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۱ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

  ا�خاص ���ول ما�یات   - باب اول  ا�خاص ���ول ما�یات   - باب اول 

 ل پرداخت مالیات می باشند: اشخاص زیر مشمو  -1ماده 

اموال یا امالك  کلیۀ مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به    -1

 خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

به کلیۀ درآمدهایی که در    -2 ایران نسبت  مقیم  ایرانی  هر شخص حقیقی 

 ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیۀ درآمدهایی    -3

 که در ایران تحصیل می کند.

حقوقی ایرانی نسبت به کلیۀ درآمدهایی که در ایران یا خارج  هر شخص    -4

 از ایران تحصیل می نماید.

هر شخص غیر ایرانی( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که   -5

در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاري  

تعلیما دادن  یا  و  سایر حقوق خود  یا  یا  امتیازات  و  فنی  هاي  و کمک  ت 

واگذاري فیلم هاي سینمایی(که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر  

 عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند.

 اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:  -1ماده 

کلیۀ مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا امالك خود   -1

 در ایران طبق مقررات باب دوم. واقع 

هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیۀ درآمدهایی که در ایران    -2

 یا خارج از ایران تحصیل می نماید. 

هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیۀ درآمدهایی که   -3

 در ایران تحصیل می کند.

ۀ درآمدهایی که در ایران یا خارج از هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلی  -4

 ایران تحصیل می نماید. 

هر شخص غیر ایرانی( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که   -5

در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاري  

ذاري  امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک هاي فنی و یا واگ

فیلم هاي سینمایی(که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها  

 .می گردد) از ایران تحصیل می کند

 هاي موضوع این قانون نیستند:اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات  -2ماده  

 ؛ ها و موسسات دولتیوزارتخانه -1

 شود.تأمین می هایی که بودجه آنها وسیله دولت دستگاه -2

 دهیاري ها  و هاشهرداري  -3

اعمال این ماده از زمان تاسیس دهیاري هاي کشور می باشد.مالیات   -تبصره 

هایی که قبل از الزم االجراشدن این قانون به دهیاري ها تعلق گرفته و اخذ  

 شده است، مشمول معافیت این قانون نمی شود.  

د  بنیادها -4 اسالمی  انقالب  نهادهاي  طرف و  از  معافیت  مجوز    اراي 

 معظم رهبري   امام خمینی(ره) و مقامحضرت

 هاي موضوع این قانون نیستند: اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات  -2ماده 

 ؛ ها و موسسات دولتیوزارتخانه -1

 شود.هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می دستگاه -2

 دهیاري ها  و هاشهرداري  -3

این ماده از زمان تاسیس دهیاري هاي کشور می باشد.مالیات   -تبصره  اعمال 

هایی که قبل از الزم االجراشدن این قانون به دهیاري ها تعلق گرفته و اخذ شده 

 است، مشمول معافیت این قانون نمی شود. 

امام  حضرت  و نهادهاي انقالب اسالمی داراي مجوز معافیت از طرف   بنیادها  -4

 معظم رهبري   (ره) و مقامخمینی
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۲ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص  شرکت  -   1تبصره  

مشمول    هاي مذکور در بندهاي فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنهاو موسسه 

هاي مزبور حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت 

 هاي مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست. از معافیت 

هاي  هاي اقتصادي از قبیل فعالیت درآمدهاي حاصل از فعالیت -   2تبصره  

اشخاص   هاي تولیدي براي صنعتی، معدنی، تجاري، خدماتی و سایر فعالیت 

شود، در موضوع این ماده، که به نحوي غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می 

مشمول  ) این قانون 105مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (  هر

 مالیات خواهد بود.

مسئوالن اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف  

این  به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر

مودي مسوولیت تضامنی خواهند   صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با

 داشت.

حذف شد. -  3تبصره   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و  شرکت  -  1تبصره  

مشمول حکم   هاي مذکور در بندهاي فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنهاموسسه

شرکت  استفاده  مانع  تبصره  این  حکم  بود.  نخواهد  ماده  از این  مزبور  هاي 

 ن، حسب مورد، نیست. هاي مقرر در این قانو معافیت 

فعالیت  -  2تبصره   از  حاصل  فعالیت درآمدهاي  قبیل  از  اقتصادي  هاي  هاي 

و واگذاري حقوق   هاي تولیديصنعتی، معدنی، تجاري، خدماتی و سایر فعالیت 

اشخاص موضوع این ماده، که به نحوي غیر از طریق شرکت نیز   براي   امالك 

ماده     بند (ج)  ه به نرخ مذکور درشود، در هر مورد به طور جداگانتحصیل می 

   مشمول مالیات خواهد بود.) این قانون 105(

مسئوالن اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به 

غیر در  بود.  خواهند  قانون  این  مقررات  طبق  مربوط  تکالیف  دادن  این  انجام 

با مودي مسو  متعلق  مالیات  پرداخت  به  ولیت تضامنی خواهند صورت نسبت 

 داشت.

 حذف شد. -  3تبصره 

 
 
 
 
 
اضافه شدن واگذاري حقوق امالك به موارد مشمول مالیات  •

 قانون مالیات هاي مستقیم  2اشخاص موضوع ماده 

 
  105با توجه به تغییرات نرخ مالیات اشخاص حقوقی در ماده   •

بند ج نرخ    این الیحه ، اشخاص موضوع این ماده مشمول 

 الیحه خواهند بود. 105ماده 

@ACCPress
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۳ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

 ما�یات � دارایی   - باب دوم  ما�یات � دارایی   - باب دوم 
 
 

 

 
 شمول عایدي امالك به عنوان مالیات بر دارایی   •

 

 ��ل اول: ما�یات � عایدی امالک  ��ل اول: ما�یات ساال� امالک 
انتقال قطعی امالك و حق واگذاري محل واقع در ایران  هر نوع نقل و    -3ماده   حذف شد.1380/ 27/11در تاریخ  -3ماده 

ذیل   موارد  استثناي  به  یا صاحبان حق  عین  مالکان  از طرف  انتقال  تاریخ  در 

مشمول مالیات بر عایدي امالك و حق واگذاري محل می باشد: الف) نقل و  

انتقال قطعی امالك و حق واگذاري محل که قبل از تصویب این قانون تملک  

 .شده باشد

 این قانون  77ب) نقل و انتقال قطعی امالك و حق واگذاري محل مشمول ماده  

ج) اولین نقل و انتقال قطعی یک واحد مسکونی توسط هر شخص حقیقی و یا 

 فرزندان صغیر تحت تکفل وي طی هر سه سال.  

 در اجراي این بند واگذاري سهم مشاعی یک انتقال محسوب می شود.

مالك و حق واگذاري محل به واسطه ارث یا وصیت در د) نقل و انتقال قطعی ا 

 زمان انتقال به نام وراث یا موصی له 

 هـ) نقل و انتقال قطعی امالك و حق واگذاري محل به صورت بالعوض

 این قانون  70و  68و) نقل و انتقال امالك و حق واگذاري محل مشمول مواد  

 ز) ماخذ محاسبه ارزش پایه ، زمان اجرایی شدن قانون می باشد .  

