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 قانون مالیات بر ارزش افزوده

 2/3/1400مصوب 

 ـ تعاریف و کلیات اولفصل 

 
 :باشندمفاهیم و اصطالحات زیر، در این قانون، دارای تعاریف مشروحه ذیل می ـ۱ماده 

 غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی؛ـ عرضه: واگذاری کاال یا ارائه خدمت بهالف
ق ـ صنعتی یا مناططق آزاد تجاریج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناـ واردات: ورود کاال یا خدمت از خارب 

 ویژه اقتصادی؛
 ـ صادرات: صدور کاال یا خدمت به خارج از کشور؛پ 
ـ مالیات و عوارض فروش: مالیات و عوارض متعلق به عرضه کاالها و ارائه خدمات مشمول مالیات و ت 

 عوارض توسط مؤدی در یک دوره معین؛
شمول مالیات و عوارض برای و عوارض خرید: مالیات و عوارض متعلق به خرید کاالها و خدمات م  الیات ـ مث 

 های اقتصادی مؤدی در یک دوره معین؛فعالیت
 التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره معین؛افزوده: مابهـ مالیات بر ارزشج
شود. در ها وضع میها و دهیاریلیات برای شهرداریهمراه ماوجب این قانون بهـ عوارض: مبالغی که به مچ

این قانون، هرجا مراد، نوع دیگری از عوارض بوده، به صراحت بیان شده است؛ از جمله عوارض واحدهای 
 ساالنه خودرو آالیندگی و عوارض

 .نمایدـادرات مبادرت میـ مؤدی: شخصی است که به عرضه کاال، ارائه خـدمت، واردات یا صح
 .باشد و منطبق بر فصول سال شمسی استمیماه ـ دوره مالیاتی: دوره مالیاتی هر سهخ
ـ اعتبار مالیاتی: مالیات و عوارضی که مؤدی بابت خرید کاال )اعم از نهاده و کاالی نهائی( یا خدمت به د

 .استموجب این قانون پرداخت کرده 
 .ض موضوع این قانون بر کاالها و خدماتدم تعلق مالیات و عوار ـ معافیت مالیاتی: عذ
 .و اصالحات بعدی آن ۳/۱۲/۱۳۶۶مصوب  های مستقیمقانون مالیات  :های مستقیمون مالیات ـ قانر
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 ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشورز
مصوب  های فروشگاهی و سامانه مؤدیانقانون پایانه (1)ماده ـ پایانه فروشگاهی: پایانه موضوع بند »ب« ژ

۲۱/۷/۱۳۹۸ 
 های فروشگاهی و سامانه مؤدیانقانون پایانه (1) ماده ـ سامانه مؤدیان: سامانه موضوع بند »پ« س

عوارض مشمول اردات و صادرات آنها، از لحاظ مالیات و عرضه کاالها و ارائه خدمات در ایران و و  ـ۲ماده 
 است. این قانونمقررات 
کاالها و خدمات مشمول موضوع این قانون که توسط مؤدیان حقیقی خریداری، تحصیل یا تولید  ـ۱تبصره

شود و مشمول شود، در صورتی که برای مصارف شخصی برداشته شود عرضه کاال به خود محسوب میمی
اشد مشمول مالیات و که عرضه کاال به خود برای استفاده شغلی بو عوارض خواهد شد. در صورتی مالیات

 .عوارض نخواهد شد
معاوضه کاالها و خدمات در این قانون، عرضه کاال و ارائه خدمت از طرف هر یک از متعاملین  ـ۲تبصره

 .شود و مشمول مقررات این قانون استمحسوب می
 .و عوارض تاریخ صدور صورتحساب مطابق با مقررات استق مالیات تاریخ تعل ـ۳ماده 

شوند، در حکم وض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش کاال یا خدمت محسوب میقب ـتبصره
 .صورتحساب هستند

ی را که مؤدی مکلف است حداکثر تا پایان ماِه پس از انقضای هر دوره مالیاتی، کل مالیات و عوارض ـ۴ماده 
و پس ماده این  (2) ست، با رعایت تبصرهطی آن دوره به فروش کاال و یا ارائه خدمات توسط وی تعلق گرفته ا

 .کند، پرداخت نمایداز کسر اعتبار مالیاتی خود، به ترتیبی که سازمان مقرر می
معامالت و دریافت و مطابق این قانون، اصل بر نقدی بودن معامالت است؛ مگر اینکه نسیه بودن  ـ۱تبصره
تایید طرفین رسیده باشد. در مواردی که معامله یا  هو بهای مرتبط با آن در سامانه مؤدیان ثبت شده پرداخت

 .شودقرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد، نقدی تلقی می
رط تملیک و قراردادهای پیمانکاری و شدر معامالت غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به ـ۲تبصره
همان تاریخ صدور صورتحساب است؛ لکن مؤدی با رعایت تبصره  یخ تعلق مالیات و عوارضای، تارمشاوره

فوق مجاز است پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معامالت را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط 
سبًا، به تاخیر بیندازد و سازمان تا زمان پرداخت مالیات و عوارض خریدار یا مبلغ قرارداد توسط کارفرما، متنا

نوع معامالت توسط کارفرما یا خریدار، مؤدی را مشمول جریمه تاخیر در پرداخت نخواهدکرد. در  فروش این
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خصوص معامالت مذکور، تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط خریدار، اعتبار مالیاتی برای وی از این 
 .نظور نخواهد شدبابت م

 (29)  مادهو    ۸/۷/۱۳۸۶مصوب   قانون مدیریت خدمات کشوری (5)ماده  کلیه کارفرمایان موضوع   ـ ۳تبصره
مصوب  قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

های خود به پیمانکار را نیز در موظفند عالوه بر ثبت اصل قرارداد پیمانکاری، کلیه پرداخت ۱۳۹۵/ ۱۴/۱۲
ه پیمانکار پرداخت خت، مالیات و عوارض متناسب با آن را بسامانه مؤدیان ثبت نموده، همزمان با هر پردا

کنند. چنانچه کارفرما از پرداخت مالیات و عوارض فروش خودداری کند، بعد از انقضای مهلت قانونی، اصل 
های متعلق به آن توسط سازمان از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و اصل مالیات و عوارض و جریمه

 .رض به حساب پیمانکار منظور خواهدشدمالیات و عوا
 (2) مادهتوانند از اوراق تسویه خزانه موضوع میماده پیمانکاران و مهندسان مشاور موضوع این  ـ۴تبصره 

و اوراق مالی اسالمی که  ۱/۲/۱۳۹۴مصوب  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
استفاده  ز دولت( برای تسویه مالیات و عوارض خودشود )منوط به دریافت مستقیم اتوسط دولت منتشر می

شده آن )با نرخ نمایند. سازمان مکلف به پذیرش این اوراق به عنوان مالیات و عوارض به میزان ارزش تنزیل
مانده تا سررسید است. ـ اسالمی( متناسب با سالهای باقیحفظ قدرت خرید اسناد خزانه یا نرخ سود اوراق مالی

ولی نقدی سازمان در سال پذیرش اوراق محسوب عنوان عملکرد وصت وصولی از این محل بهمیزان مالیا
شود. در اجرای این تبصره سازمان مکلف است که معادل سهم عوارض از پذیرش اوراق مذکور را از محل می

 .های مربوط منظور نمایدها و دهیاریهای جاری به حساب عوارض شهرداریوصولی
بعد پرداخت شود، مالیات و عوارض آن هم در  هایواردات خدمت در دوره یا دوره ه وجهچنانچ ـ۵تبصره

 .شودهمان دوره پرداخت می

 ـ ماخذ، نرخ و نحوه محاسبهفصل دوم

ماخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کاالها و خدمات، در مورد مؤدیان عضو سامانه مؤدیان، ارزش   ـ۵ماده  
 .الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده استفروش مندرج در صورتحساب 

ان ماخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کاالها و خدمات در مورد مؤدیانی که عضو سامانه مؤدی ـ۱تبصره
، ارزش روز کاال های فروشگاهی و سامانه مؤدیانقانون پایانه (9) مادهنیستند و نیز مؤدیان متخلف موضوع 
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مؤدیان، استعالم از  باشد که توسط سازمان بر اساس اطالعات موجود در سامانهر زمان تعلق مییا خدمت د
تواند برای همچنین سازمان می شود.صالح یا تعیین کارشناس یا هیات کارشناسی مشخص میمراجع ذی

یا غیرالکترونیکی( آنها   الکترونیکیتعیین ماخذ مشمول مالیات مؤدیان مزبور، از دفاتر، اسناد و مدارک )اعم از  
نماید. مؤدی مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک مذکور را در صورت درخواست ماموران مالیاتی،  استفاده

 .ان ارائه کندکارشناس یا هیات کارشناسی به آن
 باشد:موارد زیر جزء ماخذ محاسبه مالیات و عوارض نمی ـ۲تبصره

 ـ انواع تخفیفات اعطائی؛الف
پرداخت شده دهنده خدمت کننده کاال یا ارائهرض موضوع این قانون که قباًل توسط عرضهات و عواـ مالیب 

 است؛
یا ارائه خدمت انین موضوعه هنگام عرضه کاال های غیرمستقیم و عوارضی که به موجب قو ـ سایر مالیات پ 

 به آن تعلق گرفته است؛
ها یو به حساب درآمد عمومی یا به حساب درآمد شهردار شود  ـ وجوهی که به موجب سایر قوانین وصول میت 

 گردد؛واریز می
و طبق قوانین  های غیرانتفاعی وابسته به خودها به سازمانها و دهیاریهای پرداختی شهرداریـ کمکث 

 باشد؛مقررات موضوعه، مشروط به آنکه مالیات متعلقه به عنوان بخشی از آن احتساب نشده 
مشروط گذاری؛ بت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کاالها و خدمات مشمول قیمتداختی دولت باـ یارانه پر ج

 .عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشدبه آنکه مالیات فروش به
جا ای مصوب دستگاهها بین شرکتهای تابعه در قوانین بودجه سنواتی جابهوجوهی که از ردیفهای بودجهـ چ

 .که بابت خرید یا فروش کاال و خدمات نباشدشود مشروط بر آنمی
قانون امور  (14) مادهمجموع ارزش گمرکی )موضوع  ماخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کاال، ـ۶ماده  

باشد. مالیات و عوارض ورودی )حقوق گمرکی و سود بازرگانی( میو حقوق ( ۲۲/۸/۱۳۹۰مصوب  گمرکی
 .شوددی محسوب نمیمذکور جزء حقوق ورو

ای استثناین قانون، به (5)ماده نرخ مالیات و عوارض کاالها و خدمات مطابق با ماخذ موضوع  ـ۷ماده 
 .باشدمی( %۹درصد )تصریح شده، نه این قانون( ۲۶)ماده در رخ آنها کاالهای خاص که ن

های اقتصادی یاز برای انجام فعالیتمالیات و عوارضی که مؤدیان برای خرید کاالها و خدمات مورد ن  ـ۸ماده  
 شود.و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر می  آنان منظور شده  کنند، به عنوان اعتبار مالیاتیخود پرداخت می

http://www.ekhtebar.com


5 
 

تبار مالیاتی مؤدی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوارض فروش وی باشد، در صورتی که جمع اع
های بعد منتقل نماید. در صورتی که مؤدی درخواست کند و یا دوره اد را به دورهمبلغ ماز  سازمان موظف است

رخواست، نسبت ماه از تاریخ ثبت دمازاد مزبور به وی مسترد گردد، سازمان موظف است حداکثر ظرف یککه  
ل خسارتی های جاری اقدام نماید، در غیر این صورت، مشمو التفاوت مذکور از محل وصولیبهبه استرداد ما

باشد که تاخیر میترداد و مدت در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل اس( %۲به میزان دودرصد)
متخلفین از اجرای این حکم با درخواست مؤدی   گردد.های جاری پرداخت میحل وصولیتوسط سازمان و از م

مصوب  یدگی به تخلفات اداریقانون رس (9)  مادهو رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند »د«  
 .شوندمحکوم می ۷/۹/۱۳۷۲

ای )عمرانی( دولت های سرمایهرحهای تملک داراییهای مربوط به طنهادهمالیات و عوارض خرید    ـ۱تبصره
 .گرددهای مزبور منظور میقابل استرداد نیست و جزء بهای تمام شده دارایی

اشتغال داشته باشد و یا طبق ا و ارائه خدمات معاف در صورتی که مؤدی فقط به عرضه کااله ـ۲تبصره
وی مشمول مالیات و عوارض نباشد، مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید  مقررات این قانون کاال و خدمات 

 .باشدا قابل تهاتر یا استرداد نمیهای آنهنهاده
صرفًا داشته باشد، اشتغال در صورتی که مؤدی به عرضه توام کاالها و خدمات مشمول و معاف  ـ۳تبصره

ی تولید کاالها و خدمات مشمول پرداخت کرده است، های موردنیاز برامالیات و عوارضی که بابت خرید نهاده
 رداد است.حسب مورد، قابل کسر، تهاتر یا است

ات نظر از آنکه مؤدی به عرضه کاالها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیصرف ـ۴تبصره
 .باشدآالت خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد میوعوارض خرید مربوط به ماشین 

آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد  ـ۵تبصره
 .دشومستقیم محسوب میهای های قابل قبول موضوع قانون مالیات نیست، به عنوان هزینه

واحدهای ارض پرداختی مالیات و عو ماده این ( ۴و ) (2) هایسازمان مکلف است با رعایت تبصره ـ۶تبصره
های قبل از بهره برداری جهت خرید کاالها و خدمات مورد تولیدی یا معدنی دارای مجوز تاسیس را که در دوره

