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  قاونن مالیات بر ارزش افزوده

 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالیم ۱۳۸۷مصوب 

کل کشور تا پایان  ۱۳۹۶قانون بودجه سال ( ۶تبصره )« ب»قانون مالیات بر ارزش افزوده، به موجب بند مدت اجرای آزمایشی 
 تمدید شد ۱۳۹۶سال 

  کلیات و تعاریف .فصل اول

 .باشد میعرضه کاالها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون  .۱ماده 

 .باشد میمنظور از مالیات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، مالیات بر ارزش افزوده  .۲ماده 

ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کاالها و خدمات عرضه شده با ارزش کاالها و خدمات خریداری یا تحصیل  .۳ماده 
 .باشد میشده در یک دوره معین 

 .عرضه کاال در این قانون، انتقال کاال از طریق هر نوع معامله است .۴ماده 

در صورتی که برای استفاده شغللی بغه  شود میکاالهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید  .تبصره
عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کاال به خود محسغو  و مشغمول مالیغات خواهغد 

  .شد

 .باشد یمموارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء  ارائه خدمات در این قانون، به استثناء .۵ماده 

صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی بغه  ،واردات در این قانون، ورود کاال یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری .۶ماده 
 .باشد میقلمرو گمرکی کشور 

صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی  ،از کشور یا به مناطق آزاد تجاری صادرات در این قانون، صدور کاال یا خدمت به خارج .۷ماده 
 .باشد می

اشخاصی که به عرضه کاال و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مؤدی شغناخته شغده و  .۸ماده 
 .مشمول مقررات این قانون خواهند بود
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وضه کاالها و خدمات در این قانون، عرضه کاال یا خغدمت از طغرف هغر یغک از متعغاملین تلقغی و بغه طغور  داگانغه معا .۹ماده 
 .باشد میمشمول مالیات 

. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خالل شود میهر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه، تقسیم  .۱۰ماده 
 .شود میان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی یک دوره مالیاتی باشد، زم

وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیغان دویغا 
 .یک ماهه تعیین نماید

 : تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است .۱۱ماده 

 :ورد عرضه کاالدر م .الف

 تاریخ صورتحسا ، تاریخ تحویل کاال یا تاریخ تحقق معامله کاال، هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد؛  .۱

این قانون، تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده، هرکدام که مقدم باشد یا تاریخ ( ۴در موارد مذکور در تبصره ماده) .۲
 برداشت، حسب مورد؛ 

  .این قانون، تاریخ معاوضه( ۹در مورد معامالت موضوع ماده ) .۳

 :در مورد ارائه خدمات . 

 تاریخ صورتحسا  یا تاریخ ارائه خدمت، هرکدام که مقدم باشد حسب مورد؛  .۱

 .این قانون، تاریخ معاوضه( ۹در مورد معامالت موضوع ماده ) .۲

 :در مورد صادرات و واردات .ج

صادرات، هنگام صدور )از حیث استرداد( و در مورد واردات تاریخ ترخیص کغاال از گمغرو و درخصغود خغدمت، تغاریخ در مورد 
 .پرداخت مابه ازاء

 .باشد میصندوق، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت معامله در ماشین  های ماشیندر صورت استفاده از  .تبصره

  معافیتها .فصل دوم

 :باشد میهمچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف  و ارائه خدمات زیر و عرضه کاالها .۱۲ماده 
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 محصوالت کشاورزی فرآوری نشده؛  .۱

 دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان؛  .۲

 انواع کود، سم، بذر و نهال؛  .۳

 آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصود تلذیه کودکان؛  .۴

 کتا ، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات؛  .۵

د هیغأت وزیغران و تی با تأییغکاالهای اهدایی به صورت بالعوض به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردول .۶
 های علمیه با تأیید حوزه گیرنده هدایا؛  حوزه

. شود میکاالهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور  .۷
 مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود؛ 

 نقول؛ اموال غیر م .۸

 انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی )انسانی، حیوانی و گیاهی( و خدمات توانبخشی و حمایتی؛  .۹

 ؛ قیمقانون مالیاتهای مستخدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع  .۱۰

الحسنه مجاز و خدمات معامالت و  خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض .۱۱
 .تسویه اوراق بهادار و کاال در بورس ها و بازارهای خارج از بورس

 .ییخدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری،  اده ای، ریلی، هوایی و دریا .۱۲

 فرش دستباف؛  .۱۳

انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آئین نامه ای که با پیشنهاد مشترو وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری، امور  .۱۴
تغاریخ  ا تمغاعی رغرف مغدت شغه مغاه از اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، آموزش وپرورش و کار و امغور

 ؛ رسد میبه تصویب هیأت وزیران تصویب این قانون 

 خوراو دام و طیور؛  .۱۵
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رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاهها بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترو وزارت راه و شهرسازی و  .۱۶
 ؛ رسد میوزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ررف مدت شه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران 

ظامی( و امنیتی بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترو وزارت دفاع و پشتیبانی اقالم با مصارف صرفًا دفاعی )نظامی و انت .۱۷
. فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس رسد مینیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران 

 .خواهد بود از تصویب هیأت وزیران قابل ا راء

 باشد میدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خرو ی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نصادرات کاال و خ .۱۳ماده 
و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خرو ی صادره توسغط گمغر) )در مغورد کغاال( و اسغناد و مغدارو مثبتغه، مسغترد 

 .گردد می

مالیاتهای پرداختی بابت کاالهای همراه مسافران تبعه کشورهای خار ی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خغروج از کشغور  .تبصره
بیه از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولی های  اری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد و مدارو مثبته 

 .مشمول استرداد خواهد بود

 .رسد میا رائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی ضوابط 

  مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات .فصل سوم

مأخذ محاسبه مالیات، بهای کاال یا خدمت مندرج در صورتحسا  خواهغد بغود. در مغواردی کغه صورتحسغا  مو غود  .۱۴ماده 
نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به مو ب اسناد و مدارو مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعغی نیسغت، مأخغذ 

 .باشد میروز تعلق مالیات  محاسبه مالیات بهای روز کاال یا خدمت به تاریخ

 : باشد میموارد زیر  زء مأخذ محاسبه مالیات ن .تبصره

 تخفیفات اعطائی؛  .الف

 مالیات موضوع این قانون که قباًل توسط عرضه کننده کاال یا خدمت پرداخت شده است؛  . 

