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 مالیات مشمول اشخاص اول: باب

 :باشنداشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می -۱ماده 

 وماموال یا امالک خود واقع در ایران طبق مقررات باب د کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به  -1

 .نمایدهر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می  -2

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

 .نمایدخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل میهر ش  -4

بت به نماید و همچنین نساعم از حقیقی و یا حقوقی( نسبت به درآمدهائی که در ایران تحصیل میهر شخص غیرایرانی ) -5

که های سینمائی )های فنی و یا واگذاری فیلمتعلیمات و کمکواگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن درآمدهائی که بابت 

 .کنددیگر عاید آنها میگردد( از ایران تحصیل می بعنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان

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

 ها و موسسات دولتی؛وزارتخانه -1

 .شودودجه آنها وسیله دولت تأمین میدستگاههایی که ب -2

 .هاها و دهیاریشهرداری -3

االجراءشدن این قانون به هایی که قبل از الزمباشد. مالیاتهای کشور میـ اعمال این ماده از زمان تأسیس دهیاری تبصره

 (29/۳/1398 اصالحی) .شودها تعلق گرفته و اخذ شده است، مشمول معافیت این قانون نمیدهیاری

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

، سهم های مذکور در بندهای فوق باشدهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسهشرکت -۱تبصره 

های مقرر در این های مزبور از معافیتره مانع استفاده شرکتمشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصدرآمد یا سود آنها

 .قانون، حسب مورد، نیست
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های لیتهای صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعاهای اقتصادی از قبیل فعالیتدرآمدهای حاصل از فعالیت -2تبصره 

نه به نرخ شود، در هر مورد به طور جداگاتحصیل میاشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تولیدی برای

 .مشمول مالیات خواهد بوداین قانون( ۱۰۵مذکور در ماده )

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

 .خت مالیات متعلق با مؤدی مسؤولیت تضامنی خواهند داشتاین صورت نسبت به پرداخواهند بود. در غیر

 دارایی بر مالیات – دوم باب

 ارث بر مالیات – چهارم فصل

شمول مالیات یابد، به شرح زیر مهایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال میاموال و دارایی ـ۱۷ماده 

 :است

سودهای متعلق  واین ماده ( ۲استثنای موارد مندرج در بند )اق مشارکت و سایر اوراق بهادار بههای بانکی، اور ـ نسبت به سپرده۱

 (% ۳) نرخ سه درصد الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به به آنها و همچنین سود سهام و سهم

 ۱۴۳ماده ) و( ۱۴۳ماده )( ۱برابر نرخهای مذکور در تبصره )( ۵/۱و نیم ) الشرکه و حق تقدم آنها یک ـ نسبت به سهام و سهم۲

 مکرر( این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

%(  ۱۰درصد ) االمتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده ـ نسبت به حق۳

 در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث ارزش روز

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

 . کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

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

 . امالک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
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آن  ر ارثی که ازبهای متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات ـ نسبت به اموال و دارایی۶

ه مالیات بر ارزش ما ترک که مأخذ محاسب%(  ۱۰درصد )ها پرداخت شده است به نرخ ده بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی

ز انتقال یا ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش رو 

 . تحویل به نام وراث

م از اینکه پرونده اع( ۱۳۹۵/ ۱/ ۱االجراء شدن این قانون ) محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از الزم ـ۱ه تبصر 

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

، نرخهای رتی که وراث طبقات دوم و سوم باشندنرخهای مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صو ـ۲تبصره 

 .مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد

مول مالیات به های متوفی که در ایران واقع است، مشدرصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی ـ۳تبصره 

 .نرخ وراث طبقه اول خواهد بود

وراث دیگر  این ماده را به اشخاص ثالث یا( ۵و )( ۴، )(۲ی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای )در موارد ـ۴تبصره 

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

اعیان امالک  ونهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها و سایر  ـ5 تبصره

 .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 

 .وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اوالد، و اوالد 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
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وض در اختیار اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا به صورت بالع ـ۲۱ماده 

ه بابت سلب کاین قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی ( ۲ماده )اشخاص موضوع 

ر ارث مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات ب

 .و مشمول مالیات خواهد بود این قانون محسوب( ۱۷موضوع ردیفهای مربوط در ماده )

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

دمت و انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خوجوه بازنشستگی و وظیفه و پس -۱

 فرما از قبیلگزار و یا کار سط مؤسسات بیمه یا بیمههای اجتماعی و نیز وجوه پرداختی تواستحقاقی استفاده نشده و بیمهمرخصی

ورثه متوفی  جا و یا به طور مستمر به های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکانواع بیمه

 .گرددپرداخت می

ورخ اردیبهشت مقرارداد وین ( ۵۱و ماده ) ۱۳۴۰قرار داد وین مورخ فروردین  ۳۹ماده  ۴اموال منقول متعلق به مشمولین بند  -۲

 .متقابلرط معاملهبا رعایت شرایط مقرر در قرار داد مزبور با ش ۱۳۵۳اسفندماه قرارداد وین مورخ( ۳۸ماده )( ۴و بند ) ۱۳۴۲ماه 

رط تأیید شگردد به این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع ( ۲های مذکور در ماده )ها و مؤسسهاموالی که برای سازمان -۳

 .مذکورهایها و موسسهسازمان

 البیت محل سکونت متوفیـ اثاث۴

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

 .بود

ا بنیاد شهید وهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و یاحراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیر 

 .باشدمورد می انقالب اسالمی حسب

های کفن و وراث متوفی )منفردًا یا مجتمعًا( یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه ـ۲۶ماده 

( ۱۷واعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده )دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود ق
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ای حاوی کلیه اقالم ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه

انضمام مدارک زیر به اداره شود به مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می

 :امور مالیاتی صالحیتدار تسلیم نماید

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

 .شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی استـ رونوشت یا تصویر گواهی ۲

 .آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد شده ـ رونوشت یا تصویر گواهی۳

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

 ربطـ رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی ۵

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

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

ر با ارائه ه مذکوهای پرداختی ماداین قانون نخواهد شد و مالیات( ۱۷های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده )اموال و دارایی

 .کننده مسترد خواهد شداسناد و مدارک مثبته به پرداخت

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

این قانون کسر ( ۱۷ماده )( ۵و )( ۴، )(۳، )(۲) ،(۱های موضوع بندهای )صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی

( ۱۷وع ماده )های پرداختی موضو مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات

 .کننده مسترد خواهد شد این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت

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

ث را حسب موارد مذکور گواهی الزم مبنی بر بالمانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به ورا

 .ادر نمایدربط صعنوان مراجع ذیاین قانون به( ۱۷در ماده )

https://t.me/ekhtebar


 مستقیم هایمالیات قانون

7 
 

امور مالیاتی  در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره ـ۱تبصره 

 .صالحیتدار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود

رت امور اقتصادی صدور گواهی توسط وزا ها ونامه اجرائی این ماده درمورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و داراییآیین ـ۲تبصره 

 .رسدتصویب هیأت وزیران می شود و بهو دارایی تهیه می

رانی مراتب را ضمن مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اطالع از وقوع فوت اتباع ای – ۳۳ماده 

شخصات و ارزش مول یا غیرمنقول واقع در کشور محل مأموریت خود با تعیین اطالعات در مورد ماترک آنان اعم از منقارسال کلیه 

 .آنها از طریق وزارت امورخارجه به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعالم نمایند

خارجه دارائی و امور  های امور اقتصادی وآئیننامه اجرائی این ماده ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه –تبصره 

 .تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید

های متوفی را اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی ـ۳۴ماده 

 :هنددنجام های مزبور اله تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معامالتی راجع به اموال و داراییبه وراث یا موصی

تی و و اعتباری، شرکتها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دول ـ بانکها و سایر مؤسسات مالی۱

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

 .نمایندله ثبت میاسم وراث یا موصی ـ ادارات ثبت اسناد و امالک موقعی که مال غیرمنقول را به۲

 .های متوفی را ثبت نمایندنامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و داراییخواهند تقسیمـ دفاتر اسناد رسمی موقعی که می۳

 .باشدالشرکه میـ شرکتهایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم۴

 گذاری و سایر نهادهای مالیهای سرمایهـ شرکتهای کارگزاری، صندوق ۵

 های ادارات ثبت اسناد و امالک کشورهای دادگستری و صندوقـ صندوق ۶
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و  (۱این ماده و اشخاص موضوع بندهای )( ۶و )( ۲استثنای اشخاص موضوع بندهای )اشخاص مذکور در بندهای یادشده )به

ت و جرائم دل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیااین قانون( در صورت تخلف عالوه بر اینکه تا معا( ۲ماده )( ۲)

ا، شرکتها و میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانکهای بهمتعلق مسؤولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه

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

و اداره  دگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و امالک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریهمحاکم دا

ی های ادارات ثبت اسناد و امالک کشور و اشخاص موضوع بندهاهای دادگستری، صندوقسرپرستی صغار و محجورین، صندوق

های متوفی صادر وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و داراییاین قانون در صورتی که در حیطه ( ۲ماده )( ۲و )( ۱)

مان امور مالیاتی یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به ساز

، عالوه یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم .کشور ارسال کنند

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

مورد م در ربط خواهند بود. این حکموجب حکم مراجع قضائی ذیبه دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به

 .شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است

د خود دارند مکلف این قانون را نز( ۱۷ماده )( ۱تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند )سازمان امور مالیاتی کشور می ـ۱تبصره 

اب سازمان امور مالیاتی پرداخت به حسنماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از 

راث یا و نفعان دیگر پرداخت نمایند در این صورت اشخاص مذکور مکلفند مشخصات کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی

 .نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کنندذی

ین قانون پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب ای این ماده بهنامه اجرائآیین ـ۲تبصره 

 .وزیران خواهد رسیدتصویب هیأتبه

این قانون و در صورتی ( ۱۷شود به نرخ مذکور در ماده )موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل میاموالی که به ـ۳۸ماده 

این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی خواهد ( ۲۴ماده )( ۳تثنای اشخاص مذکور در بند )که به غیر وراث به اس
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 .بود

در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع 

 .ن قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بودای( ۲۴ماده )( ۳به استثنای اشخاص مذکور در بند )

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

ه رف سه مادر مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی، مکلفند حداکثر ظ -۳۹ماده 

شود هیه میتای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی ای روی نمونهعقد یا فوت موصی حسب مورد اظهارنامه از تاریخ وقوع

ر تسلیم و مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به حوزه مالیاتی صالحیتدا حاوی مشخصات و ارزش مال

 . تعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنندرسید دریافت دارند مالیات م

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

د وقف یا حبس حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مور  مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذر کننده یا وصی

کثر ظرف شود درج و حدا ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه مینفع را روی نمونه یا نذر یا وصیت و مشخصات ذی

 .ددارنمدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صالحیتدار تسلیم کنند و رسید دریافت 

 تمبر حق – پنجم فصل

 .شودریال حق تمبر اخذ می( ۲۰۰شود در موقع چاپ دویست )ها چاپ میاز هر برگ چک که از طرف بانک – ۴۴ماده 

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

 .برات -

 .سفته( و نظایر آنهاطلب )فته -

 .حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود –ره تبص
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به استثنای اوراق شود )از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می – ۴۶ماده 

یی و هوایی و التجاره از قبیل بارنامه دریاو از حقوق مالکیت نسبت به مال این قانون( و اسناد کاشف۴۸و  ۴۵مذکور در مواد 

ال حق ری( ۱۰۰۰ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار )( ۵۰۰۰التجاره نج هزار )همچنین اوراق بیمه مال

اال و کید هویت و نشانی صحیح صاحب های حمل و نقل مسؤول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باتمبر دریافت خواهد شد.مؤسسه

 ری کننداطالعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداسایر

 :شوداز اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می –تبصره 

ارت شوند، بابت صدور کانحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می از کارت معافیت هریک از مشموالن که به -۱

 .ریال( ۱۰۰۰۰ده هزار )معافیت مذکور، مبلغ

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

شود مبلغ به صورت موقت وارد کشور میاز هر پالک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که  -۳

 .ریال( ۲۰۰۰۰۰دویست هزار )

 .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

 .یالر ( ۱۰۰۰۰نامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و باالتر مبلغ ده هزار )از دانش -۶

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

 .ریال( ۵۰۰۰۰مبلغ پنجاه هزار ) ای و دانشگاهی خارجیهای فنی و حرفهاز گواهی ارزش تحصیلی دوره -۸

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

 .ریال( ۱۰۰۰۰۰از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار ) -۱۰

های کسب یی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانهاز جواز تأسیس، کارت شناسا -۱۱

 .ریال( ۵۰۰۰۰ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار )( ۱۰۰۰۰۰صدور مبلغ یکصد هزار )و کار، بابت
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شود رف مشتریان تعهد میمشتریان آنها مبادله یا از طها و از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانک –۴۷ماده 

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

 .برگ قبول شرایط عمومی حسابجاری -۱

لف در موقع انجام انکها بنامهای مختقرارداد وام یا اعطای تسهیالت از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرمهای تعهدآوری که ب -۲

 .معامالت به امضای مشتریان خود میرسانند

 .گذاریهای سرمایهقراردادهای انواع سپرده -۳

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

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

 .ماده مرتبط میشود مذکور در این

 .های صادره از طرف بانکهاضمانت نامه -۶

 .تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد -۷

ل شده و اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبو  تقاضای گشایش -۸

 .گشایش یابداعتبار اسنادی 

زش اسمی های تعاونی براساس ار سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت -۴۸ماده 

سوب ریال مح( ۱۰۰ریال هم صد )( ۱۰۰ر نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد )قراسهام یا سهم الشرکه به 

 .شودمی

مایه و سهام ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرالشرکه شرکتحق تمبر سهام و سهم –تبصره 

هایی ورد شرکتاز طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در م هاافزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتاضافی از تاریخ ثبت

 .ودمیزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد باند تاکه قباًل سرمایه خود را کاهش داده
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شد صادرکنندگان ران صادر شده بااین قانون در ای ۴۸و  ۴۷و  ۴۶و  ۴۵در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد  –۴۹ماده 

ولین شخصی که اسناد ارا بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد باید تمبر مقرر 

عمل نماید و در هر  وقاز هر نوع امضاء اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فمزبور را متصرف میشود باید قبل 

پرداخت حقوق  نمایند متضامنا مسوولمذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه میصورت کلیه مؤسسات یا اشخاصیکه در ایران اسناد 

 .مقرر خواهند بود

در دسترس پ و وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چا –۵۰ماده 

به دریافت حق  بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند در مواردی که مقتضی بداند بجای الصاق و ابطال تمبرمتقاضیان 

 .اکتفا نماید تمبر در قبال صدور قبض مالیات

 .یمه خواهد شددر صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف عالوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جر  –۵۱ماده 

 درآمد بر مالیات سوم: باب

 امالک درآمد بر مالیات – اول فصل

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

 .باشدمشمول مالیات بر درآمد امالک میمقرر در این قانون

غیرنقدی پس از  االجاره اعم از نقدی وول مالیات امالکی که به اجاره واگذار میگردد عبارتست از کل مالدرآمد مشم – ۵۳ماده 

 .ها و استهالکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجارهدرصد بابت هزینهکسر بیست و پنج 

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

 .در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود
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 .ورد اجارهمالتفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک هر گاه موجر مالک نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از مابه

ص شود رتیکه مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیهای سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی درصوحکم این ماده در مورد خانه

 .جاری نخواهد بود

ری تلقی محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجا – ۱تبصره 

حل سکونت چند واحد مسکونی م شود. در صورتی کهموجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود مگر این که بهنمی

ب مالک از برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخامالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد

 .شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود

 .شودمی لقیگیرد غیر اجاری تون قرار میاین قان ۲ها و مؤسسات موضوع ماده امالکی که مجانًا در اختیار سازمان –۲تبصره 

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

اشین آالت نیز جزء درآمد مشود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و در مورد امالکی که با اثاثه یا ماشین آالت به اجاره واگذار می –۴تبصره 

 .شودو مشمول مالیات این فصل میمحسوب ملک

مالتی روز مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره بنفع موجر ایجاد میشود براساس ارزش معا –۵تبصره 

 .مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب میگرددتحویل 

خارجی که به هائی که به موجب قانون یا قرارداد بعهده مالک است و از طرف مستأجر انجام میشود و همچنین مزینهه –۶تبصره 

ینه تقویم و به قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفًا به عهده مالک باشد به بهای روز انجام هز  موجب

 .بهای سال انجام هزینه اضافه میشودره جمع اجااالجاره غیرنقدی بهعنوان مال

مبلغ اجاره پرداختی  در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کال یا جزئًا به اجاره واگذار نماید –۷تبصره 

 .اهد بودیات خو االجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالبه نسبت مورد اجاره از مال بابت عرصه
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ک داده شود در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجازه بها مهلتی برای تخلیه مل –۸تبصره 

یار بایع شرطی باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختسکونت انتقال دهنده می در مدتی که محل

 .بموجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت میشودی نمیشود مگر اینکه است اجاری تلق

شود، لت تأمین میها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دو وزارتخانه –۹تبصره 

یات موضوع و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مال اسالمی، شهرداریها و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنهانهادهای انقالب

خت و رسید آنرا اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداکنند کسر و ظرف ده روز به پرداخت میهایی کهاالجارهاین فصل را از مال

 .به مؤجر تسلیم نمایند

ه به موجب تقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبتواحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکن که قبل از ان –۱۰تبصره 

ا خریدار مانند بشود و از لحاظ مالیاتی باشد در مدت مذکور اجاری تلقی نمیکه در تصرف خریدار میگردد مادامقرارداد واگذار می

پرداخت شده  ذ تاریخ تصرفاین قانون به مأخ( ۵۹موضوع ماده )مالک رفتار خواهد شد مشروط براینکه مالیات نقل و انتقال قطعی

 .باشد

الم وزارت های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعمالکان مجتمع –۱۱تبصره 

باشد می مالیات بر درآمد امالک اجاری معاف( ٪۱۰۰شوند در طول مدت اجاره از صد درصد )ساخته شده یا میمسکن و شهرسازی

بع زیربنای ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمر غیر این صورت درآمد هر شخصدر 

 .باشدیمفید از مالیات بر در آمد ناشی از اجاره امالک معاف ممفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای

ط کمیسیون اسبه درآمد مشمول مالیات اجاره امالک، ارزش اجاری خواهد بود که توس، مأخذ مح۱۳۸۲از ابتدای سال  –۲تبصره 

 .این قانون برای محدوده شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعیین خواهد شد( ۶۴ماده )تقویم امالک موضوع

گیرد و در مواردی که قرارداد وجود می درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار ـ۵۴ ماده

ارقام مندرج در جدول امالک مشابه %(  ۸۰نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد )
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اجاره بها بر اساس مکرر( این قانون، میزان  ۵۴تعیین و اعالم شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده )

 .جدول اجاره امالک مشابه تعیین خواهدشد

ک تعیین درآمد این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر مال( ۵۳ماده )( ۹در صورتی که مستأجر جزء مشموالن تبصره ) ـ۱ تبصره

 .مشمول مالیات اجاره خواهد بود

مشمول  اره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمدچنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اج ـ۲ تبصره

رونده قابل التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی، پ مالیات قرار گرفته است، مالیات ما به

 .رسیدگی در مراجع حل اختالف موضوع این قانون خواهد بود

شده مورد  یینشده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تع کمتر از درآمد تعیین در مواردی که درآمد اجاره واقعی ـ۳ تبصره

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

 اسکان و امالک ملی سامانه ه به استنادهر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای باالی یکصدهزار نفر جمعیت ک مکرر ـ ۵۴ماده 

روز ساکن یا کاربر نداشته باشد  ۱۲۰مکرر( این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۶۹ماده )( ۷موضوع تبصره ) کشور

این ( ۵۳ماده )( ۱۱های تبصره )ز زمان مذکور، بدون لحاظ معافیتبه عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش ا

 :شودقانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می

 سال اول ـ معادل شش برابر مالیات متعلقه

 سال دوم ـ معادل دوازده برابر مالیات متعلقه

 رابر مالیات متعلقهمعادل هجده بسال سوم به بعد ـ 

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

با اصالحات و الحاقات بعدی آن( مشمول مالیات موضوع  ۱۱/۴/۱۳۳۴مصوب  شهرداری قانون( ۱۰۰موضوع ماده )ساختمانی)

 .شونداین ماده می

https://amlak.mrud.ir/
https://amlak.mrud.ir/
https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a/
https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a/
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های مذکور، اخطار ماه قبل از اتمام مهلتوزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، یک

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

 توسعه ششم پنجساله برنامه قانون( ۲۹ )ضرایب مالیاتی فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده

، که دارای بیش از پنج خانه خالی در هر سال ۱۴/۱۲/۱۳۹۵مصوب  ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،

 .شودا، دو برابر ضرایب مذکور در صدر ماده اعمال میمالیاتی باشند، نسبت به کل واحده

د مرکز آمار مالیات موضوع این ماده تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهرهای باالی یکصدهزار نفر جمعیت به استنا

 .راء استبرابر تعداد خانوارهای ساکن در این شهرها برسد، قابل اج( ۲۵/۱به یک ممیز بیست و پنج صدم )  ایران

 مالیاتی امور سازمان. مذکور برای مالک جدید جاری است  روزه ۱۲۰در صورت تغییر مالکیت به صورت رسمی، مهلت  ـ۱ تبصره

شخاص مشمول، اماه هر سال مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده را اعالم نماید. مکلف است تا پایان تیر کشور

الیات متعلقه، به ماه پس از اعالم سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت، میک مکلفند مبالغ مذکور را تا

های پس از این قانون، برای پرداخت( ۱۹۰موجب برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه و وصول می شود. جریمه موضوع ماده )

واهی پرداخت ده، دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از دریافت گاالجراء شدن این ماشود. پس از الزممردادماه هر سال اعمال می

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

جلس ارائه بار گزارش اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مماه یکسازمان امور مالیاتی موظف است هر شش  ـ۲ تبصره

 .نماید

این ( ۵۴د مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده )ـ در صورتی که مالک، واح ۳ تبصره

این قانون، از طریق سامانه معامالت امالک که وزارت راه و شهرسازی ( ۶۴قانون یا میانگین قیمتهای روز منطقه موضوع ماده )

کند، عرضه نماید، اندازی و اجراء می از امکانات موجود، راهاالجراءشدن این ماده، با استفاده ماه از الزمظرف مدت حداکثر سه