در مورد نقل و انتقال امالکی که به حق واگذاري محل قبل از الزم   –تبصره  

االجرا شدن این قانون تملک شده است ارزش زمان تملک ، قیمت تمام شده 

ملی خواهد آن بر مبناي ارزش زمان الزم االجرا شدن این قانون مطابق دستورالع

و   اقتصادي  امور  و توسط وزیر  تعیین  مالیاتی  امور  پیشنهادسازمان  به  که  بود 

  دارایی ابالغ می شود .

عایدي عبارت است از مابه التفاوت (مازاد) ارزش روز زمان واگذاري    -4ماده حذف شد.1380/ 27/11در تاریخ  -4ماده 

امالك و حق واگذاري محل نسبت به ارزش زمان تملک یا قیمت تمام شده آن. 
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٤ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

مرکزي   بانک  تورم  نرخ  معادل  تورم  افزایش  از  ناشی  ارزش  کسر  از  پس 

 جمهوري اسالمی ایران 

 نرخ هاي مالیات بر عایدي براساس مدت تملک به شرح زیر می باشد:   -5ماده   .شد حذف 27/11/1380  تاریخ در  -5 ماده

 درصد  50یکسال و کمتر

واحد درصد نرخ مذکور   10بیش از یکسال تا شش سال به ازاء هر سال معادل

 کاهش می یابد. 

 درصد   10چهار سال و بیشتر  

 تعیین نرخ مالیات بر عایدي امالك  •

مودیان مشمول این فصل مکلف اند در مواردي که معامالت برحسب   -6ماده   حذف شد.1380/ 27/11در تاریخ  -6ماده 

اسناد رسمی انجام می گیرد قبل از تنظیم سند، مالیات متعلق را پرداخت نمایند 

مالیاتی،   اظهارنامه  تسلیم  با  معامله  انجام  از  بعد  ماه  تا آخر  موارد  در سایر  و 

 ایند. مالیات متعلق را پرداخت نم

: دفاتر اسناد رسمی مکلف اند قبل از تنظیم سند، مبلغ مورد معامله را  1تبصره

براساس اظهار طرفین براي محاسبه مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور اعالم 

 و همین مبلغ را در سند تنظیمی ثبت کنند. 

گیرد،  2تبصره   نمی  انجام  اسناد رسمی  به موجب  معامالت  :  در مواردي که 

نتقال گیرنده مکلف است مراتب را تا آخر ماه بعد از انجام معامله به اداره امور  ا

پرداخت  در  مودي  با  این صورت  غیر  در  نماید،  اعالم  دار  مالیاتی صالحیت 

 مالیات و جریمه هاي متعلق مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

 تکالیف متعاملین و دفاتر اسناد رسمی  •

ملک و حق واگذاري محل از طریق انتقال قهري    مکرر: در صورتی که  6ماده   - 

یا بالعوض منتقل شده باشد، قیمت زمان تملک براي محاسبه مالیات این فصل 

 در انتقال بعدي، ارزش مبناي محاسبه مالیات زمان تملک خواهد بود. 

در مواردي که مبناي محاسبه مالیات در زمان انتقال قهري یا بالعوض   -تبصره 

این قانون بوده باشد، ارزش روز زمان تملک    64موضوع ماده  ارزش معامالتی  

براساس ارزش امالك مشابه طبق دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد سازمان  

 امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی می رسد.

تعیین تکلیف قیمت زمان تملک امالکی که از طریق انتقال   •

 تقل شده باشند. قهري یا بالعوض من
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٥ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

فسخ معامالت قطعی امالك و حق واگذاري محل براساس حکم مراجع    -7ماده   حذف شد.1380/ 27/11در تاریخ  -7ماده 

قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معامالت قطعی امالك و حق واگذاري محل 

تلقی نشده در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید  

و مالیات پرداختی نیز با رعایت مقررات مربوط مسترد خواهد شد. فسخ یا اقاله 

معامله قطعی بعد از شش ماه مشمول استرداد مالیات پرداختی نبوده و در این  

صورت براي محاسبه عایدي ملک و حق واگذاري محل در معامله بعدي، مبناي  

 یا اقاله معامله خواهد بود.  محاسبه ارزش زمان تملک، ارزش قبل از فسخ

  

عایدي امالك و حق واگذاري محل که مشمول مقررات این فصل   -مکرر  7ماده   - 

این   مالیات  بود. چنانچه  نخواهد  درآمد دیگري  بر  مالیات  است مشمول  شده 

این قانون باشد، مالیات موضوع ماده مزبور وصول    59فصل کمتر از مالیات ماده  

 خواهد شد.

  

انتقال     -  8ماده   حذف شد.1380/ 27/11در تاریخ  -8ماده  اسناد رسمی  تنظیم  التحریر  الثبت و حق  مبناي محاسبه حق 

 3امالك موضوع این فصل، براساس ارزش معامالتی با رعایت مقررات تبصره  

این قانون خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است میزان    64ماده  

این قانون،    187معامله را در گواهی موضوع ماده    ارزش معامالتی ملک مورد

 اعالم نماید.

  

آئین نامه اجرایی این فصل ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ این قانون   -9ماده   حذف شد.1380/ 27/11در تاریخ  -9ماده 

امور اقتصادي و دارایی    وزیربا پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب  

 می رسد.
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٦ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

  فصل دوم: مالیات ساالنه خودروهاي شخصی  فصل دوم: مالیات مستغالت مسکونی خالی 

انواع خودروهاي    -10ماده   حذف شد.27/11/1380تاریخ  در  -10ماده  از اشخاص حقیقی و حقوقی)  (اعم  مالکین  کلیه 

و  سواري و وانت دوکابین داراي شماره انتظامی شخصی خود و فرزندان صغیر  

 5تحت تکفل خود که در پایان هر سال مجموع ارزش آنها بیش از    محجور

 میلیارد ریال باشد، به شرح زیر مشمول مالیات ساالنه خودرو می باشند.

 میلیارد ریال نسبت به کل ارزش                       یک درصد   7تا مبلغ 

 و درصد میلیارد ریال          د 7میلیارد ریال نسبت به مازاد   15تا مبلغ 

 میلیارد ریال        سه درصد 15میلیارد ریال نسبت به مازاد   25تا مبلغ 

 میلیارد ریال        چهار درصد  25میلیارد ریال نسبت به مازاد   40تا مبلغ 

 میلیارد ریال                                     پنج درصد  40نسبت به مازاد 

خودرو  1تبصره   مالیات  محاسبه  ماخذ  انواع :  روز  قیمت  ماده،  این  موضوع 

خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان مالیاتی  

کشور تا پایان دي ماه هر سال براي اجرا در همان سال تعیین و اعالم می شود. 

ماخذ مزبور براي انواع خودرو  که بعد از اعالم سازمان و تا پایان سال تولید 

وند، بالفاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور یا وارد می ش

 تعیین و اعالم خواهد شد.