 .سایر مالیاتهای غیرمستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کاال یا خدمت به آن تعلق گرفته است .ج

مأخذ محاسبه مالیات واردات کاال، عبارت است از ارزش گمرکی کاال )قیمت خرید، هزینه حمل ونقل و حق بیمه( بغه  .۱۵ماده 
 .گمرکیعالوه حقوق ورودی )حقوق گمرکی و سود بازرگانی( مندرج در اوراق 

 .مأخذ محاسبه مالیات واردات خدمت، عبارت است از معادل ارزش ریالی مربوطه به ما به ازاء واردات خدمت مزبور .تبصره
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 .باشد می( ۱/۵٪نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک و نیم درصد ) .۱۶ماده 

 :گردد مینرخ مالیات بر ارزش افزوده کاالهای خاد به شرح زیر تعیین  .تبصره

  (۱۲٪)انواع سیگار و محصوالت دخانی، دوازده درصد  .۱

  (۲۰٪)انواع بنزین و سوخت هواپیما، بیست درصد .۲

مالیاتهایی که مؤدیان در موقع خرید کاال یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود بغه اسغتناد صورتحسغابهای صغادره  .۱۷ماده 
. ماشغین گغردد مییا به آنها مسغترد  مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر وموضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از 

 .گردد میآالت و تجهیزات خطوط تولید نیز از  مله کاالی مورد استفاده برای فعالیتهای اقتصادی مؤدی محسو  

اشند، مالیات اضافه پرداخت در صورتی که مؤدیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته ب .۱تبصره 
شده به حسا  مالیات دوره های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان، اضافه مالیات پرداخت شده از محل 

 .وصولی های  اری درآمد مربوط، مسترد خواهد شد

انون اشغتلال داشغته باشغند و یغا طبغق در صورتی که مؤدیان به عرضه کاال یا خدمت معاف از مالیات موضغوع ایغن قغ .۲تبصره 
  .باشد میمقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کاال یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد ن

، صغرفًا درصورتی که مؤدیان به عرضه توأم کاالها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشغتلال داشغته باشغند .۳تبصره 
 .مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کاالها یا خدمات مشمول مالیات در حسا  مالیاتی مؤدی منظور خواهد شد

و بنغدهای ) (، ( ۱۶مالیات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کاالهای خاد موضغوع تبصغره مغاده) .۴تبصره 
واردات، تولید و توزیع مجدد آن کاالها توسط واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیغع این قانون، صرفًا در مراحل ( ۳۸)ج( و)د( ماده)

 .کنندگان آن، قابل کسر ازمالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهد بود

ای وصول شده آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاته .۵تبصره 
 .شود میمحسو   قانون مالیاتهای مستقیمیا قابل استرداد نیست،  زء هزینه های قابل قبول موضوع 

مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صورتی که ررف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی  .۶تبصره 
 .به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخیر خواهد بود در ماه نسبت( ۲٪مسترد نشود، مشمول خسارتی به میزان دو درصد )

مالیاتهایی که در موقع خرید کاالها و خدمات توسغط شغهرداریها و دهیاریهغا بغرای انجغام ورغایف و خغدمات قغانونی  .۷تبصره 
 .، طبق مقررات این قانون، قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بودگردد میپرداخت 
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  ؤدیانوظایف و تکالیف م .فصل چهارم

مؤدیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امورمالیاتی کشور تعیین و اعالم می نماید نسبت بغه ارائغه اطالعغات درخواسغتی  .۱۸ماده 
 .سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند

مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کاال یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظغام صغنفی و حغاوی  .۱۹ماده 
، صادر و مالیات متعلق شود میمشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعالم 

، نغوار ماشغین  غایگزین شغود میفغروش اسغتفاده  های اردی کغه از ماشغینل نماینغد. در مغو را در ستون مخصغود درج و وصغو 
 .صورتحسا  خواهد شد

کاالهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط ایغن قغانون عرضغه گغردد، عغالوه بغر  غرائم متعلغق و سغایر  .تبصره
 .شود میات مربوط مقررات مربوط موضوع این قانون، کاالی قاچاق محسو  و مشمول قوانین و مقرر 

 .مؤدیان مکلفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند .۲۰ماده 

گمرو  مهوری اسالمی ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از وارد کنندگان کاال وصول و  .۱تبصره 
گمرکی و یا فرمهای مربوط حسب مورد درج نمایغد و اطالعغات مربغوط بغه اشغخاد حقیقغی و حقغوقی مشغمول در پروانه های 

مقررات این قانون را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نموده و امکان دسترسی همزمان سازمان امغور 
 .را فراهم آورد ربط ی کشور به پایگاههای اطالعاتی ذیمالیات

گمرو  مهوری اسالمی ایران مکلف است مالیات وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حسا  مخصوصی نزد خزانه داری کل 
 .، واریز نمایدگردد میکشور که به این منظور توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعالم 

 .خدمات خریداری شده از خارج از کشور را محاسبه و پرداخت نمایند وارد کنندگان خدمات مکلفند مالیات متعلق به .۲تبصره 

مؤدیان مالیاتی مکلفند، ارهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشغور  .۲۱ماده 
یب مقرر تسلیم و مالیات متعلق بغه دوره را پغس از ، حداکثر ررف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره، به ترتشود میتعیین و اعالم 

، در مهلت مقرر مغذکور بغه حسغابی کغه توسغط باشد میکسر مالیاتهایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر 
 .، واریز نماینددگرد میوزارت امور اقتصادی و دارایی )خزانه داری کل کشور( تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعالم 

چنانچه مدت فعالیت شللی مؤدی کمتر از مدت یک دوره مالیاتی باشد، تکلیف مقرر در این ماده نسبت به مغدت یغاد  .۱تبصره 
 .باشد میشده نیز  اری 

هغر اشخاد حقیقی و حقوقی که بیه از یک محل شلل یا فعالیت دارند، تسلیم ارهارنامه و پرداخت مالیغات بغرای  .۲تبصره 
 .محل شلل یا فعالیت به طور  داگانه الزامی است
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در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر، فروشگاه یا شعبه در یک یغا  .۳تبصره 
 امور مالیاتی کشور اعالمچند محل دیگر را اقتضاء نماید، تسلیم ارهارنامه واحد مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان 