 .سترد نمایداند، ماندازی واحد موردنظر پرداخت کردهنیاز برای تاسیس و راه
ها برای انجام ها و دهیاریداریو عوارضی که در موقع خرید کاالها و خدمات توسط شهر  مالیات  ـ۷تبصره

 .گردد، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد استخت میوظایف و خدمات قانونی پردا
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های کنسولی، های دیپلماتیک، پستها، ماموریتشده توسط سفارتخانهمالیات و عوارض پرداخت ـ۸تبصره
شرط باشند، به که تبعه دولت جمهوری اسالمی ایران نمی دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آنهاماموران 

المللی و اعضای آنان که های بینشده توسط دفاتر سازمانات و عوارض پرداختعمل متقابل و همچنین مالی
شند )اتباع غیرایرانی(، با ارائه اسناد و مدارک مثبته، قابل استرداد است. باایران میمقیم جمهوری اسالمی 

دی و دارایی امور اقتصاهای امور خارجه و سترداد به موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخانهنحوه ا
 .شود)سازمان( تصویب و ابالغ می

 هاـ معافیت فصل سوم

 :باشدضه کاالها و ارائه خدمات زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف میعر  ـ۹ماده 
 ـ کاالهاالف

محصوالت خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، فرآوری نشده مشتمل بر  ـ کلیه محصوالت کشاورزی۱
محصوالت مرتعی، محصوالت جنگل )از جمله چوب خام(، محصوالت گلخانه )از جمله سبزی، صیفی، گل 

 یاه و انواع قارچ(و گ
ر بندی، انبارداری و نگهداری محصول در دمای مناسب دهای مربوط به مراحل بستهفعالیت ـتبصره

گیری مانند بندی، بوجاری بذور، پوستسردخانه، انجماد محصول )شامل سردخانه(، پاک کردن، درجه
حصوالت مانند چای، کشمش کردن انواع مسازی، خشککوبی، شستشو، تمیزکاری، تفکیک، همگنشالی

اورزی محسوب کنی، فرآوری محصوالت کشپاکدادن مانند پخت نخود و پنبه و خرما با روشهای مختلف، تفت
 .شود. ارائه خدمات مزبور به محصوالت کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیستنمی

بق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی، ـ دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطا۲
 کشت بافت؛ماده پوسال)کمپوست(، کشت بافت و بستر آ

گردد که برای امور تغذیه چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات( اطالق میحیواناتی )شامل ـ دام به تبصره
 .شوندی و پرورش داده میهای اقتصادی، تولیدی و آزمایشگاهی، تولید، نگهدار انسان یا دام و فعالیت

 ـ بذر، نشاء، نهال، سم و کود؛۳
 ـ آب مصارف کشاورزی؛۴
 :ـ کاالهای زیر۵
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 نیر و ماست؛ر، پـ شی۱ـ۵
 ـ تخم ماکیان؛۲ـ۵
 ـ آرد و نان؛۳ـ۵
های گوشتی مطابق با فهرستی که هر سال وزارت بهداشت، درمان و آموزش ـ انواع گوشت و فرآورده۴ـ۵

 کند؛ماه برای اجراء در سال بعد به سازمان ارسال میپزشکی تا پایان دی
 ـ برنج، حبوبات، سویا و پروتئین سویا؛۵ـ۵
 های خوراکی؛ اعم از گیاهی و حیوانیـ انواع روغن۶ـ۵
 ـ شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛۷ـ۵
 روزه؛دار و تبدیل آن به جوجه یکمرغ نطفهـ تخم۸ـ۵
 :ـ انواع کاالهای زیر۶
 ـ خمیر کاغذ و کاغذ باطله؛۱ـ۶
 ـ دفتر تحریر؛۲ـ۶
 ـ کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه؛۳ـ۶
 :لکترونیکی محصوالت زیرکاغذی و ا هایـ نسخه۷
 ـ کتاب؛۱ـ۷
 روزنامه؛ـ ۲ـ۷
 ـ مجله و نشریه؛۳ـ۷
 ـ کاالهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون امور گمرکی؛۸
وانه های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتـ انواع شمش طال)وارداتی و داخلی( و انواع حواله۹

 طال( %۱۰۰صددرصد)
 های کاغذی یا الکترونیکی مبتنی بر آنها؛ع حوالههای غیرمنقول و انواـ دارایی۱۰
قانون توسعه ابزارها و نهادهای  گذاری پروژه موضوعهای سرمایهـ هرگونه انتقال دارایی به/ از صندوق۱۱

 اسی مصوبقانون اس( ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم)مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست
عنوان آورده غیرنقد شرکا در همان بهذاری پروژه، گهای سرمایهیا شرکتهای فرعی صندوق۲۵/۹/۱۳۸۸

 گذاری پروژه؛های سرمایهصندوق
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گذاری پروژه متعلق به های سرمایهدر صورتی که مالکیت و مدیریت شرکتهای فرعی صندوق ـتبصره
اجرای مالی جدید به منظور تسهیل  ون توسعه ابزارها و نهادهای  گذاری پروژه موضوع قانهای سرمایهصندوق
قانون اساسی باشد، هرگونه انتقال دارایی به/ از شرکتهای فرعی ( ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم)سیاست 
های مذکور گذاری پروژه که صرفًا در راستای اجرای پروژه و مرتبط با وظایف صندوقهای سرمایهصندوق

 .مالیات و عوارض نیست باشد، مشمول
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور  ه نهاد واسط موضوعـ هرگونه انتقال دارایی از/ ب۱۲

 قانون اساسی( ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )تسهیل اجرای سیاست
 ـ فرش دستباف و مواد اولیه اصلی آن۱۳
 صنایع دستی  کاران و فعاالننرمندان، استاد قانون حمایت از ه (1)  مادهـ صنایع دستی تولید داخل موضوع  ۱۴

مطابق فهرستی که تا پایان دی ماه هر سال توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری    ۲۶/۱۰/۱۳۹۶مصوب  
 رسد؛تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میشود و بهو صنایع دستی پیشنهاد می

 توانبخشی؛ رمانی و لوازمـ انواع دارو و واکسن )انسانی و دامی(، لوازم مصرفی د۱۵
بندهای »پ«، »ت« و ـ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی، تجهیزات نظامی و اطالعاتی موضوع ۱۶

 .با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مذکور قانون امور گمرکی (119) ماده»ث« 
قانون امور گمرکی در حوزه دفاعی   (119)  مادهمعافیت این جزء در خصوص اقالم موضوع بند »پ«    ـتبصره

 .با تایید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قابل اعمال است
می، انتظامی، امنیتی و اطالعاتی. فهرست این تجهیزات و اربرد صرفًا دفاعی، نظاـ تجهیزات و اقالم با ک۱۷

تصویب هیات نهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح بهاقالم با پیش
 .رسدوزیران می

ماده بند »الف« این ( ۱۷و )( ۱۶، )(۱۳، )(۹، )(۷، )(۶، )(2) واردات کاالهای موضوع جزءهای ـ۱تبصره
بند »الف« این (  ۵و )(  ۳، )(۱های )باشد. واردات کاالهای موضوع جزءمعاف از پرداخت مالیات و عوارض می

در مبادی گمرکی به آن تعلق ( %۹درصد)مشمول معافیت نبوده و مالیات و عوارض با نرخ استاندارد نهماده 
مانند عرضه کاالهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض گیرد. عرضه این کاالها در داخل کشور، می

ند، در صورتی که با تایید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این ب( ۱۵در خصوص جزء ) معاف است.
باشد و اگر کاالی مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد، واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف می

دنظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات کاالی واردات کاالی مور 
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ا رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی، مشمول مزبور ب
خل کشور، مانند باشد. عرضه این کاالها در دادر مبادی گمرکی می( %۳درصد)مالیات و عوارض با نرخ سه

 .داخت مالیات و عوارض معاف استعرضه کاالهای مشابه داخلی از پر 
کنندگان کاالهای موضوع این بند مکلفند که برچسب معافیت از مالیات بر کنندگان و یا عرضهتولید   ـ۲تبصره

ها و خدمات بندی کاالهای مذکور درج نمایند. سازمان مکلف است فهرست کاال ارزش افزوده را بر روی بسته
الکترونیکی سازمان  های مناسب از جمله درج در سامانه عملیاتمعاف از مالیات و عوارض را از طریق شیوه

های مردمی مبنی بر دریافت مالیات به اطالع عموم مردم برساند. سازمان مکلف است امکان دریافت گزارش
و عوارض را از طریق سامانه عملیات  کنندگان کاالها و خدمات معاف از مالیات و عوارض توسط عرضه

ان فراهم نماید. دریافت مالیات و عوارض از کاالها الکترونیکی خود و استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریدار 
ای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی بوده و کنندگان آنها مشمول جریمهو خدمات معاف توسط عرضه

ماه پس از دریافت گزارش، نسبت به تایید یا رد و  ازمان مکلف است حداکثر سهباشد. سقابل بخشودگی نمی
مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید. نحوه استرداد این مبالغ به موجب  حسب مورد استرداد

ی اتاق االجراء شدن این قانون توسط سازمان با همکار  ماه از الزمدستورالعملی است که حداکثر پس از سه 
 .رسدمیران تهیه و به تصویب وزیرامور اقتصادی و دارایی بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ای

واردات کاالهای اهدایی به صورت بالعوض به جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران،  ـ۳تبصره
های مقدسه و کمیته امداد امام خمینی)ره( با تایید ، آستانکشور سازمان بهزیستی سازمان اورژانس کشور،

های علمیه با تایید مرکز مدیریت حوزه علمیه استان مربوط و مؤسسات ، حوزهوزیر امور اقتصادی و دارایی
رض خیریه با اعالم مراجع صادرکننده مجوز آنها و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی از پرداخت مالیات و عوا

 معاف است؛
، منوط به اخذ گواهی های مالیاتی در خصوص مواد خوراکی مذکور در اجزای این بنداعمال معافیت ـ ۴تبصره

 .صالح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو استسالمت محصول از مراجع قانونی ذی
 ـ خدماتب 
 ها؛توانبخشی و حمایتی و خدمات آرامستانـ خدمات درمانی، تشخیصی و پیشگیری، خدمات ۱
کردن )مکانیزاسیون( آب کشاورزی، کشت ماشینیـ خدمات درمانی و پیشگیری دامی و گیاهی، واحدهای ۲

 های تکثیری گیاهان؛بافت و تولید اندام
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و توزیع آنها ـ خدمات زینک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، کتاب، نشریه و خدمات نشر  ۳
ها و در روزنامهی به استثنای مؤسسات کمک آموزشی و کنکور و هرگونه تبلیغات کاالها و خدمات داخل

 نشریات؛
که مشمول فصل شود در صورتیازای آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت میـ ارائه خدماتی که مابه۴

 باشد؛ های مستقیمقانون مالیات  مالیات بر درآمد حقوق موضوع
سط شرکتهای تامین نیروی انسانی و شرکتهایی که از طریق قراردادهای حجمی رائه خدمت توـ در اتبصره

دهنده خدمات کنند )مانند شرکتهای ارائهد را با در اختیار گذاشتن نیروی کار به متقاضی ارائه میخدمات خو
باشد. است، معاف می  های حقوق و دستمزدپرستاری و خدمات نظافتی(، بخشی از قرارداد که مربوط به هزینه

 .گر استیمهحکم این بند مشروط به تایید میزان حقوق و دستمزد و مزایا توسط سازمان ب
نامه و ـ عملیات و خدمات بانکی شامل دریافت سپرده، اعطای تسهیالت و یا ایجاد اعتبار، ارائه ضمانت۵

 ار؛انتقال وجه در چهارچوب قوانین مربوط و مصوبات شورای پول و اعتب
هوری الحسنه دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهای قرضالحسنه صندوقـ خدمات اعتباری قرض۶

الحسنه که به موجب قانون های قرضاسالمی ایران یا سایر مراجع مورد تایید بانک مذکور و همچنین صندوق 
 شوند؛تاسیس شده یا می

، گذاریهای حمایتی، ضمانت صادرات، سرمایهندوقـ خدمات مالی و اعتباری اعطای تسهیالت توسط ص۷
شوند در چهارچوب یا می ا با مجوز قانون تاسیس شدهای و پژوهش و فناوری که به موجب قانون یبیمه

 .اساسنامه آنها
 های محصوالت کشاورزی، خدمات بیمه اجتماعی و درمان تکمیلی؛های زندگی، خدمات بیمهـ خدمات بیمه۸
 ها و بازارهای خارج ازیه شامل خدمات معامالت و تسویه اوراق بهادار و کاال در بورسازار سرماـ خدمات ب۹

 .عالی بورس و اوراق بهاداربورس به تشخیص شورای
 ماده( ۲۴الشرکه و سایر اوراق بهادار موضوع بند )ـ خدمات انتشار و نقل و انتقال سهام، حق تقدم، سهم۱۰

 با اصالحات بعدی؛ ۱/۹/۱۳۸۴می ایران مصوب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسال (1)
گذاری دارای مجوز از سازمان های سرمایهصندوقگذاری  مایهسر  ـ صدور و ابطال، نقل و انتقال واحدهای  ۱۱

 بورس اوراق بهادار؛
ـ منحصرًا سود تسهیالت اعطائی شرکتهای واسپاری)لیزینگ( دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی ۱۲

 کنندگان(ی اسالمی ایران به مشتریان )مصرفجمهور 
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اموال مورد واگذاری موضوع قرارداد شرکتهای ها و مالیات بر ارزش افزوده بهای دارایی ـتبصره
 .باشندواسپاری)لیزینگ( با مشتریان مشمول این فعالیت نمی