قیمتهای مذکور خودداری کند،  شود. اگرمالک بیش از دوبار از اجاره یا فروش ملک خود به مشمول مالیات موضوع این ماده نمی 

https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/
https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/
https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/
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شناسایی شده است، حسب مورد مشمول واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی امالک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی 

 .شود مکرر( این قانون می  ۱۶۹ماده )( ۸تبصره )( ۵مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند )

کان ثبت های مذکور، امگذاری واحدهای مسکونی به قیمتای طراحی شود که قابلیت ارزشسامانه معامالت امالک باید به گونه

یاز، وزارت نتحقق معامله را داشته باشد. در صورت شده در آن و ثبت تحقق یا عدما اجاره امالک عرضهدرخواست متقاضی خرید ی

نگهداری این  های ارتقاء وهای خالی برای تأمین هزینهیافته حاصل از مالیات بر خانهتواند از منابع تخصیصراه و شهرسازی می

 .گرددودجه سنواتی مشخص میسامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین ب

نامه وجود واحدهای مسکونی موقوفه که براساس استعالم از سازمان اوقاف و امور خیریه امکان اجاره آنها حسب وقف ـ۴تبصره

 (5/۹/1399 الحاقی). ندارد، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود

خویش اجاره نماید  اید و خود محل دیگری برای سکونتهر گاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آنرا به اجاره واگذار نم – ۵۵ماده 

ای االجارهیزان مالگذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل مسازمانی که کارفرما در اختیار او مییا از خانه 

یم میگردد از کل به مالیات حقوق تقوپردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسقرارداد میکه بموجب سند رسمی یا 

 .االجاره دریافتی او کسر خواهد شدمال

این قانون ( ۸۴ماده )در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع – ۵۷ماده 

باشد. مشموالن این این فصل مشمول مالیات میاز درآمد مشمول مالیات ساالنه مستغالت از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات 

اتی محل وقوع ای که از سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیباید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونهماده

هارنامه مؤدی را ات اظنمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید خالصه مندرجملک تسلیم و اعالم

لیات متعلق دارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مؤدی خالف واقع است مابه اداره امور مالیاتی محل سکونت مؤدی ارسال

ی و جوائز و حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتبه اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد. در اجرای

 .های بانکی درآمد تلقی نخواهد شداز سپرده سود ناشی

https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/
https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/
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 .حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت والیت پدر باشند جاری نخواهد بود –۱تبصره 

قدار از درآمد در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه مؤدی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد آن م –۲تبصره 

ل مشمول اره امالک که با سایر درآمدهای مؤدی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصاجمشمول مالیات

 .مالیات خواهد بود

اری محل به و همچنین انتقال حق واگذ( ٪۵نقل و انتقال قطعی امالک به ماخذ ارزش معامالتی و به نرخ پنج درصد) –۵۹ماده 

شمول مدر تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق ( ٪۲ق و به نرخ دودرصد )مالک یا صاحب حماخذ وجوه دریافتی

 .باشدمالیات می

نای محاسبه چنانچه برای مورد معامله ارزش معامالتی تعیین نشده باشد، ارزش معامالتی نزدیکترین محل مشابه مب –۱تبصره 

 .بودمالیات خواهد

وقعیت من قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از حق واگذاری محل از نظر ای –۲تبصره 

 .تجاری محل

ین فصل در شود نیز ارزش معامالتی ملک طبق مقررات ادر مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی –۶۱ماده 

تی نزدیکترین ارزش معامالتی آنها تعیین نشده ارزش معامال عمل خواهد بود و به طور کلی برای امالکی کهمحاسبه مالیات مالک

 .باشدمحل مشابه مناط اعتبار می

ض که طبق مقررات نقل و انتقال قطعی امالکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام میشود باستثنای نقل و انتقال بالعو –۶۳ماده 

وضین، هر امالک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه ع مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط مشمول

 .خت خواهند نمودترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پردا دو ملک باشند هر یک از متعاملین به
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عامالتی زبور موظف است ارزش مباشد. کمیسیون متعیین ارزش معامالتی امالک بر عهده کمیسیون تقویم امالک می ـ۶۴ ماده

 .کند میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ مالکهای زیر تعیین%(  ۲موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد )

%(  ۲۰درصد ) یابد تا زمانی که ارزش معامالتی هر منطقه به بیستمیزان دو واحد درصد افزایش میاین شاخص هر سال به 

 .تهای روز امالک برسدمیانگین قیم

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

 .خدماتی و غیره( و نوع مالکیتاستفاده از آن )مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، 

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

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

دارات امور ایر شهرها از مدیران کل یا رؤسای جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و شورای اسالمی شهر و در سا

شود. هر تشکیل میمالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و امالک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسالمی ش

 .کندبار ارزش معامالتی امالک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می کمیسیون مذکور هر سال یک

خش در جلسات د تقویم امالک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه )براساس تقسیمات کشوری( نماینده بخشدار یا شورای بدر موار 

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

 .کندبخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می

اداره امور  یون تقویم امالک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر کل یا رئیسکمیس

ء رسمیت شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضامالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می

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

 .سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است

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

 .است ارزش معامالتی جدید معتبر
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ر شهر یا بخش یا روستا، هتوانند قبل از اتمام دوره یکساله در سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می ـ۱ تبصره

 :در موارد زیر کمیسیون تقویم امالک را تشکیل دهند

شده نقاطی که حسب  زش معامالتی تعیینـ برای تعدیل ار ۲گ.ـ برای تعیین ارزش معامالتی نقاطی که فاقد ارزش معامالتی است۱

کرشده در این ماده ذتشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی الزم را نداشته یا با توجه به معیارهای 

 .وجود آمده باشد تغییرات عمده در ارزش امالک به

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

 .ارزش معامالتی جدید معتبر است

سه تصمیم در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جل ـ۲ تبصره

شده  عیینمور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز امالک تمقتضی در مورد تعیین ارزش معامالتی حاصل نشود، سازمان ا

تی را صالح تعدیل و ارزش معامال توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کاالها و خدمات اعالمی توسط مراجع قانونی ذی

 .مطابق مقررات این ماده تعیین کند

ض و وجوه قرار دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوار  در مواردی که ارزش معامالتی موضوع این ماده مطابق ـ۳ تبصره

یشنهاد باشد که با پگیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معامالتی موضوع این ماده میمی

رسد. درصد مذکور باید رتبط میربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی ممشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی

ربط ذی به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعالمی از طرف مراجع قانونی

 .افزایش نیافته باشد

واحدهای  د ونقل و انتقال قطعی امالک که در اجرای قوانین و مقررات اصالحات ارضی بعمل آمده و یا خواهد آم – ۶۵ماده 

 .شرکتهای تعاونی مسکن به اعضاء آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بودمسکونی از طرف 
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دی که ملک به وسیله در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداریها یا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در موار  – ۶۶ماده 

این قانون ( ۵۹) باشد در محاسبه مالیات موضوع مادهشود ائم مقامی مالک انتقال داده میسایر ادارات دولتی به قاجرای ثبت و یا

 بجای ارزش معامالتی هنگام انتقال حسب مورد مالک عمل قرار خواهد گرفتبهای مذکور در سند

ک در سایر ت قطعی امالفسخ معامالت قطعی امالک بر اساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معامال – ۶۷ماده 

 .از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بودموارد تا شش ماه بعد

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

 .عی معاف استانتقال قط پرداخت مالیات نقل و

انون مطابق اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این ق – ۶۹ماده 

در مدت  نمایند احداث و حداکثرهای مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی تعیین میقیمتهائی که وزارتخانهضوابط و 

یین اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل تعی مهلت یکسال از تاریخ انقضا

 .باشدقطعی امالک معاف میمیشود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال 

ها بابت عین یا حقوق های دولتی و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهر گونه مال و یا وجوهی که از طرف وزارتخانه – ۷۰ماده 

آهن، خیابان، معابر، ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راهراجع به امالک و اراضی برای

ود از ششته میگیرد یا به حساب وی به ودیعه گذامالک یا صاحب حق تعلق میکشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها بهلوله

 .مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود

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

درصد مالیات  ۵۰ماند نسبت به مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که در دست اشخاص باقی میکشور نسبت به کل

بر درآمد امالک از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد و همچنین هرگونه وجه یا مالی که از مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات
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محالت قدیمی و  طرف اشخاص مذکور بابت تملک امالک یا حقوق واقع در محدوده طرحهای نوسازی، بهسازی و بازسازی

 .گیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف استرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق میبافتهای ف

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

م قضایی یا دولتی یا محاکاین که موضوع مورد تأیید مراجع ذیصالحخریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر  شده وسیله

 .شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد

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

سناد رسمی مالیات ادفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعالم دفتر تأییددرخواست مؤدی و 

در مورد  از محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این مادهوصول شده متعلق به معامله انجام نشده را

 .خواهد بوددرآمد اتفاقی نیز جاریاسترداد مالیاتهای مربوط به حق واگذاری و 

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

رابر مقررات بنسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی امالک تمامی حقوق خود 

لیاتی مانند حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع امالک متصرف از نظر ماباشد، همچنین در مورد درآمد می این فصل

 .فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب میگرددمالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد 

نسبت به عرصه  عم از اینکه اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشنداز نظر مالیاتی مستأجرین امالک اوقافی ا –۷۵ماده 

 .فصل خواهند بودمشمول مقررات این 

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

 .نخواهد بود این قانون ۵۳ماده  ۷اجرای تبصره  حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستأجر واگذار میشود مانع – ۲تبصره 
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جه دیگری باشد، و( ۷۷یا )( ۵۹این قانون حسب مورد مشمول مواد )( ۵۲در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده ) ـ۷۶ ماده

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

ر درآمد ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بدرآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از  ـ۷۷ ماده

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

نون مشمول این قا( ۵۹های مذکور عالوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده )اولین نقل و انتقال ساختمان ـ۱ تبصره

موضوع  به مأخذ ارزش معامالتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان%(  ۱۰درصد ) دهالحساب به نرخ  مالیات علی

 .شوداین ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می

شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از  ـ۲ تبصره

 .ر گواهی پایان کار آن نگذشته باشدسه سال از تاریخ صدو 

ظور تشکیل ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منشهرداری ـ۳ تبصره

 .ندگردد، گزارش کنربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میپرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی

 .شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است ـ۴ تبصره

الحساب مالیاتی با پیشنهاد  نامه اجرائی این ماده در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علیآیین ـ ۵ تبصره

 .رسدتصویب هیأت وزیران می قانون بهوزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این 

 کنید کلیک اینجا مستقیم هایمالیات قانون اصالحی (۷۷) ماده اجرایی نامهآیین مشاهده برای

 ۵۳من مواد ضاین قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که  ۵۲در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده  – ۷۸ماده 

 .مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت ۵۹نرخهای مذکور در ماده  دریافتی مالک بهاین قانون ذکر شده است ۷۷تا 
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یاتی کشور تهیه و سازمان امور مالای که از طرف مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه – ۸۰ماده 

س از انجام پاین قانون تا سی روز  ۷۴ده آنها قرار گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع مادر دسترس

قوع ملک تسلیم و وآخر تیر ماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل معامله و در سایر واگذاری موارد تا

 .مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند

قبل از  گیرد مؤدی مکلف استموجب اسناد رسمی انجام می این قانون به ۵۲در مواردی که معامالت موضوع ماده  – ۱تبصره 

به اداره امور  این قانون را به تفکیک ۱۸۷های مندرج در ماده دریافتی و یا درآمد موضوع هر یک از مالیاتانجام معامله میزان

 .باشدر متن این ماده میام تکالیف مقرر دمواردی که موجر تغییر ننموده به منزله انجمالیاتی ذیربط اعالم دارد این اعالم به استثنای

مراتب را  گیرد انتقال گیرنده مکلف استدر مواردی که معامالت موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی – ۲تبصره 

 .تاریخ انجام معامله کتبًا به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطالع دهدظرف سی روز از

 کشاورزی درآمد بر مالیات – دوم فصل

ور، صیادی های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیدرآمد حاصل از کلیه فعالیت – ۸۱ماده 

دولت مکلف باشد.معاف میاز هر قبیل و نخیالت از پرداخت مالیاتو ماهیگیری، نوغانداری، احیاءمراتع و جنگلها، باغات اشجار

عافیت آنها مهای مزبور که ادامه های کشاورزی و آن رشته از فعالیتهای الزم را در زمینه کلیه فعالیتبررسی است مطالعات و

ی داشته باشد معمول و الیحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهور ضرورت

 ایران و به مجلس شورای اسالمی تقدیم نمایداسالمی

 حقوق درآمد بر مالیات – سوم صلف

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

 .تکند مشمول مالیات بر درآمد حقوق اسحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل میدر ایران بر
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ران( از از طرف دولت جمهوری اسالمی ایران یا اشخاص مقیم ایدرآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور ) –تبصره 

 .باشدشخص میشود مشمول مالیات بر درآمد حقوق میمنابع ایرانی عاید 

ل اعم از مربوط به شغ مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی( و مزایایدرآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق ) – ۸۳ماده 

 .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 

قدی معاف باستثنای مزایای ندرصد حقوق و مزایای مستمری نقدی ) ۲۰درصد و بدون اثاثیه  ۲۵مسکن با اثاثیه معادل  –الف 

 .این قانون( در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود۹۱موضوع ماده 

باستثنای مزایای درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی ) ۵درصد و بدون راننده معادل  ۱۰اتومبیل اختصاصی با راننده معادل  –ب 

 .ین قانون( در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشودا ۹۱موضوع ماده  نقدی معاف

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

ودجه سنواتی بمیزان معافیت مالیات بر درآمد ساالنه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون  ـ ۸۴ ماده

 .شودمشخص می

ن و تا هفت برابر آن این قانو( ۸۴نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده ) ـ۸5 ماده

 .است%(  ۲۰درصد ) و نسبت به مازاد آن بیست%(  ۱۰درصد ) مشمول مالیات ساالنه ده

ین قانون ا( ۸۵یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ) پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت –۸۶ماده 

ور مالیاتی کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافتمحاسبه و کسر و

 .تغییرات را صورت دهندهای بعد فقط محل پرداخت و در ماه

آید، کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل میهایی که از طرف غیر از پرداختاختدر مورد پرد ـ۱ تبصره

جز معافیت موضوع های قانونی مربوط به حقوق بهکنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیتپرداخت
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داکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی محاسبه، کسر و ح( ٪۱۰این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد)( ۸۴ماده)

های کنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداختدریافت

 (الحاقی). متعلق خواهند بود

مجوز از شورای گسترش آموزش ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای های دانشگاهپرداخت ـ۲ تبصره

های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی قانونی عالی وزارتخانه

التدریس باشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیرکارکنان خود در قالب حقالذکر میدارای مجوز رسمی از وزارتین فوق

التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات و حـق( ٪۱۰درصد)لیات مقطوع به نرخ دهمشمول ما

 (الحاقی). خواهد بود( ۱) با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره( ٪۵درصد )مقطوع به نرخ پنج

بعد از انقضای  ط بر این کهاضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشرو – ۸۷ماده 

 .ار گیردبگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قر تا آخر آن سال با در خواست کتبی حقوقتیر ماه سال بعد

احراز اضافه  های الزم را معمول و در صورتاداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی

های جاری اقدام بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولیاختی و نداشتنپرد

ازاد مسترد قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و م کننده بدهیکند. در صورتی که درخواست

 .خواهد شد

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

ونت خود روز از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکمکلفند ظرف سی

 .زبور تسلیم نمایندمربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مالیاتی مپرداخت و تا آخر تیر ماه سال بعد اظهارنامه 

صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه به استثنای کسانی که طبق مقررات این  – ۸۹ماده 

الیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف باشند موکول به ارائه مفاصا حساب مپرداخت مالیات معاف میقانون از

 .اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی استقرارداد با کارفرمای
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قعی پرداخت نمایند، در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان وا -۹۰ماده 

کنندگان حقوق  به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداختی صالح مکلف است مالیات متعلق راذ  اداره امور مالیاتی

ن ماده این قانون مطالبه کند. حکم ای( ۱۵۷ماده )باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر درکه در حکم مودی می

 .بود این قانون نیز جاری خواهد( ۸۸نسبت به مشموالن ماده )

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

سبت به نالعاده دول خارجی های نمایندگی فوقهای سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأترؤسا و اعضای مأموریت – ۱

ملل متحد  عضای هیأتهای نمایندگی سازماندریافتی از دولت متبوع خود بشرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و ادرآمد حقوق 

جمهوری  ایران نسبت به درآمد حقوق و دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولتو مؤسسات تخصصی آن در

 .اسالم ایران نباشند

رآمد ارجی نسبت به دهای کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خرؤسا و اعضای مأموریت – ۲

 .دول متبوع خود بشرط معامله متقابل حقوق دریافتی از

فرهنگی  کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسالمی ایران از محل کمکهای بالعوض فنی و اقتصادی و علمی و – ۳

المللی ت بینآنان از دول متبوع یا مؤسساالمللی به ایران اعزام میشوند نسبت به حقوق دریافتی یا مؤسسات بیندول خارجی و 

 .مذکور

مد حقوق ها و کنسولگریها و نمایندگیهای دولت جمهوری اسالمی ایران در خارج نسبت به درآکارمندان محلی سفارتخانه – ۴

 .ه متقابلاملجمهوری اسالمی ایران در صورتیکه دارای تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران نباشند بشرط معدریافتی از دولت 

تی به وراث حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداخ- ۵

 .و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده

 .العاده مسافرت مربوط به شغلهزینه سفر و فوق – ۶
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های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا ه جهت استفاده کارگران و خانهمسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخان – ۸

 .گیرداستفاده کارگران قرار میکارخانه که مورد

 .وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن – ۹

 .ناین قانو( ۸۴ت مالیاتی موضوع ماده )عیدی ساالنه یا پاداش آخر سال جمعًا معادل یک دوازدهم میزان معافی – ۱۰

 .شودهای خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده مینامههای سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیینخانه – ۱۱

شک یا بگیر به پزوجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیمًا یا بوسیله حقوق  – ۱۲

 .اسناد و مدارک مثبته پرداخت کندبیمارستان باستناد 

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

ت ر درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران اعم نظامی و انتظامی مشموالن قانون استخدامی وزا – ۱۴

 .اطالعات و جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و آزادگان

و  مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت( ٪۵۰درصد )پنجاه – ۹۲ماده 

 .شودریزی کشور بخشوده میبرنامه

 مشاغل درآمد بر مالیات – چهارم فصل

صلهای این یقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فدرآمدی که شخص حق – ۹۳ماده 

 .باشدکند پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می قانون در ایران تحصیل

رتی که های مضاربه در صوی ناشی از فعالیتاعم از اختیاری یا قهری( و همچنین درآمدهاهای مدنی )درآمد شرکت –تبصره 

 .باشدیا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل میمضارب(عامل )
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درآمدهای آنان درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کاال و خدمات به اضافه سایر – ۹۴ماده 

های قابل قبول ها و استهالکات مربوط طبق مقررات فصل هزینهته نشده پس از کسر هزینهکه مشمول مالیات فصول دیگر شناخ

 .استهالکاتو

وابط مربوط صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ض ـ۹۵ ماده

ص درآمد گردد برای تشخیع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم میاز جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضو

 .مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند

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

خیص درآمد مشمول لیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشما

مان امور توسط ساز( ۱۳۹۵/ ۱/ ۱االجراء شدن این قانون )ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزم مالیات به مراجع ذی

 .رسدتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می هشود و بمالیاتی کشور تهیه می

باشند به استناد درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می ـ۹۷ ماده

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

رها و شاخصهای های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیاتواند اظهارنامهمالیاتی کشور می

 .طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد شده و یا بهتعیین

هلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در م در صورتی

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

روز از تاریخ ابالغ برگ  انچه ظرف مدت سیکند. در صورت اعتراض مؤدی چنمتعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می

تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد 

وعد مقرر قانونی های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مها و اعمال مجازاتگیرد، این حکم مانع از تعلق جریمهرسیدگی قرار می
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 .نیست

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

ات مربوط به سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابالغ این قانون، بانک اطالع تبصره ـ

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

های مستقیم مصوب قانون مالیات( ۲۷۱و )( ۱۵۴، )(۱۵۳، )(۱۵۲، )(۹۸، )(۹۷صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد )

 .مجری خواهد بود ۱۳۸۰سال 

های بعدی و اصالحیه ۱۳۴۵تقیم مصوب اسفند ماه های مسقانون مالیات ۷۶قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده  – ۹۹ماده 

هار درصد باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چتاریخ تصویب این قانون میآن که پیشنهاد آنها قبل از

 .الذکر خواهند بودفوقمالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون

های بعدی که و اصالحیه ۱۳۴۵قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه  ۷۶ قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده –تبصره 

ررات این قانون تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مق ۱۳۶۷/۱۲/۲۹لغایت  ۱۳۶۶/۱۲/۳پیشنهاد آنها از تاریخ

 .ور خواهند بودابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبت ۱۳۶۷درآمد عملکرد منتهی به سال بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر

ی برای هر واحد های شغلی خود را در سال مالیاتمؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت –۱۰۰ماده 

خرداد ماه سال  م و تا آخرای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظینمونه شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق

 .خت نماینداین قانون پردا ۱۳۱متعلق را به نرخ مذکور در ماده بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات 

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

این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع ( ۸۴حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده )

صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که  این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به
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 .شودبه فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می مؤدی کمتر از یک سال مالی

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

 هایمالیات قانون (۱۰۰) ماده تبصره متن در ”برابر ده“ عبارت»: کشور کل ۱۳۹۸ سال بودجه قانون ۸ تبصره ه بند

 «شودمی اصالح ”برابر سی“ عبارت به ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ الهایس عملکرد برای آن بعدی الحاقات و اصالحات با مستقیم

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

های مذکور در ماده آن به نرخ این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد( ۸۴میزان معافیت موضوع ماده )اند تامقرر تسلیم کرده

به  ۱۳۸۲ال سشرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد این قانون مشمول مالیات خواهد بود.( ۱۳۱)

 .بعد جاری است

عافیت بطور مغ در مشارکتهای مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکاء حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبل –۱تبصره 

یت دارند از باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکائی که با هم رابطه زوجمساوی بین آنان تقسیم و

ء وراث وی گردد. در صورت فوت احد از شرکاتلقی و معافیت مقرر به زوج اعطاء می لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک

مساوی بین  مشارکت بشرح فوق استفاده نموده و این معافیت بطورقام قانون از معافیت مالیاتی سهم متوفی درمبه عنوان قائم