 .گردد می

مؤدیانی که محل ثابت برای شلل خود ندارند، محل سکونت آنان از لحاظ تسلیم ارهارنامه و سایر امور مالیاتی مناط  .۴تبصره 
 .اعتبار خواهد بود

مقررات این قانون، عالوه بر  مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از .۲۲ماده 
 :پرداخت مالیات متعلق و  ریمه تأخیر، مشمول  ریمه ای به شرح زیر خواهند بود

 مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد؛ ( ۷۵٪عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد ) .۱

 عدم صدور صورتحسا  معادل یک برابر مالیات متعلق؛  .۲

 عدم درج صحیح قیمت در صورتحسا  معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق؛  .۳

 مالیات متعلق؛ ( ۲۵٪عدم درج و تکمیل اطالعات صورتحسا  طبق نمونه اعالم شده معادل بیست وپنج درصد ) .۴

 مالیات متعلق؛ ( ۵۰٪ت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد )عدم تسلیم ارهارنامه از تاریخ ثب .۵

 .مالیات متعلق( ۲۵٪عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارو حسب مورد معادل بیست و پنج درصد ) .۶

درماه، ( ۲٪درصد ) تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، مو ب تعلق  ریمه ای به میزان دو .۲۳ماده 
 .نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهد بود

  سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آنـ  فصل پنجم

سازمان امور مالیاتی کشور مورف است ررف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، ساختار و تشکیالت مورد نیغاز  .۲۴ماده 
ق وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس  مهور پیشغنهاد نمایغد. سغازمان امغور مالیغاتی کشغور مغی توانغد در ایجغاد خود را از طری

تشکیالت استانی بدون رعایت سطح تقسیمات کشغوری و متناسغب بغا تغوان اقتصغادی هغر اسغتان )منطقغه( اقغدام نمایغد. ایغن 
 .واهد بودتشکیالت پیشنهادی پس از تأیید رئیس  مهور قابل ا راء خ

ن قغانون را در .نیغروی انسغانی متخصغص مغورد نیغاز بغرای ا غراءای شغود میبه سازمان امور مالیاتی کشور ا ازه داده  .تبصره
چهارچو  تشکیالت سازمانی مصو  از محل نیروهای مو ود و کمبود آن را از طریق برگزاری آزمغون اسغتخدامی اختصاصغی، 
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از مجوز اسغتخدام مغذکور را، از بغین دارنغدگان ( ۱۰٪امور مالیاتی کشور می تواند تا ده درصد )انتخا  و استخدام نماید. سازمان 
گهی و برگزاری آزمون به استخدام درآورد  .مدرو تحصیلی دانشگاهی، بدون انتشار آ

. عنغاوین شغود میشناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول  .۲۵ماده 
شللی، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیالت و تجربه، ورایف و نحوه انجغام دادن تکغالیف و تعیغین اختیغارات و برخغورداری از 

مغوادی  صالحیتهای هر یک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و همچنین ترتیبات ا رائی احکام مقرر در این قانون به اسغتثناء
قغانون مالیاتهغای مسغتقیم مصغو   (۲۱۹)لعمل یا آئین نامه پیه بینی شده است، بغه مو غب ترتیبغات مغادهکه برای آن دستورا

 .خواهد بود ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

سازمان امور مالیاتی کشور  هت رسیدگی به ارهارنامه یا بررسی میغزان معغامالت بغه  ربط ذیدر مواردی که مأموران  .۲۶ماده 
مؤدیان مرا عه و دفاتر و اسناد و مدارو آنان را درخواست نمایند، مؤدیغان و خریغداران مکلغف بغه ارائغه دفغاتر و اسغناد و مغدارو 

 ارو مورد نیاز، متخلغف مشغمول  ریمغه مقغرر در مغادهو در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد ومد باشند میدرخواستی حسب مورد 
این قانون محسو  گردیده و مالیات متعلق به مو ب دستورالعملی که سغازمان امغور مالیغاتی کشغور تعیغین مغی کنغد، بغه ( ۲۲)

 .صورت علی الرأس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد

گزارشهای حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی مؤدیان موضوع این قانون می توانند تنظیم  – ۲۷ماده 
 مهوری اسالمی ایران یا مؤسسات حسابرسی عضو  امعه حسابداران رسمی ار اع نماینغد. اشغخاد مغذکور در صغورت قبغول 

و دسغتورالعملی کغه  درخواست مؤدی، مکلفند گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده را بغا رعایغت شغرایط زیغر و طبغق نمونغه
  .سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، تنظیم نموده و  هت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مؤدی قرار دهند

ارهار نظر نسبت به کفایت اسناد و مدارو حسابداری برای امر حسابرسغی مالیغات بغر ارزش افغزوده طبغق مفغاد قغوانین و  –الف 
 استانداردهای حسابداری؛ مقررات و 

  .تعیین مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق هر دوره مالیاتی براساس مفاد این قانون و مقررات مربوط . 

اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را که با رعایت شرایط اخیرالذکر ایغن مغاده تنظغیم شغود، بغدون رسغیدگی  .۱تبصره 
بوط برگه مطالبه صادر می کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی هر دوره مالیاتی موکول به آن است که قبول و مطابق مقررات مر 

مؤدی گزارش مزبور را به همراه ارهارنامه مالیاتی دوره مزبور و یغا حغداکثر رغرف مغدت یغک مغاه از تغاریخ انقضغاءمهلت تسغلیم 
  .ارهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد

سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسغی مالیغات بغر ارزش افغزوده اشغخاد حقیقغی و حقغوقی را بغه سغازمان  .۲تبصره 
در این  .حسابرسی  مهوری اسالمی ایران یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو  امعه حسابداران رسمی واگذار نماید

  .باشد میط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربو
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به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارائه خدمات مشاوره ای صحیح در امور مالیاتی به مؤدیان  .۲۸ماده 
ی مرا عه به ادارات و مرا ع مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برا

صالح در ایغن بغاره فعالیغت  تا با پذیرش اعضاء ذی شود میتأسیس «  امعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران»مالیاتی، نهادی به نام 
 .نماید

دولتی مکلفند پس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو  امعه، در حوزه ورایف قانونی  ربط ذیکلیه مرا ع 
 .خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند

رت امغور اساسنامه  امعه ررف شه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسغط سغازمان امغور مالیغاتی کشغور تهیغه و بغا پیشغنهاد وزا
 .اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