 دریایی؛ای، ریلی و جادهالمللی شهری و بینـ خدمات حمل و نقل )اعم از بار و مسافر( درون و برون۱۳
ای که با پیشنهاد نامهبق آیینصالح طـ خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی۱۴

پرورش، تعاون، اقتصادی و دارایی )سازمان(، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و  های امور  مشترک وزارتخانه
وزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آم

تصویب هیات وزیران شود و بهماه از تاریخ ابالغ این قانون تهیه میشش  های علمیه ظرفمرکز مدیریت حوزه
 رسد؛می
ز وزارت تر، مهمانپذیرها و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز اهای سه ستاره و پایینـ خدمات اقامتی هتل۱۵

 ربط؛های ذیمیراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یا اتحادیه
ترک )شارژ( دریافتی توسط شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت ـ قدرالسهم هزینه مش۱۶

از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مستقر در  ۳۱/۲/۱۳۸۷و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب 
 ی بابت ارائه خدمات به آنهاشهرکهای صنعت

که توسط مرکز ماده  بند »الف« این  (  ۱۷ـ خدمات فنی، بازسازی، تعمیر و نگهداری کاالهای موضوع جزء )۱۷
شود، مطابق فهرستی که با تصویب وزرای دفاع و وابسته به دستگاههای نظامی، انتظامی و امنیتی ارائه می

 .شودو دارایی ابالغ می پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی
ا ارائه خدمت نیست، مانند در مواردی که دریافت وجه توسط یک مؤدی مستند به فروش کاال ی ـتبصره

های ارزی، انواع سود، انواع جریمه )مادامی که دریافت هرگونه خسارت، درآمدهای حاصل از تسعیر دارایی
عنوان سرمایه و انواع کمکهای دولتی، دی یا غیرنقدی بهبخشی از بهای کاال و خدمات تلقی نگردد(، آورده نق

 .باشدمالیات و عوارض نمی شود و ماخذ محاسبهعرضه خدمت محسوب نمی
های آنها مسترد موارد زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند و مالیات و عوارض خرید نهاده ـ۱۰ماده 

 :شودمی
ه پروانه سبز گمرکی صادره توسط ر از طریق مبادی خروجی رسمی با ارائـ صادرات کاالها به خارج از کشوالف

صادرات کاال( و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهی انجام کار که  گمرک یا برگ خروجی )در مورد
با  به تایید نزدیکترین نمایندگی رسمی جمهوری اسالمی ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواهی ارزآوری

 .تایید بانک مرکزی یا سایر اسناد و مدارک مثبته
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ـ صنعتی خارج از نقاط صادرات کاالها و خدمـات از قلمرو گمرکی سرزمیـن اصلی به مناطق آزاد تجاری
جمعیتی که دارای تراز تجاری مثبت باشند، در صورتی که محصور بودن آنها به صورت ساالنه به تایید گمرک 

 .ن برسد، مشمول این بند خواهد بودجمهوری اسالمی ایرا
گاز، نفت کوره، نفت سفید، گازمایع و های نفتی )بنزین، نفت)سوآپ( نفت خام، فرآوردهـ خدمات معاوضه ب 

 هوایی(، گازطبیعی و برق؛ سوخت
های تولیدی شرکتهای پاالیش به صورت ارزی )فروش سوختهای هوایی به فروش کلیه فرآورده ـ۱تبصره

وخت در جایگاههای مستقر در نواحی هواپیمایی خارجی در فرودگاههای داخلی(، مرزی )فروش سشرکتهای 
مرزی کشور( و همچنین فروش سوخت دارای پروانه صادراتی گمرک جمهوری اسالمی ایران به 

 .شودها)بنکرینگ( صادرات محسوب میکشتی
و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام  ـ۲تبصره

 .اند، ممنوع استذکر شده ی مستقیمهاقانون مالیات  (141) ماده
خدماتی که توسط اشخاص مقیم ایران )اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ویا شعب شرکتهای  ـ۳تبصره

شور، در شود و محل مصرف خدمات و یا مقصد خدمات داخل باشد یا خارج از کخارجی مقیم ایران( ارائه می
 .گرددد کشور بشود صادرات محسوب میصورتی که مستقیم یا غیرمستقیم ارز حاصل و وار 

مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کاالها در داخل ایران که ظرف دوماه از تاریخ خرید همراه  ـ۱۱ماده 
داختی گردشگران خارجی شود و نیز، مالیات و عوارض پر مسافران اعم از ایرانی و خارجی از کشور خارج می

ده از شرکتهای هواپیمایی ایرانی، هنگام خروج از کشور با ارائه صورتحساب شبابت بلیط پرواز خارجی خریداری
نامه گردد. آیینهای جاری مسترد میالکترونیکی و یا اسناد و مدارک مثبته، توسط سازمان، از محل وصولی

ت وزیران تصویب هیاشود و بهزمان تهیه میبالغ این قانون توسط ساماه از تاریخ اظرف ششماده  اجرائی این  
 .رسدمی

کنندگان کاالها و خدمات که به موجب این قانون و سایر قوانین از مالیات و عوارض معاف عرضه ـ۱۲ماده 
 ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی کهباشند و همچنین فعاالن اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاریمی

رسد، بیشتر باشد، مکلف به تایید هیات وزیران می  حجم معامالت ساالنه آنها از مبلغی که به پیشنهاد سازمان
به عضویت و ثبت معامالت در سامانه مؤدیان هستند. این حکم شامل کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد 

عالوه بر جریمه موضوع بند »ب« ماده  ن  شود. متخلفان از حکم ایـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی میتجاری
ارزش ( %۹ای معادل نه درصد )مشمول جریمه های فروشگاهی و سامانه مؤدیانقانون پایانه (22) ماده
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ـ د تجاریمناطق آزادر خصوص ماده نامه اجرائی این شوند. آیینمعامالت ثبت نشده در سامانه مذکور می
پس از ابالغ این قانون به پیشنهاد سازمان و دبیرخانه ماه صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ظرف سه

تصویب هیات وزیران شود و بهـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تهیه میعالی مناطق آزاد تجاریشورای
 .رسدمی

 تکالیف مؤدیان و اشخاص ثالث ـ وظایف و فصل چهارم

انه مؤدیان، همه مشموالن این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اندازی سامپس از راه ـ۱۳ماده 
کند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معامالت خود را در آن ثبت نمایند. ثبت معامالت )خرید و اعالم می

وه ارائه نام، نحه ثبت در دفاتر قانونی است. تا آن زمان، ترتیبات ثبتفروش( در سامانه مؤدیان، به منزل
 ۱۷/۲/۱۳۸۷بر ارزش افزوده مصوب  قانون مالیات  های مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات اظهارنامه

 .و اصالحات بعدی آن است. در سایر موارد، مفاد این قانون جاری است
نتواند سامانه مؤدیان   های فروشگاهی و سامانه مؤدیانقانون پایانهچنانچه سازمان در مهلت مقرر در   ـ ۱۴ماده  

به  ا مستقر کند، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه مؤدیان موضوع این قانون را که بعد از اتمام مهلت مزبورر 
ها ست، محدود نموده و سایر اظهارنامهآمده اماده شود، صرفًا به میزانی که در تبصره این سازمان تسلیم می

 .را بدون رسیدگی قبول نماید
های مالیاتی از پرونده( %۱درصد)حداکثر یک مؤدیان سازمان مجاز استبعد از استقرار سامانه  ـتبصره

مؤدیان عضو سامانه مؤدیان را با اولویت مؤدیان بزرگ مورد رسیدگی قرار دهد. چگونگی انتخاب مؤدیانی که 
اقتصادی تصویب وزیر امور ونده آنها باید مورد رسیدگی قرار گیرد، در دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان بهپر 

انی که شود. سازمان مکلف است تا پایان مهرماه هر سال فهرست اسامی مؤدیرسد، معین میو دارایی می
 .عالم عمومی کندگیرند را در سامانه عملیات الکترونیکی خود امشمول رسیدگی قرار می

قانون برنامه  (29) مادهو  قانون مدیریت خدمات کشوری (5)ماده دستگاههای اجرائی موضوع  ـ۱۵ماده 
باشند. وزارت ت خود در سامانه مؤدیان میهای وابسته به آنها مکلف به ثبت معامالو سازمان ششم توسعه

شده در سامانه تدارکات معدن و تجارت موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطالعات معامالت ثبت صنعت،
صورت برخط به سامانه عینًا و به  های مستقیمالیات قانون م (169)  ماده  (  ۵الکترونیکی دولت موضوع تبصره )

 .مؤدیان منتقل شود
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ت قراردادهای پیمانکاری و معامالت و اطالعات نیروهای مسلح و اتر و مدارک، ثبارائه اسناد، دف ـ۱۶ماده 
ان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاههای انتظامی، اطالعاتی و امنیتی در سامانه مؤدی

یر اقالم این قانون و همچنین سا( ۱۵و )( ۱۳و مواد )  (5)ماده ( ۱، تبصره )(۴)ماده ( ۳موضوع تبصره )
های امور امانه مذکور با رعایت مالحظات امنیتی، مطابق دستورالعملی است که توسط وزارتخانهمحرمانه در س

مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه  اقتصادی و دارایی )سازمان(، اطالعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای
 .رسدبه تصویب شورای امنیت کشور می االجراءشدن این قانونماه پس از الزم شود و حداکثر ششمی

مؤدیان مکلفند مالیات و عوارض فروش موضوع این قانون را از خریدار یا کارفرما وصول کنند و پس   ـ۱۷ماده  
 .سازمان واریز نمایند بق مقررات به حساب از کسر مالیات و عوارض پرداختی، مطا

ند مالیات و شمول این قانون یا مشتریان آنها را مکلف کتواند تمام یا برخی از مؤدیان مسازمان می ـ۱تبصره
نامه اجرائی این تبصره، عوارض متعلقه را همزمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان واریز نمایند. آیین

شوند و نحوه پرداخت مالیات و عوارض متعلقه با پیشنهاد انی که مشمول این حکم میمشتمل بر فهرست مؤدی
 .رسدصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میتسازمان، به

شود شود، به حساب بستانکاری فروشنده منظور میمالیات و عوارضی که به این ترتیب به سازمان پرداخت می
 .آیدحساب میکننده نهائی نباشد، اعتبار مالیاتی بهو برای خریدار، در صورتی که مصرف

داتی را در زمان ترخیص است مالیات و عوارض کاالهای وار گمرک جمهوری اسالمی ایران مکلف   ـ۲تبصره
صورت برخط به حساب سازمان قطعی و مالیات و عوارض کاالهای متروکه را قبل از ترخیص نهائی وصول و به

گمرکی و های اسالمی ایران موظف است ضمن درج اطالعات پرداخت در پروانه واریز کند. گمرک جمهوری
گمرک  فراهم نماید.ربط را کان دسترسی برخط سازمان به پایگاههای اطالعاتی ذییا فرمهای مربوط، ام

ماده ورود موقت« و »ورود موقت برای پردازش«، تضمینات الزم را بر اساس مقررات تبصره مکلف است در »
 .قانون امور گمرکی اخذ کند( ۵۳)

سرزمین اصلی مکلفند کاالهای مزبور را به ـ صنعتی به ـ واردکنندگان کاال از مناطق آزاد تجاری۳تبصره
 (65) مادهموجب بند »ب« نمایند. گمرک موظف است از قسمتی از کاالهای اظهار شده که بهگمرک اظهار 

شود، فقط ، »تولید داخل« محسوب می۱۰/۱۱/۱۳۹۵مصوب  های توسعه کشورقانون احکام دائمی برنامه
شود، مالیات و عوارض و حقوق رداتی« محسوب میمانده که »کاالی وامالیات و عوارض، و از قسمت باقی

 .به حساب سازمان واریز کندورودی را دریافت و مالیات و عوارض آن را 
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ین قانون، مالیات و عوارض متعلقه را ا( ۱۰)ماده ( ۳واردکنندگان خدمت مکلفند با رعایت تبصره ) ـ۴تبصره
ه محل ارائه خدمت و مصرف آن در خارج از کشور محاسبه و طبق مقررات این قانون پرداخت نمایند. چنانچ

 .باشندباشد، مشمول این حکم نمی
 در صورتحساب )قبوض(مالیات و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج  ـ۵تبصره
و  های تولیدیندگان و همچنین نفت تولیدی)نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام( و فرآوردهکنمصرف

ها توسط شرکتهای بار در زمان فروش)صدور صورتحساب(، در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنوارداتی، فقط یک
ها( یش نفت )بابت سایر فرآوردهتابعه وزارت نفت )بابت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی( و یا شرکتهای پاال 

شرکتهای توزیع برق، آب و فاضالب شهری و  ربط وزارت نیرو وو شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابع ذی
حاسبه، ثبت و وصول و پس از کسر اعتبارات مالیات روستایی استانی بر مبنای قیمت فروش مصوب داخلی م

 .شودداری کل کشور واریز میخزانهو عوارض زنجیره مذکور به حساب سازمان نزد 
عوارض در دفاتر یا سامانه مؤدیان تعیین شرکتهای   نامه اجرائی این تبصره در خصوص نحوه ثبت مالیات وآیین

در زنجیره قبل از انتهای زنجیره توزیع و فروش، نحوه انتقال اعتبارات مالیات و عوارض به انتهای زنجیره، فعال  
ماه پس از تصویب شده سازمان ظرف ششحساب تعیینر، استرداد، وصول و واریز بهرسیدگی، مطالبه، تهات

ایی، تصویب وزیران امور اقتصادی و دار پیشنهاد مشترک سازمان، شرکت ملی نفت ایران و توانیر به  این قانون با
 .رسدنفت و نیرو می