 .تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد

فقط  در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر ـ۲ تبصره

 .شوداین قانون می( ۱۳۱موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده ) یک معافیت

درآمد سهم  مضارب( مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه عالوه بر پرداخت مالیات خود مالیاتدر مضاربه عامل ) – ۱۰۲ماده 

ساب الحساب صاحب سرمایه به حن مالیات علیاین قانون کسر و به عنوا( ۱۰۱بدون رعایت معافیت ماده )صاحب سرمایه را

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

 .در صورتیکه صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است –تبصره 
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ها الوکالههای خود رقم حقکنند مکلفند در وکالتنامهدر محاکم اختصاصی وکالت می وکالء دادگستری و کسانی که – ۱۰۳ماده 

ر هر حال مبلغ تمبر الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که دپنج درصد آن بابت علیرا قید نمایند و معادل 

 :باشد حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر

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

ی که تعیین در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونًا الزم نیست و همچنین در دعاوی کیفر  –ب 

 .الوکاله برای هر مرحلهر در آئیننامه حقالوکاله مقر دادگاه است پنج درصد حداقل حقالوکاله بنظرحق

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

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

الوکاله صرفًا از قرر نشده است از قبیل اختالفات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حقم تعرفه خاصی

 :لحاظ مالیاتی به شرح زیر

رصد نسبت داالختالف، چهار ریال مابه( ۳۰۰۰۰۰۰۰االختالف، پنج درصد تا سی میلیون )ریال مابه( ۱۰ ۰۰۰۰۰۰تا ده میلیون )

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

 .شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شدریال منظور می( ۳۰۰۰۰۰۰۰میلیون )

ی نباشد( نیز جاری است لو این که وکیل دادگستر و مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتًا در مراجع مذکور در این بند اقدام نمایند )

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

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

ها و مؤسسات دولتی های مرجوعه از طرف وزارتخانهو مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهاز دادگاههیچ یک ا

 .باشندمیها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها وهای دولتی و شهرداریو شرکت
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ها مکلفند ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریهای دولتی و شهرداریات دولتی و شرکتها و مؤسسوزارتخانه – ۲تبصره 

ده روز به  الحساب مالیاتی وکیل ظرفکنند پنج درصد آن را کسر و بابت علیالوکاله به وکال پرداخت میبابت حق از وجوهی که

 .اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند

بر روی ه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمدر صورتیک – ۳تبصره 

 .نخواهد بودوکالتنامه مربوط 

تمبر روی وکالتنامه  الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطالالوکاله یا خسارت حقها حقدر مواردی که دادگاه – ۴تبصره 

ربوط اطالع دهند تا ها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی متعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهقرار گرفته است

 .التفاوت مورد محاسبه قرار گیردمابه

 حقوقی اشخاص درآمد بر مالیات – پنجم فصل

یران یا خارج حقوقی که از منابع مختلف در اهای انتفاعی سایر اشخاص ها و درآمد ناشی از فعالیتجمع درآمد شرکت -۱۰۵ماده 

ه طبق های مقرر به استثنای مواردی کهای حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیتشود، پس از وضع زیانمیاز ایران تحصیل

 .خواهند بود( ٪۲۵باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد )میایمقررات این قانون دارای نرخ جداگانه

ی فعالیت اند، در صورتی که دارادر مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده – ۱ره تبص

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

( ۱۱۳و ماده )( ۱۰۹ماده )( ۵خارج از ایران به استثنای مشموالن تبصره ) اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم -۲تبصره 

هایی که مستقیمًا یا به وسیله نمایندگی برداری سرمایه در ایران یا از فعالیتدرآمد مشمول مالیاتی که از بهرهاین قانون از مأخذ کل

ند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دهایران انجام میاز قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در

کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات تحصیل میهای سینمایی از ایرانهای فنی یا واگذاری فیلمدادن تعلیمات، کمک
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کنند وان به حساب خود تحصیل میعنخواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر

 .باشندطبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می

اخت شده است با هایی که قباًل پرددر موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات – ۳تبصره 

 .داختی از این بابت قابل استرداد استمربوط از مالیات متعلق کسر خواهدشد و اضافه پر رعایت مقررات

پذیر مشمول های سرمایهاشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت – ۴تبصره 

 .بودمالیات دیگری نخواهند 

مد مشمول آمد از مأخذ درآدر مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر در  – ۵تبصره 

 .وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شدمالیات اشخاص قابل

ول بیست درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشم -۶تبصره 

 .خ موضوع این ماده می باشدتخفیف از نر ( ٪۲۵وپنج درصد)

مد ابرازی افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآ%(  ۱۰درصد ) به ازای هر ده ـ۷ تبصره

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

شده از سوی سازمان  ن تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعالماز ای

 .امور مالیاتی است

یگری برای داستثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه  درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی )به ـ۱۰۶ ماده

ـصره آن تعیین ایـن قانون و تب( ۹۷و )( ۹۵، )(۹۴شده است( بر اساس میزان سود دهی فعـالیت و مقررات مواد ) تشخیص آن مقّرر

 .شودمی
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و یا از ایران  درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران ـ۱۰۷ماده 

 :شودمی نمایند به شرح زیر تعیینتحصیل می

نی، فکشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای  برداری، نقشه ها و تأسیسات، نقشهبابت تهیه طرح ساختمان

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

انون نحوه دیگری استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این ق کنند بهگر در ایران یا از ایران تحصیل مینمایش یا تحت هر عنوان دی

 ۱۰درصد )خذ ده برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سود دهی به مأ

 .شودسال مالیاتی عاید آنها می ه ظرف مدت یکباشد کمجموع وجوهی می%(  ۴۰درصد )تا چهل %( 

االجراء ماه از تاریخ الزم نامه اجرائی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت ششآیین

 .درسبه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می( ۱۳۹۵/ ۱/ ۱شدن این قانون )

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

 کنندگان مذکور و دریافت صورت پرداختاند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، درغیر اینپرداخت کرده

 .های متعلق آن خواهند بودمنًا مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمهکنندگان متضا

رسد مشروط بر آنکه در در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می ـ۱ تبصره

اشد، در مورد خرید اقالم قرارداد درج شده بلوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر قرارداد یا اصالحات و الحاقات بعدی آن مبالغ 

رداختهای پداخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کاال و حقوق ورودی و سایر 

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

عنوان پیمانکاران  اشخاص حقوقی ایرانی بهیا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام  ـ۲ تبصره

دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم 

بردرآمد  گردد، از پرداخت مالیاتست اول دریافت میاین ماده از پیمانکار د( ۱شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره )خریداری می

 .معاف است

https://t.me/ekhtebar


 مستقیم هایمالیات قانون

36 
 

بازاریابی و  های شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امرـ شعب و نمایندگی۳ تبصره

ی دریافت د از شرکت مادر وجوهآوری اطالعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خوجمع

 .کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بودمی

قبیل شعبه،  وسیله نمایندگی از هایی که اشخاص حقوقی مزبور بهبرداری سرمایه و سایر فعالیتدرآمد حاصل از بهره ـ۴ تبصره

 .این قانون خواهد بود( ۱۰۶مقررات ماده )دهند مشمول نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می

به حساب سرمایه  هایی که مالیات آن تا تاریخ الزم االجراء شدن این اصالحیه پرداخت نشده در صورت انتقالاندوخته – ۱۰۸ماده 

ضافه شده ه انخواهد بود، لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل اندوختمشمول مالیات

های وختهشود. این حکم شامل اندمالیات سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه میبه حساب سرمایه، به درآمد مشمول

ب قانون مالیاتهای مستقیم مصو( ۱۳۸اندوخته موضوع ماده )های معاف مؤسسه در دوران معافیت وسود ناشی از فعالیت

 .ودشرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بی آن تا تاریخ تصویب این اصالحیه پس از احرازهای بعد و اصالحیه ۱۳۶۶/۱۲/۳

ساب سود و زیان حهایی که مالیات آن تا تاریخ الزم االجرا شدن این اصالحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به اندوخته

 .مشمول مالیات دیگری نخواهد بودیا سرمایه یا انحالل

 :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

 .هاهای اتکایی وصولی پس از کسر برگشتیحق بیمه بیمه – ۳

 .های اتکایی واگذاریمعامالت بیمه کارمزد و مشارکت در سود – ۴

 .گر واگذارکنندهگر اتکایی نزد بیمههای بیمهبهره سپرده – ۵

 .های زندگیهای بیمههای غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمریگران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمهسهم بیمه – ۶

 :سایر درآمدها پس از کسر – ۷
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 .ی بیمههزینه تمبر قراردادها – ۱

 .های زندگیهای پزشکی بیمههزینه – ۲

 .کارمزدهای پرداختی از بابت معامالت بیمه مستقیم – ۳

 .های اتکایی واگذاریحق بیمه – ۴

مقابل  سهم صندوق تأمین خسارتهای بدنی از حق بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در – ۵

 .شخص ثالث

 .های غیر زندگیرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمریهای بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمهمبالغ پ – ۶

 .گزاران در منافعسهم مشارکت بیمه – ۷

 .های اتکایی قبولیگران در سود معامالت بیمهکارمزدها و سهم مشارکت بیمه – ۸

 .گذاریهای اتکایی وا های بیمهبهره متعلق به سپرده – ۹

 .ذخایر فنی در آخر سال مالی – ۱۰

 .ها و استهالکات قابل قبولسایر هزینه – ۱۱

گری( برای یمهقانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و ب ۶۱های فنی موضوع ماده اندوختهانواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه ) – ۱تبصره 

ن تهیه و پس از ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایرایننامههای بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آئرشتههر یک از

 .تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسیدموافقت شورایعالی بیمه به 

رف مجمع عمومی های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طانواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته – ۲تبصره 

 .تعیین خواهد شد ایران بیمه مرکزی

گزاران در منافع و نحوه در معامالت بیمه مستقیم حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه – ۳تبصره 

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

 .بیمه ذکر شده باشد
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های مؤسسات توافق های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یااقالم مربوط به معامالت بیمه – ۴تبصره 

 .خواهد بود بیمه ذیربط

الیاتی به نرخ مشمول م نمایندمؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از مؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می – ۵تبصره 

شور متبوع کباشند. در صورتی که مؤسسات بیمه ایرانی در بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران میدو درصد حق

نیز از پرداخت  فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معامالت اتکایی معاف باشند مؤسسه مزبورگر اتکایی دارایمؤسسه بیمه

گر اتکایی خارجی مشمول بیمه ایرانی مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمهلیات دولت ایران معاف خواهد شد. مؤسساتما

را منتهی ظرف  اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماهگرمالیات موضوع این تبصره دو درصد آن را به عنوان مالیات بیمه

جه مزبور را گر اتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و ومشخصات بیمه سی روز به ضمیمه صورتی حاوی

 .به حساب مالیاتی پرداخت نمایند

ود را حداکثر تا اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خ – ۱۱۰ماده 

هام و نشانی سالشرکه یا تعداد داران و حسب مورد میزان سهمهمراه با فهرست هویت شرکاء و سهام لیاتیچهار ماه پس از سال ما

لق را پرداخت حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متع هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص

امه و پرداخت خواهد بود. محل تسلیم اظهارنرست تغییرات در سنوات بعد کافینمایند پس از تسلیم اولین فهرست مزبور تسلیم فه

حکم باشند تهران است.نمی مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی

 .ی خواهد بودداران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جار این ماده در مورد کارخانه

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

 .بینی شده است نیستندهای مربوط پیشاظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصلبه تسلیم

شوند از ت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب میهایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیشرکت – ۱۱۱ماده 

 :باشندمقررات زیر میلحاظ مالیاتی مشمول
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یب های ادغام یا ترکهای ثبت شده شرکتتأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه –الف 

 .اف استاین قانون مع( ۴۸هزار حق تمبر موضوع ماده )شده از پرداخت دو در

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

 .قانون نخواهد بودمالیات مقرر در این

ات الیهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحالل موضوع بخش معملیات شرکت –ج 

 .نخواهد بودبر درآمد این قانون 

 .مه یابدهای منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادااستهالک دارایی –د 

مقررات یرد طبق های ادغام یا ترکیب شده تعلق گهرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت –هـ 

 .خواهد بودمربوط مشمول مالیات

 .باشدهای ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد میکلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت –و 

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

 .و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسیدو دارایی و صنایع 

 بخوانید اینجا را مستقیم مالیاتهای قانون اصالحی (۱۱۱) ماده ”ز“ بند اجرایی نامهآیین

 .اهد بودو تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خو  ۹۹حکم ماده  – ۱۱۲ماده 

ن به طور مقطوع ات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کاال و امثال آنها از ایرامالیات مؤسس – ۱۱۳ماده 

ا در مقصد یا در ها خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ایران یدرصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنعبارت است از پنج

 .بین راه دریافت شود

ذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل نمایندگی یا شعب مؤسسات م

پرداخت نمایند. مؤسسات مذکور از بابت آن گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر درآمد تسلیم و مالیات متعلق را
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های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد ر صورتمذکوهاینخواهند بود. هر گاه شعب یا نمایندگی

 .الرأس تشخیص داده خواهد شدمحموالت علیدر این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم

رصد کرایه د ۵گر بیش از در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد مؤسسات کشتیرانی و هواپیمائی ایران در کشورهای دی –تبصره 

ی و هواپیمائی اعالم سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است مالیات شرکتهای کشتیراندریافتی باشد با

 .مالیاتی آنها افزایش دهد تابع کشورهای فوق را معادل نرخ

دار صالحیت از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکانآخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکًا موظفند قبل  – ۱۱۴ماده 

ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص تصمیم نسبت به انحالل شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامهکه برای اتخاذ 

اره امور مالیاتی دگردد تنظیم و به اکه بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میایحقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه

مه شخص یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسناای که حداقل حاوی امضاءمربوط تسلیم نمایند. اظهارنامه

 .حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود

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

 .ها و مانده سودهایی که مالیات آن قباًل پرداخت گردیده استسرمایه پرداخت شده و اندوختهها ومنهای بدهی

س بهای ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قباًل فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اسا – ۱تبصره 

 .دشومیروز انحالل تعیین

های موضوع فصل اول باب سوم این شود، دارایی یا داراییهای شخص حقوقی که منحل میچنانچه در بین دارایی – ۲تبصره 

ها حسب مورد در هنگام نقل و ها وجود داشته باشد و این دارایی یا داراییالشرکه یا حق تقدم سهام شرکتقانون و سهام یا سهم

مکرر( این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه  ۱۴۳و ماده )( ۱۴۳ماده )( ۱تبصره ) و( ۵۹ه )انتقال قطعی مشمول مقررات ماد

های شخص مذکور جزو اقالم دارایی هایمالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی
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متعلق به دارایی گردد. مالیاتها کسر میرمایه و بدهیگردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سحقوقی منحل شده منظور نمی

 .گیرداین قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می( ۱۴۳های ماده )و تبصره( ۵۹های مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده )یا دارایی

طوع مشمول مالیات مق آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحالل – ۳تبصره 

اریخ انحالل مشمول تمکرر(این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از  ۱۴۳و ماده )( ۱۴۳ماده )( ۱تبصره ) و( ۵۹موضوع ماده )

 .مالیات نخواهند بود

ها( کتثبت شر  تاریخ ثبت انحالل شخص حقوقی در ادارهمدیران تصفیه مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحالل ) – ۱۱۶ماده 

مور مالیاتی ااین قانون تنظیم و به اداره  ۱۱۵مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده اظهارنامه مالیاتی

 .مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند

ه نرخ این قانون ب( ۱۱۵ده )ما( ۲شوند با رعایت تبصره )مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می –تبصره 

 .گرددقانون محاسبه میاین( ۱۰۵مذکور در ماده )

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

یم اظهارنامه، د حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلنموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشخارج از نوبت رسیدگی

مدیران تصفیه  تعیین و ابالغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص

ت به آن ده است نسبدارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشگردد. در صورتی که بعدًا معلوم گردد اقالمی ازقطعی تلقی می

 .مطالبه خواهد شداین قانون، مالیات ۱۱۸قسمت از اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده 

دل میزان تقسیم دارائی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معا – ۱۱۸ماده 

 .نیستمالیات، مجاز

این قانون یا تسلیم اظهارنامه خالف  ۱۱۴ران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده آخرین مدی –تبصره 

های شخص حقوقی این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن ۱۱۶تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده واقع و مدیران 

https://t.me/ekhtebar


 مستقیم هایمالیات قانون

42 
 

نی که دارائی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی تجارت( متضامنًا و کلیه کساموضوع قانون و شرکاء ضامن )

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

گهی انحالل ۱۵۷آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده   .شده باشد در روزنامه رسمی کشور مطالبه این قانون از تاریخ درج آ

 اتفاقی درآمد مالیات – ششم فصل

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

 واهد بودخون این قان ۱۳۱نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده عنوان دیگر از این قبیل تحصیل میجایزه یا هر

اشد به صورتی که غیر نقدی بدرآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صد درصد درآمد حاصله و در – ۱۲۰ماده 

برای آنها انوناین ق ۶۴شود مگر در مورد امالکی که در اجرای مفاد ماده بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می

 .یین شده است که در این صورت ارزش معامالتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفتارزش معامالتی تع

لیات باشد درآمد مشمول مااین قانون می ۶۳در مورد صلح معوض و هبه معوض باستثنای مواردی که مشمول ماده  –تبصره 

طرف  ت این ماده تعیین میشود نسبت بهالتفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقرراعبارت خواهد بود از مابهموضوع این فصل

 .ای که از آن منتفع شده استمعامله

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

باشد. اد میین فصل وصول شده است قابل استردمعامله فسخ یا اقامه یا رجوع شود وجوهی که بعنوان مالیات موضوع ا وقوع عقد

سبت به آن منفعت الیه از منافع آن استفاده کرده باشد نبین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقلدر اینصورت اگر در فاصله 

 .مشمول مالیات این فصل خواهد بود

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

 .ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود مال به مأخذ جمع
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قرار خواهد دهند  در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقاالتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات انتقال –تبصره 

ال نیز به او مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مگرفت که طبق 

 .التفاوت بهای مال بشرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته استمابهتعلق بگیرد عبارت خواهد بود از

الیات منافع هر بطور دائم یا موقت بالعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مدر صورتیکه منافع مالی  – ۱۲۳ماده 

 .بعد پرداخت نمایدسال را در سال

 .بود باشد مشمول مالیات این بخش نخواهدانتقاالتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات می – ۱۲۵ماده 

این  ۱۲۳اده مفصل مکلفند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع صاحبان درآمد موضوع این  – ۱۲۶ماده 

ره امور مالیاتی مربوط اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد ظرف سی روز از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداقانون تا آخر

کلیف تسلیم تدر دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد در صورتی که معامله تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند.

 .شوداظهارنامه ساقط می

 :موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود – ۱۲۷ماده 

تهای دولتی ها یا مؤسسات دولتی و شرکالمنفعه یا وزارتخانههای خیریه یا عامکمکهای نقدی و غیرنقدی بالعوض سازمان –الف 

 .یا نهادهای انقالب اسالمی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است شهرداریهایا 

 .سوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگرهای مالی اهدائی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتشوجوه یا کمک –ب 

 .نمایدکشاورزی پرداخت میجوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصوالت  –ج 

وزارت کشور  ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی وهای الف و ب طبق آئیننامهضوابط اجرائی بند –تبصره 

 .شدتهیه خواهد

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

 .گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شدمقررات این فصل در منبع پرداخت میهایی که طبقمالیات
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 مختلف منابع از ناشی درآمد جمع بر مالیات – هفتم فصل

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

 .های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بوداصالحیهو۳/۱۲۱/۱۳۶۶

سب مورد قبل از هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها ح تواند بدهی مالیاتوزارت امور اقتصادی و دارایی می –تبصره 

ئًا مورد هر مؤدی در نقاطی که مقتضی بداند کاًل یا جز ریال برای( ۱۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰سقف ده میلیون ) باشد را تا ۱۳۸۱سال 

 .بخشودگی قرار دهد

باشد ای میهنرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگان ـ۱۳۱ ماده

 :به شرح زیر است

 (%۱۵) مالیات ساالنه به نرخ پانزده درصد ریال درآمد مشمول( ۵۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰ـ تا میزان پانصد میلیون )۱

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

 (%۲۰) ساالنه به نرخ بیست درصد

 (٪۲۵) االنه به نرخ بیست و پنج درصدریال درآمد مشمول مالیات س( ۱/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰ـ نسبت به مازاد یک میلیارد )۳

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

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

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

 .است

 مختلفه مقررات در – چهارم باب

 هامعافیت – اول فصل
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 ارتقای و پذیر بترقا تولید موانع رفع قانون (۳۱) ماده موضوع مستقیم هایمالیات قانون اصالحی (۱۳۲) ماده اجرایی نامه آیین

 بخوانید اینجا را کشور مالی نظام

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

شود روش منعقد میاستخراج و ف برداری صادر یا قراردادربط برای آنها پروانه بهرههای ذیوزارتخانه تاریخ اجرای این ماده از طرف

رف مراجع طها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان

سال دت پنجعالیت به مبرداری یا استخراج یا فشود، از تاریخ شروع بهرهبرداری یا مجوز صادر میربط برای آنها پروانه بهرهقانونی ذی

 .باشدسال با نرخ صفر مشمول مالیات مییافته به مدت دهو در مناطق کمترتوسعه

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

یاتی کشور شده به سازمان امور مالقانون و در مواعد مشخصحسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این 

دارک و مباشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، می

 .شودیاظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه م

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

زایش اف( ٪۵۰شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد)

روی کار در شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیسال اضافه میکارکنان یکدهند، به ازای هر سال افزایش 

اعی کارکنان محقق هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتم

ه باشند، مالیات در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرد شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکورمی

 .گرددشوند کاهش محسوب نمیشود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی میمتعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می

نعتی یا صه واقع در شهرکهای دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماد -پ

یافته، وسعهمناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترت

 .یابدسال افزایش میبه مدت سه
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ور تسلیم و سایر مناطق کششرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد  -ت

ای یان طبق نمونهاظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و ز 

 .شوداست که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می

یق مالیات این ماده عالوه بر دوره حمایت از طر های اقتصادی در واحدهای موضوع گذاریبه منظور تشویق و افزایش سرمایه -ث

 :گیردیافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار میگذاری در مناطق کمترتوسعهبا نرخ صفر حسب مورد، سرمایه

 :یافتهدر مناطق کمترتوسعه -۱

الیات واحد به مزمانی که جمع درآمد مشمول  الیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تام