، در صغورتی کغه شغود میدر مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی بغه مغؤدی ابغال   .۲۹ماده 
بغه اداره امغور مالیغاتی مربغوط مؤدی معترض باشد، می تواند ررف بیست روز پس از ابال  اوراق یاد شده اعتراض کتبغی خغود را 

. چنانچغه مغؤدی در مهلغت گغردد می، پرونده مختومغه ربط ذیبرای رفع اختالف تسلیم نماید و در صورت رفع اختالف با مسؤول 
ه مذکور کتبًا اعتراض ننماید، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات و یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به اسغتثناءمواردی کغ

 .گردد میاوراق موضوع این ماده ابال  قانونی شده باشد، حسب مورد قطعی محسو  

در صورتی که مؤدی ررف مهلت مقرر در این ماده اعتراض خود را کتبًا به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید، ولی رفع اختالف 
باشد، پرونده امر ررف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض یا نشده باشد و همچنین در مواردی که اوراق مذکور ابال  قانونی شده 

تاریخ انقضاءمهلت اعتراض در موارد ابال  قانونی  هت رسیدگی به هیغأت حغل اخغتالف مالیغاتی موضغوع قغانون مالیغات هغای 
 .شود میمستقیم احاله 

و صندوق تعاون مکلفند صرفًا اطالعات و کلیه بانکها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه  .۳۰ماده 
، حسغب درخواسغت رئغیس کغل باشغد میاسناد الزم مربوط به درآمد مؤدیان را که در امر تشخیص ووصول مالیات مورد اسغتفاده 

سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعالم نمایند. اشخاد مزبور درصورت عدم ارائه اطالعات و اسغناد مغذکور مسغؤول 
 . بران زیان وارده به دولت خواهند بود

شهرداریها مکلفند اطالعات مو ود در پایگاههای اطالعاتی خود مربوط به امالو، مشاغل و سایر مغوارد کغه در امغر  .۳۱ماده 
سغازمان ، را حسب درخواست رئیس کل باشد میشناسایی یا تشخیص عملکرد مالی مؤدیان مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور 

هغای  مذکور در اختیار این سازمان قرار داده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به این اطالعغات را در پایگغاه
 .فراهم آورند ربط ذیاطالعاتی 

واهغد خ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷رسیدگی به تخلفات مأموران مالیاتی، تابع احکام مربوط به قانون مالیاتهای مسغتقیم مصغو   .۳۲ماده 
 .بود. ا راءاین ماده مانع از اعمال اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ناشی از سایر قوانین نخواهد بود
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 تغا (۲۳۰و)(۲۰۲،)(۱۹۱،)(۱۶۷احکام مربوط به فصول هشتم و نهم بغا  چهغارم و فصغل سغوم بغا  پغنجم ومغواد) .۳۳ماده 
در مورد مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای این قغانون  غاری اسغت. حکغم  ۱۳۸۰/۱۱/۲۷قانون مالیاتهای مستقیم مصو   (۲۳۳)

 .در مورد این قانون  اری نخواهد بود ۱۳۸۰/۱۱/۲۷قانون مالیاتهای مستقیم مصو  ( ۲۵۱ماده)

  سایر مقررات .فصل ششم

صندوق  های ماشینمؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط،  .۳۴ماده 
مدارو مذکور باید بغه  .و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حسا  که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، استفاده نمایند

 .ؤدیان نگهداری و در صورت مرا عه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شودمدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط م

سازمان امور مالیاتی کشور مورف است طرح الزم برای توسعه، تجهیز، آموزش و تربیت کارکنان مالیغاتی، آمغوزش و  .۳۵ماده 
دوره زمانی حداکثر پنجساله را تهیه ترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه ها و ساز وکارهای مناسب در سطح کشور در طول یک 

و تنظیم نماید. همچنین سازمان مذکور مجاز است، برای ا راءاین قانون نسبت به تملک انواع دارایی های سرمایه ای )از  مله 
در لغوایح فضای اداری و تجهیزات مورد نیاز( اقدام نماید. دولت مکلف است اعتبار و مجوزهای مورد نیاز برای ا غراءاین مغاده را 

 .بود ه ساالنه کل کشور منظور نماید

هرسغال بغه صغورت متمرکغز در ردیغف  داگانغه ای در  ربغط ذیبود ه سازمان امور مالیاتی کشور و واحدهای استانی  .۳۶ماده 
و  هت انجام هزینه های  اری و تملک دارایغی  شود میتخصیص یافته تلقی ( ۱۰۰٪) قوانین بود ه منظور و به طور صددرصد

 .شود میهای سرمایه ای ستاد سازمان و واحدهای استانی دراختیار سازمان مزبور قرار داده 

، در حسغا  گغردد مییک در هزار از و وهی که بابت مالیات، عغوارض و  غرائم متعلغق موضغوع ایغن قغانون وصغول  .۳۷ماده 
و معادل آن از محل اعتباری که در قغوانین بود غه سغنواتی  گردد میان امور مالیاتی کشور واریز مخصوصی در خزانه به نام سازم

، در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برای آموزش، تشویق و  ایزه به مصرف کننغدگان و مؤدیغان هزینغه گردد می منظور
 .کلیه مقررات ملایر مستثنی استنماید. و وه پرداختی به استناد این بند از شمول مالیات و 

یک نفر از اعضاءکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با تصویب مجلس شغورای اسغالمی بغه عنغوان نغارر بغر اقغدامات 
 .گردد میسازمان امور مالیاتی کشور در این مورد تعیین 

ع و وه موضوع این ماده بین مصرف کننغدگان و وزارت امور اقتصادی و دارایی مورف است ساالنه گزارشی از میزان و نحوه توزی
 .مؤدیان را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید

  عوارض کاالها و خدمات .فصل هفتم
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نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کاال و خدمات مشمول این قانون، عالوه بر نرخ مالیات موضغوع مغاده  .۳۸ماده 
 :گردد میاین قانون، به شرح زیر تعیین ( ۱۶)

 ؛ (۱/۵٪این قانون، یک ونیم درصد)( ۱۶کلیه کاالها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده ) .الف

 ؛ (۳٪انواع سیگار و محصوالت دخانی، سه درصد ) . 

