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 الیحه:الف( محورهای پیشنهادی 

 ی مالیاتیهاها و مشوقساماندهی معافیت (1
 اجرای سیستم مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی (2
 (برقراری مالیات بر دارایی )شامل: مالیات بر عایدی امالک، مالیات ساالنه امالک، مالیات ساالنه خودرو (3

 ب( اضافه می شود:

 احیاء مقررات مالیات تکلیفی (4
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 (1398) مستقیم هایمالیات قانون اصالح الیحه پیشنهادی اصالحات اهم 

 مالیاتی ی هامشوق و هامعافیت محور اول: ساماندهی

 مالحظات شرح ردیف

1 
( ماده 4حذف تبصره )

(77) 
 شمول شهرهای با جمعیت زیر یکصد هزار نفر در مقررات مالیات بر درآمد ساخت و فروش ساختمان

 (81اصالح ماده ) 2
های بخش کشاورزی و اعمال ضرایب مربوط به هر یک برای معافیت مالیاتی درآمد حاصل از فعالیتتعیین نصاب 

 هااز فعالیت

 های تولیدی و معدنی های مالیاتی فعالیتاصالح معافیت (132اصالح ماده ) 3

 (133حذف ماده ) 4
تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، های حذف معافیت مالیاتی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکت

 هاهای آنصیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه

 (134حذف ماده ) 5

ها ای، دانشگاههای فنی و حرفهحذف معافیت مالیاتی درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی، آموزشگاه

ها و ها و موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی و باشگاهمهدکودکو مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و 

 موسسات ورزشی

 بنیانهای دانششمول مالیات بر درآمد فعالیت (135الحاق ماده ) 6

 تعیین نصاب برای معافیت درآمد ابرازی حاصل از فعالیت انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی (139اصالح بند )ل( ماده ) 7

 صنعتی -در مناطق آزاد تجاری  اصالح مقررات مالیاتی فعالیت (140ماده )الحاق  8

 (141اصالح ماده ) 9
مشروط کردن اعمال نرخ صفر مالیاتی بر درآمد حاصل از صادرات به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه 

 اقتصادی کشور

 تولید فرش دستبافت و صنایع دستیتعیین نصاب برای معافیت مالیاتی درآمد  (142اصالح ماده ) 10
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 (1398) مستقیم هایمالیات قانون اصالح الیحه پیشنهادی اصالحات اهم 

 محور دوم: اجرای سیستم  مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی
 مالحظات شرح ردیف

 شمول درآمد امالک در مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی (52اصالح ماده ) 1

 اصالح عبارت با توجه به شمول درآمد امالک در مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی (53) اصالح ماده 2

 اصالح عبارت با توجه به شمول درآمد امالک در مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی (55اصالح ماده ) 3

 )مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی(( الیحه 129بینی معافیت پایه در ماده )حذف ماده به دلیل پیش (57حذف ماده ) 4

 اصالح عبارت با توجه به شمول درآمد حقوق در مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی (82اصالح ماده ) 5

 ( الیحه )مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی(129بینی معافیت پایه در ماده )حذف ماده به دلیل پیش (84حذف ماده ) 6

 ماده به دلیل شمول درآمد حقوق در مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی حذف (85حذف ماده ) 7

 (86اصالح ماده ) 8
( الیحه )مالیات بر جمع درآمد 129کنندگان حقوق با توجه به مفاد ماده )اصالح تکلیف کسر مالیات توسط پرداخت

 ( )نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی(131اشخاص حقیقی( و ماده )

 (87ماده )حذف  9
های الحساب مالیاتپرداختی مالیات بر درآمد حقوق به دلیل تصریح ماهیت علیحذف مقررات استرداد اضافه

 ( اصالحیه الیحه86مکسوره از حقوق به موجب ماده )

 (88اصالح ماده ) 10
( 129د ماده )با توجه به مفا "کنندگان حقوق از اشخاص مقیم خارجدریافت"اصالح تکلیف کسر مالیات توسط 

 ( )نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی(131الیحه )مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی( و ماده )

 ( الیحه )مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی(129اصالح عبارت در تطبیق با ماده ) (91( ماده )10اصالح بند ) 11

 ( الیحه )مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی(129)اصالح عبارت در تطبیق با ماده  (93اصالح ماده ) 12

 ( الیحه )مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی(129حذف ماده به دلیل تطبیق با ماده ) (101حذف ماده ) 13

 ( الیحه )مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی(129حذف ماده به دلیل تطبیق با ماده ) (102حذف ماده ) 14
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 (1398) مستقیم هایمالیات قانون اصالح الیحه پیشنهادی اصالحات اهم 

 محور دوم: اجرای سیستم  مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی
 مالحظات شرح ردیف