( ۱۰۵ر در ماده )شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقر شده برسد، با نرخ صفر محاسبه میدوبرابر سرمایه ثبت و پرداخت

 .شودهای آن محاسبه و دریافت میاین قانون و تبصره

 :در سایر مناطق -۲

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

مانی که جمع شود. این حکم تا زهای آن محاسبه و دریافت میقانون مالیاتهای مستقیم و تبصره( ۱۰۵با نرخهای مقرر در ماده )

ات متعلقه با مالی( ٪۱۰۰یابد و بعد از آن، صددرصد)ده شود، ادامه میشدرآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت

 .شودهای آن محاسبه و دریافت میاین قانون و تبصره( ۱۰۵نرخهای مقرر در ماده)

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

توانند یمگذاری مجدد از مشوق این ماده اند، درصورت سرمایهی موضوع این ماده که قبل از این اصالحیه تأسیس شدهغیردولت

 .استفاده کنند

برای ایجاد  منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکورربط بهگذاری که با مجوز مراجع قانونی ذیهرگونه سرمایه

 .شود، مشمول حکم این بند استستثنای زمین هزینه میاهای ثابت بهدارایی
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 ،گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقلاستثنای زمین مذکور در انتهای بند)ت(، در مورد سرمایه -ج

صالح، یذ شده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری صرفًا به میزان تعیینبیمارستان

 .باشدجاری نمی

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

 .شودهای آن مطالبه و وصول میکرده باشند، مالیات متعلق و جریمه

گذاری و گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایهرکت سرمایهشده موضوع این ماده با مشاگذاری انجامکه سرمایهدرصورتی -ح

( ٪۱۰درصد)گذاری خارجی به میزان دهمشارکت سرمایه( ٪۵درصد)ازای هر پنجکمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به

 .دشواضافه می( ٪۵۰درصد)به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه

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

واحد تولید  از محصوالت تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با( ٪۲۰درصد)که حداقل بیستکنند درصورتی

ه مذکور، از ات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دور ایرانی در دوره محاسبه مالی

ین ماده اتخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصوالت تولیدی در مدت مذکور در ( ٪۵۰درصد)پنجاه

 .باشندبرخوردار می

ست ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بینرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این  -د

ها و شهرهای دارای بیش کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان

 .شوداز سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی

ز امتیاز این اجمهور در هر حال ربط و معاونت علمی و فناوری رئیسهای ذیدی فناوری اطالعات با تأیید وزارتخانهواحدهای تولی

ی صنعتی به باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهاماده برخوردار می

حاسبه مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر ماستثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای 

 .باشندشود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار میمی
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گیرند، یمدرخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار 

های تخانهای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزار نامهدوده به موجب آیینمالک تعیین مح

زیست تهیه و به ریزی کشور و سازمان حفاظت محیطصنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه

 .رسدتصویب هیأت وزیران می

وسط تماهه اول در هر برنامه پنجساله، یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سهتر توسعهفهرست مناطق کم -ذ

گذاری مایهریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیکاری و سرسازمان مدیریت و برنامه

باشد. تاریخ شروع تا ابالغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می رسد وتصویب هیأت وزیران میشود و بهدر تولید تهیه می

 .یافته استربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمترتوسعهفعالیت با تأیید مراجع قانونی ذی

ربط أخذ کرده باشند تا نی ذیبرداری از مراجع قانوماده پروانه بهرهکلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این -ر

باشند. حکم یمالیات بر درآمد ابرازی معاف م( ٪۵۰درصد)االجراء شدن این ماده از پرداخت پنجاهسال پس از تاریخ الزممدت شش

 .این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست

دشگران ربط که از محل جذب گر ی و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذیدرآمد ابرازی دفاتر گردشگر ( ٪۱۰۰صددرصد) -ز

 .باشدخارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می

ر مورد کلیه دباشد. این حکم یشده ممالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفًا شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان -ژ

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

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

نعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی ربط که در قالب قرارداد مهای ذیبرداری از وزارتخانهبهره

های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام از وزارتخانه

مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و  تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یاشود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت ساالنه آن بهمی

ریال نباشد، حداکثر (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیارد )های تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت
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شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می( ٪۱۰درصد)به میزان ده

 .عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شدص مذکور، بهاشخا

عت، معدن و تجارت، تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صندستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به

 .رسدعلوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می

 ۱۳۹۵ز ابتدای سال اهای مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده معافیتکلیه  -۱تبصره 

 .شوداجراء می

های تخانهماه پس از ابالغ قانون توسط وزار نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت ششآیین -۲تبصره 

وزیران تصویب هیأتشود و بهصنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میامور اقتصادی و دارایی و 

 .رسدمی

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

 .معاف است های آنها از مالیاتآموزان و اتحادیهکارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش

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

به  شود پس از وصول و واریز آنگذاری در شرکتهای تعاونی روستائی اختصاص داده میعمومی برای سرمایهبا تصویب مجمع

شود در وجه بینی می اعتبار ردیف خاصی که بهمین منظور در قانون بودجه کل کشور پیشدرآمد عمومی کشور از محل حساب

 .سازمان مذکور مسترد نماید

ای، آموزشگاههای درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدائی، راهنمائی، متوسطه، فنی و حرفه – ۱۳۴ماده 

غیر انتفاعی ومهدهای ای کشور، دانشگاهها و مراکز آموزش عالیای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفهفهفنی و حر 

کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور 
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هستند همچنین درآمد باشگاهها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان  ربطع ذی که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراج

 .است تربیت بدنی حاصل از فعالیتهای منحصرًا ورزشی از پرداخت مالیات معاف

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

ده بیمه عاید های عمر و زندگی از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقوجوه پرداختی بابت انواع بیمه – ۱۳۶ماده 

 .معاف است شود از پرداخت مالیاتذینفع می

در  هر تحت تکفلهای درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اوالد و پدر و مادر و برادر و خواهزینه -۱۳۷ماده 

ی نماید و چنانچه کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواه به شرط این که اگر دریافت یک سال مالیاتی

ته است، پرداخت آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات الزم، معالجه در خارج از ایران صورت گرفبه تأیید وزارت بهداشت، درمان و

آموزش  جمهوری اسالمی ایران در کشور محل معالجه با وزارت بهداشت، درمان وگواهی مقامات رسمی دولت هزینه مزبور به 

های عمر و زندگی و به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمهپزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی

بر  دد.در مورد معلوالن و بیماران خاص و صعب العالج عالوهگر های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر میبیمه

که تکفل او را  معلول یا بیمار یا شخصی های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیاتهزینه

 .باشددار است میعهده 

ر قالب عقود دطرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ  -مکرر ۱۳۸ماده 

ات بر درآمد مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالی

 .شودیاتی تلقی میعنوان هزینه قابل قبول مالکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور بهشوند و برای پرداختمعاف می

کند. در صورت  تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارجکننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمیاستفاده -۱تبصره 

 .شودمیزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه مینقدی، به کاهش آورده
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مالیاتی حوزه  ارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امورکتشخیص تحقق به -۲تبصره 

 .مربوط است

 – ۱۳۹ماده 

عظیم ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالموقوفات، نذورات، پذیره، کمک  –الف 

 ، آستان مقدس حضرت امام خمینی«شاه چراغ»آستان حضرت احمد ابن موسی )ع( حضرت معصومه)س(، الحسنی )ع(، آستانه

هده سازمان بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع متبرکه به عها، تکایا و سایرره(، مساجد، حسینیه)

 .باشداوقاف و امور خیریه می

 .ستاازمان هالل احمر جمهوری اسالمی ایران از پرداخت مالیات معاف ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی سکمک –ب 

ازمان های پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمٔه خدمات درمانی و سها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندوقکمک –ج 

فرما و سهم کارکنان و کار  همچنین حق بیمه و حق بازنشستگیتأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و

 .های دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف استجریمه

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

 .باشدمدیریت حوزه علمیه قم میاسالمی با شورای 

های ی دریافتی نقدی و غیرنقدی نهادهای انقالب اسالمی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص نهادها و هدایاکمک -هـ

 .باشدوزیران میانقالب اسالمی با هیأت 

 .آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است –و 

 .ه برّیه ولی فقیه، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف استدرآمد اشخاص از محل وجو –ز 

آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسالمی، تحقیقات فرهنگی، علمی،  –ح 

های علمیه د و مصالها و حوزهاختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجدینی، فنی،

های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا مدارس و دانشگاهو مدارس علوم اسالمی و
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و کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ آموزان و دانشجویان،وام تحصیلی دانش

های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشدو هزینهحوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر این که درآمد و

سرپرست و بد سرپرست در گروههای سنی و جنسی  همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی

آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلوالن جسمی و ندان، کارگاههای حرفهمختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالم

آموزی معلوالن ذهنی و کودکان نابینا،  حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه

های حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند، جویان سازمانکم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مدد

 .از پرداخت مالیات معاف است

و امور  قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف( ۱۴مفاصا حساب هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده ) –تبصره 

لیاتی کشور م اظهارنامه به سازمان امور ماصادر شده یا می شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلی ۱۳۶۳ /۱۰ /۲خیریه مصوب 

مه مالیاتی مؤدی تلقی می ارائه شود، برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به منزله اظهارنا

 .شود

امور مالیاتی  به سازمان ۱۳۹۴ل همچنین در مورد سالهای قبل از ابالغ این قانون، در صورتی که مفاصا حساب مربوط تا پایان سا

 .ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود

ه به موجب کاند، مشروط بر آن ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیدهکمک –ط 

ظارت کند، از پرداخت نمور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها امور مذکور در بند )ح( این ماده شود و سازمان ااساسنامه آنها صرف

 .مالیات معاف است

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

 .گرددمی
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های ها و تشکلای، احزاب و انجمنضاء مجامع حرفهها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعکمک –ی 

الزحمه اعضاء ربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حقمجوز از مراجع ذی  غیر دولتی که دارای

 .شود، از پرداخت مالیات معاف استمیآنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز

های دینی مذکور در های مذهبی مربوط به اقلیتها و هیأتو هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی انجمنها موقوفات و کمک –ک 

 .ت معاف استجمهوری اسالمی ایران، مشروط بر این که رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد، از پرداخت مالیاقانون اساسی 

ربط(، فرهنگی  مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دستگاههای ذیهای انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی )دارای فعالیت –ل 

 .استشوند، از پرداخت مالیات معاف و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام می

اه برگزاری ز ر های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده اوجوهی که از فعالیت – ۱تبصره 

مور اشود و سازمان در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می… ای و های دورهسمینارها، نشر کتاب و نشریههای آموزشی،دوره

 .کند، از پرداخت مالیات معاف استمی مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت

 .باشدمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری میاین قانون در مورد درآ( ۲ماده )( ۲حکم تبصره ) – ۲تبصره 

مور اقتصادی و دارایی اآیین نامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت  – ۳تبصره 

 .وزیران خواهد رسیدبه تصویب هیأت 

 کنید کلیک اینجا مستقیم مالیاتهای نقانو اصالحی ۱۳۹ ماده ۳ تبصره موضوع اجرایی نامهآیین مشاهده برای

باشند براساس ره( یا مقام معظم رهبری دارای مجوز میمفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امام خمینی ) – ۴تبصره 

 .گیردانجام مینظر مقام معظم رهبری

ی )ط( و غیر نقدی اشخاص موضوع بندها درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و ـ ۵تبصره 

 حکم شامل درآمد شرکتهای زیر مجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود باشد. این)ک( از پرداخت مالیات معاف می
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درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهای غیرنفتی و محصوالت بخش کشاورزی و بیست %(  ۱۰۰صد درصد ) ـ۱۴۱ ماده

تی به گردد. فهرست مواد خام و کاالهای نفاز صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر میدرآمد حاصل %(  ۲۰درصد )

ادن و کشاورزی های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معپیشنهاد مشترک وزارتخانه

 .رسدبه تصویب هیأت وزیران می

ییر در ماهیت شوند و بدون تغایران وارد میصورت عبوری )ترانزیت( به رات کاالهای مختلف که بهدرآمد حاصل از صاد ـ۱ تبصره

 .گرددشوند مشمول مالیات با نرخ صفر مییا با انجام کاری بر روی آن صادر می

/  ۱۰/ ۱۵ب یران مصومفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ا ـ۲ تبصره

 .شوداالجراء می الزم ۱۳۸۹

داخت مالیات های تولیدی مربوطه از پر درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه – ۱۴۲ماده 

 .معاف است

ده و به فروش الیی پذیرفته شهای کااز مالیات بردرآمد حاصل از فروش کاالهایی که در بورس( ٪۱۰معادل ده درصد ) -۱۴۳ماده 

شود پذیرفته می از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی( ٪۱۰رسد و ده درصد )می

شود، ته میارجی پذیرفاز مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خ( ٪۵و پنج درصد )

ازمان بخشوده ساند با تأیید از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده

ا خارجی پذیرفته شود. شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یمی

عادل دو برابر مسهام شناور آزاد داشته باشند ( ٪۲۰ی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد )شود در صورت

 .شوندمعافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می

لیات مقطوعی به ها ماالشرکه شرکا در سایر شرکتالشرکه و حق تقدم سهام و سهم از هر نقل و انتقال سهام و سهم – ۱تبصره 

عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه شود. از این بابت وجه دیگری بهارزش اسمی آنها وصول می(٪۴میزان چهاردرصد )
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الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور  سهمنخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و

 .اتی کشور واریز کنندمالی

الیات متعلق را ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت م

 .مربوط به ثبت یا انتقال کننداخذ و ضمیمه پرونده

( ٪۵/۰مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد )های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول در شرکت – ۲تبصره 

ه آن را به حساب ها مکلفند ظرف سی روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایگیرد. شرکتدرآمد مالیات دیگری تعلق نمیخواهد بود و به این

 .کنندسازمان امور مالیاتی کشور واریز

رهای خارج از بورس م از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازااز هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اع -مکرر ۱۴۳ماده 

ن بابت ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از ای( ٪۵/۰درصد )دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم

مطالبه نخواهد  رید و فروشوجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خ

 .شد

وصول و به حساب  کارگزاران بورس ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده

ی حاوی تعداد راه فهرستتعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به هم

 .و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند

گذاری در اوراق گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایهتمامی درآمدهای صندوق سرمایه -۱تبصره 

از نقل و  و درآمدهای حاصل ۱۳۸۴جمهوری اسالمی ایران مصوب  قانون بازار اوراق بهادار( ۱مادۀ )( ۲۴بهادار موضوع بند )

ده موضوع قانون انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزو

ر یاد شده مالیاتی ابطال اوراق بهادا باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور ومعاف می۱۳۸۷/۳/۲مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

 .مطالبه نخواهد شد
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الشرکه همساین ماده به استثناء سود سهام و ( ۱سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره ) -۲تبصره 

های قابل قبول ء هزینهگذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزشرکتها و سود گواهیهای سرمایه

 .شودبرای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می

ارج از در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خ -۳تبصره 

گونه مالیاتی در ایران رس خارجی بفروشد ، از این بابت هیچبورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهای خارج از بو

 .دریافت نخواهد شد

گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان گذاری مجاز به هیچصندوق سرمایه -۴تبصره 

 .باشدنمی

در بورس و فرابورس از  از سازمان بورس و اوراق بهادار نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز -۵تبصره 

 .این ماده، معاف است( ٪۰/ ۵درصد )پرداخت مالیات مقطوع نیم

مدی که بابت های تحصیلی و همچنین درآجهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول یا غیر منقول و جوایز علمی و بورس – ۱۴۴ماده 

تحقیقاتی  گردد به طور کلی و نیز درآمد ناشی از فعالیتهای پژوهشی ون و مکتشفین میاکتشاف عاید مخترعیحق اختراع یا حق

بق ضوابط تاریخ اجرای این اصالحیه طباشند به مدت ده سال ازهای ذیصالح میمراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه

امور اقتصادی و الی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وهای فرهنگ و آموزش عای که به پیشنهاد وزارتخانهنامهمقرر در آیین

 .باشددارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید از پرداخت مالیات معاف می

 :سود دریافتی به هر عنوان در مواد زیر از پرداخت مالیات معاف است – ۱۴۵ماده 

دود مقررات حکارمندان و کارگران نزد بانکهای ایرانی در  اندازهای مربوط به کسور بازنشستگی و پسسود متعلق به سپرده – ۱

 .مربوطه استخدامی
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نکی مجاز.این های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیرباهای مختلف نزد بانکانداز و سپردههای پسسود یا جوائز متعلق به حساب – ۲

 .گذارند نخواهد بودمینزد همها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز هایی که بانکمعافیت شامل سپرده

 .جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه – ۳

رط معامله شاوردرافت( و سپرده ثابت به های خارج از ایران بابت اضافه برداشت )های ایرانی به بانکسود پرداختی بانک – ۴

 .متقابل

 .سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت – ۵

کالیف ذکر شود، امتیازات، تسهیالت، ترجیحات و تها اشاره میهای مستقیم به بانکمواردی که در قانون مالیاتدر  –تبصره 

اند یا اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تأسیس شدهشده شامل مؤسسات

 .شوند، نیز خواهد شدمی

ت مربوط تا دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقرراهای مدتتکلیه معافی – ۱۴۶ماده 

 .خود باقی است انقضاء مدت به قوت

 .مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصالحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود –تبصره 

، (۱۴۲)، «به استثنای بندهای )الف(، )ب( و )ز( آن( »۱۳۹، )(۱۳۴، )(۱۳۳های مذکور در مواد )معافیت مکررـ ۱۴۶ ماده

 .شودعنوان مالیات به نرخ صفر منظور می مکرر( به ۱۴۳ذیل ماده )( ۱و تبصره )( ۱۴۳)

ور این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان ام( ۹۵ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ) ـ۱ تبصره

قانون الحاق برخی مواد به قانون ( ۸۵این قانون که مطابق ماده )( ۱۳۹جز مورد بند )ح( ماده ) نماید بهمالیاتی کشور اعالم می

شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا عمل می ۱۳۹۳/ ۱۲/ ۴مصوب ( ۲تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی انون و سایر قوانین میمشوق مالیاتی مندرج در این ق

شود. حکم این تبصره در خصوص مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می
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باشد. اجرای حکم این تبصره این قانون جاری نمی( ۱۳۹ماده )و بندهای )الف(، )ب( و )ز( ( ۱۴۵و )( ۱۴۴مشموالن مواد ) 

های اجرائی، اداری و صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیتاین قانون به( ۸۱درخصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده )

 .حسب اعالم سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود

ساله در بودجه  ر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی ـ خرجی که همهمعادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صف ـ۲ تبصره

شود و یافته تلقی می شود. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیصشود به حساب اشخاص مذکور منظور میبینی می سنواتی پیش

مبلغ اعتبار  ل کشور همان سال باشددر صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه ک

و تصویب مجلس  جمعی ـ خرجی یاد شده و متقاباًل منابع مربوط، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب هیأت وزیران

 .شورای اسالمی قابل افزایش است

 استهالک و قبول قابل هایهزینه – دوم فصل

د عبارت خیص درآمد مشمول مالیات بشرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردهای قابل قبول برای تشهزینه – ۱۴۷ماده 

ی مربوط با هائی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرًا مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالهزینهاست از

ن قانون بوده ولی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در ایبینی ای در این قانون پیشباشد. در مواردیکه هزینهرعایت حد نصابهای مقرر

 .هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بودپرداخت آن بموجب قانون و یا مصوبه

مکلف  این قانون که( ۹۵از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده )ـ ۱ تبصره

احبان های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صشوند. همچنین هزینهباشند، در حکم مؤسسه محسوب مییبه نگهداری دفاتر م

 مشاغل نیز قابل پذیرش است

رخ صفر بوده یا های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نهزینه ـ۲ تبصره

 .شوندهای قابل قبول مالیاتی شناخته نمیعنوان هزینه شود، بهبا نرخ مقطوع محاسبه می
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لغ پنجاه میلیون های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبپذیرش هزینه ـ۳ تبصره

 .م( بانکی خواهد بودریال به باال منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه )سیست( ۵۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰)

 .باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول استهائی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق میهزینه – ۱۴۸ماده 

 .قیمت خرید کاالهای فروخته شده یا قیمت خرید مواد مصرفی در کاال و خدمات فروخته شده – ۱

 :بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه بشرح زیرهای استخدامی متناسب با خدمت کارکنان هزینه – ۲

 .ارفرما(کمزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی ) –الف 

العاده ر و فوقکار، هزینه سفوری، پاداش، عیدی، اضافهمزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره –ب 

ئج مؤسسه ذیربط بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حواالعاده مسافرت مدیران ومسافرت، نصاب هزینه سفر و فوق

و به تصویب  و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیهای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادینامهطبق آیین

 .رسدیران میهیأت وز 

 .های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنانهای بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمههزینه –ج 

موضوعه  حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و یا بازخرید طبق قوانین –د 

 .مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط

االنه بابت سحقوق پرداختی ( ٪۳درصد )وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه –ه 

 .رسددارایی می وتصویب وزیر امور اقتصادی ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور بهپس انداز کارکنان براساس آیین نامه

ازنشستگی بالتفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق حقوق و دستمزد و همچنین مابه  معادل یک ماه آخرین-و

ه تاکنون کاین حکم نسبت به ذخایری  .شودخدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره میو وظیفه و مزایای پایان 

 .ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بوددر حساب بانک

 این قانون( ۸۴دوازدهم معافیت موضوع ماده ) پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک –ز 

 .تعارفماالجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود کرایه محل مؤسسه در صورتیکه اجاری باشد. مال – ۳
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 .رتیکه اجاری باشداجاره بهای ماشین آالت و ادوات مربوط به مؤسسه در صو – ۴

 .مخارج سوخت، برق، روشنائی، آب، مخابرات و ارتباطات – ۵

 .وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارائی مؤسسه – ۶

ها و مؤسسات نهتهائی که بسبب فعالیت مؤسسه به شهرداریها و وزارتخااالمتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیاحق – ۷

بموجب مقررات این  باستثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیاتهائی که مؤسسهو وابسته به آنها پرداخت میشود. ) ولتید

 .باشد و همچنین جرائمی که به دولت و شهرداریها پرداخت میگردد(دیگران و پرداخت آن میقانون ملزم به کسر از 

ت و نمایشگاهی های بازاریابی، تبلیغاهای فشرده، هزینهو آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوحهای تحقیقاتی، آزمایشی هزینه – ۸