: اشخاص مشمول مالیات این ماده مکلف اند مالیات هر سال را تا پایان  2تبصره  

اردیبهشت ماه سال بعد، به حساب سازمان مالیاتی کشور واریز نمایند. در غیر  

 ن قانون خواهد بود. ای 190این صورت مشمول جریمه ماده 

: دفاتر اسناد رسمی و نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران(معاونت  3تبصره  

پالك  تعویض  و  سند  ثبت  از  مورد  اند حسب  مکلف  رانندگی)  و  راهنمایی 

خودرو که مالیات آن پرداخته نشده است خودداري نمایند. در غیر این صورت 

 نی خواهند داشت. با مودي در پرداخت مالیات مسئولیت تضام 

: نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران، مکلف است اطالعات مربوط   4تبصره  

به انواع خودروهاي شخصی را به همراه مشخصات، نشانی و تلفن همراه مالک  

ضروري است ضمن تطبیق نصاب هاي مقرر در این ماده، با  •

، با در نظر گرفتن 1399قانون بودجه سال    6بند (ت) تبصره  

 هاي سنوات آتی تغییرکند. نرخ تورم ساالنه نصاب 

این ماده ماخذ محاسبه مالیات را به   1باتوجه به اینکه تبصره  •

رسد،  تاریخ ساخت یا واردات، محدود نموده است، به نظر می 

و   اسقاطی  هاي  اتومبیل  نظیر  مواردي  تکلیف  تبصره،  متن 

 تصادفی را معین ننموده است. 
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 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

و مالکین آنها به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر میکند به صورت 

د. سازمان مکلف است با توجه به اطالعات  آنالین در اختیار آن سازمان قرار ده

به  سال  همان  پایان  تا  سال  هر  متعلق  مالیات  میزان  اعالم  به  نسبت  مذکور، 

 اشخاص مشمول اقدام نماید. 

 .حذف شد27/11/1380در تاریخ   -11ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حذف شد.27/11/1380در تاریخ   -11ماده 
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۸ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

  ��ل �وم: ما�یات ساال� امالک �س�و�ی  ��ل �وم: ما�یات � ارا�ی با� 
 

، الزم است 1399قانون بودجه سال    6با توجه به بند (ت) تبصره  

مالك  1399عنوان پایه سال نصاب هاي مقرر در تبصره مذکور به 

عمل قرار گرفته و با در نظر گرفتن نرخ تورم ساالنه براي سنوات  

 آتی تغییرکند. 

: کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به جمع ارزش  12ماده  حذف شد.27/11/1380در تاریخ   -12ماده 

کاربري مسکونی) خود روز امالك مسکونی (اعم از خانه یا آپارتمان و زمین با  

و فرزندان صغیر تحت تکفل خود که در پایان هر سال مجموع ارزش آنها بیش 

 میلیارد ریال باشد، به شرح زیر مشمول مالیات ساالنه امالك می باشند. 50از 

 میلیارد ریال نسبت به کل ارزش                    یک در هزار   70تا مبلغ 

 میلیارد ریال      سه در هزار   70میلیارد ریال نسبت به مازاد  150تا مبلغ 

 میلیارد ریال    چهار در هزار  150میلیارد ریال نسبت به مازاد  250تا مبلغ 

 میلیارد ریال    پنج در هزار  250میلیارد ریال نسبت به مازاد  400تا مبلغ 

 شش در هزار                        میلیارد ریال            400نسبت به مازاد 

مسکونی براساس   : منظور از ارزش روز موضوع این ماده، ارزش امالك1تبصره  

قانون مالیات هاي مستقیم    64معادل ضرایبی از ارزش معامالتی موضوع ماده  

قبل از الزم االجرا شدن این    وزارت امور اقتصادي و داراییاست که توسط  

از سال هاي بعد تا پایان دي ماه هر سال  براي اجرا در ماده در سال اول و  

 اعالم خواهد شد.   پس از تصویب هیئت وزیرانهمان سال تعیین و  

در مواردي که مودي نسبت به ارزش تعیین شده مذکور معترض باشد، ارزش  

منتخب  دادگستري  رسمی  کارشناسان  ارزیابی  براسااس  مذکور  امالك  روز 

 کشور خواهد بود. سازمان امور مالیاتی

این قانون و    2: حکم این ماده نسبت به امالك اشخاص موضوع ماده  2تبصره  

نیز خوابگاه هاي دانشجویی دانشگاه هاي دولتی و غیر دولتی، جاري نخواهد 

 شد.

اشخاص مشمول این فصل مکلف اند حداکثر ظرف مدت شش ماه   - 13ماده   حذف شد.27/11/1380در تاریخ   -13ماده 

بارگذاري مشخصات  یا  و  ثبت  به  قانون نسبت  این  االجرا شدن  از الزم  پس 

در تمامی ایستگاه   با توجه به حضور سازمان امور مالیاتی •

هاي قانونی نقل و انتقال امالك، همچنین تکلیف سازمان  
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۹ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

امالك مشمول مالیات این فصل خود در سامانه اي که توسط سازمان اعالم می  

  یکبار در هرسال از پرداخت مالیات معاف هستند. شود، اقدام نمایند.

در موارد نقل و انتقال ملک مشمول، انتقال گیرنده مکلف است ظرف مدت سه 

ماه از تاریخ مالکیت و براي امالك مسکونی احداث شده، سه ماه پس از تاریخ  

نصب کنتور برق نسبت به ثبت و یا بارگذاري امالك مذکور در سامانه یاد شده 

 اقدام نماید.

امور مالیاتی به برقراري نظام جامع مالیاتی، افزایش تکالیف 

 مالیاتی توده مردم از توجیه کافی برخوردار نیست. 

 
 
 

کلیه اشخاص مشمول مالیات این فصل مکلف اند مالیات ساالنه امالك هر    -14ماده   حذف شد.27/11/1380در تاریخ   -14ماده 

سال بعد به   تیرماهتحت تکفل خود را تا پایان    و محجورسال خود و فرزندان صغیر   

حساب سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند. در غیر این صورت مشمول جریمه  

 این قانون خواهند بود.   190ماده  

 

توانند حداقل  1تبصره   می  بوده  مسکونی  واحد  داراي یک  که  اشخاصی  درصد    10: 

مالیات متعلق هر سال را پرداخت و مابقی آن را تا زمان نقل و انتقال ملک به تعویق  

بیندازند. در این صورت در زمان پرداخت مالیات معوقه، مالیات مذکور متناسب با نرخ  

 تورم افزایش و وصول خواهد شد.

این فصل  2صره  تب مالیات  تا زمان نصب کنتور برق مشمول  امالك در حال ساخت   :

 نخواهد شد.

 
 
 
 

 
 

 
از   • و نحوه احصاء آن در متن صدر   "درآمد ساالنه"منظور 

 ، به روشنی بیان نشده است.   1تبصره 

 

 

به پایگاه هاي     با استفاده ازسازمان امور مالیاتی کشور مکلف است    -15ماده   حذف شد.27/11/1380در تاریخ   -15ماده 

اطالعات سایر اشخاص که به نحوي اطالعات مربوط به امالك اشخاص را در 

از جمله سامانه سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و سامانه وزارت اختیار دارند،  

م و مالیات متعلق را تعیین اقدا  خودنسبت به تکمیل سامانه     راه و شهر سازي

 و به نحو مقتضی به اشخاص مشمول اعالم نماید.

عدم همکاري اشخاص دارنده اطالعات موجب مسئولیت تضامنی در پرداخت 

 مالیات خواهد بود.

و نحوه احراز    "سایر اشخاص  "صرفنظر از اینکه منظور از   •

در متن ماده  مشخص نگردیده است، به نظر    "عدم همکاري"

مکرر و بند (ت) آن، از کفایت الزم براي    169رسد، ماده  می  

 تامین هدف این ماده از الیحه برخوردار است. 