 (105اصالح ماده ) 15
( الیحه )مالیات بر جمع درآمد 129اصالح مقررات موضوع مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در تطبیق با ماده )

 ( )نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی(131اشخاص حقیقی( و ماده )

 ( الیحه )مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی(129اصالح عبارت در تطبیق با ماده ) (119اصالح ماده ) 16

 ( الیحه )مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی(129اصالح عبارت در تطبیق با ماده ) (121اصالح ماده ) 17

 ( الیحه )مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی(129اصالح عبارت در تطبیق با ماده ) (122اصالح ماده ) 18

 الیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی(( الیحه )م129اصالح عبارت در تطبیق با ماده ) (123اصالح ماده ) 19

 ( الیحه )مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی(129در تطبیق با ماده )   حذف ماده   (126حذف ماده ) 20

 وضع مقررات مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی (129الحاق ماده ) 21

 )مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی(( الیحه 129اصالح ماده در تطبیق با ماده ) (130اصالح ماده ) 22

 ( الیحه )مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی(129اصالح ماده در تطبیق با ماده ) (156اصالح ماده ) 23

 (193اصالح ماده ) 24
الحاق مقررات مربوط به جرائم متعلقه به اشخاص حقیقی، در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا 

 ئه دفاترعدم ارا
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 (1398) مستقیم هایمالیات قانون اصالح الیحه پیشنهادی اصالحات اهم 

 محور سوم: برقراری مالیات بر دارایی )شامل: مالیات بر عایدی امالک، مالیات ساالنه امالک، مالیات ساالنه خودرو(

 مالحظات شرح ردیف

 (2( ماده )2اصالح تبصره ) 1
ها و موسسات دولتی و واگذاری حقوق امالک به عنوان درآمد مشمول مالیات وزارتخانهشمول درآمدهای حاصل از 

 "بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی"و  "شودها به وسیله دولت تامین میهایی که بودجه آندستگاه "

 وضع مقررات مالیات بر عایدی امالک (3الحاق ماده ) 2

 تعریف عایدی امالک (4الحاق ماده ) 3

 تعیین نرخ مالیات بر عایدی امالک (5الحاق ماده ) 4

 (6الحاق ماده ) 5
تکالیف مودیان و دفاتر اسناد رسمی، مشمول فصل مالیات بر عایدی امالک از حیث پرداخت مالیات و تسلیم 

 اظهارنامه مالیاتی

 مقررات مالیاتی عایدی امالک از طریق انتقال قهری مکرر( 6الحاق ماده ) 6

 مقررات فسخ و استرداد مالیات عایدی امالک (7الحاق ماده ) 7

 محدود نمودن مالیات عایدی امالک و حق واگذاری محل به شمول مالیات موضوع فصل عایدی امالک مکرر( 7الحاق ماده ) 8

 امالتیالتحریر تنظیم اسناد رسمی بر اساس ارزش معالثبت و حقی حقتعیین مبنای محاسبه (8الحاق ماده ) 9

 نامه اجرایی فصل عایدی امالکبینی آیینپیش (9الحاق ماده ) 10

 شمول امالک دستدارمی در مالیات بر عایدی امالک (74اصالح ماده ) 11

 مالیات ساالنه خودرو (10الحاق ماده ) 12

 مالیات ساالنه امالک (12الحاق ماده ) 13

 مالیات ساالنه امالک مسکونی به ثبت یا بارگذاری مشخصات امالک مشمول مالیاتتکلیف اشخاص مشمول فصل  (13الحاق ماده ) 14

 تکلیف اشخاص مشمول فصل مالیات ساالنه امالک مسکونی به پرداخت مالیات ساالنه امالک (14الحاق ماده ) 15
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 (1398) مستقیم هایمالیات قانون اصالح الیحه پیشنهادی اصالحات اهم 

 محور سوم: برقراری مالیات بر دارایی )شامل: مالیات بر عایدی امالک، مالیات ساالنه امالک، مالیات ساالنه خودرو(

 مالحظات شرح ردیف

 (15الحاق ماده ) 16
و تعیین و اعالم مالیات متعلق به اشخاص تکلیف سازمان امور مالیاتی مبنی بر تکمیل سامانه ثبت اطالعات امالک 

 مشمول

 اصالح ماده به دلیل تعلق موارد متعدد مالیاتی )شامل مالیات بر عایدی و مالیات ساالنه امالک( (183اصالح ماده ) 17

 

 (1398) مستقیم هایمالیات قانون اصالح الیحه پیشنهادی اصالحات اهم 

 تکلیفیاحیاء مقررات مالیات : چهارممحور 
 مالحظات شرح ردیف

 (104الحاق ماده ) 1
ها و کلیه اشخاص حقوقی ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها، موسسات دولتی، شهرداریتکلیف وزارتخانه

 الحساب از وجوه پرداختیبه کسر مالیات علی
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