تصادی و دارایی ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقنامهمؤسسه، براساس آیینمربوط به فعالیت 

 .رسدمی

 :بوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این کههای مربوط به جبران خسارت وارده مر هزینه – ۹

 .وجود خسارت محقق باشد –اواًل 

 .موضوع و میزان آن مشخص باشد –ثانیًا 

ان جبران نشده طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر  –ثالثًا 

 .باشد

قتصادی و دارایی ه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور انامه احراز شروط سآیین

 .رسدمی

یال به ازاء هر ر های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار هزینه – ۱۰

 .کارگر

آن مشکوک باشد مشروط بر این که اواًل مربوط به فعالیت مؤسسه باشد ثانیًا احتمال غالب برای  ذخیره مطالباتی که وصول – ۱۱

آن باشد ثالثًا در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده تا زمانی که طلب وصول گردد یا الوصول بودن آن الوصول ماندن

 .رسدر مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میمحقق شود.آیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امو
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مد سال یا سالهای زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآ – ۱۲

 .پذیر است بعد استهالک

 .ستأجر است در صورتیکه اجاری باشدهای جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفًا بعهده مهزینه – ۱۳

 .های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتیکه ملکی باشدهزینه – ۱۴

 .مخارج حمل و نقل – ۱۵

 .های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداریهزینه – ۱۶

هزینه  –ضور ححق  –المشاوره حق –وکاله الحق -داللی –العمل های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حقالزحمهحق – ۱۷

های ر هزینههای مورد نیاز مؤسسه، سایافزاری، طراحی و استقرار سیستمو خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینٔه نرمحسابرسی

 .الزحمٔه بازرس قانونیحقکارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و

ه بخش های حمایت از توسعام عملیات مؤسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوقهایی که برای انجـ سود، کارمزد و جریمه۱۸

اخت شده کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری )لیزینگ( دارای مجوز از بانک مرکزی پرد

 .یا تخصیص یافته باشد

 .روندبین میبهای ملزومات اداری و لوازمی که معمواًل ظرف یکسال از  – ۱۹

 .دمخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آالت و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که بعنوان تعمیر اساسی تلقی نگرد – ۲۰

 برداری نشده باشدهای اکتشاف معادن که منجر به بهرههزینه – ۲۱

 .های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسههزینه – ۲۲

 .مطالبات الوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول – ۲۳

ف از زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختل – ۲۴

 .طرف مودی

 .ضایعات متعارف تولید – ۲۵

 .های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط داردهزینهذخیره مربوط به  – ۲۶
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 .یابدهای قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق میهزینه – ۲۷

( ٪۵نج درصد )تا میزان حداکثر پهنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها  –هزینه خرید کتاب و سایر کاالهای فرهنگی  -۲۸

 .این قانون به ازای هر نفر( ۸۴معافیت مالیاتی موضوع ماده)

 ـ ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش )گارانتی( اشخاص حقوقی۲۹

ست به اشود و در این ماده پیش بینی نشده های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده میهزینه – ۱تبصره 

 .هد شدهای قابل قبول پذیرفته خوااقتصادی و دارایی جزء هزینهنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امورپیش

رکنان مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کا – ۲تبصره 

ل ر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اوالد تحت تکفخواهند شد ولی در مؤسساتی که غیمؤسسه محسوب

ه آمده خواهد این ماد ۲العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء ب بند سفر و فوقو همسر نامبرده به استثنای هزینه

 .های قابل قبول منظور نخواهد شدبود جزء هزینه

های رکتقانون ش( ۱۵ماده )( ۲و )( ۱های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای )ها و اتحادیهدر محاسبه مالیات شرکت – ۳تبصره 

تعاونی  هایی که وضعیت خود را با قانون بخشها و اتحادیههای بعدی آن و در مورد شرکتاصالحیهو ۱۳۵۰/۳/۱۶تعاونی مصوب 

زش و حق تعاون و آمو( ۱د، ذخیره موضوع بند )اند یا بدهنتطبیق داده ۱۳۷۰/۶/۱۳اقتصاد جمهوری اسالمی ایران مصوب

 .شودمیقانون اخیرالذکر جزو هزینه محسوب( ۲۵ماده )( ۳موضوع بند )

وجه به تغییر کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون ت پذیر که بر اثر به های استهالکآن قسمت از دارایی ـ۱۴۹ ماده

های قابل های تأسیس، قابل استهالک بوده و هزینه استهالک آنها جزء هزینهنین هزینهیابد و همچقیمتها ارزش آن تقلیل می

ها و چگونگی پذیر شامل جداول استهالک های استهالکهای داراییشود. مقررات مربوط به استهالکقبول مالیاتی تلقی می

اریخ تصویب تشود و ظرف مدت شش ماه از ور تهیه میاجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کش

 .رسدتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می این قانون به
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ل پرداخت های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمو افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ـ۱تبصره

 .شودی تلقی نمیافزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیات مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهالک ناشی از

ید ارزیابی التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدهای تجدید ارزیابی شده، مابهدر زمان فروش یا معاوضه دارایی

 .شوددر محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می

ر الزامات و ترتیبات های تجدید ارزیابی شده و سایدرمورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهالک دارایی نامه اجرائی این تبصرهآیین

ماه از تاریخ  شششود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت اجرائی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می

 .رسدتصویب هیأت وزیران می هب( ۱۳۹۵/ ۱/ ۱االجراء شدن این قانون )الزم

ردد، زیان آالت، زیانی متوجه مؤسسه گالمنفعه شدن ماشیندر صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهالک یا مسلوب ـ۲ تبصره

 حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش )در صورت فروش( یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان

رزیابی جاری های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید احکم این تبصره در مورد دارایی همان سال است.

 .است

 مالیاتی ضرائب و قرائن – سوم فصل

 عمومی مقررات – چهارم فصل

ن سال ختم ماه هما سال مالیاتی عبارتست از یکسال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند – ۱۵۵ماده 

د درآمد مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها بموجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیکنمیشود لیکن در

ب سود و زیان و مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساسال مالی آنها بجای سال مالیاتی 

 .باشدسال مالی می خت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس ازسررسید پردا

ممیز مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده  – ۱۵۶ماده 

در صورتی که ظرف مدت مذکور  ظرف یک سال از تاریخ انقضاء مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید.است حداکثر
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الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابالغ تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوقبرگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا

 .شودنکند اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی می

عیت رسیده یا یص اعم از این که به قطهر گاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابالغ برگ تشخ

ه نشده باشد ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبهای انتفاعی کتمان شدهمؤدی درآمد یا فعالیتنرسیده باشد معلوم شود

ر مواردی که ن داین قانون قابل مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنی ۱۵۷ها با رعایت مادهفقط مالیات بر درآمد آن فعالیت

نضمام امالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادر به گردد سرممیزاظهارنامه مؤدی به علت عدم رسیدگی، قطعی تلقی می

 .ددادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نمایگزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی تشخیص به

اند یا اصواًل طبق لیات بر درآمد که در موعد مقرر تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نمودهنسبت به مؤدیان ما – ۱۵۷ماده 

اریخ سر رسید تمکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از مقررات این قانون

ین مدت امالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این که ظرف پنج سال مذکور  باشد و پس از گذشتنپرداخت مالیات می

ه به ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادر درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه

 .مؤدی ابالغ شود

ختالف مالیاتی تأیید مراتب از طرف هیأت حل ادر مواردی که مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطالبه شده باشد پس از  –تبصره 

دون رعایت بگردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است یکن تلقی میلممؤدی در هر مرحله که باشد کانمطالبه از غیر

ماید وگرنه نالبه سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطمرور زمان موضوع این ماده ظرف یک

 .مشمول مرور زمان خواهد بود

تی کشور یا ابطال وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیا – ۱۵۹ماده 

ت ش از مالیاگردد و در صورتی که مبلغی بیشود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی مؤدی منظور میمیتمبر پرداخت

 .پرداختی مسترد خواهد شدمتعلق پرداخت شده باشد اضافه
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ز کشور کل اشود که در مورد مؤدیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می –تبصره 

 .را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نمایدهای متعلقمالیات

نسبت به سایر  مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مؤدیان و مسئوالن پرداخت مالیات سازمان امور – ۱۶۰ماده 

قدم خواهد استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تطلبکاران به

 .به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بودمانع وصول مالیات متعلق داشت. حکم قسمت اخیر این ماده

موال از طرف ادر مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا  -۱۶۱ماده 

قرار تأمین مالیات ی رود ممیز مالیاتی باید با ارائه دالیل کافی از هیأت حل اختالف مالیاتاز پرداخت مالیات میمؤدی به قصد فرار

یز مالیاتی قرار را الزم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. ممرا بخواهد و در صورتی که هیأت صدور

ؤدی و موی و یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صورت  مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی که نزد

ند مگر این تأمین را از تصرف خود خارج کنابالغ اخطار کتبی ممیز مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد اشخاص ثالث پس از

عزیری مجازات حبس ت که معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف عالوه بر پرداخت مطالبات مذکور، مشمول

 .درجه شش نیز خواهند بود

همه آنها  شود ادارات امور مالیاتی حق دارند بهاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته میدر مواردی که اشخ – ۱۶۲ماده 

اجعه به دیگران کننده و مراجعه به یکی از آنها مانع مر به هر یک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعهمجتمعًا یا

 .نخواهد بود

حصیل درآمد کسر ست که مشموالن مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تسازمان امور مالیاتی کشور مجاز ا – ۱۶۳ماده 

یات قطعی شده شود کاًل یا بعضًا مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالنمیو پرداخت

مقررات  الحساب مذکور طبقو در صورت تخلف، علی الحساب پرداخت نمایندفعالیت به طور علیسنوات قبل یا به نسبتی از حجم

 .این قانون وصول خواهد شد
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دیان به ادارات سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مؤ – ۱۶۴ماده 

های ب یا باجهمؤدیان بتوانند مستقیمًا به شع امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا

 .های خود را به حساب مذکور پرداخت نمایندمالیات بانک مزبور مراجعه و

ان و اتفاقات سوزی، بروز آفات و خشک سالی و طوفدر مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش – ۱۶۵ماده 

ها یا رتخانهشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزایک منطقه کغیر مترقبه دیگر به

تواند ارایی میالمنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادی و دهای بیمه و یا مؤسسات عامسازمانها یامؤسسات دولتی یا شهرداری

 ٪۵۰یش از بسال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مؤدیان که  در آنمعادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی

یأت وزیران تمام باشند با تصویب ههای مالیاتی خود نمیمذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهیاموال آنان در اثر حوادث

 .تقسیط طوالنی نماید یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا

 .ه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب هیأت وزیران خواهد رسیدنامآیین

صادی و دارائی مؤدیان مالیاتی مناطق جنگزده غرب و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت امور اقت –تبصره 

 :زیر برخوردار خواهند شدگردد، از تسهیالت مالیاتی وزیران اعالم میو تصویب هیأت

 .گرددیبخشوده م ۱۳۷۲لغایت  ۱۳۶۸پنجاه درصد مالیات مؤدیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول سال  –الف 

نها بابت درآمد آ ۱۳۶۷به ازاء هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریخ اجرای این اصالحیه یکسوم بدهی مالیاتی تا پایان سال  –ب 

 .شودبخشوده میدر نقاط مذکور حاصل

حداکثر  در نقاط مذکور ۱۳۶۷لغایت سال  ۱۳۵۹/۶/۳۰مالیات پرداخت شده مؤدیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ  –ج 

 .در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شدمعادل یک سوم آن

تصادی و دارائی تمام یا الیت در نقاط مذکور نباشد با ارائه دالئل مورد قبول وزارت امور اقدر مواردی که مؤدی قادر به ادامه فع –د 

 .موصوف مؤدی بخشوده خواهد شدقسمتی از بدهیهای
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نماید قبوض  تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی، تهیه و برای استفاده مؤدیان عرضهسازمان امور مالیاتی کشور می – ۱۶۶ماده 

ازاء هر سه ماه زود  غیر قابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مؤدی مبلغ پیش پرداخت به اضافه دو درصد آن بهو مذکور با نام

 .خواهد شدپرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسر

پرداخت بدهی مالیاتی ه تواند نسبت به مؤدیانی که قادر بوزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می – ۱۶۷ماده 

ال تقسیط سنیستند از تاریخ ابالغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا

 .نماید

ان با دولتهای دولت میتواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطالعات راجع به درآمد و دارائی مودی – ۱۶۸ماده 

های وافقت نامههای مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسالمی بمرحله اجراء بگذارد قراردادها یا مموافقت نامه جیخار 

ن رسیده است تا زمانی تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و بتصویب قوه مقننه یا هیأت وزیرامربوط به امور مالیاتی که تا 

های قبلی مهموظف است ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت نا ود باقی است. دولتکه لغو نشده بقوت خ

 .شورای اسالمی گزارش نمایدرا بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آنها مستدال به مجلس 

نام  بتان امور مالیاتی کشور موظف به ثاشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعالم سازم ـ۱۶۹ماده 

ا در ر شوند، مکلفند برای انجام معامالت خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله در نظام مالیاتی می

 .ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معامالت خود را به سازمان مذکور ارائه کنندصورتحساب

ان و یا حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگر عدم صدور صورت

 معامله مبلغ مورد%(  ۲ای معادل دو درصد )مورد مشمول جریمه استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معامالت خود، حسب

شود یمه به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین شود. همچنین عدم ارائه فهرست معامالت انجام شدمی

 .باشدمعامالتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می%(  ۱درصد ) ای معادل یکمشمول جریمه
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کننده  در صورتی که طرف معامالت اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف ـ۱تبصره 

ذکور این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص م( ۸۱یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده ) نهائی کاال

 .الزامی نیست

ی کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کاالها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخص مصرف

 .ات به دیگران استفاده ننمایدکند و از آن برای عرضه کاالها و خدمخریداری 

جهیزات و ت« صندوق ماشینی )مکانیزه( فروش»صندوق فروش  مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه ـ۲تبصره 

افزاری افزاری و سختاندازی تجهیزات فوق اعم از نرمهای انجام شده بابت خرید، نصب و راهمشابه استفاده کنند. معادل هزینه

 .شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است مالیات قطعی از

هریور ماه هر سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا ش

ال بعد از آن اعمال امه رسمی کشور اعالم و از ابتدای فروردین ماه سهای کثیراالنتشار و روزنسال از طریق درج در یکی از روزنامه

 .نماید

صندوق  امانهاز مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از س%(  ۱۰درصد ) معادل ده

شود. عدم اجرای ای مدت دو سال اول بخشوده مینامه اجرائی مربوط، بر اند مشروط به رعایت آیینفروش و تجهیزات مشابه شده

 .باشدفروش می%(  ۲میزان دو درصد ) ای بهحکم این تبصره موجب تعلق جریمه

ماه از تاریخ  نامه اجرائی است که حداکثر ظرف مدت شش نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطالعات به موجب آیین

صناف ایران تهیه سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق ااالجراء شدن این قانون توسط الزم

 .رسدشود و به تصویب هیأت وزیران میمی

 یدبخوان اینجا را مستقیم هایمالیات قانون اصالحی (۱۶۹) ماده (۲) تبصره اجرایی نامهآیین
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ن حداقل رقم آن و تعیین مصادیق معامالت مشمول و حد آستانه )تعیی( ۱ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره ) ـ۳تبصره 

نهاد سازمان ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت ششنامه گردش مالی مؤدی( به موجب آیین

 .رسدیب وزیر امور اقتصادی و دارایی میامور مالیاتی کشور به تصو

مالیاتی طبق  نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختالف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره ـ۴تبصره 

 .شودانجام می( ۱۵۷مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده )

انه انجام االجراء شدن این قانون سامماه پس از الزم ست حداکثر تا مدت ششوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف ا ـ ۵تبصره 

اندازی کند و امکان ها راهها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایدهمعامالت وزارتخانه

 .دسترسی بر خط )آنالین( سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد

 ۱۳۸۰های مستقیم مصوب سال مکرر( قانون مالیات ۱۶۹واسطه عدم اجرای احکام ماده )ئمی که مؤدیان بهجرا ـ ۶تبصره 

 .شوداند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول میمرتکب شده

ات هویتی، اطالع های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطالعات مالیاتی، پایگاهبه منظور شفافیت فعالیتمکررـ  ۱۶۹ماده 

ای و ملکی اشخاص عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطالعات مالی، پولی و اعتباری، معامالتی، سرمایه

 .شودحقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می

لتی، ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردو ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها، مؤسسات دولتی، شهرداریوزارتخانه

قی اعم از نهادهای انقالب اسالمی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سایر اشخاص حقو

برای اشخاص  دارایی دولتی و غیردولتی که اطالعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و

 .های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهندآورند، موظفند اطالعات به شرح بستهرا فراهم می

 :الف ـ اطالعات هویتی

 ـ اطالعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی۱
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 قد قراردادهاـ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معامالت تجاری و ع۲

 :ب ـ اطالعات معامالتی اشخاص

 ها، کاالها و خدمات(ـ معامالت )خرید و فروش دارایی۱

 ـ تجارت خارجی )واردات و صادرات کاالها و خدمات(۲

 های تجاریـ قراردادهای مربوط به انجام معامالت و فعالیت۳

 ـ قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات۴

 ـ اطالعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طال۵

 های پرداختیهای صادره و خسارتنامهـ اطالعات انواع بیمه۶

 ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر۷

 :ای اشخاصپ ـ اطالعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه

 بهادارر اوراقـ جمع گردش ساالنه )دوره مالی( نقل و انتقال سهام و سای۱

 ـ جمع گردش و مانده ساالنه )دوره مالی( انواع حسابهای بانکی۲

 ها و سود آنهاـ جمع گردش و مانده ساالنه )دوره مالی( انواع سپرده۳

 ی و تنزیل اعتبارـ تسهیالت بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسناد۴

 ها و نظایر آنسنادی، ضمانتا

 ها، اموال و امالک و همچنین نقل و انتقال آنهات ـ اطالعات دارایی

وارد مزبور اضافه های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به مث ـ سایر اطالعات فعالیت

 .خواهد شد

ای و نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقاالت، خدمات بیمهکلیه اشخاص و مراجعی که به ـ ۱تبصره

دارد اطالعات مربوط را به آن باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر میهای مذکور میمعامالت دارایی
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 .سازمان ارائه دهند

ای معادل نی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمهمتخلف از مفاد حکم این تبصره عالوه بر مسؤولیت تضام

 .دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود یک

ن، بیمه الین( بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرا سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی بر خط )آن ـ۲تبصره

ر زمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و همچنین سایمرکزی، گمرک جمهوری اسالمی ایران، سا

بندی، اطالعات کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده

 .دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند

و خسارات  خاص متخلف از حکم این ماده عالوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسؤول جبران زیانهااش ـ۳تبصره

 .وارده به دولت خواهند بود

بندی بقهطوزیران و حفظ دستگاههای اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطالعات دارند، مجازند با تصویب هیأت ـ۴تبصره

 .وجود در پایگاه اطالعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنندمربوط، از اطالعات م

، دریافت و ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی بر خط، تعیین حد آستانه )تعیین حداقل رقم اطالعات( ـ ۵تبصره

اه از ای است که ظرف مدت شش منامه موجب آیین ارسال اطالعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به

 شود و بهه میتاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تهی

 .رسدتصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می

 ن را بهآات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطالعاتی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است بانک اطالع ـ ۶تبصره

 .نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید

را « سامانه ملی امالک و اسکان کشور»وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون ـ ۷تبصره

ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای گونهند. این سامانه باید بهایجاد ک
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صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال امالک و مستغالت به

شهرسازی موظف است امکان دسترسی بر خط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و 

 .کشور ایجاد کند

 ـ ۸تبصره 

تورالعمل االجراء شدن این تبصره، ضمن تدوین و ابالغ دسماه پس از الزمشهرسازی مکلف است ظرف حداکثر سه و ـ وزیر راه۱

حقیقی  برداری اشخاص اطالعات مربوط به امالک تحت تملک و محل اقامت یا بهره نحوه ثبت اطالعات، امکان اظهار رایگان

مام مناطق قانون برنامه ششم توسعه را در سامانه ملی امالک و اسکان کشور در ت( ۲۹و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده )

 .کشور فراهم کند

عیین تبا  ایی موظفند اطالعات امالک تحت تملک خود را مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روست

ر ثبت کنند. نوع بهره برداری، حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی امالک و اسکان کشو

 .شودعالی امنیت ملی انجام میثبت واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، بر اساس دستورالعمل مصوب شورای

حداکثر ظرف  نفره و بیشتر مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را )یک واحد ملکی یا استیجاری یا رایگان(ـ سرپرستان خانوارهای تک۲

این تبصره، در سامانه امالک و اسکان کشور ثبت نمایند. عالوه بر اقامتگاه ( ۱مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در بند)

تواند یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه ار میاصلی، هر خانو 

تواند حداکثر یک فرعی ثبت نماید. در صورتی که اقامتگاه اصلی خانوار، تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد، خانوار مذکور می

ههای همان شهر محل اقامتگاه اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگاواحد دیگر از واحدهای تحت تملک خود را در 

شوند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است مکرر( این قانون نمی ۵۴موضوع این بند مشمول مالیات مندرج در ماده )

مولین دریافت یارانه و اتباع خارجی را ظرف مدت نامه اجرائی مربوط به تعیین و شناسایی خانوار اعم از مشمولین و غیرمشآیین

های کشور و امور خارجه تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران االجراءشدن این تبصره، با همکاری وزارتخانهماه پس از الزمدو
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وزارت راه و شهرسازی قرار برساند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اطالعات مربوط به خانوارهای کشور را در اختیار 

 .دهد

گاه اصلی های خاص در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتآموزان، شاغالن و مبتالیان به بیماریـ دانشجویان، طالب، دانش۳

بت حصیل، امکان ثو فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته از جمله گواهی پرداخت حق بیمه برای شاغالن و گواهی اشتغال به ت

ست ظرف مدت امکرر( این قانون را دارند. وزیر راه و شهرسازی مکلف  ۵۴یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات موضوع ماده )

حت سنجی ص نامه اجرائی این بند شامل نحوه االجراءشدن این تبصره، با همکاری دستگاههای مربوطه آییندوماه پس از الزم

 .ابالغ نماید اسناد موضوع این بند را تهیه و

از  ـ واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل از جمله گردشگری و زیارتی، مؤسسات یا شرکتهای فعال که مجوز۴

ک و اسکان دستگاه مربوطه دارند و ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطالعات در سامانه امال