  حذف شد.27/11/1380در تاریخ   -16ماده  حذف شد.27/11/1380در تاریخ   -16ماده 
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۱۰ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

  ��ل �ھارم: ما�یات � ارث  ��ل �ھارم: ما�یات � ارث 

در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی  هایی که  اموال و دارایی -17ماده  

 :یا فرضی انتقال می یابد،به شرح زیر مشمول مالیات است 

سپرده -1 به  به نسبت  بهادار  اوراق  سایر  و  مشارکت  اوراق  بانکی،   هاي 

) این ماده و سودهاي متعلق به آنها و همچنین 2استثناي موارد مندرج در بند(

انتقال به نام وراث و یا پرداخت و    سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت

 ) %3تحویل به آنها به نرخ سه درصد (

برابر  5/1نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم ( -2  (

مکرر) این قانون طبق  143) و ماده(143) ماده(1نرخهاي مذکور در تبصره(

 مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث 

االمتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهاي مذکور  حقنسبت به   -3

نرخ ده درصد( به  آنها تصریح نشده است،  تاریخ %10به  ارزش روز در   (

 تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث 

نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوري، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو  -4

مالیاتی کشور در تاریخ ثبت   ) بهاي اعالمی توسط سازمان امور %2درصد(

 انتقال به نام وراث 

5- ) نیم  امالك و حق واگذاري محل یک و  به  نرخهاي  1/ 5نسبت  برابر   (

) این قانون به مأخذ ارزش معامالتی امالك و یا به مأخذ  59مذکور در ماده(

 ارزش روز حق واگذاري حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث 

به   -6 دارایینسبت  از اموال و  ایرانی که در خارج  متوفاي  به  متعلق  هاي 

کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت 

)   %10ها پرداخت شده است به نرخ ده درصد(محل وقوع اموال و دارایی

ارزش ماترك که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال 

جه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا  هایی که در نتیاموال و دارایی -17ماده  

 :فرضی انتقال می یابد،به شرح زیر مشمول مالیات است 

استثناي    هاي بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار بهنسبت به سپرده  -1

) این ماده و سودهاي متعلق به آنها و همچنین سود سهام 2موارد مندرج در بند(

ل به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها  و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقا

 )%3به نرخ سه درصد ( 

) برابر نرخهاي  5/1نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم ( -2

مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور 143) و ماده(143) ماده(1مذکور در تبصره(

 در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث 

یاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهاي مذکور به االمت نسبت به حق  -3

) ارزش روز در تاریخ تحویل یا  %10آنها تصریح نشده است، به نرخ ده درصد(

 ثبت انتقال به نام وراث 

نرخ دو   -4 به  هوایی  و  دریایی  زمینی،  موتوري،  نقلیه  انواع وسایل  به  نسبت 

کشور در تاریخ ثبت انتقال    ) بهاي اعالمی توسط سازمان امور مالیاتی %2درصد(

 به نام وراث 

) برابر نرخهاي مذکور 5/1نسبت به امالك و حق واگذاري محل یک و نیم ( -5

) این قانون به مأخذ ارزش معامالتی امالك و یا به مأخذ ارزش روز  59در ماده(

 حق واگذاري حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث 

هاي متعلق به متوفاي ایرانی که در خارج از کشور نسبت به اموال و دارایی -6

واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع 

) ارزش ماترك که   %10ها پرداخت شده است به نرخ ده درصد(اموال و دارایی 

مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در 
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۱۱ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به  قرار گرفته  

 مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث 

محاسبه و أخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از الزم االجراء   -1تبصره  

) اعم از اینکه پرونده مالیاتی براي آنها تشکیل  1/1/1395شدن این قانون (

 مول حکم این ماده نخواهد بود.شده یا نشده باشد، مش

نرخهاي مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در    -2تبصره  

صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهاي مذکور در این ماده به 

 ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد. 

و    -3تبصره   اموال  باشند،  خارجی  تبعه  وراث،  و  متوفی  که  درصورتی 

هاي متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه  ی دارای 

 اول خواهد بود.

)،  2در مواردي که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهاي (  -4تبصره  

) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، عالوه بر  5) و (4(

بق مقررات فصول مربوط  مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات ط

 خواهند بود.

سایر    -5تبصره   و  بانکها  با  تملیک  شرط  به  اجاره  عقود  از  ناشی  حقوق 

نهادهاي مالی و اعتباري، نسبت به عرصه و اعیان امالك بر اساس ارزش  

 معامالتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.

دم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال  صورت ع

 یا تحویل به نام وراث

محاسبه و أخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از الزم االجراء    - 1تبصره  

) اعم از اینکه پرونده مالیاتی براي آنها تشکیل شده 1/1/1395شدن این قانون (

 ده نخواهد بود.یا نشده باشد، مشمول حکم این ما

در   -2تبصره   است.  اول  طبقه  وراث  به  مربوط  ماده  این  در  مذکور  نرخهاي 

این ماده به  صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهاي مذکور در 

 ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد. 

هاي  درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی   -3تبصره  

در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد   متوفی که

 بود. 

) و  4)، (2در مواردي که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهاي (  -4تبصره  

) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، عالوه بر مالیات 5(

مربوط خواهند   بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول

 بود. 

حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها و سایر نهادهاي    -5تبصره  

مالی و اعتباري، نسبت به عرصه و اعیان امالك بر اساس ارزش معامالتی در 

 تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.

 شوند:تقسیم می وراث از نظر این قانون به سه طبقه  ـ 18ماده 

مادر، زن   1 از: پدر،  اول که عبارتند  اوالد و اوالد  ـ وراث طبقۀ  ، شوهر، 

 اوالد.

 ـ وراث طبقۀ دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اوالد آنها.  2

 ، خاله و اوالد آنها.، دایی ـ وراث طبقۀ سوم که عبارتند از: عمو، عمه  3

 شوند:نون به سه طبقه تقسیم می وراث از نظر این قا ـ 18ماده 

 ، شوهر، اوالد و اوالد اوالد. ـ وراث طبقۀ اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن  1

 ـ وراث طبقۀ دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اوالد آنها.  2

 ، خاله و اوالد آنها.، دایی ـ وراث طبقۀ سوم که عبارتند از: عمو، عمه  3

 

هاي مستقیم،  ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات  2موجب بند    به  -19ماده  

 ) حذف شد19، ماده ( 31/4/1394مصوب 

هاي مستقیم،  ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات  2به موجب بند    - 19ماده  

 ) حذف شد19، ماده ( 31/4/1394مصوب 
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۱۲ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

هاي مستقیم،  قانون مالیاتماده واحده قانون اصالح    2به موجب بند    -20ماده  

 .) حذف شد20، ماده (31/4/1394مصوب 

هاي مستقیم،  ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات  2به موجب بند    - 20ماده  

 .) حذف شد20، ماده (31/4/1394مصوب 

 

اموالی که جزء ماترك متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص،  -21ماده 

اختیار   در  بالعوض  به صورت  یا  و  سلب  آنها  موضوع  مالکیت  اشخاص 

تأیید  2ماده( با  این قانون قرار گیرد،  اشخاص مزبور از شمول مالیات بر  ) 

صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش  ارث خارج و در 

ا یا  عوض  اموال آن  جزء  باشد،  کمتر  کدام  هر  شده  مالکیت  سلب   موال 

ارث مشمول  بر  ماده( موضوع  مالیات  در  مربوط  قانون  17ردیفهاي  این   (

 .محسوب و مشمول مالیات خواهد بود

یا احکام خاص،   -21ماده   باشد و طبق قوانین  متوفی  ماترك  اموالی که جزء 

) 2اشخاص موضوع ماده(یار  مالکیت آنها سلب و یا به صورت بالعوض در اخت 

اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و  این قانون قرار گیرد، با تأیید  

صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال در

اموال  باشد، جزء  کمتر  هر کدام  مالکیت شده  بر ارث مشمول  سلب   مالیات 

ماده موضوع در  مربوط  مالیات 17(ردیفهاي  مشمول  و  محسوب  قانون  این   (

 .خواهد بود

 

بند     - 22ماده   موجب  مالیات  2به  قانون  اصالح  قانون  واحده  هاي  ماده 

 .) حذف شد22، ماده (31/4/1394مستقیم، مصوب 

هاي مستقیم،  ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات   2به موجب بند     -22ماده  

 .شد ) حذف 22، ماده (31/4/1394مصوب 

 

  حذف شد.  07/02/1371در تاریخ   -23ماده  حذف شد.  07/02/1371در تاریخ   -23ماده 

 اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:   - 24ماده 

پس 1 و  وظیفه  و  بازنشستگی  پایان خدمت،  .وجوه  مزایاي  و  انداز خدمت 

استحقاقی  مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی  

هاي اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه  استفاده نشده و بیمه

هاي عمر و زندگی، خسارت فوت  انواع بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل یا بیمه 

و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکجا و یا به طور مستمر به ورثه  

 گردد. متوفی پرداخت می 

منقول  2 (.اموال  بند  مشمولین  به  (4متعلق  ماده  مورخ  39)  وین  قرارداد   (

و بند   1342) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه  51و ماده (1340فروردین  

)4) ماده  وین مورخ  38)  قرارداد  مقرر   1353اسفندماه  )  با رعایت شرایط 

 متقابل.درقرارداد مزبور با شرط معامله  

 اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:   - 24ماده 

بات انداز خدمت و مزایاي پایان خدمت، مطال .وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس 1

استحقاقی استفاده نشده مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی 

گزار و  هاي اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه و بیمه

هاي عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه انواع بیمه  یا کارفرما از قبیل 

مر به ورثه متوفی پرداخت و مانند آنها حسب مورد که یکجا و یا به طور مست 

 گردد. می 

) قرارداد وین مورخ فروردین  39) ماده (4.اموال منقول متعلق به مشمولین بند ( 2

) 38) ماده (4و بند (  1342) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه  51و ماده (1340

با    1353اسفندماه  قرارداد وین مورخ   با رعایت شرایط مقرر درقرارداد مزبور 

 متقابل.مله  شرط معا
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۱۳ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

موسسه .3 و  سازمانها  براي  که  (اموالی  ماده  در  مذکور  قانون  2هاي  این   (

و   سازمانها  تأیید  شرط  به  گردد  واقع  حبس  یا  نذر  یا  وقف  مورد 

 مذکور. هاي موسسه

 البیت محل سکونت متوفی . اثاث 4

) این قانون مورد 2هاي مذکور در ماده (اموالی که براي سازمانها و موسسه  .3

 مذکور.هاي وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمانها و موسسه 

 البیت محل سکونت متوفی . اثاث 4

انقالب اسالمی  ـ وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي   25ماده  

 بود.مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند 

از   یکی  تأیید  به  منوط  ماده  این  مقررات  از  استفاده  براي  شهادت  احراز 

نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران و یا بنیاد شهید انقالب اسالمی حسب  

  باشد.می مورد 

شهداي   25ماده   اموال  به  نسبت  دوم  و  اول  طبقات  وراث  اسالمی  ـ  انقالب 

 بود.مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند 

احراز شهادت براي استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهاي  

م حسب  اسالمی  انقالب  شهید  بنیاد  یا  و  ایران  اسالمی  جمهوري  ورد مسلح 

 باشد.می 

 

وراث متوفی (منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده  -26ماده  

هاي کفن و دفن در حدود عرف و  قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه

عادات و واجبات مالی و عبادي در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی  

ف مدت یک سال از تاریخ فوت ) این قانون، ظر17از ماترك موضوع ماده (

اي حاوي کلیه اقالم ماترك با تعیین ارزش روز زمان فوت متوفی اظهارنامه 

و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان  

شود به انضمام مدارك زیر به اداره امور مالیاتی  امور مالیاتی کشور تهیه می 

 صالحیتدار تسلیم نماید: 

 نوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی رو-1

رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی  -2

 نسبت به اموال و حقوق مالی است. 

وصیتنامه  -3 اگر  متوفی  وصیتنامه  آخرین  شده  گواهی  تصویر  یا  رونوشت 

 موجود باشد.

وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت  ز طرفدر صورتی که اظهارنامه ا-4

 نامه کالتنامه یا قیم یا تصویر گواهی شده و

 ربطرونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذي -5

وراث متوفی (منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی   -26ماده  

هاي کفن و دفن در حدود عرف و عادات و  آنها موظفند به منظور کسر هزینه 

واجبات مالی و عبادي در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترك 

) ماده  مدت  17موضوع  ظرف  قانون،  این  متوفی  )  فوت  تاریخ  از  سال  یک 

اي حاوي کلیه اقالم ماترك با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح اظهارنامه 

مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی  

شود به انضمام مدارك زیر به اداره امور مالیاتی صالحیتدار تسلیم کشور تهیه می 

 نماید: 

 ا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی رونوشت ی -1

رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی  -2

 نسبت به اموال و حقوق مالی است. 

رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود -3

 باشد.

وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا   در صورتی که اظهارنامه از طرف -4

 نامهکالتنامه یا قیم تصویر گواهی شده و

 ربطرونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذي -5
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۱٤ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را  

 رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند: 

کلیه ماترك متوفی کمتر از دیون محقق  الف ـ در صورتی که ارزش روز  

هاي  متوفی، واجبات مالی و عبادي و هزینه کفن و دفن باشد، اموال و دارایی 

هاي این قانون نخواهد شد و مالیات  )17متوفی مشمول مالیات موضوع ماده (

کننده مسترد  پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت

 خواهد شد.

ـ در صورتی که ارزش روز ماترك بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات ب  

ودفن باشد، در این صورت موارد مزبور به  هاي کفنمالی و عبادي و هزینه 

دارایی  و  اموال  روز  ارزش  از  بندهاي(ترتیب  موضوع  (1هاي   ،(2)  ،(3  ،(

)4( ) مأخذ )17ماده( )5و  به  مورد  ماترك حسب  مازاد  و  کسر  قانون   این 

هاي پرداختی  مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات 

کننده  این قانون با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت )17موضوع ماده(

 مسترد خواهد شد. 

ج ـ در صورتی که کل ماترك یا بخشی از آن مطابق بندهاي(الف) و (ب)  

موظف است گواهی الزم مبنی بر    مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی

بالمانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول  

عنوان مراجع  این قانون به )17متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده(

 ربط صادر نماید.ذي 

در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارك و اسناد مثبته قانونی  ـ1تبصره

وده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صالحیتدار قرار گیرد قابل  ب

 کسر از ماترك خواهد بود. 

نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و آیین  ـ2تبصره

شود ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه می دارایی 

  رسد.می تصویب هیأت وزیران و به 

را   مقرر  مهلت  در  تسلیمی  اظهارنامه  است  مکلف  مربوط  مالیاتی  امور  اداره 

 رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند: 

ماترك متوفی کمتر از دیون محقق متوفی،  الفـ  در صورتی که ارزش روز کلیه  

هاي متوفی  واجبات مالی و عبادي و هزینه کفن و دفن باشد، اموال و دارایی 

هاي پرداختی  این قانون نخواهد شد و مالیات  )17مشمول مالیات موضوع ماده (

 کننده مسترد خواهد شد. ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت 

ورتی که ارزش روز ماترك بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات ب ـ در ص

هزینه  و  عبادي  و  کفنمالی  به هاي  مزبور  موارد  این صورت  در  باشد،  ودفن 

و   ) 4)، (3)، (2)، (1هاي موضوع بندهاي(ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی 

در ماده این قانون کسر و مازاد ماترك حسب مورد به مأخذ مقرر   )17ماده( )5(

مالیات  اضافه  و  شد  خواهد  مالیات  مشمول  موضوع مزبور  پرداختی  هاي 

کننده مسترد خواهد این قانون با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت )17ماده(

 شد.

 

ج ـ در صورتی که کل ماترك یا بخشی از آن مطابق بندهاي(الف) و (ب)  

موظف مالیاتی  امور  اداره  نباشد،  مالیات  بر   مشمول  مبنی  الزم  گواهی  است 

غیرمشمول   دارایی  و  اموال  تحویل  یا  پرداخت  یا  انتقال  یا  ثبت  بودن  بالمانع 

عنوان مراجع  این قانون به )17متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده(

 ربط صادر نماید.ذي 

در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارك و اسناد مثبته قانونی بوده  ـ1تبصره

اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صالحیتدار قرار گیرد قابل کسر از   و

 ماترك خواهد بود. 

و  آیین  ـ2تبصره اموال  ارزیابی  رسیدگی،  نحوه  درمورد  ماده  این  اجرائی  نامه 

شود ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه می دارایی 

  د.رستصویب هیأت وزیران می و به 
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۱٥ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

هاي مستقیم،  ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات  2به موجب بند    -27ماده  

 .) قانون و تبصره آن حذف شد27، ماده (31/4/1394مصوب 

هاي مستقیم،  ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات  2به موجب بند    - 27ماده  

 .) قانون و تبصره آن حذف شد27، ماده (31/4/1394مصوب 

 

هاي مستقیم،  ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات  2به موجب بند    -28ماده  

 .) قانون و تبصره آن حذف شد28، ماده (31/4/1394مصوب 

هاي مستقیم،  ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات  2به موجب بند    - 28ماده  

 .) قانون و تبصره آن حذف شد28، ماده (31/4/1394مصوب 

 

هاي مستقیم،  ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات  2ه موجب بند  ب  -29ماده  

 .) قانون حذف شد29، ماده (31/4/1394مصوب 

هاي مستقیم،  ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات  2به موجب بند    - 29ماده  

 .) قانون حذف شد29، ماده (31/4/1394مصوب 

 

هاي مستقیم،  الح قانون مالیاتماده واحده قانون اص  2به موجب بند    -30ماده  

 .) قانون و تبصره آن حذف شد30، ماده (31/4/1394مصوب 

هاي مستقیم،  ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات  2به موجب بند    - 30ماده  

 .) قانون و تبصره آن حذف شد30، ماده (31/4/1394مصوب 

 

هاي مستقیم،  مالیاتماده واحده قانون اصالح قانون    2به موجب بند    -31ماده  

 .) قانون حذف شد31، ماده (31/4/1394مصوب 

هاي مستقیم،  ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات  2به موجب بند    - 31ماده  

 .) قانون حذف شد31، ماده (31/4/1394مصوب 

 

هاي مستقیم،  ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات  2به موجب بند    -32ماده  

 .) قانون و تبصره هاي آن حذف شد32، ماده (31/4/1394مصوب 

هاي مستقیم،  ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات  2به موجب بند    - 32ماده  

 .) قانون و تبصره هاي آن حذف شد32، ماده (31/4/1394مصوب 

 

ـ مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظف اند ظرف سه  33ماده  

مراتب را ضمن ارسال کلیۀ    تاریخ اطالع از وقوع فوت اتباع ایرانی ماه از  

اطالعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول یا غیرمنقول واقع در کشور محل  

امور   وزارت  طریق  از  آنها،  ارزش  و  مشخصات  تعیین  با  خود،  مأموریت 

 خارجه به وزارت امور اقتصادي و دارایی اعالم نمایند.

آیین  ـ  تاریخ  تبصره  از  ماه  ماده ظرف شش  این  اجرایی  این  نامۀ  تصویب 

هاي امور اقتصادي و دارایی و امور خارجه تهیه و به قانون توسط وزارتخانه

 تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 

ـ مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظف اند ظرف سه ماه   33ماده  

مراتب را ضمن ارسال کلیۀ اطالعات   نی از تاریخ اطالع از وقوع فوت اتباع ایرا

در مورد ماترك آنان اعم از منقول یا غیرمنقول واقع در کشور محل مأموریت 

خود، با تعیین مشخصات و ارزش آنها، از طریق وزارت امور خارجه به وزارت 

 امور اقتصادي و دارایی اعالم نمایند. 

تصویب این قانون تاریخ    نامۀ اجرایی این ماده ظرف شش ماه ازتبصره ـ آیین 

هاي امور اقتصادي و دارایی و امور خارجه تهیه و به تصویب توسط وزارتخانه

 هیأت وزیران خواهد رسید.

 

مالیات  -34ماده   پرداخت  گواهی  أخذ  از  قبل  نیستند  مجاز  زیر  اشخاص 

له هاي متوفی را به وراث یا موصیمربوط موضوع این قانون، اموال ودارایی 

هاي  کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معامالتی راجع به اموال و دارایی   تسلیم

 :مزبور انجام دهند

یات مربوط اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از أخذ گواهی پرداخت مال - 34ماده  

له تسلیم کنند هاي متوفی را به وراث یا موصیموضوع این قانون، اموال ودارایی 

اموال و دارایی  به  یا معامالتی راجع  ثبت و  آنها  نام  به  یا  انجام  و  هاي مزبور 

 :دهند
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۱٦ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

نهادهاي   -1 موسسات،  اعتباري، شرکتها،  و  مالی  موسسات  سایر  و  بانکها 

عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد 

 .توفی نزد خود دارندیا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از م

ادارات ثبت اسناد و امالك موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا   -2

 نمایند. له ثبت میموصی

می  -3 که  موقعی  رسمی  اسناد  تقسیم دفاتر  معامله  خواهند  نوع  هر  یا  نامه 

 .هاي متوفی را ثبت نمایند وراث راجع به اموال و دارایی 

 .باشدآنها مالک سهام یا سهم الشرکه میشرکتهایی که متوفی در  -4

 هاي سرمایه گذاري و سایر نهادهاي مالی شرکتهاي کارگزاري، صندوق  -5

 هاي ادارات ثبت اسناد و امالك کشورهاي دادگستري و صندوق صندوق  -6

)  2استثناي اشخاص موضوع بندهاي(اشخاص مذکور در بندهاي یادشده (به

) این قانون) در 2) ماده(2) و (1موضوع بندهاي() این ماده و اشخاص  6و (

صورت تخلف عالوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به  

اي  پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسوولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه

میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانکها، شرکتها و  به

نیز مسوولیت  موسسات دولتی  معاونان وي در تخلف  متخلف و شرکا و   ،

 .تضامنی خواهند داشت

ادارات ثبت اسناد و   ادارات اجراي احکام دادگستري،  محاکم دادگستري، 

و   صغار  سرپرستی  اداره  و  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  کشور،  امالك 

  هاي ادارات ثبت اسناد و امالك هاي دادگستري، صندوق محجورین، صندوق 

) این قانون در صورتی  2) ماده(2) و (1کشور و اشخاص موضوع بندهاي(

هاي که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی 

متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف  

مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی  

 .شور ارسال کنند ک

بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباري، شرکتها، موسسات، نهادهاي عمومی   -1

حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا  غیردولتی و سایر اشخاص  

 .جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند

ادارات ثبت اسناد و امالك موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا   -2

 نمایند. له ثبت میموصی

وراث    نامه یا هر نوع معاملهخواهند تقسیم دفاتر اسناد رسمی موقعی که می  -3

 .هاي متوفی را ثبت نمایندراجع به اموال و دارایی 

 .باشدشرکتهایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم الشرکه می -4

 هاي سرمایه گذاري و سایر نهادهاي مالی شرکتهاي کارگزاري، صندوق  -5

 هاي ادارات ثبت اسناد و امالك کشور هاي دادگستري و صندوق صندوق  -6

) و  2استثناي اشخاص موضوع بندهاي(در بندهاي یادشده (بهاشخاص مذکور  

بندهاي(6( موضوع  اشخاص  و  ماده  این   (1) و  ماده(2)  در 2)  قانون)  این   (

به  نسبت  وراث  مشمول  مال  ارزش  معادل  تا  اینکه  بر  عالوه  تخلف  صورت 

جریمه  مشمول  دارند،  تضامنی  مسوولیت  متعلق  جرائم  و  مالیات  اي  پرداخت 

د به و  میزان  شرکتها  بانکها،  مورد  در  بود.  خواهند  نیز  متعلق  مالیات  برابر  و 

موسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وي در تخلف نیز مسوولیت تضامنی  

 .خواهند داشت 

محاکم دادگستري، ادارات اجراي احکام دادگستري، ادارات ثبت اسناد و امالك 

اداره   و  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  محجورین،  کشور،  و  صغار  سرپرستی 

صندوق صندوق  دادگستري،  و  هاي  کشور  امالك  و  اسناد  ثبت  ادارات  هاي 

) این قانون در صورتی که در حیطه 2) ماده(2) و (1اشخاص موضوع بندهاي(

هاي متوفی صادر یا  وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی 

ن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آ

 .مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند
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۱۷ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم  

یا عدم أخذ مفاصاي مالیاتی، عالوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداري و 

دو   معادل  نقدي  پرداخت جزاي  به  مکلف  به خود،  مربوط  قانونی دستگاه 

سازمان امور مالیاتی  برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوي از طرف  

این حکم در  بود.  مراجع قضائی ذي ربط خواهند  به موجب حکم  کشور 

 .مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجري است

تواند اشخاصی را که اموال موضوع  سازمان امور مالیاتی کشور می -1تبصره  

پرداخت  ) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از  17) ماده(1بند(

یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از 

پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث  

نمایند در این صورت اشخاص مذکور مکلفند یا ذي  پرداخت  نفعان دیگر 

رف مدت مذکور  نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظ مشخصات وراث یا ذي 

 .به سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کنند

پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی  نامه اجرائی این ماده به آیین -2تبصره  

به قانون  این  تصویب  از  پس  ماه  مدت شش  هیأت ظرف  وزیران    تصویب 

 خواهد رسید.

کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا  

عدم أخذ مفاصاي مالیاتی، عالوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداري و قانونی  

پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارت دستگاه مربوط به خود، مکلف به  

وارده به دولت با اقامه دعوي از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به موجب 

حکم مراجع قضائی ذي ربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان  

 .متخلفان مذکور نیز مجري است

اموال موضوع تواند اشخاصی را که  سازمان امور مالیاتی کشور می  -1تبصره  

) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا  17) ماده(1بند(

تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت 

نفعان  به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذي 

صورت اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث دیگر پرداخت نمایند در این  

نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی  یا ذي 

 .کشور اعالم کنند

پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی  نامه اجرائی این ماده به آیین - 2تبصره  

ان خواهد وزیر   تصویب هیأت ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به

 رسید.

هاي مستقیم،  ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات  6به موجب بند    -35ماده  

 .حذف شد 35، ماده 31/4/1394مصوب

هاي مستقیم،  ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات  6به موجب بند    - 35ماده  

 .حذف شد 35، ماده 31/4/1394مصوب

 

هاي مستقیم،  واحده قانون اصالح قانون مالیاتماده    6به موجب بند    -36ماده  

 .حذف شد 36، ماده 31/4/1394مصوب

هاي مستقیم،  ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات  6به موجب بند    - 36ماده  

 .حذف شد 36، ماده 31/4/1394مصوب

 

هاي مستقیم،  ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات  6به موجب بند    -37ماده  

 .حذف شد 37، ماده 31/4/1394مصوب

هاي مستقیم،  ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات  6به موجب بند    - 37ماده  

 .حذف شد 37، ماده 31/4/1394مصوب
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۱۸ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل  اموالی که به   -38ماده  

ه غیر وراث  ) این قانون و در صورتی که ب17شود به نرخ مذکور در ماده (می 

) بند  در  مذکور  اشخاص  استثناي  ماده(3به  شود 24)  منتقل  قانون،  این   (

 .مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود

که   یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی در مواردي که منافع مالی، مورد نذر

مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثناي اشخاص مذکور  

بند( ماده(3در  هر سال  24)  منافع  به  نسبت  قانون  این  بر )  مالیات    مشمول 

 .درآمد خواهند بود

با   -تبصره  که وصیت  بود  مالیات خواهد  مشمول  وقتی  مورد وصیت  مال 

 فوت موصی قطعی شده باشد.

شود موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می   اموالی که به -38ماده  

) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثناي  17به نرخ مذکور در ماده (

) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر 24) ماده(3اشخاص مذکور در بند (

 .درآمد اتفاقی خواهد بود

که  باشد و همچنین منافع مالی  یا وصیت در مواردي که منافع مالی، مورد نذر

مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثناي اشخاص مذکور 

 مشمول مقررات فصل ) این قانون نسبت به منافع هر سال  24) ماده(3در بند(

 .درآمد خواهند بود

مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت   -تبصره 

 شده باشد.موصی قطعی 

  "فصل درآمد"با توجه به اینکه در الیحه فصلی تحت عنوان   •

وجود ندارد، عبارت اصالحی ایجاد ابهام نموده، ابقاء عبارت  

 قبلی توصیه می شود. 