 ؛ (۱۰٪انواع بنزین و سوخت هواپیما، ده درصد ) .ج

  (۵٪) کوره پنج درصدو نفت ( ۱۰٪نفت سفید و نفت گاز، ده درصد ) .د

واحدهای تولیدی آالینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفارت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند، طبغق  .۱تبصره 
تشغخیص و اعغغالم سغغازمان حفارغغت محغغیط زیسغت )تغغا پغغانزدهم اسغغفند مغغاه هغغر سغال بغغرای ا غغراء در سغغال بعغغد(، همچنغغین 

 پتروشیمی، عالوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشغمول پرداخغت یغک درصغدپاالیشگاههای نفت و واحدهای 
این قانون و تبصره هغای آن بغه عغوارض آالینغدگی ( ۱۷) . حکم مادهباشند میاز قیمت فروش به عنوان عوارض آالیندگی  (٪۱)

 .باشد میموضوع این ماده قابل تسری ن

آالیندگی اقدام نمایند، با درخواست واحد مزبور و تأیید سازمان حفارت محیط زیسغت از  واحدهایی که در طی سال نسبت به رفع
فهرست واحدهای آالینده خارج می گردند. در این صورت، واحغدهای یغاد شغده از اول دوره مالیغاتی بعغد از تغاریخ اعغالم توسغط 

 .دگی نخواهند شدسازمان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض آالین

واحدهایی که درطی سال بنا به تشخیص و اعالم سازمان حفارت محیط زیست بغه فهرسغت واحغدهای آالینغده محغیط زیسغت 
اضافه گردند، از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعالم توسط سازمان حفارت محغیط زیسغت مشغمول پرداخغت عغوارض آالینغدگی 

 .خواهند بود

صره در داخل حریم شهرها به حسا  شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها بغه عوارض موضوع این تب
 .، تا بین دهیاریهای همان شهرستان توزیع گرددشود میواریز ( ۳۹ماده)( ۲) حسا  تمرکز و وه موضوع تبصره

در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سالمت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کغرده و  .۲تبصره 
بنغد )الغف( ایغن عوارض موضوع  (۱۰٪)یا در این خصود هزینه نمایند، با اعالم وزارت کار و امور ا تماعی می توانند ده درصد 

استرداد نمایند، در صورت تأیید هزینه هغای مزبغور توسغط سغازمان امغور مالیغاتی ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست 
 .کشور، و وه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود

از  (۰/۵٪)به منظور تأسیس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسعه یافتغه، معغادل نغیم درصغد  .۳تبصره 
و معغادل آن از  گغردد می)الف( این ماده در حسا  مخصود در خزانه به نام وزارت آموزش و پغرورش واریغز ی بند ض وصولعوار 
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در اختیار وزارت یاد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر  گردد میمحل اعتباری که در قوانین بود ه سنواتی منظور 
نیاز در مناطق مزبور هزینه گردد. آئین نامه ا رائی این تبصره به پیشنهاد مشترو وزارتخانغه توسعه و احداث مراکز آموزشی مورد 

 .رسد میهای آموزش و پرورش، کشور و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران 

این قانون را به حسابهای رابطی که بنابه درخواست سازمان ( ۳۸مؤدیان مکلفند عوارض و  رائم متعلق موضوع ماده) .۳۹ماده 
، واریغز گغردد میو از طریق سازمان امور مالیغاتی کشغور اعغالم  گردد میامور مالیاتی کشور و توسط خزانه داری کل کشور افتتاح 

رتیب زیغر بغه حسغا  شغهرداری نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور مورف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ت
 :محل و یا تمرکز و وه حسب مورد واریز نماید

در مورد مؤدیان داخل حریم شهرها به حسا  شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج ( ۳۸الف( عوارض وصولی بند )الف( ماده)
هرستان بر اساس شاخص  معیت و از حریم شهرها به حسا  تمرکز و وه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاریهای همان ش

 میزان کمتر توسعه یافتگی؛ 

 .به حسا  تمرکز و وه به نام وزارت کشور( ۳۸)  ( عوارض وصولی بندهای ) (، )ج( و )د( ماده

، در حسا  مخصوصی نزد خزانه بغه گردد میاز و وه واریزی که به حسابهای موضوع این ماده واریز ( ۳٪سه درصد) .۱تبصره 
 گغردد می و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بود ه سنواتی منظغور شود مینام سازمان امور مالیاتی کشور واریز 

ا ، قغرار خواهغد گرفغت تغباشد میدر اختیار سازمان مزبور که وریفه شناسایی، رسیدگی، مطالبه و وصول این عوارض را عهده دار 
برای خرید تجهیزات، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی هزینه نماید. و وه پرداختغی بغه اسغتناد ایغن بنغد بغه عنغوان پغاداش 

 .وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات ملایر مستثنی است

. و غوه شغود میاح حسا  تمرکز و وه قید شده در این ماده توسط خزانغه داری کغل کشغور بغه نغام وزارت کشغور افتتغ.۲تبصره 
این قانون( به ( ۳۸ماده)( ۱واریزی به حسا  مزبور )به استثناءنحوه توزیع مذکور در قسمتهای اخیر بند )الف( این ماده و تبصره )

کالن شغهرها )شغهرهای بغاالی یغک میلیغون نفغر  معیغت( بغر اسغاس شغاخص  معیغت، شصغت ( ۲۰٪نسبت بیست درصد )
دهیاری ها بر اسغاس شغاخص ( ۲۰٪شاخص کمترتوسعه یافتگی و  معیت و بیست درصد )سایر شهرها بر اساس ( ۶۰٪درصد)

 معیت تحت نظر کار گروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس  مهور و وزارت امور اقتصادی 
المی مطابق آئغین نامغه ا رائغی کغه بغه و دارایی و وزارت کشور و یک نفر نارر به انتخا  کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اس

توزیغع و  رسغد میپیشنهاد مشترو وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و شورای عالی استان ها به تصویب هیأت وزیغران 
 . هرگونه برداشت از حسا  تمرکز و وه به  ز پرداخت به شهرداری ها و دهیاریشود میتوسط شهرداری ها و دهیاری ها هزینه 

. وزارت کشغور باشغد میایغن مغاده ممنغوع ( ۱) این قانون و تبصره( ۳۸) ماده( ۳و)(۲) ، تبصره های(۳۷ها و و وه موضوع ماده)
مورف است، گزارش عملکرد و وه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 

 .اسالمی ارائه نماید
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سایر فصول این قانون، به استثناءاحکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع این فصل نیز  اری است. لیکن احکام  .۴۰ماده 
احکام سایر فصول، مربوط به نرخ و ترتیبات واریز و توزیع عوارض که این فصل برای آن دارای حکم خاد است،  اری نخواهد 

 .بود

  حقوق ورودی .فصل هشتم

  : ی عالوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات باید به نحوی تعیین گردد کهنرخ حقوق ورود .۱تبصره 

 در راستای حمایت مؤثر از اشتلال وکاالی تولید یا ساخت داخل در برابر کاالی وارداتی باشد؛  .الف

 نباشد؛  در برگیرنده نرخ تر یحی و تبعیض آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخه های خصوصی، تعاونی و غیردولتی . 