ین قانون معاف مکرر( ا ۵۴ان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی، از مالیات موضوع ماده )کشور و در صورت اطالع سازم

 .هستند

بردار آنها هر یک جداگانه ـ واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که مالک و بهره ۵

ای معادل بیست شد در حکم خانه خالی تلقی شده و صرفًا مشمول جریمهدر سامانه ملی امالک و اسکان کشور ثبت نشده با

مکرر( این قانون خواهد شد و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای باالی یکصد  ۵۴مالیات سال اول موضوع ماده )( ٪۲۰درصد)

ر ثبت نشده باشد، در حکم خانه بردار آنها هر یک جداگانه درسامانه ملی امالک و اسکان کشوهزار نفر جمعیت که مالک و بهره

شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلفند اقامت مکرر( این قانون محسوب و مشمول مالیات مربوطه می ۵۴خالی موضوع ماده )

برداران واحد مسکونی در سامانه مذکور را تأیید کنند؛ در غیر اینصورت، واحدهای مذکور در حکم شده توسط خود یا بهرهاعالم 

شوند. در مکرر( این قانون یا جریمه موضوع این بند می ۵۴ه خالی تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده )خان

تواند با ارائه اسناد مثبته از شمول این مالیات خارج شود. در صورت احراز تخلف بردار یا ساکن، مالک میصورت عدم اعالم بهره

 ۵۴ص یا تشخیص غلط خانه خالی گردد، مالک عالوه بر پرداخت مالیات مندرج در ماده )مالک به نحوی که منجر به عدم تشخی
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ای طراحی شود که مالک بتواند ادعای شود. سامانه باید به گونهای معادل مالیات متعلقه میمکرر( این قانون، مشمول جریمه

صورت مسؤولیتی متوجه موجر نخواهد بود. در د، در غیر اینآزمایی نمایمستأجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را راستی

صورتی که مالک بخواهد واحد مسکونی خود را به فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف شده است اجاره دهد، 

مالیات موضوع ماده  مکرر( این قانون تلقی شده و حسب مورد مشمول ۵۴واحد مسکونی وی در حکم خانه خالی موضوع ماده )

 .این قانون خارج است( ۵۳شود و واحد مذکور از شمول مالیات موضوع ماده )مکرر( این قانون یا جریمه موضوع این بند می ۵۴)

رید و خماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا ـ کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ۶

صورت به ازای هر ماه لک خود، اطالعات جدید را در سامانه امالک و اسکان کشور ثبت نمایند، در غیر این فروش واحد تحت تم

سکونی شود. واحدهای ممکرر( این قانون می ۵۴ای معادل مالیات سال اول ماده )تأخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه

 .نداین تبصره هست( ۱دارای جهات امنیتی، مشمول حکم بند )

تاح حساب این ماده، دستگاههای اجرائی مکلفند خدمات خود از قبیل افت( ۱ـ پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره )۷

وش معیشتی، تعویض پالک خودرو، فر ای و کمکهای حمایتی، یارانهبانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست

خطاریه، ابالغیه، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ا

ر اساس کد بنام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفًا با اخذ کد ملی و ثبت

مچنین حداکثر در سامانه امالک و اسکان کشور ارائه کنند. ه شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنانپستی یا شرح نشانی یکتای درج

، گاز و دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضالب، برقاالجراء شدن این تبصره، کلیه ارائهماه پس از الزمظرف مدت شش

ی یکتا و به دپستی یا نشانتلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطالعات مندرج در سامانه امالک و اسکان کشور، مطابق با ک

 .بردار صادر نمایندنام مالک یا بهره

اظهاری ـ وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق شمارشگر)کنتور(هایی که ساکنان آنها در سامانه امالک و اسکان کشور، خود ۸

 .اند را با باالترین پلکان قیمتی محاسبه نمایدنکرده
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پذیری دولت مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل رسانـ کلیه دستگاههای اجرائی و خدمت۹

شور و الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطالعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال ک

و متخلف  مشابه از اشخاص، تخلف محسوب شود، استعالم نمایند و اخذ هرگونه اطالعاتسامانه امالک و اسکان کشور تعیین می

 .باشدشود. تبادل اطالعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرائی، رایگان میبه مراجع انتظامی مربوطه معرفی می

کند و مبنای عنوان مالک در سامانه امالک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمیـ ثبت اطالعات اشخاص به۱۰

بت به جهت استفاده در دستگاههای اجرائی یا محاکم قضائی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نس مالکیت

این قانون ( ۲۴۴خالی بودن آن یا عدم امکان انتقال به دلیل رأی قضائی از جمله انحصار وراثت، هیأت حل اختالف موضوع ماده )

یأت حل ههرسازی مکلف است مستندات سامانه امالک و اسکان کشور را در جلسه است. در این موارد، نماینده وزارت راه و ش

 .اختالف مالیاتی ارائه کند

عات های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطالـ وزیر راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارتخانه۱۱

ه امالک و ازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاهها به سامانهای اجرائی این تبصره شامل تعیین نحوه دسترسی سنامهآیین

صره، تشویق این تب( ۱۰این تبصره، سازوکار شناسایی امالک غیرقابل انتقال موضوع بند )( ۷اسکان کشور، مصادیق خدمات بند )

دوماه پس  را حداکثر ظرف مدت های مرتبطنامهمالیات متعلقه و سایر آیین( ٪۵گزارشگری مردمی به میزان حداکثر پنج درصد )

 .االجراء شدن این قانون تهیه و ابالغ نمایداز الزم

های بار گزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیونماه یکوزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این تبصره هر دو

وطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی اقتصادی و عمران مجلس شورای اسالمی ارائه نماید. معاون یا مدیران مرب

کشور و دیگر کارکنان دستگاههای اجرائی که از اجرای این تبصره استنکاف نمایند، به انفصال موقت درجه شش موضوع قانون 

 (5/۹/1399 الحاقی). شوندمجازات اسالمی محکوم می
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ؤدی ع این قانون بین مأموران تشخیص و مهای موضومرجع رسیدگی به هر گونه اختالف که در تشخیص مالیات – ۱۷۰ماده 

یگری تعیین دباشد، مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی اختالف مالیاتی میایجاد شود هیأت حل

 .شده باشد

توانند به دمت نمیخدگی به کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آما – ۱۷۱ماده 

 .نماینده مؤدیان مراجعه نمایندعنوان وکیل یا

ورت بالعوض صد درصد وجوهی که به حسابهای تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به ص – ۱۷۲ماده 

 شخاص اعم از حقیقی و یا حقوقیوجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمکهای غیر نقدی بالعوض اشود و همچنینپرداخت می

دوگاههای دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا ار جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس،

ز فرهنگی و تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی )ره( و جمعیت هالل احمر و کتابخانه و مراک

 های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزشدولتی( طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه)هنری

خواهد  شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخابدارایی تعیین میپزشکی و امور اقتصادی و

 .باشدکرد قابل کسر می

و مالیات بر  بموقع اجراء گذاشته میشود و مقررات آن شامل کلیه مالیاتها ۱۳۶۸اول فروردین سال این قانون از  – ۱۷۳ماده 

الیات بر درآمد سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مدرآمدهائی است که 

مقررات مالیاتی  وجرای این قانون خاتمه مییابد خواهد بود و کلیه قوانین سال مالی که در اول ااشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به 

 .مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است

 .نتفی استم ۱۳۵۲قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال  ۸با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده  –تبصره 

تحصیل درآمد و سایر مالیاتهای مستقیم موضوع این قانون به سبب تعلق آنها قبل از مالیات بر درآمدهایی که تاریخ  – ۱۷۴ماده 

های باشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخمی ۱۳۴۵و بعد از ۱۳۶۸سال 
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د و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این احکام قانونی زمان تحصیل درآممالیاتی و تکالیف مؤدیان و مرور زمان تابع

 .قانون خواهد بود

خ تصویب این باشد و تا تاریمی ۱۳۴۶هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال مالیات – ۱تبصره 

 .نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بودقانون پرداخت

ز اجرای و اصالحات بعدی آن قبل ا ۱۳۴۵قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه  ۱۸۰ه انتقاالت موضوع ماد – ۲تبصره 

و مالیات  االرث ورثه مربوط اضافهدهنده بعد از اجرای این قانون به سهمگرفته است در صورت فوت انتقال این قانون صورت 

 .تی قبلی وصول خواهد شداالرث پرداخاز وضع سهممتعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس 

ر اقتصادی و های مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت اموکلیه نصاب – ۱۷۵ماده 

 .وزیران قابل تعدیل استدارایی و تصویب هیأت

ی و یا تشخیص ق ابطال تمبر به صورت قطعتواند مالیات موضوع این قانون را از طریسازمان امور مالیاتی کشور می – ۱۷۶ماده 

 .وصول نماید

ه موقع اجرا گذارده بنامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی آیین

 .شودمی

 مؤدیان وظایف – پنجم فصل

ع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با های موضومودیان مالیاتی میتوانند اظهارنامه – ۱۷۷ماده 

ممیزی مالیاتی حوزه محل سکونت تسلیم نمایند. در اینصورت ممیز مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مودی اخذ رسید به دفتر

بط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به ممیز مالیاتی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام به حوزه مالیاتی ذیر 

تسلیم آن به دفتر ممیز مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردی حوزه محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم 

 .اهد بودشهرستان مربوط تسلیم نماید خو  نیز که مودی اظهارنامه خود را اشتباهًا به دفتر ممیزی حوزه دیگری در
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موجب مقررات مکلف  هر گاه آخرین روز مهارت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به – ۱تبصره 

ر بر حسب مورد تعطیل یا تعطیالت مزبوباشد مصادف با تعطیل یا تعطیالت رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد ازبه تسلیم آن می

 .موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد جزء مهلت یا

رکتهائی که مرکز شتسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین مؤسسات و  – ۲تبصره 

 .اینده آنها خواهد بودچنانچه دارای نماینده در ایران باشند بعهده نم خارج از کشور است،اصلی آنها در 

 .محل اعالم نمایند صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتبًا به اداره امور مالیاتی – ۳تبصره 

ت از مالیات قطعی و نیز موجب محرومی( ٪۱۰درصد ) ای معادل دهعدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه

احبان مشاغلی که های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صمعافیتسهیالت وکلیه ت

 .پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود برای آنها از طرف مراجع ذی ربط

باشد به میم آنؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیدر مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که م – ۱۷۸ماده 

 .اهد شدمربوط تلقی خو گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجعوسیله اداره پست واصل می

حل مرا به عنوان های متعددی برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آنها در صورتی که مؤدی محل – ۱۷۹ماده 

 .لقی نمایدتهای سکونت مؤدی را محل سکونت اصلی تواند هر یک از محلمعرفی نماید وگرنه اداره امور مالیاتی می سکونت اصلی

ر خارج ثابت دهر شخص حقیقی ایرانی که با ارائه گواهی نمایندگیهای مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسالمی ایران  – ۱۸۰ماده 

تی در آن سال یکسال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارج بعنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیادرآمد کند که از 

 :شد مگر در یکی از موارد زیرمقیم خارج از کشور شناخته خواهد

 .در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد – ۱

 .متوالیًا یا متناوبًا در ایران سکونت داشته باشد در سال مالیاتی مزبور الاقل ششماه – ۲

 .توقف در خارج از کشور بمنظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد – ۳
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نرا به دولت اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتیکه درآمدی از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آ –تبصره 

د طبق مقررات پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مور  درآمدمحل تحصیل 

ه در خارج کشور با پرداختی آنها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شداین قانون اعالم نمایند مالیات 

 .واهد بودهر کدام کمتر باشد از مالیات بر درآمد آنها قابل کسر خعلق می گیرد تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان ت

جرای قوانین و ابه منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی )مکانیزه( با هدف نظارت بر ـ ۱۸۱ ماده

ور حسب ارجاع شود. واحد مذکمالیاتی کشور ایجاد می مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور

وز مرجع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأتهای بازرسی حسب مورد با مج

نگهداری  و محلشود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می

، اطالعات و سوابق کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارکدفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی )مکانیزه( اقدام می

 .دهدربط انتقال میتی ذیدهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیامالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می

 .دت نمایدربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مؤدی عواداره امور مالیاتی ذی

بق مالی مربوط به بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوا ـ۱تبصره

 .انون و مالیات بر ارزش افزوده استهای موضوع این قمالیات

رمورد مالیات بر چنانچه در بازرسی هیأتهای موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت د ـ۲تبصره

 .شودربط اعالم میواردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی

سناد، مدارک و اعمل آورند و کلیه دفاتر، های الزم را بهتی موظفند با هیأتهای موضوع این ماده همکاریمؤدیان مالیاـ ۳تبصره

ر اختیار هیأتها دسوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی )مکانیزه( و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را 

نابع مختلف مهای مالیاتی الوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیتقرار دهند. مؤدیان مزبور درصورت استنکاف، ع

 .شونددرآمدی سال مورد مراجعه محروم می
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االجراء شدن زمماه از تاریخ ال نامه اجرائی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سهآیین ـ۴تبصره

 .رسدتصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می ًا بهمشترک( ۱۳۹۵/ ۱/ ۱این قانون )

 ثالث اشخاص وظایف – ششم فصل

داخت باشند و همچنین هر کس که پر کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران می – ۱۸۲ماده 

ای شمول جریمهاری از انجام تکالیف مقرر در این قانون ممالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودد

 .ر خواهد شدوصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتااند در حکم مودی محسوب و از نظر شناخته شده

اید قباًل پرداخت ال قطعی ملک بگیرد مالیات بر نقل و انتقدر مواردی که انتقال ملک به وسیله اداره ثبت انجام می – ۱۸۳ماده 

 .ال ملک خواهد نمودذکر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالیاتی ذیصالح در سند انتقال اقدام به انتقشود و اداره ثبت با

تغییرات  رسند وها و مؤسساتی را که در طول ماه به ثبت میادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکت – ۱۸۴ماده 

اند با ذکر تعداد ها و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رساندهشرکتحاصله در مورد

 .اداره امور مالیاتی محل اقامت مؤسسه ارسال دارندهای آن بهدفاتر ثبت شده و شماره

ین قانون چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم ا در کلیه مواردی که معامالت مربوط به فصل – ۱۸۵ماده 

عد در بگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند فهرست خالصه معامالت هر ماه را تا پایان ماه صورت میبه موجب سند رسم

 .محل تسلیم نمایندمقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط در

ع صالحیتدار ید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجصدور یا تجد – ۱۸۶ماده 

باشد و در صورت یممنوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده 

 .لیاتهای مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشتماعدم رعایت این حکم مسئوالن امر نسبت به پرداخت
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ری اعطای تسهیالت بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسات اعتبا – ۱تبصره 

 :ذیل خواهد بودهای منوط به اخذ گواهی

 .گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده – ۱

 .سات اعتباریهای مالی ارائه شده به بانکها و سایر مؤسای از صورتاداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه گواهی – ۲

 .واهد شدضوابط اجرائی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعیین و ابالغ خ

ی شده صاحبان شود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعاجازه داده میبه سازمان امور مالیاتی کشور  – ۲تبصره 

های وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه ساالنه به تشکلدرآمد مشاغل را

این ماده  ت نماید. وجوه پرداختی به استنادنمایند پرداختشخیص و وصول مالیات همکاری میای که در امرصنفی و مجامع حرفه

 .از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است

یات مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مال ـ۳تبصره

ه به علت کران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکتها و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدی

ر محکومیت صدور اسناد )صورتحساب( مبتنی بر انجام معامالت غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشو

 .اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعالم کندقطعی یافته

و سایر  ثبت شرکت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکتاداره مذکور موظف است 

 .الیاتی کشور کندشرکتها و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور م

وظف است از مت غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکتها در تخلف صدور اسناد )صورتحساب( مبتنی بر انجام معامال

ا و مدیره آن شرکت و سایر شرکتهانجام ثبت شرکت یا مؤسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت

 .سال خودداری کندمؤسسات به مدت سه
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شوند به سال فاقد فعالیت تلقی میحقوقی را که طی پنج سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاصـ ۴تبصره

ر ثبت هر گونه سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اعالم کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعالم سازمان امور مالیاتی کشو

 .تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کند

انون به قدر کلیه مواردی که معامالت موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این  – ۱۸۷ماده 

اتب را با شرح گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مر صورت میموجب اسناد رسمی

ؤدی حسب وضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت ممو مشخصات کامل و چگونگی نوع و

ه و مرجع صدور مورد نموده و شمار مورداعالم و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب

 .آنرا در سند معامله قید نمایند

د معامله از مؤدی های مالیاتی مربوط به مور ده روز از تاریخ اعالم دفترخانه، پس از وصول بدهی گواهی انجام معامله حداکثر ظرف

امله، مالیات شغلی محل مورد معمالیات بر درآمد اجاره امالک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیاتذیربط، از قبیل

 .مورد صادر خواهد شددرآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی امالک حسب 

لیاتی موضوع چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختالف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختالف ما – ۱تبصره 

ف داشته رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختالاین قانون

… ثیقه ملکی وقبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، ومالیات موردباشد با وصول 

 .االختالف گواهی انجام معامله صادر خواهد شدمعادل مبلغ مابه

آن تودیع  و امثالها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری در مواردی که به موجب احکام دادگاه – ۲تبصره 

ا کسر و به حساب در موقع پرداخت به ذینفع مکلفند ضمن استعالم از اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق ر گردد، مسئوالنمی

 .نمایندمالیاتی کشور واریزسازمان امور
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منقول و حقوق ه اموال منقول و غیردفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی )بالعزل( نسبت بـ ۳تبصره

شور ارسال نمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کمالی اقدام می

رده و خسارت وا این قانون، مسؤول جبران زیان( ۲۰۰کنند. مستنکف از حکم این تبصره، عالوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده )

 .به دولت است

با ( ۱۳۹۵/ ۱/ ۱االجراء شدن این قانون )سال از تاریخ الزمسازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یکـ ۴تبصره

ان أخذ و واریز اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و امالک نسبت به اعالم میزان بدهی ملک مورد انتقال و امک

ست امکان اصورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف لیاتی بهآن به حساب ما

ت اجرای مفاد دسترسی برخط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و امالک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جه

 .این ماده فراهم کند

ی آنها مالیات وضع موجب این قانون براهای منقول و غیرمنقول که بهده ثبت نقل و انتقال اموال و داراییپس از اجرای مفاد این ما

یت تضامنی شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسؤول

 .دارد

ر، سازمان امور تی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و امالک کشودر صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیا

د رسمی در قبال الیه و سردفتر اسنامالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعالم نکند منتقل  

 .بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسؤولیتی نخواهند داشت

االجراء شدن این قانون شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزمهای مذکور تهیه میرائی این ماده با همکاری سازماننامه اجآیین

 .رسدتصویب رئیس قوه قضائیه میبه( ۱۳۹۵/ ۱/ ۱)

مبر باطل و متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلفند بر اساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وکالتنامه ت – ۱۸۸ماده 

ت تمبر مصرفی باید وسیله هر یک از وکال نگهداری شود ثبت و گواهی نمایند. دفتر مزبور باید اختصاصًا جهمیزان آنرا در دفتری
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به اداره امور مالیاتی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل

 .بود

 مالیاتی جرایم و تشویقات – هفتم فصل

و دفاتر و اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان – ۱۸۹ماده 

ذکور عالوه های حل اختالف مالیاتی پرداخت کرده باشند و معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال ممدارک آنان مورد قبول هیأت

ا در حساب های جاری پرداخت یاین قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی ۱۹۰از مزایای مقرر در ماده ر استفادهب

 .شدسنوات بعد آنان منظور خواهد

 .جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود

مالیاتی او  ر به عنوان جایزه خوش حسابی از بدهیهای پرداختی مؤدی تا سررسید مقر معادل چهار درصد از مالیات – ۱۹۰ماده 

صد مالیات ای معادل ده در هر گاه مالیات پس از حداکثر چهار ماه از سررسید مقرر پرداخت شود مشمول جریمهکسر خواهد شد و

ده خواهد ر بخشوبود و در صورت تقسیط و پرداخت اقساط در سررسید مقرر نصف جریمه مذکوپرداخت نشده تا سررسید مقرر خواهد

نمایند مقررات این قانون اشخاص دیگر به عنوان مالیات مؤدی پرداخت میهایی که به موجبشد. حکم این ماده شامل مالیات

 .نخواهد بود

وافق نماید و یا این قانون هر گاه مؤدی برگ تشخیص صادره را قبول و یا با ممیز کل ت ۲۳۹در موارد مذکور در ماده  – ۲تبصره 

 .واهد بودمالیات متعلقه یا ترتیب پرداخت آن اقدام کند از هشتاد درصد جرائم مقرر در این قانون معاف خسبت به پرداختن

چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال  – ۲تبصره 

در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابالغ  (٪۵/۲و نیم درصد )تجاوز نماید، جریمه دو

بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد

 .ض آنان صورت پذیرداعتراقطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم
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بر خارج از اختیار بودن  تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دالیل ابرازی مبنی – ۱۹۱ماده 

 الیاتی کشورتکالیف مقرر و یا در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور معدم انجام

 .باشدمیقابل بخشوده شدن

ه تسلیم اظهارنامه بموجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که بهـ ۱۹۲ماده

 %( ۳۰درصد ) مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی

ؤدیان ممالیات متعلق برای سایر %(  ۱۰درصد ) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده

 .باشدمی

 .های غیرواقعی نیز جاری استهای تسلیمی و یا هزینهشده در اظهارنامهحکم این ماده در مورد درآمدهای کتمان

مانی تسلیم لف است تکالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی در مورد نحوه تنظیم و مواعد زـ سازمان امور مالیاتی کشور مکتبصره 

 .م برساندهای کثیراالنتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطالع عمواظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه

تند در صورت مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هس نسبت به مؤدیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن – ۱۹۳ماده 

ک از موارد یای معادل بیست درصد مالیات برای هر سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه عدم تسلیم ترازنامه و حساب

 .مذکور متعلق خواهند بود

قرر در سال مربوط وجب عدم استفاده از معافیت معدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت م –تبصره 

 .خواهد شد

این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد، در صورتیکه درآمد  ۱۵۸مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده  – ۱۹۴ماده 

شد عالوه بر تعلق جرایم مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از پانزده درصد اختالف داشته با مشمول مالیات

های مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابالغ مالیات مشخصه قطعی از هر گونه تسهیالت و بخشودگی

 .ها نیز محروم خواهند شدمقرر در قانون مالیات
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مهلت  این قانون ظرف ۱۱۴وضوع ماده جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه م – ۱۹۵ماده