قانون برنامه ششم  (29) مادهو  قانون مدیریت خدمات کشوری (5)ماده کلیه کارفرمایان موضوع  ـ۱۸ماده 
ماه پس از انعقاد قرارداد در سامانه ای پیمانکاری را حداکثر تا یکموظفند اطالعات مربوط به قرارداده توسعه

های فروشگاهی و قانون پایانه (9) مادهصورت، سازمان مکلف است با رعایت ر غیر اینمؤدیان ثبت نمایند، د
 .ن در سامانه مذکور را مورد قبول کارفرما تلقی نمایداطالعات ثبت شده توسط پیمانکارا سامانه مؤدیان

سازمان مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از  ایی مجاز است با پیشنهادوزیر امور اقتصادی و دار  ـ۱۹ماده 
ماه قبل از شروع دوره مالیاتی، ماهه تعیین نماید؛ مشروط بر آنکه تغییرات مذکور حداقل سهمؤدیان دو یا یک

رسانی اطالع های کثیراالنتشاریق سامانه مؤدیان، پایگاه اطالع رسانی سازمان و حداقل یکی از روزنامهاز طر
 .عمومی شود

زمان فعالیت مؤدی طی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خالل یک دوره مالیاتی باشد،  در صورتی  ـتبصره
 شود.دوره مربوط، یک دوره مالیاتی تلقی می

 ـ۲۰ماده 
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ن یا تواند برای اشخاص حقیقی که بیش از یک نوع واحد مشمول مالیات در یک مکاـ سازمان میلفا
 .های متعدد دارند، در سامانه مؤدیان کارپوشه واحد ایجاد کندمکان

ـ مؤدیانی که دارای واحد مشمول مالیات در شعب متعدد هستند، مکلفند از یک کارپوشه واحد در سامانه ب 
 .اده کنندمؤدیان استف

از بین خود لی مکلفند های مدنی، اعم از اختیاری و قهری، اشخاص حقیقی در هر واحد شغـ در مشارکتپ 
نام و ثبت واحد شغلی، از جمله ثبت. کلیه تکالیف مالیاتی  عنوان نماینده واحد شغلی انتخاب نمایندیک نفر را به

صورت، شود، در غیر ایننمایندگی شرکا انجام میوی به معامالت در سامانه مؤدیان و پرداخت مالیات توسط 
 .بور به سامانه مؤدیان را قطع و پایانه فروشگاهی آن را مسدود نمایدسازمان موظف است دسترسی واحد مز

محل سکونت آنان، از لحاظ امور مالیاتی مالک اعتبار ـ برای مؤدیانی که مکان ثابت برای شغل خود ندارند،  ت 
برای سکونت خود داشته باشد، مکلف است یکی از آنها را های متعدد برای در صورتی که مؤدی مکان .است

برای انجام کی از مکانهای سکونت مؤدی را  صورت، سازمان ینماید، در غیر اینانجام تکالیف مالیاتی معرفی  
 کند.تکالیف مالیاتی انتخاب و به وی اعالم می

در مورد اشخاص حقوقی که حکم به انحالل آنها داده شده است تا زمان ختم تصفیه، شخص  ـ۲۱ماده 
رر در این شود و مدیر یا مدیران تصفیه مکلف به انجام تکالیف مقمحسوب میمؤدی  حقوقی مزبور کماکان

 باشند.قانون می
در انتقال یک واحد صنفی، شخص دارنده واحد صنفی تا اتمام انتقال، مسؤولیت اجرای مقررات و  ـ۲۲ماده 

ت در سامانه مؤدیان و سایر های مالیاتی مربوط از جمله صدور صورتحساب، ثبت معامالتمامی تکالیف دوره
ولیتی در قبال تکالیف واحد صنفی قبل از اتمام انتقال ندارد؛ مگر تکالیف قانونی را برعهده دارد. خریدار مسؤ

 .اینکه به موجب سند رسمی این مسؤولیت را پذیرفته باشد
الیت خود مطلع سازد. در دهنده باید حداکثر ظرف ده روز سازمان را نسبت به زمان اتمام فعانتقال ـتبصره

ها با وی مسؤولیت تضامنی در پرداخت مالیات و جریمه  صورت عدم اطالع و شروع فعالیت توسط مؤدی جدید،
 .خواهد داشت

ـ ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده، وظایف و اختیارات  فصل پنجم

 آن
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ها متناسب با شرایط اقتصادی هر طح کشور و استانرد نیاز سازمان در سساختار و تشکیالت مو ـ۲۳ماده 
ها و تعداد مؤدیان بدون الزام به رعایت قه و با توجه به شاخصهایی مانند میزان وصول مالیات، تعداد پروندهمنط

ر اقتصادی قانون برنامه ششم توسعه از طریق وزیر امو(  ۲۸)ماده  سطح تقسیمات کشوری با رعایت بند »الف«  
 .ویب هیات وزیران قابل اجراء استتخدامی کشور پیشنهاد و پس از تصو دارایی به سازمان اداری و اس

پس از استقرار سامانه مؤدیان، فعال بودن کارپوشه مؤدی در سامانه مزبور به این معنی است که او   ـ۲۴ماده 
خریداران را دارد. در صورتی که مؤدی شرایط  از نظر سازمان، شرایط الزم برای دریافت مالیات و عوارض از

ارض را از دست بدهد، سازمان موظف است بالفاصله کارپوشه وی را در سامانه الزم برای دریافت مالیات و عو 
محض غیرفعال شدن کارپوشه مؤدیان غیرفعال نماید. بانک مرکزی موظف است ترتیبی اتخاذ کند که به

 .مرتبط با آن، غیرفعال شوند (pos) دستگاههای پایانه فروشگاهیمؤدی در سامانه مؤدیان، کلیه 
ماه پس از ابالغ ای باشد که حداکثر ظرف سهنامهفعال نمودن کارپوشه مؤدی باید مستند به آیینغیر   ـتبصره

 .رسدتصویب هیات وزیران میاین قانون، با پیشنهاد سازمان به
 ـ۲۵ماده  

و ( ۱۸۶)، (۱۸۲، )(۱۷۸، )(۱۷۷)ماده ( ۱، تبصره )(۱۷۱مکرر(، )۱۶۹، )(۱۶۷، )(۱۶۲، )(۱۶۱)ـ مواد الف
، (۲۱۶تا )( ۲۱۰، احکام مربوط به فصل هشتم باب چهارم و مواد )(۲۰۲، )(۱۹۸، )(۱۹۱آن، )( ۱تبصره )

صل سوم باب پنجم، مواد ، احکام مربوط به ف(۲۴۳، )(۲۴۲، )(۲۳۵، )(۲۳۲، )(۲۳۱، )(۲۱۹)  ،(۲۱۸)
در مورد این  های مستقیممالیات قانون  (279) و( ۲۷۷، )(۲۷۶، )(۲۷۵آن، )( ۳منهای بند )( ۲۷۴، )(۲۵۷)

قانون جاری است. احکام مربوط به درآمد مشمول مالیات در مواد فوق، در مورد محاسبه ماخذ مالیات بر ارزش 
( ۳۲و )(  ۲۹های مستقیم در خصوص مواد )ت افزوده نیز جاری است. احکام فصل سوم باب پنجم قانون مالیا

 .باشداین قانون جاری نمی
های قانون مالیات ( ۲۱۹)ماده شناسایی، تشخیص درآمد مشمول مالیات و رسیدگی موضوع  ـ۱تبصره

باشد. نمی ریجا های فروشگاهی و سامانه مؤدیانقانون پایانه مستقیم در مورد مؤدیان قابل اعتماد موضوع
های قانون پایانه( ۱۹)ماده ( ۱این قانون و تبصره ) (14) مادهاین حکم شامل مواردی که سازمان براساس 

باشد. در هر صورت های مالیاتی مؤدیان را دارد، نمیاجازه رسیدگی به اظهارنامه فروشگاهی و سامانه مؤدیان
اهی و های فروشگقانون پایانهمانع اجرای احکام موضوع های مستقیم نباید مالیات قانون ( ۲۱۹)ماده مفاد 

 .شود سامانه مؤدیان
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در خصوص مؤدیان عضو سامانه مؤدیان، سازمان مکلف است اوراق ابالغ شده به مؤدی را در  ـ۲تبصره
 .کارپوشه وی نیز بارگذاری نماید

ورای الی مالیاتی، تعداد شعب شعطرح این قانون در شورایهای قابل به منظور رسیدگی به پرونده ـ۳تبصره
 .یابدمذکور به دو برابر افزایش می

ماده ( ۳و بند )( ۲۳۰، )(۱۸۱، )(۱۶۹، )(۹۷ـ در صورت عدم عضویت مؤدیان در سامانه مؤدیان مواد )ب 
 .های این قانون، جاری استهای مستقیم در مورد مالیات قانون مالیات ( ۲۷۴)

قانون  (3)  مادههای آن تا قبل از اتمام مهلت مقرر در  قیم و تبصرههای مستات قانون مالی(  ۲۷۲)ماده    ـتبصره
 .های این قانون جاری است، در مورد مالیات های فروشگاهی و سامانه مؤدیانپایانه

 مالیات کاالهای خاص - فصل ششم

رسان لزات گرانبها، سیگار، نوشابه و سایر کاالهای آسیبض کاالهای نفتی، فنرخ مالیات و عوار  ـ۲۶ماده 
 :شودشرح زیر تعیین میبه سالمت به

 ـ کاالهای نفتیالف
 ؛(%۳۰درصد )ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما سی۱
 (%15) درصدیعی و گاز مایع پانزدهگاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز طبـ نفت۲

ات گازی، و گاز طبیعی خام که توسط وزارت نفت )شرکتهای تابعه( که به شرکتهای م، میعاننفت خاـ  ۱تبصره
شود، همچنین واردات بنزین و سوخت هواپیما و گاز طبیعی های نفتی فروخته میداخل زنجیره تولید فرآورده

وارض ارزش افزوده ، در این مرحله مستلزم محاسبه و دریافت مالیات و عتوسط وزارت نفت )شرکتهای تابعه(
های باشد. مالیات و عوارض فروش فرآوردهحله واردات حسب مورد نمیاز حلقه بعدی و نیز پرداخت در مر 

شده از کاالی مزبور و نیز بنزین و سوخت هواپیما و گاز طبیعی وارداتی در مراحل بعدی عرضه، حسب تولید
 .شودررات مربوط محاسبه و وصول میمق

فروشی بنزین و نفت گاز توسط شرکتهای غیردولتی لیات و عوارض فروش در خردهاسبه ماماخذ مح  ـ۲تبصره
التفاوت قیمت خرید محصوالت فوق از شرکتهای پاالیش )با دارای مجوز از وزارت نفت، عبارت است از مابه

التفاوت ابهکننده. م(، با قیمت عرضه آنها به مصرفماده « این احتساب مالیات و عوارض موضوع بند »الف
گاز تلقی شده و با نرخ مذکور از ارائه خدمات توسط جایگاههای عرضه بنزین و نفت  عنوان درآمد ناشیمزبور به
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گردد. مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید بنزین و این قانون مشمول مالیات و عوارض می( ۷)ماده در 
 .شودمنظور نمی دارانعنوان اعتبار مالیاتی برای جایگاهگاز بهنفت

عنوان مواد اولیه که بهمالیات و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کاالهای موضوع این بند، در صورتی    ـ۳تبصره
 .باشدپذیرش میعنوان اعتبار مالیاتی آن واحدها قابل کار برده شود، بهاصلی توسط واحدهای تولیدی به

بار مالیاتی عنوان اعتکنندگان کاالهای مزبور بهگان و توزیعهمچنین مالیات و عوارض پرداختی توسط واردکنند 
 .گرددآنان منظور می

های موردنیاز جهت طرحهای تملک مالیات و عوارضی که شرکت ملی نفت ایران برای خرید نهاده ـ۴تبصره
ت مبالغ مزبور باشد. شرکت یادشده مجاز اساسترداد یا تهاتر نمیکند، قابل  ای پرداخت میهای سرمایهدارایی

الذکر منظور نماید. سایر مالیات و عوارضی که شرکت های فوقه داراییشدعنوان بخشی از بهای تمامرا به
عنوان اعتبار کند، با رعایت مقررات، بهای پرداخت میهای سرمایهمزبور برای مصارفی غیر از تملک دارایی

رکت یا سایر ا تایید سازمان قابل تهاتر با بدهی مالیاتی آن شگردد. اعتبار یادشده بمالیاتی آن شرکت منظور می
 .باشدشرکتهای تابعه وزارت نفت می

 ـ طال، جواهر و پالتینب 
وارض شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عـ اصل طال، جواهر و پالتین به کار رفته در مصنوعات ساخته۱

 .باشدمی
درصد مول مالیات و عوارض با نرخ نهوشنده کاالهای موضوع این بند مشالعمل و سود فر ـ اجرت ساخت، حق۲
 .باشدمی( ۹%)
کنندگان کاال و خدمات مربوط به این بند مکلفند کلیه عملیات اندازی سامانه مؤدیان، عرضهـ پس از راه۳

جرت ساخت، ثبت کنند. درج ارزش اصل طال، جواهر و پالتین، ا خرید و فروش خود را در سامانه مزبور
ورتحساب الکترونیکی الزامی است. در صورت کتمان و یا عدم العمل و سود فروشنده به تفکیک در صحق

ارزش اصل طال، ( %۹درصد )ای معادل نهثبت تمام یا برخی از معامالت در سامانه مذکور مشمول جریمه
ماده بر جریمه مذکور در بند »ب« باشد. این جریمه عالوه که غیر قابل بخشودگی می جواهر و پالتین است

 .این قانون است( ۳۶)
ـ کلیه واحدهای فعال در زنجیره عرضه کاال و خدمات مربوط به این بند مکلفند حداکثر تا دوماه پس از ۴