نرخ حقوق ورودی قطعات ، لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یغا سغاخت یغا مونتغا  یغا بسغته بنغدی اشغیاء یغا مغواد یغا  .ج
  .تر باشد ء یا ماده یا دستگاه آماده پائیناز نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شی گردد میدستگاهها وارد 

از محل اعتباراتی که همه  شود میمعادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کاالهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول  .۳تبصره 
( ۲در اختیار وزارت کشغور قغرار مغی گیغرد تغا بغر اسغاس مقغررات تبصغره) شود میساله در قوانین بود ه سنواتی کل کشور منظور 

 .شود ای سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظوراین قانون به شهرداری ها و دهیاری ه( ۳۹ماده)

  سایر مالیاتها و عوارض خاص .فصل نهم

راهسغغازی، کارگغغاهی، معغغدنی، کشغغاورزی، شغغناورها،  های ماشغغینمالیغغات نقغغل و انتقغغال انغغواع خغغودرو بغغه اسغغتثناء  .۴۲مــاده 
قیمغت فغروش کارخانغه ( ۱٪موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتغی، حسغب مغورد معغادل یغک درصغد )

. مبنغای محاسغبه ایغن مالیغات، بغه ازاء شغود میمجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیغین ( ۱٪)داخلی( و یا یک درصد )
 و حغداکثر تغا شصغت درصغد( ۱۰٪سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شه سال به میزان سغاالنه ده درصغد)

 .یابد میتقلیل  (٪۶۰)

دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول  .۱تبصره 
ایغن قغانون و همچنغین ( ۴۳مالیات، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند، موضوع بند ) ( مغاده )

ن ماده را طبغق  غداول تنظیمغی کغه توسغط سغازمان امغور مالیغاتی کشغور اعغالم رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال، موضوع ای
  :، از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایندشود می

 شماره فیه بانکی، تاریخ پرداخت، مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات؛  .الف

 شماره فیه بانکی، تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره و تاریخ گواهی پرداخت عوارض؛  . 
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 مشخصات خودرو شامل نوع، سیستم، تیپ، شماره شاسی، شماره موتور و مدل؛  .ج

 نام متعاملین، کدپستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین؛  .د

همچنین مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقاالت انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پغانزدهم مغاه بعغد طبغق  دفاتر اسناد رسمی
 .ارسال نمایند ربط ذیفرم یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور پیه بینی خواهد شد به اداره امور مالیاتی 

 .های کلی در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصریح نماینددفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه  .۲تبصره 

این ماده مشمول  ریمه به شغرح زیغر خواهنغد ( ۲و )( ۱دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره های ) .۳تبصره 
 :بود

ت شده باشد، عالوه بر پرداخغت و غه در صورتی که مالیات و عوارض متعلق پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخ .الف
در ماه، نسغبت بغه مالیغات و ( ۲٪معادل مالیات و عوارض و یا مابه التفاوت موارد مذکور، مشمول  ریمه ای به میزان دو درصد )

 ..  ریمه مذکور غیر قابل بخشودگی استباشد میعوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر 

، در سند تنظیمغی و ارسغال (۱تخلف از درج هریک از مشخصات و موارد مذکور در بندهای )الف(، ) (، )ج( و )د( تبصره ) . 
و مطابق قوانین و مقررات  شود میدر موعد مقرر قانونی، تخلف انتظامی محسو  ( ۱) فهرست طبق فرم یا روش موضوع تبصره 

 .با آنان عمل خواهد گردید ربط ذی

فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شه ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. در صورتی که پس .۴تبصره 
از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق ضغوابطی کغه از 

 .، قابل استرداد به معامل یا موکل خواهد بودشود میطرف سازمان امور مالیاتی کشور اعالم 

اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتا  کننده داخلی و یا واردکنندگان )نمایندگی های رسغمی شغرکتهای  .۵تبصره 
یر دولتی، دانشغگاهها و خار ی( به خریداران و همچنین هر گونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهای عمومی غ

 .حوزه های علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود

قیمت فروش کارخانه )داخلی( و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه .۶تبصره 
مالیات نقل و انتقال قرار می گیرند، همه ساله براسغاس آخغرین مغدل توسغط و ( ۴۳بندهای ) ( و )ج( ماده ).مالیات و عوارض

سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دی ماه هرسال برای ا راء درسال بعد اعالم خواهد شد. مأخذ مذکور در مغورد خودروهغای 
روهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شغروع یغا . این مهلت زمانی برای انواع  دید خودباشد میوارداتی از تاریخ ابال  قابل ا راء

. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید باشد میالزم الرعایه ن شود میبه کشور وارد 
 .گردد میتوسط سازمان یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین  شود میآنها متوقف 
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نیروی انتظامی  مهوری اسالمی ایران )ادارات راهنمایی و رانندگی( مکلف است هنگغام نقغل و انتقغال خودروهغای  .۷تبصره 
دولتی به اشخاد حقیقی و حقوقی غیر دولتی، نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت بغه 

 .ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید

 : گردد میمالیات و عوارض خدمات خاد به شرح زیر تعیین  .۴۳ماده 

بهاء بلیط (۵٪حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی )به استثناءریلی(، دریایی و هوایی پنج درصد ) .الف
  ()به عنوان عوارض

خل یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید دا –  
 .فروش کارخانه )داخلی ( و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها

عوارض موضوع بند ) ( این ماده در مورد خودروهای با عمر بیه از ده سال )بغه اسغتثناءخودروهای گازسغوز( بغه ازاء  .تبصره
عغوارض موضغوع بنغد ( ۱۰۰٪و حداکثر تا صد درصد )(۱۰٪سال( به میزان ساالنه ده درصد ) سپری شدن هر سال )تا مدت ده

 .یابد میمزبور این ماده افزایه 

شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثناء خودروهای سغواری عمغومی  –ج 
قیمت فروش کارخانه ویا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها )دو  (۳٪) سه درصد درون شهری یا برون شهری حسب مورد