اریخ تاظهارنامه خالف واقع بترتیب عبارتست از دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در مقرر با تسلیم 

 .انحالل

قی خص حقوشجریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارائی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی  – ۱۹۶ماده 

دیران تصفیه مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا م%  ۲۰این قانون معادل  ۱۱۸تأمین مقرر موضوع ماده یا قبل از سپردن 

 .وصول میگردد

اجع به ر نسبت به اشخاصی که بشرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات  – ۱۹۷ماده 

ق در مورد حقوق صورتیکه از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خالف واقع تسلیم نمایند جریمه متعل در باشند،مودی می

منًا مسوول کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضا%  ۱پرداختی و در خصوص پیمانکاری حقوق %  ۲۰عبارت خواهد بود از 

 .جبران زیان وارده به دولت خواهند بود

طور  در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به ـ۱۹۸ماده

موجب این  هایی که اشخاص حقوقی بهجمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات

عی شده باشد با باشند و در دوران مدیریت آنها قطوصول یا ایصال آن میقانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا 

 .شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست

در  استموجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر  هر شخص حقیقی یا حقوقی که بهـ ۱۹۹ماده

ای ریمهجصورت تخلف از انجام وظایف مقرره عالوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول 

سبت به مدت مالیات به ازای هر ماه ن%(  ۲/ ۵درصد )مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم %(  ۱۰درصد ) معادل ده

 .واهد بودتأخیر از سررسید پرداخت، خ
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ده تا تاریخ موضوع این ما%(  ۲/ ۵درصد ) کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دو و نیمچنانچه مالیات توسط دریافت

 .پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد

ده است در صورت ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیقانون تکلیف و یا وظیفه در هر مورد که به موجب مقررات این – ۲۰۰ماده 

ای معادل، های متعلق مربوط، مشمول جریمهمسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیات تخلف عالوه بر

 .هد شدا رعایت مقررات مربوط محکوم خوابه مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز ب آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار ۲۰٪

تر و اسناد و مدارکی که هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفا – ۲۰۱ماده 

ی از ال متوالباشد و برخالف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سمالیات مالک عمل میبرای تشخیص

ین قانون از کلیه  اهای مقرر در ها و مجازاتحساب سود و زیان خودداری کند عالوه بر جریمهتسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و

 .محروم خواهد شدهای قانونی در مدت مذکورها و بخشودگیمعافیت

ه میزان بدهی قطعی کتواند از خروج بدهکاران مالیاتی ی کشور میوزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیات – ۲۰۲ماده 

یه ثبت شده سرما%(  ۲۰درصد ) ربط از بیستبرداری از مراجع قانونی ذیآنها از برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره

سرمایه %(  ۱۰درصد ) لیدی از دهریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تو ( ۵/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰و یا مبلغ پنج میلیارد )

 ریال( ۱۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰حقیقی از یکصد میلیون ) ریال و سایر اشخاص( ۲/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰ثبت شده و یا دو میلیارد )

قطعی  است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهیبیشتر

ست هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف امالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیاتقوقی اعم ازمالیاتی شخص ح

مزبور ا سازمانمدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعالم وزارت یباشد و مربوط به دوران به کسر و ایصال آن می

 .باشندمکلف به اجرای این ماده می

مسر و یا فرزندان نمایند ورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به هدر ص –تبصره 

 .تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نمایدسازمان امور مالیاتی کشور می
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 ابالغ – هشتم فصل

ودی دسترسی باید به شخص مودی ابالغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. هر گاه بخود ماوراق مالیاتی بطور کلی  – ۲۰۳ماده 

روط بر اینکه بنظر مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابالغ گردد مشپیدا نشود اوراق 

ا دریافت ر ابالغ کافی بوده و بین مودی و شخصی که اوراق اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد مأمور ابالغ سن ظاهری این 

 .میدارد تعارض منفعت نباشد

ر صورتی که هر گاه مؤدی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگها استنکاف نمایند یا د -۱تبصره 

ا در محل در ر از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق مذکور در محل نباشند مأمور ابالغ باید امتناع آنان هیچ یک از اشخاص

ه به ترتیب کهر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدی الصاق نماید. اوراق مالیاتی 

 .شودابالغ شده قانونی تلقی و تاریخ ابالغ به مؤدی محسوب میفوق

د. مأمور پست باید تواند برای ابالغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نمایشور میسازمان امور مالیاتی ک – ۲تبصره 

مؤدی یا  به شخص مؤدی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابالغ و در نسخه ثانی رسید اخذ کند و چنانچهاوراق مالیاتی را

به نشانی تعیین  موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخه دوم راکنند، مأمور پست این اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع 

 .دهدمی کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودتشده الصاق می

ین تاریخ مجددًا اپانزده روز پس از  »هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه، عبارت 

دهد. مأمور ت میکند و نسخه اول را عودرا در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می« شدخواهد مراجعه 

شده الصاق  صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیینپست در مراجعه بعدی در

الغ شده محسوب شوند از تاریخ الصاق، ابدهد. اوراقی که بدین ترتیب الصاق میمی عودتکند و نسخه اول را به اداره مالیاتی می

 .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 
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 . اوراق به او ابالغ شده با تعیین اینکه چه نسبتی با مؤدی داردنام کسی که  –ب 

 .این قانون ۲۰۳نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده  –ج 

ائم مقام رئیس یا قاگر مودی یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالیاتی باید به رئیس یا  – ۲۰۵ماده 

 .یا مؤسسه ابالغ گردد رئیس دفتر آن اداره

ه از طرف اگر مودی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری ک – ۲۰۶ماده 

 .دارند ابالغ شود شرکت حق امضاء

 .اشخاص حقوقی نیز مجری استاین قانون و تبصره آن در مورد شرکتهای تجاری و سایر  ۲۰۳مقررات ماده  –تبصره 

ر غیر اینمورد در در مواردیکه مودی محلی را بعنوان محل کار یا سکونت یا محل ابالغ اوراق مالیاتی معرفی کند و د – ۲۰۷ماده 

از طالع مودی ااوراق مالیاتی در محلی بعنوان محل کار یا سکونت مودی ابالغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از صورتیکه 

بالغ اوراق مالیاتی انشانی ایراد نکرده باشد مادامیکه محل دیگری بعنوان محل سکونت یا کار اعالم نکند این موضوع بوده و به این 

 .بهمان نشانی، قانونی و صحیح است

اره امور مالیاتی اددر مواردی که نشانی مؤدی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار حوزه  – ۲۰۸ماده 

های یا یکی از روزنامه ترین محل به حوزه اداره امور مالیاتیدر محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیراالنتشار نزدیک محل و اگر

گهی میکثیراالنتشار مرکز گهی در حکم ابالغ به مؤدی محسوب خواهد شدآ  .شود. این آ

نونی مودی درج غ شده باید عالوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قادر متن اوراق مالیاتی ابال – ۱تبصره 

 .شده باشد

این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی بترتیب مذکور  ۲۰۷در مورد مودیان مالیات مستغالت که نشانی آنها طبق ماده  – ۲تبصره 

 .آن مورد مطالبه است ابالغ خواهد شد این قانون به محل مستغلی که مالیات ۲۰۳در تبصره ماده 
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مورد ابالغ اوراق  نامه دادرسی مدنی راجع به ابالغ، جز در مواردیکه در این قانون مقرر گردیده است درمقررات آئین – ۲۰۹ماده 

 .خواهد شدمالیاتی اجرا

 مالیات وصول – نهم فصل

امور مالیاتی به  از تاریخ ابالغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره هر گاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز – ۲۱۰ماده 

نرا به اداره امور کند ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آبرگ اجرایی به او ابالغ میموجب

 .مالیاتی بدهد

بلی و جریمه ققطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده در برگ اجرائی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص  – ۱تبصره 

 .گرددمتعلق درج 

لقی میشود و از تآن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی بعنوان مالیات قطعی  – ۲تبصره 

 .اجرائی قابل وصول استطریق عملیات 

ترتیب پرداخت آن را  برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کاًل پرداخت نکند یاهر گاه مؤدی پس از ابالغ  – ۲۱۱ماده 

ل منقول یا غیر منقول با اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموا

 .توقیف خواهد شدو مطالبات مؤدی 

 .باشدو دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی میصدور دستور توقیف 

 :توقیف اموال زیر ممنوع است – ۲۱۲ماده 

 .بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفهدو سوم حقوق حقوق – ۱

ود و نفقه آذوقه موج لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مودی و افراد تحت تکفل او الزم است و همچنین – ۲

 .النفقه مودیواجباشخاص 

 .ابزار و آالت کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مودی الزم است – ۳
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 .محل سکونت به قدر متعارف – ۴

بل تفکیک نباشد و قا هر گاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته میشود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مودی بوده – ۱تبصره 

وق معرفی ففروخته خواهد شد و مازاد مسترد میشود مگر اینکه مودی اموال بالمعارض دیگری معادل میزان  تمام مال توقیف و

 .نماید

 ستفاده زنان استاالبیت آنچه عادتًا مورد هر گاه مودی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند از اثاث – ۲تبصره 

 .متعلق به شوهر شناخته میشود مگر آنکه خالف ترتیب فوق معلوم شود متعلق به زن و بقیه

 .لیدی گرددتوقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیلی واحد تو  – ۳تبصره 

تواند با تودیع مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤدی می ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور – ۲۱۳ماده 

رزیاب رسمی ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله االزحمهحق

 .به عمل آید

گهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد تو – ۲۱۴ماده  نقول به عهده مقیف اعم از منقول و غیر کلیه اقدامات الزم مربوط به آ

مقرر و تعیین  باشد در مورد فروش اموال غیر منقول در صورتی که پس از انجام تشریفاتمسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی می

ثبت محل تقاضای  حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی به استناد مدارک مربوط از ادارهخریدار، مالک برای امضای سند

 .اداره ثبت اسناد و امالک مکلف به اجرای آن استانتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و

گهی ) – ۲۱۵ماده  قل قیمت که نوبت دوم آن بدون حدادر مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که پس از دو نوبت آ

گهی می دگستری تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دامور مالیاتی کشور میخریداری برای آن پیدا نشود و سازمان اشود(آ

 .مایدهزینه متعلقه از مال مورد توقیف، تملک و بهای آنرا به حساب بدهی مؤدی منظور نمعادل کل بدهی مؤدی به عالوه
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ه پرداخت بدهی با دیگری، حاضر در صورتی که مؤدی قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی کشور و ی – ۱تبصره 

زبور رفع مهای متعلقه از ملک سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مؤدی به اضافه ده درصد بدهی و هزینه خود باشد

 .نمایدتوقیف می

و مؤدی  اشددر صورتی که مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته ب – ۲تبصره 

 .در شرایط مساوی اولویت با مؤدی استدرخواست نماید

ا حقوقی که یمرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاص، اعم از حقیقی  – ۲۱۶ماده 

ر به فوریت و بود. به شکایات مزبوباشد هیأت حل اختالف مالیاتی خواهد اجرائی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می طبق مقررات

 .االجراء استصادر خواهد شد. رأی صادره قطعی الزمخارج از نوبت رسیدگی و رأی 

وقع اجرا گذارده در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتیکه شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، بم – ۱تبصره 

رسیدگی  لیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطالن اجرائیه حسب مورد قرارهر گاه هیأت حل اختالف ما شده است

ل اختالف درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رأی صادره از هیأت حو اقدام الزم صادر یا نسبت به 

 .قطعی است

یست مرجع رسیدگی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی ن در مورد مالیاتهای غیر مستقیم هر گاه شکایت اجرائی – ۲تبصره 

 .االجراء استشکایت نیز هیأت حل اختالف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در این باره قطعی و الزمبه این 

الیاتهای غیر ندسته از ممفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آ

 .مقررات مخصوص بخود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بودمستقیم که طبق 

به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این  – ۲۱۷ماده 

شرکتهای دولتی( در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش  باستثنای مالیات بر درآمدمیگردد )قانون وصول 

مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت مؤثری مبذول داشته و و تربیت کارمندان در امور
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 .از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است این ماده بعنوان پاداش وصولییا میدارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد 

وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است که در هر ششماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات 

 .درآمد را به کمیسیون امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسالمی تقدیم نمایدو سطوح مختلف 

یب و توسط های امور اقتصادی و دارائی و دادگستری تصوآئیننامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه – ۲۱۸ماده 

 .اقتصادی و دارائی بموقع اجراء گذارده خواهد شدوزارت امور

 مالیاتی مراجع و تشخیص سازمان – پنجم باب

 آنها اختیارات و وظایف و مالیات تشخیص مراجع – اول فصل

الیاتی کشور شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور م – ۲۱۹ه ماد

می ایران قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسال( ۵۹الف( ماده )موجب بند )شود که به محول می

ران مالیاتی و های هر یک از ماموتکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صالحیت ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن

کثر ظرف مدت ای خواهد بود که حدا این قانون به موجب آیین نامهاداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در

 .واهد رسیدخوزیر امور اقتصادی و دارایی تی کشور، به تصویبشش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیا

 بخوانید اینجا را قانون ۲۱۹ ماده اجرایی نامهآیین کامل متن

وشهای ماشینی ر سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و  ـ۱تبصره

داخت مالیات، نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پر اسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبتهای اجرائی متن)مکانیزه(، ترتیبات و رویه

صالح برای انجام رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابالغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی

عتراضات، ابالغ نونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اکند. حکم این تبصره شامل مواعد قاموارد فوق را تعیین و اعالم می

 .اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست
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های خود منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیتسازمان امورمالیاتی کشور مجاز است بهـ ۲تبصره

عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و به

شود و ظرف مدت نامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه مینحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین

 .رسدارایی میتصویب وزیر امور اقتصادی و دبه( ۱۳۹۵/ ۱/ ۱االجراء شدن این قانون )ماه از تاریخ الزمشش

و تبصره ( ۱۲۶، ماده )(۱۰۹ماده )( ۵، تبصره )(۱۰۳ماده )( ۲، تبصره )(۸۸، ماده )(۸۶، ماده )(۵۳ماده )( ۹در تبصره ) ـ۳تبصره

 منتهی ظرف سی»و « روز ظرف سی»، «روزظرف ده»های حسب مورد جایگزین عبارت« تا پایان ماه بعد»عبارت ( ۱۴۳ماده )( ۲)

 .شودمی« روز

 :شوداصالحات عبارتی زیر در این قانون انجام می – ۲۲۰ماده 

 .گرددمی« وزارت امور اقتصادی و دارایی»جایگزین عبارت « سازمان امور مالیاتی کشور»در مواد ذیل عبارت  -۱

و تبصره ذیل آن، ( ۱۵۹، )(۱۵۸ذیل آن، مواد )( ۲و تبصره )( ۱۵۴و )( ۱۱۴، )(۸۰، )(۵۷، )(۴۱، )(۴۰، )(۳۹، )(۲۹، )(۲۶مواد )

های و تبصره( ۲۱۵، ماده )(۲۰۳ذیل ماده )( ۲، تبصره )(۱۹۱و )( ۱۸۶، )(۱۷۶، )(۱۶۹، )(۱۶۶، )(۱۶۴،)(۱۶۳، )(۱۶۰مواد )

 (۲۳۰) ذیل آن و تبصره ماده( ۲و )( ۱)

ممیز »، «مأموران تشخیص»، «مأمور تشخیص»های ها و عبارتجایگزین واژه« اداره امور مالیاتی»در موارد زیر عبارت  – ۲

اداره امور اقتصادی و »و « دفتر ممیزی»، «دفتر ممیزی حوزه مالیاتی»، «حوزه مالیاتی»، «حوزه»،«سرممیز مالیاتی»، «مالیاتی

 :شودمی« دارایی

و ( ۷۲ره ذیل آن مواد )و تبص( ۳۹، ماده )( ۳۸ماده )( ۳و )( ۲های )و تبصره (۳۵)،  (۳۴)،  (۳۱)،  (۲۹)،  (۲۷)،  (۲۶) مواد

و ( ۱۲۶، )( ۱۱۷، )( ۱۱۴، )( ۱۱۳، مواد )( ۱۰۹ماده )( ۵، تبصره )( ۱۰۲و )( ۸۸، مواد )( ۸۷ماده )( ۲و)( ۱های )، تبصره(۸۰)

و تبصره ( ۱۸۶و )( ۱۸۵، )( ۱۸۴، )( ۱۸۳، )( ۱۷۹، )( ۱۷۰، )( ۱۶۴، )( ۱۶۲،)( ۱۶۱، )( ۱۵۶آن، مواد )( ۲و تبصره )( ۱۵۴)

، ( ۲۳۲و تبصره ذیل آن، مواد )( ۲۳۰و )( ۲۲۹، )(۲۲۷،)( ۲۱۴، )( ۲۱۳، )( ۲۱۱، )(۲۱۰، )( ۲۰۸، )( ۱۸۸ن ، مواد )ذیل آ

 .(۲۴۹) و( ۲۳۳)
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عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زیان هستند  -۲۲۶ماده 

 ۱۵۶ترازنامه و حساب و سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده  رسیدگی بهموجب عدم

 .این صورت درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بوداین قانون نخواهد بود. در غیر

ه به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی شود در صورتی کبه مؤدیان مالیاتی اجازه داده می –تبصره 

محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارک الزم ظرف یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه از نظر

یم نماید. و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدی تاریخ یا حساب و زیان اصالحی را حسب مورد تسلاقدام و اظهارنامه یا ترازنامه

 .باشدتسلیم اظهارنامه اول می

شود و همچنین پس از تشخیص در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب و سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول می – ۲۲۷ماده 

داشته است که درآمد آنرا کتمان نموده است و یا اداره  هاییصدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیتالرأس وعلی

های مذکور تعیین و اند مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیتتشخیص از آن مطلع نبودهامور مالیاتی در موقع صدور برگ 

 .قانون مطالبه شوداین ۱۵۷التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده مابه

اردیکه اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مودی مورد قبول واقع نشود و یا اساسًا مودی اوراق مزبور را در در مو  – ۲۲۸ماده 

 .قانونی تسلیم نکرده باشد، مالیات مودی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شدموعد مقرر 

اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک  توانند برای رسیدگی بهاداره امور مالیاتی می – ۲۲۹ماده 

باشد وگرنه بعدًا به نفع او در امور مالیاتی آن سال و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها میمربوط مراجعه

د که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شوقابل استناد نخواهد بود مگر آنکه

 .اختیار مؤدی میسر نبوده است

حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختالف برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی به اسناد و مدارک ارائه شده از 

 .نمایند طرف مؤدی استناد
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این  ۲۳۱کی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثناء اشخاص مذکور در ماده در مواردی که مدارک و اسناد حا  – ۲۳۰ماده 

اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و قانون موجود باشد

نه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه یا مشخصات او را ارائه دهند وگر  هر گونه اطالعات مربوط به درآمد مؤدی

مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت  شد.دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند

 .ند نمودبه موضوع رسیدگی خواه مراجع صالح قضایی است که با اعالم دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت

در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی مالیات، سازمان امور مالیاتی  –تبصره 

تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستان کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضایی موضوع میکشور 

 .اره امور مالیاتی نخواهد بودمانع اقدامات اد

های دولتی و نهادهای انقالب اسالمی ها، مؤسسات دولتی، شرکتادارات امور مالیاتی کتبًا از وزارتخانهدر مواردی که  – ۲۳۱ماده 

درآمد مؤدی سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اطالعات و اسناد الزم را در زمینه فعالیت و معامالت و ها وو شهرداری

رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطالعات الزم را در اختیار آنان بگذارند مگر این که  بخواهند مراجع مذکور مکلفند

نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعالم

امر با اعالم دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه شود و در غیر این صورت به تخلف مسئولراز آن خودداری میدارایی از اب

مورد اسناد و اطالعاتی که نزد مقامات قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی در

 .خواهد بودمخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشورقضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را 

های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطالعات مربوط به درآمد مؤدی ها و مؤسسهدر مورد بانک –تبصره 

های اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر سهها و مؤساقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانکرا از طریق وزیر امور

 .امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند
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آورند، اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطالعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می – ۲۳۲ماده 

ات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیمحرمانه تلقی و از

 .خواهد شدطبق قانون مجازات اسالمی با آنها رفتار

اند حداکثر ظرف پنج اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده – ۲۳۵ماده 

 .اصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم کندتقاضای مؤدی مفروز از تاریخ وصول

 رسیدگی ترتیب – دوم فصل

برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دالیل و اطالعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه  – ۲۳۷ماده 

کنندگان برگ تشخیص مالیات د. امضاءدرآمدهای حاصل از آن بطور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشفعالیتهای مربوط و 

تشخیص بطور خوانا قید نمایند و مسوول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت باید نام کامل و سمت خود را در برگ 

تشخیص مالیات مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار خواهند بود. و در صورت استعالم مودی از نحوۀ 

 .خصوص بخواهد به او بدهند رفته است به مودی اعالم نمایند و هر گونه توضیحی را در اینگ

شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابالغ می – ۲۳۸ماده 

ر خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دالیل و اسناد و االختیاتاریخ ابالغ شخصًا یا به وسیله وکیل تامتواند ظرف سی روز ازمی

تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسؤول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی مدارک کتباً 

مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دالیل و اسناد و  که بیش از سی روز از تاریخ

را ظهر برگ تشخیص درج و امضاء نماید و در صورتی که دالیل اسناد و مدارک ابرازی  برگ تشخیص کافی دانست، آنرا رد و مراتب

میز قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضاء مرا مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی

تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص کل و مؤدی خواهد رسید و هر گاه دالیل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ

 .ارجاع نمایدندهد باید مراتب را مستداًل در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختالف
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سی روز از تاریخ ابالغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبًا اعالم کند یا در صورتی که مؤدی ظرف  – ۲۳۹ماده 

را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختالف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی مالیات مورد مطالبه

گردد و در مواردی که حاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی میرفع نماید پرونده امر از لاین قانون  ۲۳۸را به شرح ماده 

مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین مؤدی ظرف سی روز کتبًا اعتراض ننماید و یا در

 .شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است

این قانون ابالغ شده باشد و مودی بشرح  ۲۰۸و ماده  ۲۰۳بق مقررات تبصره ماده در مواردیکه برگ تشخیص مالیات ط –تبصره 

اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته میشود در اینصورت و همچنین در مواردیکه مقررات این ماده 