االجراءشدن این قانون از پایانه فروشگاهی مورد تایید سازمان استفاده کنند، در غیر این صورت الزم
موضوع این بند در کل زنجیره مربوط ربط و اتاق اصناف ایران موظفند پروانه فعالیت واحدهای  های ذیاتحادیه
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کنند، باطل نمایند. نیروی انتظامی را که بدون استفاده از پایانه فروشگاهی اقدام به فروش کاال یا خدمت می
 .موظف است از ادامه فعالیت واحدهای فاقد پروانه جلوگیری کند

 ه سالمترسان بار و بدون گاز و سایر کاالهای آسیب ای قندی گازدهـ نوشابهپ 
استثنای کاالهای موضوع بند رسان به سالمت )بههای قندی گازدار و بدون گاز و سایر کاالهای آسیبنوشابه

و واردات آنها مشمول ( %۱۶درصد )( تولید داخل مشمول مالیات و عوارض با نرخ شانزدهماده »ت« این 
الهای موضوع این بند و واحدهای باشند. فهرست کامی( %۳۶صد )در ششومالیات و عوارض با نرخ سی

تولیدکننده آنها حداکثر دوماه پس از ابالغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 
االختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، یندگان تامماه بعد از آن توسط کارگروهی مرکب از نماحداکثر یک

ماه شود. تغییرات فهرست موردنظر تا انتهای دیادی و دارایی تصویب میمعدن و تجارت و وزارت امور اقتص
هر سال )برای اجراء در سال بعد( به ترتیب فوق تصویب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

گردد. در صورت عدم تصویب فهرست مزبور در مهلت مقرر، فهرست پیشنهادی وزارت برای اجراء اعالم می
 .عالی سالمت و امنیت غذایی، مالک عمل استدرمان و آموزش پزشکی پس از تایید شورایبهداشت، 

 ـ انواع سیگار و محصوالت دخانیت 
 :شوندشرح زیر مشمول مالیات و عوارض میانواع سیگار و محصوالت دخانی به

 ؛(%۲۵درصد )ـ سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی، بیست و پنج۱
المللی که فهرست آن هر سال توسط وزارت صنعت، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بین ـ سیگار،۲

 ؛(%۴۰درصد )شود، چهلمعدن و تجارت تهیه و با تصویب هیات وزیران ابالغ می
 ؛(%۶۵درصد )پ و تنباکوی وارداتی، شصت و پنجـ سیگار، توتون پی۳
 ؛(%۱۰درصد )ـ توتون خام وارداتی ده۴
 ؛(%۳۵درصد )ـ توتون فرآوری شده وارداتی )خرمن توتون( سی و پنج۵

یابد تازمانی که شده از سال دوم اجرای قانون هر سال پنج واحد درصد افزایش مینرخهای تعیین ـ۱تبصره
درصد اع سیگار و محصوالت دخانی، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل به پنجاه و پنجنرخ مذکور برای انو 

و برای انواع سیگار و محصوالت ( %۹۵درصد )المللی به نود و پنج، برای تولیدات داخل با نشان بین(۵۵%)
 .برسد( %۱۲۵درصد )دخانی، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی به یکصد و بیست و پنج 

http://www.ekhtebar.com


21 
 

مت خرده االجراءشدن این قانون، قیتولیدکنندگان سیگار و محصوالت دخانی مکلفند از زمان الزم ـ۲تبصره
بندی محصوالت دخانی درج کنند. در صورت تخلف از حکم این فروشی و تاریخ تولید را بر روی پاکت بسته
 .نرخهای مذکور استشود و مشمول مالیات و عوارض فروش به تبصره، اعتبار مالیاتی مربوط، پذیرفته نمی

 ها و عوارض خاصـ مالیات هفتم فصل

 ـ عوارض سبزالف
واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آالینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط  ـ۲۷ماده 

ر مهلت زمانی که توسط کنند، در صورتی که دمحیطی را رعایت نمیزیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست
ود اقدام ننمایند، براساس معیارهایی نظیر شود، نسبت به رفع آالیندگی خسازمان مزبور برای آنها تعیین می

درصد نیموو یک( %۱)درصد ، یک(%۵/۰)درصد شدت، مدت، نوع و مکان آالیندگی با نرخهای نیم
شوند. این حکم در مورد کلیه واحدهای سبز می، به ماخذ فروش کاال یا خدمات، مشمول عوارض (1.5%)

ـ صنعتی و ، صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاریآالینده، اعم از واحدهای معاف و غیرمعاف
آالیندگی واحدها، مبنای عمل سازمان  مناطق ویژه اقتصادی جاری است. معیارهایی که در تعیین سطح

االجراءشدن این قانون، توسط کارگروهی متشکل از ماه پس از الزمسه گیرد، حداکثرمحیط زیست قرار می
های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن حفاظت محیط زیست و وزارتخانه نمایندگان سازمان

رسد. میزان تصویب هیات وزیران میشود و بهو تجارت، کشور و امور اقتصادی و دارایی )سازمان( تهیه می
زمان ارائه ای که به همین منظور به سابراساس سامانه مؤدیان یا اظهارنامهماده  حدهای موضوع این  فروش وا

 .گرددشود، تعیین میمی
، دارای خطوط تولیدی مجزا با محصول مستقل از هم ماده که واحدهای موضوع این در صورتی ـ۱تبصره

 .شودباشند عوارض سبز صرفًا از خطوط آالینده دریافت می
به  ، در قبال اخذ کارمزد مشخص از اشخاص نسبتماده در صورتی که واحدهای موضوع این  ـ۲تبصره

مشمول ماده  های مذکور در صدر این  تولید اقدام نمایند، درآمد این واحدها ناشی از تولید مذکور، با پنج برابر نرخ
گاز، کوره، نفت سفید، نفت اپیما، نفتشود. شرکتهایی که در زنجیره تولید بنزین و سوخت هو عوارض سبز می

باشند. قیمت فروش فرآورده به تبصره مستثنی می کنند، از شمول حکم اینگازطبیعی و برق فعالیت می
برای شرکتهای زنجیره تولید بنزین و سوخت ماده کننده نهائی مبنای محاسبه عوارض موضوع این مصرف
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باشد که شرکتهای باالدستی آنها متضامنًا مسؤول ، گازطبیعی و برق میگازکوره، نفتسفید، نفتهواپیما، نفت
 .ستندپرداخت عوارض مربوط ه

االجراءشدن ماه پس از تاریخ الزمزیست مکلف است حداکثر ظرف شش سازمان حفاظت محیط ـ۳تبصره
سازمان به سامانه مزبور این قانون، پایگاه اطالعاتی واحدهای آالینده را ایجاد نماید و امکان دسترسی برخط 

نده و سطح آالیندگی آنها را در را فراهم کند. سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نام واحدهای آالی
 .روزرسانی کندپایگاه مزبور درج نموده و آن را مستمرًا به

نماید یا  در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را در پایگاه واحدهای آالینده درج ـ۴تبصره
دوره مالیاتی بعد، حسب سطح آالیندگی آن واحد را در پایگاه مزبور افزایش دهد، واحد موردنظر از ابتدای 

 .یابدشود، یا نرخ عوارض مزبور برای آن واحد افزایش میمورد، مشمول عوارض سبز می
ای آالینده حذف نماید، در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را از پایگاه واحده ـ۵تبصره

ظر از ابتدای همان دوره، حسب مورد، یا سطح آالیندگی آن واحد را در پایگاه مزبور کاهش دهد، واحد موردن
 .یابدشود، یا نرخ عوارض مزبور برای آن واحد کاهش میاز پرداخت عوارض سبز معاف می

از تاریخ درخواست واحد آالینده،   ماهسازمان حفاظت محیط زیست موظف است حداکثر ظرف یک  ـ۶تبصره
و هرگونه تغییر در وضعیت واحد موردنظر را در در خصوص رفع یا کاهش آالیندگی آن واحد اعالم نظر نماید 

پایگاه اطالعاتی واحدهای آالینده منعکس نماید. در صورت عدم اعالم نظر سازمان حفاظت محیط زیست 
 .شودر از فهرست واحدهای آالینده خارج میدر مهلت مقرر، واحد مزبور به صورت خودکا

شود، در صورت کاهش آالیندگی واحدهای آالینده انجام می  منظور رفع یاهایی که بهگذاریسرمایه  ـ۷تبصره
زیست، در سال اول یا سالهای بعد، از بدهی تایید رفع یا کاهش آالیندگی توسط سازمان حفاظت محیط 

عنوان هزینه قابل و در صورتی که به رفع یا کاهش آالیندگی منجر نشود، بهشود عوارض آن واحدها کسر می
 .شودرفته میقبول مالیاتی پذی

گاز نیست، در مقاطع کوره و نفتکه پاالیشگاهها و نیروگاههایی که سوخت اصلی آنها نفتدر صورتی ـ ۸تبصره
زبور شوند، سازمان حفاظت محیط های مخاصی از سال با درخواست دولت، مجبور به استفاده از سوخت

آن واحدها لحاظ نماید و افزایش زیست موظف است این موضوع را در احتساب سطح و مدت آالیندگی 
 .آالیندگی ناشی از استفاده نفت کوره و نفت گاز را مطابق با قبل از الزام مزبور محاسبه کند

http://www.ekhtebar.com


23 
 

های بعد از ثبت در سامانه مالک اعتبار است اعالم سازمان حفاظت محیط زیست صرفًا برای دوره  ـ۹تبصره
شده در های ثبتو یا آالیندگی واحدهای تولیدی برای دوره و سازمان مذکور مجاز به اظهار نظر نسبت به رفع

 .سامانه تحت عنوان اصالح و تصحیح اشتباه نیست
، جزء ماخذ محاسبه عوارض این قانون  (5)ماده    (2)  یارانه پرداختی دولت موضوع بند »ج« تبصره  ـ۱۰تبصره

 .سبز نیست
نماید ای که سازمان تعیین میدوره را مطابق نمونه مکلفند اظهارنامه هرماده  مؤدیان موضوع این    ـ۱۱تبصره

حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای دوره، تسلیم و عوارض را ظرف مهلت مزبور به حساب تعیین شده واریز 
درصد های مقرر موجب تعلق جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان دهه در مهلتنمایند. عدم تسلیم اظهارنام

باشد و در صورت تاخیر در پرداخت عوارض، مشمول جریمه موضوع میماده این عوارض موضوع ( ۱۰%)
شود. واحدهای عضو سامانه مؤدیان ملزم به ارائه اظهارنامه موضوع این تبصره نبوده این قانون می(  ۳۷)ماده  

 .کندو سازمان به استناد فروش ابرازی آنها در سامانه مؤدیان، عوارض آالیندگی را وصول می
 گذاری وسائط نقلیهمالیات و عوارض شماره ـب 

 گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آنها، که به تاییدشماره  ـ۲۸ماده  
های مندرج در جدول زیر مشمول مالیات و عوارض سبز رسیده است، طبق نرخ سازمان ملی استاندارد ایران

، قیمت فروش کارخانه در مورد تولیدات داخلی و مجموع ماده باشد. ماخذ مالیات و عوارض موضوع این می
 .ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی است

 (باشدجدول ذیل به درصد می ارقام)
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های رای انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتبماده  ماخذ مالیات و عوارض موضوع این    ـ۱تبصره

شود. ماخذ ماه، توسط سازمان تعیین و برای اجراء در سال بعد اعالم میتولید داخل یا وارداتی تا پایان دی
شوند، بالفاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان ای که جدیدًا تولید یا وارد میمزبور برای وسائط نقلیه

 .شودو اعالم میتعیین 
یبرید پالگین( به تشخیص های برقی و تمام برقی )هخودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت ـ۲تبصره

 .باشدنمیماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول مالیات و عوارض موضوع این 
همکاری  ماه از تاریخ ابالغ این قانون، باوزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ـ۳تبصره

های تولید و موتورسیکلتسازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، فهرست کلیه خودروها  
صورت برخط به سازمان داخل و وارداتی را با توجه به رتبه انرژی، که در برچسب انرژی آنها درج شده است، به

 .اعالم نماید و برای اطالع عموم، منتشر نماید
سازمان فاقد برچسب انرژی مورد تایید  ماده  های موضوع این  ر صورتی که خودروها و موتورسیکلتد  ـ۴تبصره

 .شودتلقی می  (G) ملی استاندارد ایران باشند، مصداق وسائط نقلیه ردیف
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مکلفند اظهارنامه ماده اشخاص حقوقی واردکننده و تولیدکنندگان انواع وسائط نقلیه موضوع این  ـ۵تبصره
را  شده هرماهگذاری و همچنین مشخصات دقیق وسائط نقلیه فروختهه مالیات و عوارض شمارهمربوط ب

کند، به سازمان تسلیم و مالیات و عوارض متعلق به نحوی که سازمان اعالم میحداکثر تا پانزدهم ماه بعد به
درصد ودگی به میزان دهآن را پرداخت نمایند. عدم پرداخت مذکور در مهلت مقرر، موجب جریمه غیرقابل بخش

های موضوع پرداخت آن، مشمول جریمهو در صورت تاخیر در ماده مالیات و عوارض موضوع این ( ۱۰%)
 .شوداین قانون می( ۳۷)ماده 

گذاری، با مراجعه به ادارات اشخاص حقیقی واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند قبل از شماره  ـ۶تبصره
. نماید پرداخت کنندمالیات و عوارض متعلق به آن را به ترتیبی که سازمان تعیین میربط، امور مالیاتی ذی

 .استماده گذاری وسائط نقلیه متعلق به دولت و نیروهای نظامی و انتظامی نیز مشمول این شماره
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران )معاونت راهنمایی و رانندگی( مکلف است قبل از  ـ۷تبصره