 .عوارض( (۱٪) مالیات و یک درصد( ۲٪درصد )

 .باشد میاین قانون و تبصره های آن به مالیات و عوارض این ماده قابل تسری ن( ۱۷حکم ماده )

و معغاون برنامغه  ربغط ذیبه پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی )رئیس(، وزیر بازرگانی، وزیغر  .۴۴ماده 
ریزی و نظارت راهبردی ریاست  مهوری و تصویب هیأت وزیران، و وهی بابغت صغدور، تمدیغد و یغا اصغالح انغواع کغارت هغا و 

  ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مصو  تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتقانون  (۴۷) و( ۲۶، )(۲۴مجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد )
از متقاضغیان دریافغت و  ۱۳۷۳/۱۲/۲۸مصغو   قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین( ۸۰و ماده )

 .گردد میبه حسا  درآمد عمومی )نزد خزانه داری کل کشور( واریز 

ریغال و از ( ۰۰۰/۲۵۰بابت خروج هر مسغافر از مرزهغای هغوایی دویسغت و پنجغاه هغزار ) شود میبه دولت ا ازه داده  .۴۵ماده 
ریال از مسافران دریافت و به حسا  درآمد عمغومی )نغزد خزانغه داری کغل ( ۰۰۰/۵۰مرزهای دریایی و زمینی مبلغ پنجاه هزار )

 .گردد میورم با تصویب هیأت وزیران تعیین کشور( واریز نماید. تلییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با تو ه به نرخ ت

دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمغومی زمینغی و دریغایی و خطغوط پغروازی، دانشغجویان  .تبصره
ج شاغل به تحصیل در خارج از کشور )دارندگان ا ازه خروج دانشجویی( بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی  هت درمان به خار 
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از کشور اعزام می گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و  انبازان انقال  اسالمی که برای معالجه به کشور های دیگغر اعغزام مغی 
شوند، همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامغه شغللی از وزارت کغار و امغور ا تمغاعی، در خصغود پرداخغت و غوه 

 .باشند میموضوع این ماده، مستثنی 

  .۴۶ماده 

این قانون به حسا  یا حسا  های درآمد عمومی مربوط ( ۴۵و و وه موضوع ماده )( ۴۳و )( ۴۲مالیات های موضوع مواد ) .الف
، شغود میکه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی )خزانه داری کل کشور( تعیین و از طریق سازمان امغور مالیغاتی کشغور اعغالم 

 .گردد میواریز 

و عوارض مزبور نیز به  شود میاین قانون به شهرداری محل محول ( ۴۳وصول عوارض موضوع بندهای )الف( و ) ( ماده ) . 
 .گردد میحسا  شهرداری محل فعالیت واریز 

تغا حسغب ترتیبغات  شغود میواریغز ( ۳۹مغاده ) (۲) به حسا  تمرکز و وه، موضوع تبصره( ۴۳عوارض موضوع بند )ج( ماده ) .ج
 .تبصره مزبور توزیع و هزینه گردد

 گغردد میاین قانون که توسط سغازمان امغور مالیغاتی کشغور وصغول ( ۴۵و )( ۴۳، )(۴۲مالیات و و وه دریافتی موضوع مواد ) .د
 .و اصالحات بعدی آن است ۱۷/۱۱/۱۳۸۰ مشمول احکام فصل نهم با  چهارم قانون مالیات های مستقیم مصو 

این قانون که توسط شهرداریها وصول ( ۴۳اختالف و استنکاف از پرداخت و وه دریافتی موضوع بندهای )الف( و ) ( ماده ) ..ه
 .خواهد بود قانون اداره شهرداریها (۷۷)، مشمول احکام ماده گردد می

بغه ( ۲٪این قانون پس از موعد مقرر مو ب تعلق  ریمغه ای معغادل دو درصغد )( ۴۳پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده ) .و
 .ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود

  .۴۷ماده 

اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی می نماینغد،  .الف
این قانون را با درج در بلیط و یا قرارداد حسب مغورد، بغه عنغوان ( ۴۳بهاء بلیط موضوع بند )الف( ماده )( ۵٪مکلفند پنج درصد )

کور مربوط به هرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حسا  شغهرداری محغل فغروش بلغیط عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذ
 .واریز نمایند

ه خودروهای متعلغق بغه خغود، مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند عوارض سالیان . 
هزار قیمت فروش کارخانه )داخلی( و یا مجموع ارزش گمرکغی و حقغوق این قانون را به نرخ یک در ( ۴۳بند ) ( ماده )موضوع 
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، محاسغبه و بغه گغردد میورودی )وارداتی( بر اساس قیمت های مندرج در  داولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشغور اعغالم 
 .حسا  شهرداری محل واریز نمایند

لید داخل )به استثناءخودروهای سغواری کغه بغه عنغوان خودروهغای تولیدکنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین تو  .ج
این قانون را در تاریخ فروش با درج در اسناد ( ۴۳مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند )ج( ماده ) (شود میعمومی شماره گذاری 

به ترتیب به حسا  سازمان امغور مالیغاتی ( ۲۱فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را حسب مقررات موضوع ماده )
 .، واریز نمایندشود میکشور و حسا  تمرکز و وه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعالم 

وارد کنندگان یا مالکان خودروهای سواری وانت دو کابین وارداتی )بغه اسغتثناءخودروهای سغواری کغه عنغوان خغودرو  .۱تبصره 
شماره گذاری می شوند( حسب مورد مکلفند قبل از شماره گذاری با مرا عه به ادارات امغور مالیغاتی شغهر محغل شغماره عمومی 

 .گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند

شغماره گغذاری انغواع نیروی انتظامی  مهوری اسالمی ایغران )معاونغت راهنمغایی و راننغدگی( مکلغف اسغت قبغل از  .۲تبصره 
خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی به استثناءخودروهای سواری و عمومی درون شهری یا برون شهری، گواهی پرداخت 
مالیات و عوارض را از وارد کنندگان یا مالکان حسب موردأخذ و ضمیمه اسناد مربوط نموده و از شماره گذاری خودروهای مزبغور 

رض آن پرداخت نشده است، خودداری نماید. گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصغول و غوه متعلغق که مالیات و عوا
 .صادر خواهد شد