ده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختالف مالیاتی تاریخ ابالغ کتبًا به برگ تشخیص اعتراض کند پرونمودی ظرف مهلت سی روز از 

 .ارجاع میگردد

هیأت شرکت کند در موقع طرح پرونده، در هیأت حل اختالف مالیاتی نماینده اداره امور مالیاتی باید در جلسات مقرر – ۲۴۰ماده 

 .و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دالیل کافی اقامه کند و توضیحات الزم را بدهد

اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین  – ۲۴۲ ماده

باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می در مواردی که

 .مؤدی پرداخت کند

لغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد مبا –تبصره 

های جاری به مؤدی پرداخت خواهد شد. حکم این باشد و از محل وصولیدریافت تا زمان استرداد میدر ماه از تاریخ( ۵/۱٪)

های پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف الحسابهای تکلیفی و علیتبصره نسبت به مالیات

 .مدت مزبور جاری خواهد بودسه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود از تاریخ انقضاء
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تواند مؤدی می اداره امور مالیاتی آن را وارد ندانددر صورتی که درخواست استرداد از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و  – ۲۴۳ماده 

اختالف مالیاتی اداره یاد شده از هیأت حل اختالف مالیاتی درخواست رسیدگی کند رأی هیأت حلظرف سی روز از تاریخ اعالم نظر 

در این مورد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و در صورت صدور رأی به استرداد مالیات اضافی اداره مربوط طبق جزء اخیر ماده 

 .انون ملزم به اجرای آن خواهد بوداین ق۲۴۲

 مالیاتی اختالف حل مرجع – سوم فصل

بینی شده، های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیشمرجع رسیدگی به کلیه اختالف – ۲۴۴ماده 

 :کیل خواهد شدمالیاتی است. هر هیأت حل اختالف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تش هیأت حل اختالف

 .یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور – ۱

یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته با شرط وثاقت و امانت. در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستانها یا  – ۲

قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای  درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به

 (5/۹/1399 اصالحی. )عضویت هیأت معرفی خواهد نمود

های ای یا تشکلیک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه – ۳

قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اسالمی شهر به انتخاب مؤدی در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابالغ صنفی یا شورای

قانونی مؤدی انتخاب خود را اعالم ننماید سازمان امور مالیاتی باتوجه به نوع فعالیت مؤدی یا اعتراض به برگ تشخیص در مهلت 

 .نفر را انتخاب خواهد کردموضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک 

های مزبور با اکثریت آراء قطعی و حل اختالف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رأی هیأتهای جلسات هیأت – ۱تبصره 

 .نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردداالجرا است، ولیالزم

ها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور های حل اختالف مالیاتی و مسؤولیت تشکیل جلسات هیأتاداره امور هیأت – ۲تبصره 

ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب نامههای حل اختالف براساس آییناعضاء هیأتالزحمه باشد و حقمی
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شود قابل بینی میمحل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیشوزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از

 .پرداخت خواهد بود

نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقه  – ۲۴۵ماده 

 .سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد خدمت بوده و الاقل شش

یاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز اعزام نماینده وقت رسیدگی هیأت حل اختالف مال – ۲۴۶ماده 

باید به آنها ابالغ گردد. فاصله تاریخ ابالغ و روز تشکیل جلسه هیأت نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست اداره امور مالیاتی

 .مؤدی و موافقت واحد مربوط

ه مؤدی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد عدم حضور مؤدی یا نمایند –تبصره 

 .بود

آراء هیأت های حل اختالف مالیاتی بدوی قطعی و الزم االجراء است. مگراین که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ  -۲۴۷ماده 

، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار این قانون و تبصره های آن به مؤدی( ۲۰۳رأی براساس ماده)

گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختالف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختالف 

 .مالیاتی تجدید نظر قطعی و الزم االجراء می باشد

مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد برآن اعتراض خود را در مدت مقرر مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار  -۱تبصره 

 .تسلیم کند

نمایندگان عضو هیأت های حل اختالف مالیاتی نباید قباًل نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی داده  -۲تبصره 

 .باشند

https://t.me/ekhtebar


 مستقیم هایمالیات قانون

101 
 

ز طرفین مورد اعتراض تجدیدنظر خواهی قرارگرفته باشد در در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یکی ا -۳تبصره 

 .مرحله تجدیدنظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد

آراء قطعی هیأت های حل اختالف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختالف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض  -۴تبصره 

این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی ( ۲۵۱قطعیت می یابد برابر مقررات ماده ) مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط

 .خواهد بود

سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت های حل اختالف مالیاتی صادره تا  -۵تبصره 

به مرجع مالیاتی ذی ربط تسلیم شده است را یک بار به هیأت های حل اختالف مالیاتی تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی 

 .تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید

در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت های بدوی از طرف هیأت حل اختالف مالیاتی تجدید نظر رد شود  -۶تبصره 

ایت از آراء هیأت های تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعالم شود، برای هر مرحله معادل یک و همچنین شک

تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می گیرد ( ٪۱درصد)

 .که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهدبود

رأی هیأت حل اختالف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده و در صورت  – ۲۴۸ماده 

 .تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دالیل آن توسط هیأت در متن رأی قید شود اتخاذ تصمیم به

را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه  های حل اختالف مالیاتی مکلفند مأخذ مورد محاسبات مالیاتهیأت – ۲۴۹ماده 

 .اداره امور مالیاتی مربوط، به موضوع رسیدگی و رأی را اصالح کنندباشند با درخواست مؤدی یا اشتباهی کرده

عدیل در مواردی که هیأت حل اختالف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص اداره امور مالیاتی را ت – ۲۵۰ماده 

ای از رأی خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی مکلف است نسخهنماید

 .احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نمایدارسال کند تا در صورت
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ی قطعی هیأت حل اختالف مالیاتی، به استناد عدم توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ رأمؤدی یا اداره امور مالیاتی می – ۲۵۱ماده 

مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعالم دالیل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رأی و تجدید رعایت قوانین و

 .رسیدگی را درخواست کنند

که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد  های غیرمستقیمهای قطعی موضوع این قانون و مالیاتدر مورد مالیات -مکرر ۲۵۱ماده 

از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر و به ادعای غیر عادالنه بودن مالیات مستندًا به مدارک و دالئل کافی

 .جهت رسیدگی ارجاع نمایدتواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خودامور اقتصادی و دارایی می

تا تاریخ تصویب این اصالحیه  ۱۳۶۸باشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات االجرا میی هیأت به اکثریت آرا قطعی و الزمرأ

 .بود نیز جاری خواهد

 آن اختیارات و وظایف و مالیاتی عالی شورای – چهارم فصل

بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور شورای عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج نفر عضو که از  – ۲۵۲ماده 

های مذکور مالی، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل در رشتهحقوقی، اقتصادی،

 .شوندمالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میباشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امورمی

داقل پانزده نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی باید از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمانها و واحدهای ح – ۱تبصره 

 .حداقل شش سال سابقه کار در مشاغل مالیاتی باشند انتخاب شوند تابعه آن که دارای

است و تصمیمات آن با رأی حداقل نصف به عالوه جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمی  – ۲تبصره 

 .خواهد بودیک حاضرین معتبر

دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به  – ۲۵۳ماده 

قانون. انتصاب مجدد اعضاء پس از این  ۲۶۷به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده تقاضای خودشان یا
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شورای عالی مالیاتی از بین اعضاء شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی انقضای سه سال مذکور بالمانع است. رییس

 .شودکشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میباشد، به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی

 .یعالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بودشورا – ۲۵۴ماده 

 .رئیس و اعضاء شعب از طرف رئیس شورایعالی مالیاتی منصوب میشود

 :وظایف و اختیارات شورایعالی مالیاتی به شرح زیر است – ۲۵۵ماده 

واردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل های مربوط به اجرای این قانون در مها و بخشنامهتهیه آئین نامه – ۱

داند پس از تهیه به رئیس گردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری میکشور ارجاع میسازمان امور مالیاتی 

 .کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند

الم نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصالح و بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اع – ۲

 .سازمان امور مالیاتی کشورمقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کلتغییر قوانین و

سازمان امور مالیاتی کشور حسب تصادی و دارایی یا رئیس کلاظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیر امور اق – ۳

 نماید، در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورایمالیاتی ارجاع میاقتضاء برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی

ر، حسب مورد، برای کلیه مأموران و عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشو

 .االتباع استمراجع مالیاتی الزم

های حل اختالف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی مورد رسیدگی به آراء قطعی هیأت – ۴

 .مؤدی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشدشکایت

یا اداره امور مالیاتی شکایتی در موعد مقرر از رأی قطعی هیأت حل اختالف مالیاتی واصل شود  هر گاه از طرف مؤدی – ۲۵۶ماده 

نقض رسیدگی و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتًا یا تلویحًا ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای که ضمن آن با اقامه دالیل

 .سیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمودشکایت را جهت ر شده باشد رییس شورای عالی مالیاتی

های قانونی و مطابقت شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفًا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی
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نقض آراء مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندًا به جهات و اسباب و دالیل قانونی رأی مقتضی بر مورد با قوانین و

های حل اختالف مالیاتی و یا جهات و اسباب و دالیل قانونی رأی مقتضی بر نقض آراء هیأتهای حل رسیدگی و مستندًا بههیأت

 .اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گرددرد شکایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اکثریت مناط

گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختالف شکایت از طرف شعبه نقض میدر مواردی که رأی مورد  – ۲۵۷ماده 

ترین شهری ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختالف مالیاتی نزدیکمالیاتی دیگر

دًا به موضوع مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با شود. مرجع مزبور مجاستان باشد ارجاع میکه با محل مزبور در محدوده یک

 .االجراستشود قطعی و الزمدهد. رأیی که بدین ترتیب صادر میمقتضی میرعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی

جاری گردد نیزض میهای حل اختالف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقحکم این ماده در مواردی که آراء صادره از هیأت

 .خواهد بود

در مواردیکه رأی هیأتهای حل اختالف مالیاتی نقض میشود شورایعالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رأی هیأت را  –تبصره 

 .رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نمایدبرای 

های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویههرگاه در  – ۲۵۸ماده 

سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با اقتصادی و دارایی یا رئیس کل 

ک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و شعبه ی حضور رئیس شورا و رؤسای شعب و در غیاب رئیس

نماید در این صورت رأی هیات عمومی که صدور رأی میموضوع مورد اختالف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به

مالیاتی و مأموران مالیاتی در موارد اختالف با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأتهای حل

 .االتباع استمشابه الزم

هر گاه شکایت از رأی هیأت حل اختالف مالیاتی از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مؤدی به میزان مالیات مورد  – ۲۵۹ماده 

من مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضارأی وجه نقد یا

 .مانداالجرا میرأی شورای عالی مالیات موقوفمعرفی نماید رأی هیأت تا صدور
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 آن اختیارات و وظایف و اداری تخلفات به رسیدگی هیأت – پنجم فصل

 .آن اختیارات و وظایف و مالیاتی انتظامی دادستانی – ششم فصل

مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه  دادستان انتظامی – ۲۶۳ماده 

امور سال آنرا در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیرخدمت بوده و شش

 .شوداقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می

 .تواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نمایددادستان انتظامی مالیاتی می –ره تبص

 :وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است – ۲۶۴ماده 

های حل اختالف یاتی کشور در هیأتمأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالرسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات  –الف 

وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مالیاتی و همچنین سایر مأموران که طبق این قانون در امر

 .دهند و تعقیب آنهامأموران مزبور را انجام می

 .تحقیق در جهات اخالقی و اعمال و رفتار افراد مذکور –ب 

 .های حل اختالف مالیاتینمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی واعالم نظر ن –پ 

 .بینی شده استاقامه دعوی علیه مودیان و مأموران مالیاتی که در این قانون پیش –ت 

 :جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود – ۲۶۵ماده 

 .راجع به عدم رعایت مقررات این قانون شکایت ذینفع –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 رسیدگی به تخلفات اداری  –پ 

 .ارجاع شود

 .مشهودات و اطالعات دادستانی انتظامی مالیاتی –ت 
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تان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار میدهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع دادس –تبصره 

و یا ادعانامه تنظیم و به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری تسلیم مینماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به تعقیب صادر 

شود هیأت مذکور در صورتیکه قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد  اداری اعالمهیأت رسیدگی به تخلفات 

 .رأسًا نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود

هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی  ـ۲۶۶ ماده

سال سابقه در امور مالیاتی  باشند. حداقل یکی از اعضای هیأت باید دارای بیش از دهاختالف مالیاتی می تهای حلکشور در هیأ

 .باشد

 .شودمی« هیأت عالی انتظامی»جایگزین عبارت « هیأت رسیدگی به تخلفات اداری»در کلیه مواد این قانون عبارت  تبصره ـ

ای عالی مالیاتی و اعضاء هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به دستور وزیر امور اقتصادی تخلفات انتظامی اعضاء شور  – ۲۶۷ماده 

اداری مرکب از یکی از رؤسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رییس دیوان عالی کشور، رییس و دارایی در دادگاه اختصاصی

گیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات ر میکل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرا

 .االجرا استمربوط رسیدگی و رأی بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رأی قطعی و الزماداری و سایر مقررات

د تکالیفی شودر مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معامالتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می – ۲۶۸ماده 

دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. به عهده صاحبان

دار مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی مرجع صالحیتمحاکمه و مجازات سردفتر متخلف در

نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات الزم در مرجع مزبور تواند از وجودوه بر تسلیم ادعانامه میانتظامی مالیاتی عال

 .استفاده نماید

تخلف اعضاء هیأتهای حل اختالف مالیاتی در انجام تکالیفی که بموجب قوانین و مقررات مالیاتی بعهده هیأتهای  – ۲۶۹ماده 

با اعالم دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. اختالف گذارده شده است،  حل
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این قانون به تخلف آنان با اعالم دادستانی انتظامی در محاکم  ۲۴۴ماده  ۳نیز نمایندگان موضوع بند در مورد قضات بازنشسته و 

 .خواهند شد دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم

امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختالف در موارد زیر عبارت است مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان – ۲۷۰ماده 

 :از

هر گاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران تشخیص و یا نمایندگان وزارت امور  – ۱

یأت حل اختالف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات عضو هاقتصادی و دارائی 

اند عالوه بر جبران خسارات وارده به میزانی که شورایعالی مالیاتی میزان واقعی تشخیص دادهکافی درآمد مودی را کمتر یا بیشتر از

 .ماه و حداکثر پنجسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شده تعیین مینماید متخلف به مجازات اداری حداقل س

در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد  – ۲

به موجب رأی هیأت رسیدگی به تخلفات این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست، مقصر  ۱۵۸که در اجرای ماده  هاییاظهارنامه

 .مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد اداری از خدمت مالیاتی برکنار و حسب مورد به

 دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیلهضمنًا نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می

های حقوقی دادگستری یا عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجوه مالیاتی در دادگاه دادستان انتظامی

 .انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفتسوء نیت متهم وسیله دادستانی

ر دهند به موجب حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجددًا مورد اقدام قرا

شوند و در مواردی که با دادن گزارش خالف واقع در امر مالیاتی تعمدًا وسایل چهار سال محکوم می از خدمات دولتی از یک الی

ز شش ماه تا دو سال محکوم های دادگستری به حبس اموجب حکم دادگاهتقصیرند فراهم سازند بهتعقیب مؤدیانی را که بی

 .ها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمودشوند. دادگاهمی
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این قانون به طور کلی بعد از صدور  ۲۳۹و  ۲۲۷و  ۱۵۶این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد 

گر مؤدی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن ای که باشد، بابت فعالیت دیهر مرحلهبرگ تشخیص در

 .این قانون مطالبه مالیات نمایند ۱۵۷و  ۱۵۶زمان مالیاتی موضوع مواد مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور

بینی شده است ن قانون پیش تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردیکه مقررات خاصی برای آن در ای –تبصره 

 .رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بودمطابق قانون 

ماه هر سال نسبت به اعالم آن گروه یا گروههایی از اشخاص سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی ـ۲۷۲ماده

ای ون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهقان»حقیقی و حقوقی که عالوه بر شرکتهای موضوع بندهای )الف( و )د( ماده واحده 

براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهای  ۱۳۷۲مصوب سال « عنوان حسابدار رسمیصالح بهحسابداران ذی

مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه 

باشند را از طریق مقتضی )درج در روزنامه رسمی ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می ی و یا حداکثر ظرف مدت سهمالیات

های کثیر االنتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط( به اطالع این گروه از اشخاص برساند. جمهوری اسالمی ایران و یکی از روزنامه

تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در ه میعالوه بر آن سازمان یاد شد

گاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و  صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابالغ کتبی تا پایان دی این ماه هر سال به آ

شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه ز میحقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعالم سازمان یادشده آغا

مالیات متعلق، %(  ۲۰درصد ) نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، عالوه بر تعلق جریمه معادل بیست

 .درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد

های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارشای مالی حسابرسیصورتهـ ۱تبصره

تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می

 .مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد
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تواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را زمان امور مالیاتی کشور میسا ـ۲تبصره

الزحمه به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق

 .ان امور مالیاتی کشور استحسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، بر عهده سازم

خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین  ۱۳۸۱تاریخ اجرای این قانون از اول سال  – ۲۷۳ماده 

یه نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کل به بعد باشد ۱۳۸۰ماه 

مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام 

 ۷صنعتی جمهوری اسالمی ایران مصوب  –اداره مناطق آزاد تجاری قانون چگونگی( ۱۳ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده )

حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول گردد. اینقانون اخیرالذکر لغو می ۱۳۷۴/ ۱/ ۲۱ه مصوب و استفساری ۱۳۷۴/ ۶/

 .باشدقوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می

 :گردندمیجه شش محکوم های در رد، به مجازاتموشود و مرتکب یا مرتکبان حسبموارد زیر جرم مالیاتی محسوب میـ ۲۷۴ماده

 ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خالف واقع و استناد به آن۱

 ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن۲

این قانون و ( ۱۸۱ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطالعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده )۳

مکرر( به سازمان امور مالیاتی کشور و  ۱۶۹و )( ۱۶۹بر ارسال اطالعات مالی موضوع مواد )م تکالیف قانونی مبنیامتناع از انجا

 وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات۴

 شده یگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعییند

 ـ تنظیم معامالت و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معامالت و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخالف واقع ۵

 ای در سهالعات درآمدی و هزینهـ خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اط ۶
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 سال متوالی

 ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی۷

 ۰۷های مندرج در قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ـ اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت۱تبصره

 .مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست ۱۳۹۰/ ۰۸/

اعالم جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر  ـ۲رهتبص

 .پذیردمراجع قانونی صورت می

های ماه تا دو سال به یکی از مجازات چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ـ۲۷۵ماده 

 :شودوم میزیر محک

 ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی۱

 ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری2

 .باشدمسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی تبصره ـ

و کارکنان بانکها و چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی ـ ۲۷۶ماده

مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات 

 .شودشوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسالمی تعیین میمباشر جرم محکوم می

این قانون، مسؤول پرداخت ( ۲۷۶تا )( ۲۷۴های مقرر در مواد )اتی عالوه بر مجازاتمرتکب یا مرتکبان جرائم مالی ـ۲۷۷ ماده

این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان ( ۱۵۷های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده )اصل مالیات و جریمه

 .باشندوارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی می

https://t.me/ekhtebar


 مستقیم هایمالیات قانون

111 
 

ها و مناطقی که مقتضی قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استانرئیس قوه ـ ۲۷۸ ماده

دهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می

 .مکان استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید

شده در پایگاه اطالعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان استفاده از اطالعات ثبتهرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء ـ۲۷۹ ماده

مکرر( این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای ۱۶۹مالیاتی موضوع ماده)

نفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا بر ااطالعات مزبور جرم است و مرتکب عالوه 

نفعان و به تشخیص مراجع این ماده با اقامه دعوی توسط ذی های قانونی مربوط بهشود. سایر مجازاتدو سال حبس محکوم می

 .شودصالح تعیین میقانونی ذی

های مستقیم موضوع این قانون را که به از کل درآمدهای حاصل از مالیات%(  ۱درصد ) تواند معادل یکدولت می ـ۲۸۰ ماده

شود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه ساالنه در اختیار وزارت کشور قرار دهد تا پس از داری کل کشور واریز میخزانه

زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت پرداخت های شهرهای ها و شهرداریمبادله موافقتنامه، به نسبت شاخص جمعیت به دهیاری

 .شود

ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری ها و مؤسسات وابسته به شهرداریمالیات سازمان

 .باشدسرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر می( ٪۱۰۰و خدماتی تشکیل و صد درصد )

، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر (۱۳۹۴/ ۴/ ۳۱تاریخ اجرای این قانون )مصوب  ـ۲۸۱ ماده

این قانون که سال ( ۹۵باشد. لیـکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده )می ۱۳۹۵شده است، از ابتدای سال 

و نرخ مالیاتی، ( ۲۷۲شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده )میو بعد از آن شروع  ۱۳۹۴/ ۱/ ۱مالی آنها از 

 .باشندمشمول احکام این قانون می
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، احکام مالیاتی قوانین زیر ۱۳۹۴/ ۴/ ۳۱های مستقیم مصوب االجراء شدن قانون اصالح قانون مالیاتاز تاریخ الزم ـ۲۸۲ ماده

 :شودلغو می

 ۱۳۹۲/ ۶/ ۱۲قانون نظام صنفی کشور اصالحی مصوب ( ۷۱و )( ۲۹ـ مواد )۱

قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقـویت آن در امـر صـادرات و اصالح ( ۱۷ـ ماده )۲

 ـ۱۳۹۱/ ۵/ ۱های مستقـیم ـ مصوب قانون مالیـات( ۱۰۴مـاده )

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، ( ۱۱۳رات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصالح ماده )قانون تنظیم بخشی از مقر ( ۶ـ ماده )۳

 ۱۳۸۲/ ۵/ ۲۴اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

 ۱۳۸۶قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ( ۶و ماده)( ۱ـ استثنای مذکور در بند)ج( ماده)۴

 ۱۳۸۴ق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب قانون الحا( ۶۶ـ ماده ) ۵

قانون فوق مشتمل بر دویست و هفتاد و یک ماده و دویست و یازده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سوم اسفند ماه یکهزار 

نگهبان در مهلت قانونی  شصت و شش مجلس شورای اسالمی بتصویب رسیده است با توجه به عدم وصول نظر شورایو سیصد و 

 .گرددابالغ می

 اکبر هاشمی –رییس مجلس شورای اسالمی 
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