ض را بررسی و از گذاری وسائط نقلیه وارد شده توسط اشخاص حقیقی، گواهی پرداخت مالیات و عوار ارهشم
 .ای که مالیات و عوارض آنها پرداخت نشده است، خودداری نمایدگذاری وسائط نقلیهشماره

 ـ عوارض ساالنه و عوارض ساالنه آالیندگی وسائط نقلیهپ 
شرح ذیل ها بهئط نقلیه اعم از خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت عوارض ساالنه کلیه وسا  ـ۲۹ماده  

 :ودشتعیین می
درهزار قیمت فروش کارخانه و وسائط نقلیه وارداتی معادل یک و ـ وسائط نقلیه تولید داخل معادل یک الف
ه عوارض شوند. ماخذ محاسبدر هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مشمول عوارض ساالنه مینیم 

 .این قانون است (۲۸)ماده ( ۱موضوع این بند ماخذ مذکور در تبصره )
این قانون و ( ۲۸)ماده ( ۱سال پس از تولید با ماخذ مذکور در تبصره )ـ وسائط نقلیه در شهرهای آلوده تا دهب 

نقلیه عالوه مذکور مشمول عوارض ساالنه آالیندگی وسائط ماده  های مندرج در جدول بیستم نرخمعادل یک
( %۱۰درصد )ولید، هر سال به میزان دهشوند. پس از سال دهم تمیماده بر عوارض موضوع بند »الف« این 

شود تا حداکثر به دو برابر نرخ پایه افزایش یابد. به نرخ پایه عوارض آالیندگی وسائط نقلیه مذکور اضافه می
باشد، تا سپری شدن صفر می( ۲۸)ماده در جدول ذیل  ای که نرخ عوارض ساالنه آالیندگی آنهاوسائط نقلیه

باشند و پس از آن، وسائط نقلیه سنگین از پرداخت عوارض ساالنه آالیندگی معاف می سال از سال تولید،پنج
و سایر وسائط نقلیه با نرخی معادل ( ۲۸)ماده جدول  (D) های مندرج در ردیفدهم نرخبا نرخی معادل یک

مورد  باشند. درجدول مذکور مشمول عوارض ساالنه آالیندگی می (C) ندرج در ردیفدهم نرخهای میک
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شود، ماخذ محاسبه توسط سازمان و متناسب با آخرین سال خودروهایی که تولید یا واردات آنها متوقف می
شهرهای  شود. فهرست شهرهای آلوده که وسائط نقلیه با پالک انتظامی متعلق بهتولید یا واردات تعیین می

ماه هر سال با پیشنهاد سازمان حفاظت یشوند، حداکثر تا پایان دمذکور مشمول عوارض ساالنه آالیندگی می
 .شوندمحیط زیست و تصویب هیات وزیران برای اجراء در سال بعد تعیین می

ه، امکان وزارت کشور مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض ساالنه وسائط نقلی ـ۱تبصره
را برای مالکان و ماده  و »ب« این   پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض موضوع بندهای »الف«

استعالم برخط میزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسائط نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی 
 .فراهم کند

برعهده مالک است. مالکان وسائط نقلیه ماده  این    پرداخت عوارض موضوع بندهای »الف« و »ب«  ـ۲تبصره
هر سال را تا پایان همان سال پرداخت نمایند. چنانچه مالکیت وسائط نقلیه مذکور پس مذکور    مکلفند عوارض

از سال انتقال ماده از سال تولید تغییر نماید، پرداخت عوارض ساالنه و عوارض ساالنه آالیندگی موضوع این 
 .جدید استبر عهده مالک 

اط، مشمول عوارض بند »ب« موضوع این ای که گواهی اسقاط دارند، در سال اسقوسائط نقلیه ـ۳تبصره
 .شوندنمیماده 

گذاری شده باشند نیز مشمول االجراءشدن این قانون شمارهکلیه وسائط نقلیه که قبل یا بعد از الزم  ـ۴تبصره
 .شوندمیماده موضوع این  عوارض
وسط نیروی انتظامی سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پالک ت ثبت ـ۵تبصره

جمهوری اسالمی ایران )معاونت راهنمایی و رانندگی(، منوط به تسویه عوارض بندهای »الف« و »ب« این 
 .گیرنده استتقالدهنده و انمربوط به وسائط نقلیه مورد معامله و سایر وسائط نقلیه متعلق به انتقالماده 

هرسال، حداکثر تا پایان همان سال، ماده « این پرداخت عوارض موضوع بندهای »الف« و »ب ـ۶تبصره
 .است( %۲۰درصد )موجب برخورداری از تخفیف به میزان بیست

درصد پرداخت عوارض مذکور پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ده ـ۷تبصره
ای کور مشمول جریمهماه، عالوه بر جریمه مذض ساالنه است و در صورت تاخیر بیش از یکعوار ( ۱۰%)

 .عوارض ساالنه به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر است( %۲معادل دودرصد )
 در صورتی که مالک یا مالکان خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت از پرداخت عوارض ـ۸تبصره

نشده یمه پرداختسال از سال مالکیت، خودداری نمایند و یا مبلغ عوارض و جرت پنجبه مدماده موضوع این 
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مصوب  برگزاری مناقصات قانون  (3) ماده( ۱نصاب معامالت کوچک موضوع جزء )( %۵درصد )از پنج
، بیشتر شود، نیروی انتظامی موظف است براساس فهرست اعالمی وزارت کشور نسبت به ۲۵/۱/۱۳۸۳

 .توقف وسائط نقلیه مزبور تا پرداخت بدهی اقدام کند
ها مکلفند امکان دسترسی برخط به پایگاه ن و شهردارینیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایرا ـ۹تبصره

 .بندی برای وزارت کشور فراهم کنندائط نقلیه خود را با رعایت طبقهاطالعات وس
رسانی در خصوص وظایف و تکالیف مالکان وسائط وزارت کشور موظف است نسبت به اطالع ـ۱۰تبصره

 .اقدام کند نقلیه به طرق مقتضی از جمله از طریق ارسال پیامک
تصویب از تاریخ ابالغ این قانون با پیشنهاد وزارت کشور به ماهظرف سهماده نامه اجرائی این آیین ـ۱۱تبصره 

 .رسدهیات وزیران می
 ـ مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیهت 

ی، معدنی، های راهسازی، کارگاهنقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت، به استثنای ماشین ـ۳۰ماده 
 :باشندشرح ذیل میکشاورزی و شناورها، مشمول مالیات نقل و انتقال به

این ( ۲۸)ماده ( ۱به ماخذ مذکور در تبصره )( %۲و وارداتی دودرصد )( %۱درصد )تولید داخل به میزان یک
درصد االنه دهسال پس از سال تولید، ستا ششماده  قانون برای سال تولید. ماخذ محاسبه مالیات موضوع این  

 .ماخذ یادشده است( %۴۰درصد )ی ششم به بعد، چهلهایابد و برای سالهمان ماخذ کاهش می( ۱۰%)
ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پالک توسط نیروی انتظامی،  ـ۱تبصره

کند. مراجع مزبور است که سازمان مقرر می  و به ترتیبیماده  منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این  
 .نشده هستنداین حکم، ملزم به پرداخت دوبرابر مالیات پرداخت در صورت تخلف از

ساخته )مونتاژکننده( داخلی کننده قطعات پیشاولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا وصل ـ۲تبصره
های رسمی شرکتهای خارجی( به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت و یا واردکنندگان )نمایندگی

 .شودمیاده مهبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این  صلح و
ـ صنعتی مشمول نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت با پالک انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ۳تبصره

 .شودنمیماده مالیات موضوع این 
 ـ مالیات خروج از کشورث 
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از مرزهای هوایی، ماده  این  (  ۱جز موارد تبصره )وج هر مسافر ایرانی بهسازمان مکلف است بابت خر   ـ۳۱ماده  
داری کل عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهدریایی و زمینی وجوهی را به

 .گرددمی بینیکشور واریز نماید. میزان مالیات مذکور در قوانین بودجه سنواتی پیش
های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط دگان گذرنامهدارن ـ۱تبصره

پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور )دارندگان اجازه خروج دانشجویی(، بیمارانی که با 
مرزنشینان،  دگان پروانه گذر مرزی وگردند، دارنمجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می

شوند، زائران ایرانی که در ایام اربعین جانبازان انقالب اسالمی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می
شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از حسینی)ع( به مقصد عراق از کشور خارج می

 .، مستثنی هستندماده ت مالیات موضوع این اجتماعی هستند از پرداخوزارت تعاون، کار و رفاه 
ـ صنعتی که صرفًا از مبدا مناطق مذکور به گردشگران، ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری ـ۲تبصره

کنند، مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد خارج از کشور عزیمت می
های اجرائی نامهبا اصالحات و الحاقات بعدی و آیین ۷/۶/۱۳۷۲ تی جمهوری اسالمی مصوب ـ صنعتجاری

 .شوندمربوط می
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موظف است پرداخت مالیات خروج از کشور مسافران ایرانی  ـ ۳تبصره

ه مالیات و از خروج مسافرانی ک نماید کنترلکه عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان تعیین می
 .اند، جلوگیری نمایدمزبور را پرداخت ننموده

 شهری مسافرـ عوارض برونج
شهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور با وسائط اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون ـ۳۲ماده 

ر بلیط و یا های بلیط را با درج دب( %۵درصد)کنند، مکلفند پنجنقلیه زمینی)به استثنای ریلی( و دریایی می
قرارداد )صورتحساب(، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم 

ای ماه بعد به حساب شهرداری مبدا سفر واریز نمایند. واریز عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمه
ود. اختالف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این هر ماه تاخیر خواهد ببه ازای ( %۲به میزان دودرصد)

با اصالحات و الحاقات بعدی خواهد بود. آراء  ۱۱/۴/۱۳۳۴مصوب  قانون شهرداری( ۷۷)ماده مشمول ماده 
 .صادره در این خصوص، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است

گردد. مالیات و عوارض الیاتی محسوب نمیعنوان اعتبار مبهمالیات و عوارض موضوع این فصل  ـ۳۳ماده  
 .شودعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میاین قانون به (۳۰و ) (۲۸مواد )موضوع 
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سازمان موظف است برای کلیه مؤدیان این قانون امکان اظهار و پرداخت مالیات موضوع فصول  ـ۳۴ماده 
 .دمؤدیان فراهم کن ششم و هفتم را از طریق سامانه

 هاـ جریمه فصل هشتم

های موضوع اند عالوه بر پرداخت جریمهمؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع ورزیده ـ۳۵ماده 
مکلفند  های فروشگاهی و سامانه مؤدیانقانون پایانه (22) مادهاین قانون و بند »ب« ( ۳۶)ماده بند »الف« 

ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به سازمان تسلیم و مالیات و اظهارنامه هر دوره مالیاتی خود را حداکثر تا یک
 .عوارض فروش خود را به حساب سازمان واریز نمایند

هایی الیات و عوارض، مشمول جریمهبر پرداخت م مؤدیان در صورت ارتکاب تخلفات ذیل عالوه ـ۳۶ماده 
 :باشندشرح زیر میبه

« عدم تسلیم های فروشگاهی و سامانه مؤدیانقانون پایانهـ تا زمان استقرار سامانه مؤدیان »موضوع الف
یانی که از اظهارنامه در هر دوره مالیاتی برای کلیه مؤدیان و بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از مؤد

ریال یا دوبرابر مالیات و عوارض ( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰اند: ده میلیون )ضویت در سامانه مؤدیان امتناع کردهع
این قانون، هر کدام بیشتر باشد. این جریمه عالوه بر جریمه مذکور در ( ۴)ماده  نشده تا موعد مقرر در  پرداخت

نام در است که مؤدی به دلیل عدم ثبت های فروشگاهی و سامانه مؤدیانقانون پایانه (22) مادهبند »ب« 
 .سامانه مؤدیان باید بپردازد

اظهاری مالیات و عوارض فروش، ثبت معامله اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کمـ کتمان معامله، بیشب 
ت هاری مالیااظخود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم

 این قانون( ۴)ماده نشده تا موعد مقرر در یا استرداد غیرواقعی منجر شود: دو برابر مالیات و عوارض پرداخت
 .نشدهو در صورت تکرار تخلف قبل از دوسال، سه برابر مالیات پرداخت

 .ـ دریافت مالیات و عوارض توسط اشخاص غیرمجاز: دو برابر مالیات و عوارض دریافتیج
( ۱۹)ماده ها و عوارض موضوع این قانون در مواعد مقرر با رعایت مفاد تاخیر در پرداخت مالیات  ـ۳۷ماده 

در ماه، نسبت به مالیات و عوارض   (%۲)درصد  میزان دوای به  های مستقیم، موجب تعلق جریمهقانون مالیات 
سید پرداخت مالیات و عوارض، یا سرر  نشده و مدت تاخیر از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامهپرداخت

 .هریک که مقدم باشد، خواهد بود
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چنانچه مؤدی خارج از اراده خود امکان پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون را در مواعد  ـتبصره
که ادعای مؤدی با های حل اختالف مالیاتی اعتراض نماید. در صورتیتواند به هیات مقرر نداشته باشد، می

 .شودمی بخشیده مذکور جریمه شود، پذیرفته  ناد و مدارک مثبته در هیاتهای حل اختالف مالیاتیرائه اسا

 ـ تخصیص، انتقال و توزیع مالیات فصل نهم

ز های مربوط به آنها پس ااین قانون و جریمه (۲۸)و  (۲۶)، (۷)موضوع مواد  مالیات و عوارض ـ۳۸ماده 
 :شودکسورات قانونی، به ترتیب زیر توزیع میکسر 