آئین نامه ا رائی احکام مقرر در این فصل حداکثر ررف شه ماه از تغاریخ تصغویب ایغن قغانون بغه پیشغنهاد مشغترو  .۴۹ماده 
 .رسد میو کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی 

  تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجراء .فصل دهم

برقراری هر گونه عوارض و سایر و وه برای انواع کاالهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون،  .۵۰ماده 
تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ، همچنین برقراری عوارض بغه درآمغدهای مأخغذ محاسغبه مالیغات ، سغود سغهام 

و سایر عملیات مالی اشغخاد نغزد بانکهغا و مؤسسغات اعتبغاری غیغر بغانکی شرکتها ، سود اوراق مشارکت ، سود سپرده گذاری 
  .باشد میمجاز، توسط شوراهای اسالمی و سایر مرا ع ممنوع 

شوراهای اسالمی شهر و بخه  هت وضع هر یک از عوارض محلی  دید، که تکلیف آنها در ایغن قغانون مشغخص  .۱تبصره 
 .پانزدهم بهمن ماه هر سال برای ا راءدر سال بعد، تصویب و اعالم عمومی نمایندنشده باشد، مورفند موارد را حداکثر تا 

یک درصغد »به عبارت  ۷/۹/۱۳۴۷ مصو  قانون نوسازی وعمران شهری( ۲مندرج در ماده )« پنج در هزار»عبارت  .۲تبصره 
  .شود میاصالح (« ٪۱)
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قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیغت از پرداخغت عغوارض یغا و غوه بغه شغهرداریها و دهیاریهغا مللغی  .۳تبصره 
 .گردد می

 .مورف است بر حسن ا راءاین ماده در سراسر کشور نظارت نمایدوزارت کشور  .۴تبصره 

قانون برنامه سغوم قانون اصالح موادی از ( ۳از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون، مالیات موضوع بند )ه( ماده ) .۵۱ماده 
و چگغونگی برقغراری و وصغول عغوارض و سغایر و غوه از تولیغد  توسعه اقتصادی، ا تماعی وفرهنگغی  مهغوری اسغالمی ایغران
و اصالحیه بعدی آن، حذف و عوارض موضغوع ایغن بنغد  ۱۳۸۱کنندگان کاال، ارائه دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی مصو  

 .گردد میصالح ( ا۱/۵٪)قانون مذکور به یک و نیم درصد 

  .قانون صدراالشاره نیز  اری خواهد بود( ۳رض موضوع بند)ه( ماده )این قانون در مورد عوا( ۳۹ماده )( ۱حکم تبصره )

از تاریخ الزم اال راءشدن این قانون، قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، ا تماعی و فرهنگی  .۵۲ماده 
 مهوری اسالمی ایران و چگونگی برقراری و وصول عغوارض و سغایر و غوه از تولیغد کننغدگان کغاال، ارائغه دهنغدگان خغدمات و 

و سایر قوانین و مقررات خاد و عام ملایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات  و اصالحیه بعدی آن ۱۳۸۱کاالهای وارداتی مصو  
غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کاالها و ارائغه خغدمات للغو گردیغده و برقغراری و دریافغت هرگونغه مالیغات غیرمسغتقیم و 

. حکغم ایغن مغاده شغامل قغوانین و باشغد میوع عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کاالها و ارائه دهندگان خدمات ممنغ
 .باشد میمقررات ملایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز 

 :باشد میموارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی 

 ؛  توسعه اقتصادی، ا تماعی و فرهنگی  مهوری اسالمی ایران قانون برنامه چهارم .۱

 و اصالحیه های بعدی آن؛  ۱۳۶۶مصو  اسفند  قانون مالیاتهای مستقیم .۲

 ؛ ۷/۶/۱۳۷۲ مصو  صنعتی  مهوری اسالمی ایران - ن چگونگی اداره مناطق آزاد تجاریقانو .۳

 ؛ ۵/۹/۱۳۸۴ ایران مصو  ه مناطق ویژه اقتصادی  مهوری اسالمیقانون تشکیل و ادار  .۴

 ؛ ۱۲/۴/۱۳۷۳ مصو  ار یقانون مقررات تردد وسایل نقلیه خ .۵

 قانون حمل و نقل و عبور کاالهای خار ی از قلمرو  مهغوری اسغالمی ایغران( ۱۲ماده )عوارض آزاد راهها ، عوارض موضوع  .۶
 ؛ ۲۶/۱۲/۱۳۷۴ مصو 

 و اصالحات بعدی آن؛  ۱۱/۸/۱۳۷۲ قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصو  .۷
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 .۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مصو  درآمدهای دولتقانون وصول برخی از ( ۸۷و)( ۶۳مواد) .۸

هزینه، کارمزد و سایر و وهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مسغتقیم خغدمات خغاد و یغا فغروش کغاال کغه طبغق  .تبصره
و همچنین خسارات و  رائمی که به مو غب قغوانین و یغا اختیغارات قغانونی للغو نشغده  شود میقوانین و مقررات مربوطه دریافت 

 .باشد می، از شمول این ماده مستثنی گردد میدریافت 

مصادیق خدمات خاد، نحوه قیمت گذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضغوع ایغن تبصغره بغه پیشغنهاد دسغتگاه 
 .گردد میا رائی مربوط و تصویب هیأت وزیران تعیین 

از تاریخ تصویب و در ( ۴۸و) (۴۲)،(۳۶)،(۳۵)، (۳۱)، (۲۸)،(۲۵،)(۲۴،)(۱۸این قانون در رابطه با مواد ) تاریخ ا راء .۵۳ماده 
اسغت. سغازمان امغور  ۱۳۸۷از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود و سایر مواد آن از اول مهر مغاه سغال ( ۵۱) مورد ماده

هغا و ضغوابط  العملدسغتور هغا،  نامه طه پس از تصویب قانون، آئینمالیاتی کشور مورف است ررف مهلت های مقرر در مواد مربو
 .برساند ربط ذیا رائی مربوط را تهیه و به تصویب مرا ع 

کمیسغیون اقتصغادی مجلغس شغورای  ۱۷/۲/۱۳۸۷ قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهغل و هفغت تبصغره در  لسغه
تصویب گردید و پس از موافقت مجلس بغا ا غراء  قانون اساسی  مهوری اسالمی ایران( ۸۵اسالمی طبق اصل هشتاد و پنجم )

 .به تأیید شورای نگهبان رسید ۲/۳/۱۳۸۷ آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ

 

 

  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

  →برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید  ←
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