عنوان این قانون به (۲۶)ماده و بندهای »الف« و »ب« ( ۷)ماده ها و عوارض وصولی نهم از مالیات ـ یک۱
 .یابدمالیات سالمت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می

باشد. سهم ها میها و دهیاریر و سهم شهرداریکشو مانده، به نسبت مساوی سهم درآمد عمومیـ باقی۲
ها ها و دهیاریشود. سهم شهرداریداری کل کشور واریز میدرآمد عمومی به عنوان مالیات به حساب خزانه

عنوان عوارض حسب مورد به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان و حساب تمرکز وجوه وزارت به
 .شودکشور واریز می

ها و روستاهای فاقد دهیاری موضوع این قانون به ها، دهیاریهای سهم شهرداریـ عوارض و جریمهصرهتب
داری کل کشور حسب مورد به نام های رابطی که بنا به درخواست سازمان و وزارت کشور توسط خزانهحساب 

شود. عوارض سهم یز میوار گردد،حساب تمرکز وجوه اداره کل مالیاتی استان و وزارت کشور افتتاح می
های متعلق به آن، درآمد دولت نبوده و سازمان ها و روستاهای فاقد دهیاری و جریمهها، دهیاریشهرداری

های این قانون به صورت ماهانه به حساب (  ۳۹)ماده  آن را مطابق با مقررات  (  %۱۰۰موظف است صددرصد )
 .ربط مذکور واریز نمایدذی

ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل ها، دهیارییار سهم شهرد ـ۳۹ماده 
داری ربط نزد خزانهبه حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی

 :شودها واریز میها و دهیارییکل کشور برای توزیع بین شهردار
این  (۲۶)ماده پ«  »و بندهای »ب« و (۷)ماده های مربوط به عوارض و جریمهز ا( %۹۰ـ نود درصد )الف

قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان بر اساس شاخص جمعیت میان 
های همان ها، اداره امور عشایر هر شهرستان )سهم مناطق عشایری( و فرمانداریها، دهیاریشهرداری
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مابقی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور ( %۱۰درصد ))سهم روستاهای فاقد دهیاری( توزیع و ده استان
االجراءشدن این ماه پس از الزمنیافتگی سههای توسعهای که براساس شاخصنامهواریز تا به موجب آیین

رسد بین هیات وزیران میشود و به تصویب قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور تهیه می
ها، اداره امور عشایر شهرستان )سهم مناطق عشایری( و روستاهای فاقد دهیاری )به ها، دهیاریشهرداری

 .ها( توزیع گرددحساب فرمانداری
این قانون به حساب تمرکز   (۲۸)ماده  و    (۲۶)ماده  های مربوط به بندهای »الف« و »ت«  ـ عوارض و جریمهب 

ها، روستاهای فاقد ها، دهیاریشود تا براساس شاخص جمعیت میان شهرداریشور واریز میک وجوه وزارت 
 .گردددهیاری و مناطق عشایری توزیع 

شود تا با مشارکت سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوط واریز می ـ۱تبصره
ادانی همان روستاها هزینه شود. دستورالعمل اجرائی آبسایر دستگاههای اجرائی مربوطه برای امور عمرانی و  

ماه پس از ابالغ این قانون توسط وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی )سازمان( این تبصره ظرف سه
 .شودتصویب می

این قانون به اداره کل ( ۲۶و )( ۷های مربوط به مواد )سهم مناطق عشایری از عوارض و جریمه ـ۲تبصره
 .شود تا براساس شاخص جمعیت میان مناطق عشایری توزیع گرددمور عشایر هر استان واریز میا

این  تاسیس فاقد شهرداری از نظر موضوعشهرهای جدید تازهماده در راستای اجرای احکام این  ـ۳تبصره
 .شوندحسب مورد واجد شهرداری تلقی میماده 

 .باشددهای تولیدی محل استقرار آنها میمحل اخذ مالیات ارزش افزوده واح ـ۴تبصره
این قانون   (۲۶)ماده  ها از محل منابع حاصل از بندهای »پ« و »ت« ها و دهیاریسهم شهرداری  ـ۵تبصره

گیری در خصوص سالمت و امنیت غذایی هزینه گردد. تصمیم  عالیهای ابالغی شورایباید مطابق با سیاست
ای متشکل از فرماندار، شهردار و نماینده وزارت شهرها برعهده کمیتهالنکرد منابع مزبور در کنحوه هزینه

 .بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است
ها و اشخاص مذکور هیاریها و دجز پرداخت به شهرداریهرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به  ـ۶تبصره
 .ممنوع استماده در این 
تی از شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری پس از واریز سهم عوارض ارزش افزوده دریاف  ـ۷تبصره

به همان پارک بابت ایجاد، توسعه و نگهداری ( %۱۰۰داری کل کشور، به صورت صددرصد )به خزانه
نامه یابد. آیینآموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری اختصاص میزیرساختها و فضاهای عمومی،  
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االجراءشدن این قانون توسط معاونت علمی و فناوری ریاست ماه از تاریخ الزمصره ظرف سهاجرائی این تب
د شوجمهوری با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می

 .رسدتصویب هیات وزیران میو به
ناظر از مجلس شورای اسالمی برای نظارت بر  کارگروهی مرکب از وزارت کشور، سازمان و یک ـ۸تبصره

ساله توسط سازمان و وزارت کشور به کمیسیون همهماده  تشکیل و گزارش عملکرد این  ماده  حسن اجرای این  
 .گردداقتصادی مجلس شورای اسالمی ارائه می

هم هریک از ماهه میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده و سسازمان مکلف است در مقاطع سه ـ۹تبصره
 .ها و مناطق عشایری را از طرق مناسب به اطالع عموم مردم برساندها، فرمانداریها، دهیاریشهرداری

ریز به حساب تمرکز وجوه این قانون پس از وا (۲۷)ماده های آالیندگی موضوع و جریمه عوارض ـ۴۰ماده 
ها و ها، دهیارییت بین شهرداریاداره کل امور مالیاتی استان برای هر شهرستان به نسبت جمع

گردد. در صورتی های )سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری( همان شهرستان توزیع میفرمانداری
یش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی )پنجاه نفر و بیشتر( به ب

ای مرکب از پذیری و فاصله از واحد آالینده، در کمیتهت، اثرعوارض آالیندگی هر شهرستان به نسبت جمعی
ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل های ذیرئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان

 .شودهای متاثر توزیع میانامور مالیاتی استان بین شهرست
دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته های متاثر از آلودگی در در صورتی که شهرستان ـ۱تبصره

کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ )پنجاه نفر و بیشتر( متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه توزیع
ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست های ذیریزی استانههای مدیریت و برنامکشور، رؤسای سازمان
های اعالمی سازمان برنامه و بودجه های مربوطه براساس سیاستور مالیاتی استانو نماینده ادارات کل ام

 .کنندکشور اقدام به توزیع عوارض آالیندگی می
تی و ویژه اقتصادی در مواردی که ـ صنعهای آالیندگی در مناطق آزاد تجاریعوارض و جریمه ـ۲تبصره

ـ صنعتی شد، حسب مورد به حساب منطقه آزاد تجاریباشهرداری و یا دهیاری در مناطق مذکور مستقر نمی
 .گرددو یا ویژه اقتصادی مربوط واریز می

این قانون مستقیمًا به حساب  (29) مادههای موضوع بندهای »الف« و »ب« عوارض و جریمه ـ۴۱ماده 
واریز  های محل سکونت مالک که هنگام صدور پالک انتظامی ثبت شده است،ها و یا دهیاریاریشهرد

درآمد حاصل از عوارض موضوع بند »ب« (  %۱۰۰های شهرهای آلوده مکلفند صددرصد )گردد. شهرداریمی
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ه هزینه این قانون را برای کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی شهرهای آلود (29) ماده
 .نمایند
شود، توسط رداتی که حقوق ورودی آنها وصول میهای واگمرکی کاال  ارزشهزار    درمعادل دوازده    ـ۴۲ماده  

( %۱۳)درصدسیزده  نسبت  به  تا  شده  واریز   گمرک جمهوری اسالمی ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور
( %۵۲وستاهای فاقد دهیاری و عشایر و پنجاه و دودرصد)ها و ر دهیاری(  %۳۵درصد)و پنج  کالنشهرها، سی

رسد، صرف هایی که با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت میشاخصها و بر اساس سایر شهرداری
ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر گردد. وزارت ها و دهیاریکمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری

 ها وشده به حساب شهرداریهای تعیینی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهمکشور مکلف است وصول
ها و ها و دهیاریجز پرداخت به شهرداری ها واریز نماید و هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه بهدهیاری

 .روستاهای فاقد دهیاری و عشایر ممنوع است
این  (۲۶)ماده و بندهای »الف« و »ب«  (۷)ماده ها و عوارض وصولی موضوع نهم مالیات یک ـ۴۳ماده 

داری کل سالمت«، همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی، به حساب خزانهعنوان »مالیات قانون به
بعد به حساب وزارت  گردد. خزانه مکلف است مبالغ دریافتی هر ماه را تا پایان پانزدهم ماهکشور واریز می

اموال بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز نماید. عدم تخصیص مبلغ مذکور در حکم تصرف غیرمجاز در 
 .عمومی است

هایی که برای این منظور در قوانین از طریق ردیف یا ردیفماده  منابع دریافتی موضوع این  (  %۱۰۰صددرصد )
ی و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای شود به پیشگیر بینی میبودجه سنواتی پیش

یابد و پس از )در چهارچوب نظام ارجاع(، اختصاص میتر و جامعه عشایری بیست هزار نفر جمعیت و پایین
تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تامین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت 

العالج و نیافته، مصارف هیات امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعبمناطق توسعههای بیمارستان
شود. حمایتی خارج از روستاها و شهرهای باالی بیست هزار نفر جمعیت اقدام می  افراد تحت پوشش نهادهای

، پاداش، های رفاهیهای نیروی انسانی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمکهرگونه پرداخت هزینه
نظیر  های اداریکاری، دیون و مانند آن و هزینهوری، مدیریت، نوبتهای ماموریت، کارانه، بهرهالعادهفوق

 .اقالم مصرفی اداری و تامین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع است
است و به حساب این قانون سهم دولت  (۳۱)و  (۳۰مواد )های موضوع ـ منابع حاصل از مالیات ۴۴ماده 
 .شودداری کل کشور واریز میخزانه
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این قانون،   (۷)ماده  افتی سهم خود موضوع  دولت موظف است از محل منابع حاصل از مالیات دری  ـ۴۵ماده  
های نقدی پرداختی به هر فرد تحت پوشش نهادهای حمایتی را عالوه بر سایر ساالنه مجموع کمک

نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش داده و به منظور جبران مالیات های سنواتی، حداقل معادل افزایش
هادهای حمایتی مذکور مکلفند نسبت به شناسایی اشخاص نیازمندی دریافتی به افراد مذکور پرداخت نماید. ن

مل شاماده  نامه اجرائی این  که تحت پوشش نیستند، اقدام و آنها را مشمول دریافت افزایش مذکور نمایند. آیین
االجراءشدن این قانون ماه پس از الزمچگونگی شناسایی اشخاص نیازمند و نحوه حمایت از آنها حداکثر سه

توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی)ره( 
 .رسدتهیه و به تصویب هیات وزیران می

 ـ سایر مقررات فصل دهم

ایران به صورت قطعی کلیه عوارض و مالیات موضوع این قانون که توسط گمرک جمهوری اسالمی    ـ۴۶ماده  
 .باشدقانون امور گمرکی می( ۱۶۰)ماده شود، مشمول حکم وصول و به حسابهای مربوطه واریز می

االجراءشدن این قانون است، از لق آنها قبل از الزمهای مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ تعپرونده ـ۴۷ماده 
م و تکالیف مؤدیان و ماموران مالیاتی و نحوه رسیدگی تابع مالیات و نرخ مالیات، جراینظر تعیین ماخذ مشمول  

باشد، اما در مورد رفع اختالف سازمان با مؤدی، می ۱۷/۲/۱۳۸۷قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 
 توزیع و تسویه، تابع احکام و مقررات این قانون است.قطعیت، وصول، 

 :یابدشود و به این قانون تسری میهای مستقیم میالیات قانون م( ۲۳۸)ماده ـ متن زیر جایگزین ۴۸ده ما
شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن مؤدی ابالغ میـ در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به  ۲۳۸ماده  »

االختیار خود با ارائه دالیل و تامروز از تاریخ ابالغ شخصًا یا به وسیله وکیل واند ظرف سیتمعترض باشد می
 .د و مدارک کتبًا از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نمایداسنا

شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مسؤول/ مسؤوالن مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص می
رسیدگی و در صورتی روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد به موضوع  مهلتی که بیش از چهل و پنج  فمؤدی و ظر 

 صورتی در و  ، آن را ردرد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستندالیل و اسناد و مدارک ابرازشده را برای که د 
وارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را م دهند تشخیص درآمد تعدیل در مؤثر را ابرازی مدارک و اسناد و دالیل که

رآمد مشمول مالیات را قبول نماید مشخص نمایند. چنانچه مؤدی نظر مسؤول/ مسؤوالن مربوط در تعدیل د
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التفاوت تا مبلغ مورد صورت برای رسیدگی به مابهشده، قطعی است. در غیر ایندرآمد مشمول مالیات تعدیل
شود. همچنین هرگاه دالیل و اسناد و مدارک ف مالیاتی ارجاع میاعتراض مؤدی، موضوع به هیات حل اختال

یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستداًل در پرونده ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص 
 .منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیات حل اختالف مالیاتی ارجاع نمایند

با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی ماده  دستورالعمل اجرائی این    ـ۱تبصره
 .رسدمی

واردی که مؤدی اطالعات مربوطه را از طریق سامانه مؤدیان اظهار کرده باشد، مطابق احکام در م  ـ۲تبصره
 «.های فروشگاهی رفتار خواهد شدقانون سامانه مؤدیان و پایانه

شود و به این قانون تسری های مستقیم میقانون مالیات ( ۲۳۹)ماده ین تبصره متن زیر جایگز ـ۴۹ماده 
 :یابدمی

( ۲۰۳)ماده  (2) و قسمت اخیر تبصره( ۱تبصره )ر مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات ـ دتبصره»
شد در حکم معترض اقدام نکرده باماده  شرح مقررات این  این قانون ابالغ شده باشد و مؤدی به(  ۲۰۸)ماده  و  

اختالف مالیاتی ارجاع شود و پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل تشخیص مالیات شناخته میبه برگ 
 «.گرددمی

شود و به این قانون های آن میو تبصره های مستقیمقانون مالیات  (244) ماده ـ متن زیر جایگزین ۵۰ماده 
 :یابدتسری می

های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع ـ مرجع رسیدگی به کلیه اختالف۲۴۴ماده »
شرح از سه نفر به. هر هیات حل اختالف مالیاتی فات مالیاتی است، هیات حل اختالشدهبینی دیگری پیش

 :شودزیر تشکیل می
 ـ یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور۱
دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست ک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوقـ ی۲

 س کل دادگستری هر استانسازمان امور مالیاتی و انتخاب رئی
ـ یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، جامعه حسابداران ۳

ای، اتاق اصناف ایران، شورای اسالمی شهر، ایران، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مجامع حرفه  رسمی
. شوندمی منصوب  سالسه مدت  برای که  رسمی و مشاوران خانوادهکارشناسان  کانون وکال، مرکز وکال،

عنوان نماینده خود د را بهبن این مراجع از یکی مالیات  مطالبه یا تشخیص برگ به اعتراض با همزمان مؤدی
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تشخیص مالیات نماید. در صورتی که برگ جهت شرکت در جلسات هیات حل اختالف مالیاتی معرفی می
اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود ده باشد و یا همزمان با تسلیم ابالغ قانونی ش

وضوع مالیات مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور با رعایت را اعالم ننماید، با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا م
 .شودیک نفر انتخاب میماده این ( ۵تبصره )
یابد و رای هیات با اکثریت الف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت میجلسات هیاتهای حل اخت  ـ۱تبصره

 .ردداالجراء است، ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید گآراء قطعی و الزم
ای هیاتهای هیاتهای حل اختالف مالیاتی دارای استقالل کامل بوده و صرفًا اداره امور دبیرخانه ـ۲تبصره

باشد. انشای رای با رعایت ل جلسات هیاتها به عهده سازمان امور مالیاتی میحل اختالف مالیاتی و تشکی
و دالیل و شواهد متقن در همان جلسه و  طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبتهاصل عدالت و بی

و به امضای به عمل آمده  ماده  این    (2)  روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بندیا حداکثر ظرف سه
رسد. مؤدی یا نماینده قانونی وی مجاز به حضور کامل در جلسه و ارائه دفاعیات به صورت تمامی اعضا می

ت شفاهی باید در صورتجلسه قید و به امضای وی برسد. سازمان امور مالیاتی کتبی یا شفاهی است. اظهارا
لیاتی، مکلف است نسبت به مستندسازی منظور اعمال نظارت مؤثر بر عملکرد هیاتهای حل اختالف مابه

 .فرآیند برگزاری جلسات هیات به نحو مقتضی اقدام کند
متناسب با تعداد و مدت جلسات و ماده این ( ۳و ) (2) الزحمه اعضای موضوع بندهایتعیین حق ـ۳تبصره

ظور در بودجه ساالنه که به همین منهای مورد رسیدگی از محل اعتباری نیز مراحل، منابع مالیاتی و پرونده
شود، مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان مذکور تهیه و بینی میسازمان امور مالیاتی کشور پیش

صورت متمرکز از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به حساب اعضا پرداخت زحمه اعضا بهالگردد. حقابالغ می
 .شودمی

را ماده این ( ۳و ) (2) شده در اجرای بندهایایندگان معرفیسازمان امور مالیاتی مکلف است نم ـ۴تبصره
از آنها جهت شرکت در ماده این ( ۵عنوان اعضای هیاتهای حل اختالف مالیاتی بپذیرد و با رعایت تبصره )به

 .هیاتهای مزبور دعوت نماید
مالیاتی استان و  شده توسط رئیس کل دادگستری هر استان، مدیر کلاسامی کلیه افراد معرفی ـ۵تبصره

ای که به صورت متمرکز و حداکثر ظرف ها در سامانهبه تفکیک شهرستانماده این ( ۳مراجع مذکور در بند )
گردد. شود، درج میجراءشدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میاال ماه پس از الزمسه

هر پرونده در مواردی که در شهرستان مورد نظر بیشتر از برای ( ۳و ) (2) ،(۱انتخاب افراد موضوع بندهای )
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ستقیمًا زیر نظر شود. این سامانه میک نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفی توسط سامانه مزبور انجام می
 .گرددرئیس کل سازمان امور مالیاتی، مدیریت می

کشور مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیات به نحو  ر مالیاتیسازمان امو ـ۶تبصره
بوط به مندرجات پرونده مورد مقتضی زمینه دسترسی اعضای هیات حل اختالف مالیاتی را برابر مقررات مر

 .اعتراض فراهم نماید
تر از سه جلسه متوالی یا در صورتی که بیشماده این ( ۳و ) (2) هریک از افراد مذکور در بندهای ـ۷تبصره

شود و رئیس سال از حضور در جلسات هیات خودداری نمایند، حکم آنان لغو میچهار جلسه متناوب در یک
روز کاری فرد جایگزین را معرفی و مرجع مربوط، حسب مورد، موظف است ظرف ده  کل دادگستری هر استان

 .نماید
طرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت مؤثر، ل و بیبه منظور اجرای عدالت و اصل استقال ـ۸تبصره

عنوان   صورت مستقل، تحتسازمان امور مالیاتی مکلف است ساختار اداره هیاتهای حل اختالف مالیاتی را به
مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رئیس کل سازمان ایجاد نماید. واحدهای دادرسی مالیاتی در هر 

 .شودره کل مالیاتی استان تشکیل میاستان مستقل از ادا
( ۳پس از استقرار سامانه مؤدیان، ثبت اعتراض توسط مؤدی، انتخاب یکی از مراجع موضوع بند ) ـ۹تبصره

، ارائه هرگونه الیحه به هیاتهای حل اختالف، مشاهده اسناد، مدارک و اطالعات موردنیاز، ابالغ ماده این 
از نتایج دادرسی و هرگونه اطالع دیگر در خصوص پرونده دادرسی مالیاتی تاریخ تشکیل جلسات هیات، اطالع  

 .شوداز طریق سامانه مذکور انجام می
کلف است زمینه دسترسی کامل مؤدی و یا نماینده قانونی وی به سازمان امور مالیاتی کشور م ـ۱۰تبصره

 .هم نمایدمفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل یک هفته قبل از تشکیل هیات فرا
 «.ممنوع استماده موضوع این ( ۳و ) (2) عضویت همزمان در فهرست نمایندگان بندهای ـ۱۱تبصره

 :یابدشود و به این قانون تسری میمی یمهای مستققانون مالیات  (251) مادهمتن زیر جایگزین  ـ۵۱ماده 
غ رای قطعی هیات حل توانند ظرف دوماه از تاریخ ابالـ مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی می۲۵۱ماده »

اختالف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعالم دالیل 
 .«تی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنندعالی مالیاکافی به شورای
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ر اکثریت اعضای شورای عالی های مستقیم عبارت »نظقانون مالیات ( ۲۵۵)ماده ( ۳در بند ) ـ۵۲ماده 
این قانون« ( ۲۵۸)ماده عالی مالیاتی موضوع مالیاتی« به عبارت »نظر اکثریت اعضای هیات عمومی شورای

 .یابدتغییر می
 :شودهای مستقیم الحاق میقانون مالیات ( ۲۵۸)ماده تبصره ذیل به  ـ۵۳ماده 

رد مشابه آرای متفاوتی توسط هیاتهای حل اختالف مالیاتی در مواردی که نسبت به مواماده  ـ حکم این  تبصره»
 «.صادر شده باشد نیز جاری است

ازمان امور مالیاتی کشور« جایگزین های مستقیم عبارت »سقانون مالیات (  ۲۷۴)ماده    (2)  در تبصره ـ ۵۴ماده  
باب چهارم قانون  گردد. حکم این تبصره و احکام فصل نهم ازعبارت »دادستانی انتظامی مالیاتی« می

 .یابدبه این قانون تسری می( 217)ماده های مستقیم )به استثنای مالیات 
 :گرددیات و عوارض در قوانین زیر نسخ میاالجراءشدن این قانون، احکام مربوط به مالاز تاریخ الزم ـ ۵۵ماده  

ماده ت بعدی )به استثنای حکم با اصالحات و الحاقا ۱۷/۲/۱۳۸۷ـ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱
های ذیل  قانون مذکور و تبصره( ۵۰)ماده قانون مذکور نسبت به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، ( ۲۸)

 این قانون(( ۳۸)ماده  (2) آن قانون نسبت به عوارض موضوع بند( ۳۹)ماده ( ۱آن و تبصره )
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ( ۹۴)ماده و ( ۷۳)ماده و ( ۳۳)ماده و بند »ر« ( ۶)ماده ـ بند »ب« ۲

 ۱۴/۱۲/۱۳۹۵اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 
 ۴/۱۲/۱۳۹۳مصوب    (2)  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتقانون الحاق برخی مواد به     (۶۹)ماده  ـ  ۳
در  ۱/۲/۱۳۹۴پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب لید رقابتقانون رفع موانع تو   (۳۴)ماده ـ احکام ۴

 خصوص مالیات بر ارزش افزوده
 ۱۲/۶/۱۳۹۲قانون اصالح نظام صنفی کشور مصوب ( ۴۷و )( ۱۸ـ مواد )۵

 :احکام این قانون نافی اجرای احکام و مقررات ذیل نیستـ اجرای ۵۶ماده 
، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب ـ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی۱

این قانون، بند »ب« ( ۵۵)ماده با اصالحات و الحاقات بعدی؛ )به استثنای موارد منسوخ در  ۱۳۹۵/ ۱۴/۱۲
 قانون مذکور(( ۹۴)ماده و ( ۷۳)ماده ، (۳۳)ماده ، بند »ر« (۶)ماده 

 عدیبا اصالحات و الحاقات ب ۳/۱۲/۱۳۶۶مصوب  های مستقیمقانون مالیات  ـ۲
 با اصالحات و الحاقات بعدی ۱۲/۴/۱۳۷۳مصوب  یل نقلیه خارجیمقررات تردد وسا ـ قانون۳
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حمل و نقل و عبور کاالهای خارجی از قلمرو جمهوری   قانون(  ۱۲)ماده  ـ عوارض آزادراه ها، عوارض موضوع  ۴
 با اصالحات و الحاقات بعدی ۲۲/۱۲/۱۳۷۴مصوب  اسالمی ایران

جمهوری اسالمی ایران و اتاق تعاون های بازرگانی و صنایع و معادن های اتاقانون نحوه تامین هزینهـ ق۵
 با اصالحات و الحاقات بعدی ۱۱/۸/۱۳۷۲مصوب 

  ۲۸/۱۲/۱۳۷۳مصوب   قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (87و)(  ۶۳ـ مواد )۶
 با اصالحات و الحاقات بعدی

با اصالحات و الحاقات بعدی؛ )به استثنای تعریف حقوق ورودی   ۲۲/۸/۱۳۹۰مصوب   قانون امور گمرکی ـ۷
 ((1) هماد»د«  و سایر وجوه موضوع بند

مصوب  (2)  ظیم بخشی از مقررات مالی دولتقانون تن  واد بهقانون الحاق برخی م(  ۷۰و )(  ۵۸، )(۶۵ـ مواد )۸
 با اصالحات و الحاقات بعدی ۴/۱۲/۱۳۹۳
مصوب  های توسعه کشورقانون احکام دائمی برنامه (48)ماده(  ۳و بند )(  ۳۰)ماده  ـ بندهای »الف« و »ب«  ۹

 با اصالحات و الحاقات بعدی ۱۳۹۵/ ۱۰/۱۱
ی نظام مالی کشور مصوب پذیر و ارتقاقانون رفع موانع تولید رقابت( 28) ماده بند »الف« ( ۵ـ تبصره )۱۰

۱/۲/۱۳۹۴ 
های کلی اصل چهل منظور تسهیل اجرای سیاستبه قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید(  7)ماده  ـ  ۱۱

 ۲۵/۹/۱۳۸۸قانون اساسی مصوب   (۴۴و چهارم )
 ۱۵/۲/۱۳۸۷وب ـ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مص۱۲

 .االجراء استجمهور الزم  رئیسماه پس از ابالغ به  این قانون شش ـ۵۷ماده 
با اصالحات  ۱۳۸۷/  ۱۷/۲قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب   االجراءشدن این قانون،تا تاریخ الزم ـ تبصره

 االجراء است.الزمشود و  و الحاقات بعدی تمدید می
 ماهو یکصد تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم خردادماده قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هفت 

 .به تایید شورای نگهبان رسید  ۱۲/۳/۱۴۰۰  یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ
 ـ محمدباقر قالیبافرئیس مجلس شورای اسالمی
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  → 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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