در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده  - 39ماده 

 تاریخ وقوعو در مورد وصیت، وصی مکلف اند حداکثر ظرف سه ماه از  

اي که از طرف اي روي نمونهعقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه 

مورد   شود حاوي مشخصات و ارزش مال سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می 

وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی 

متعلق را حداکثر ظرف سه    مالیاتدار تسلیم و رسید دریافت دارند  صالحیت

 ماه از تاریخ انقضاي مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند.

در مواردي که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق  -تبصره  

) این قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی 24) ماده(3بند(

یا   نذرکننده  و  حبس  یا  متولی،  یا  واقف  مکلفند  باشد  مورد  وصی حسب 

نفع  مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذي 

شود درج  اي که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می را روي نمونه

و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره  

 ت دارند.امور مالیاتی صالحیتدار تسلیم کنند و رسید دریاف

در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و   -  39ماده  

عقد یا    در مورد وصیت، وصی مکلف اند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع 

اي که از طرف سازمان امور  اي روي نمونهفوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه 

مورد وقف یا حبس   الشود حاوي مشخصات و ارزش ممالیاتی کشور تهیه می 

مالیاتی صالحیت  امور  اداره  به  مربوطه  اسناد  انضمام  به  یا وصیت  نذر  دار  یا 

مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم و رسید دریافت دارند  

 انقضاي مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند. 

ز مصادیق  در مواردي که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت ا  -تبصره  

ماده(3بند( اتفاقی  24)  بر درآمد  مالیات  مقررات فصل  یا مشمول  قانون  این   (

مکلفند   مورد  حسب  وصی  یا  نذرکننده  و  حبس  یا  متولی،  یا  واقف  باشد 

نفع را  مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذي 

نمونه مروي  تهیه  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  طرف  از  که  و  ی اي  درج  شود 

حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور 

 مالیاتی صالحیتدار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند. 
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۱۹ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

هاي مستقیم،  ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات  6به موجب بند    -40ماده  

 .حذف شد 40، ماده 31/4/1394مصوب 

هاي مستقیم،  ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات  6به موجب بند    - 40ماده  

 .حذف شد 40، ماده 31/4/1394مصوب 

 

هاي مستقیم،  ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات  6به موجب بند    -41ماده  

 .حذف شد 41، ماده 31/4/1394مصوب 

مستقیم،  هاي  ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات  6به موجب بند    - 41ماده  

 .حذف شد 41، ماده 31/4/1394مصوب 

 

بند     - 42ماده   موجب  مالیات  6به  قانون  اصالح  قانون  واحده  هاي  ماده 

 .حذف شد 42، ماده 31/4/1394مستقیم، مصوب 

هاي مستقیم،  ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات   6به موجب بند     -42ماده  

 .حذف شد 42، ماده 31/4/1394مصوب 

 

هاي مستقیم،  ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات  6به موجب بند    -43ماده  

 .حذف شد 43، ماده 31/4/1394مصوب 

هاي مستقیم،  ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات  6به موجب بند    - 43ماده  

 .حذف شد 43، ماده 31/4/1394مصوب 
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۲۰ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

 ���ر ��ل پ��م: �ق   ��ل پ��م: �ق ���ر 
 

 

شود در موقع چاپ از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ می  ـ  44ماده   محور مربوطه : حذف مواد فصل حق تمبر   •

 .شود) ریال حق تمبر اخذ می 200دویست (

 شود. حذف می  -44ماده 

معادل  - 45ماده   آنها  مبلغ  به  نسبت  زیر  مشروحه  اوراق  در  نیم از 

 :شودمی حق تمبر اخذ  ) 1( هزار

 سفته) و نظایر آنها.طلب (فته  برات، 

  تمبر   حق  معادل  ریال  هزار  از  کمتر  بابت  ماده  این  در  مقرر  تمبر  حق  - تبصره

 . بود خواهد ریال هزار

 محور مربوطه : حذف مواد فصل حق تمبر  • شود.حذف می  45ماده 

 و   معامله   یا  و  صادر  ایران  در  که  انتقال   قابل  تجاري  اسناد  کلیۀ  از ـ  46ماده  

 48و    45  درمواد  مذکور   اوراق  استثناي   به(  شودمی   داده  قرار  استفاده  مورد

از قبیل  مال) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به  این قانون التجاره 

) 5000التجاره پنج هزار (مال بارنامۀ دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمۀ  

) ریال حق 1000افري یک هزار (وضعیت مسریال و بارنامه زمینی و صورت  

 تمبر دریافت خواهدشد.

هاي حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و موسسه

نشانی صحیح صاحب کاال و سایر اطالعات مربوط رادر آن درج نمایند و  

نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال ازتاریخ صدور نگاهداري  

 کنند.

  اخذ   تمبرحق  تبصره  این  در  مقرر  شرح  به  زیر  مدارك  و  اوراق  از تبصره ـ

 :شودمی 

ـ از کارت معافیت هر یک از مشموالن که به انحاي مختلف ازانجام دادن   1

معافیت مذکور، مبلغ ده شوند، بابت صدور کارت  خدمت وظیفه معاف می 

 .) ریال10,000هزار (

 .) ریال 50,000مللی مبلغ پنجاه هزار(الـ از هر گونه گواهینامۀ رانندگی بین   2

  شود.حذف می  46ماده 

@ACCPress
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۲۱ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

هر وسیله  ـ از هر پالك ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاري    3

)  200،000دویست هزار (  شود مبلغ نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می 

 .ریال 

اعتبار مبلغ  ـ از گواهینامۀ رانندگی انواع خودرو به ازاي هر سال مدت    4

 .) ریال 1000یک هزار (

از کارنامه وگواهی نامۀ دانش آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی ومتوسطه    -5

 ) ریال. 1000مبلغ یک هزار (

دانشنامۀ کاردانی   -  6 دانشنامه و گواهی  ارشد،  ، کارشناسی از  ،کارشناسی 

 .) ریال 10،000دکترا و باالتر مبلغ ده هزار(

، راهنمایی و متوسطه خارجی  دایی هاي ابتـ از گواهی ارزش تحصیلی دوره   7

 .) ریال 20،000مبلغ بیست هزار (

اي و دانشگاهی خارجی  هاي فنی و حرفه ـ از گواهی ارزش تحصیلی دوره   8

 .) ریال 50،000مبلغ پنجاه هزار (

ـ از پروانۀ مامایی یا مدرك تحصیلی دورة کاردانی و دندانپزشکی تجربی   9

 .) ریال 20،000مبلغ بیست هزار (

پزشکی   10 مشاغل  پروانۀ  از  دندانپزشکی ـ  پیراپزشکی ،  و  ،  دامپزشکی   ،

) یکصدهزار  مبلغ  ریال 100،000داروسازي   ( . 

، کارت ، کارت شناسایی واحدهاي تولیدي و معدنی ـ از جواز تأسیس11

هاي کسب و کار، بابت  ، پروانۀ وکالت و کارشناسی و سایر پروانه بازرگانی 

)ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار  100،000ر (صدور مبلغ یکصدهزا

 .) ریال 50،000(

 و  بانکهابین   که  زیر   شرح  به  آنها  مشابه  اسناد   و  قراردادها  کلیۀ  از ـ  47ماده  

  دفاتر   در  که  درصورتی  شود،می   تعهد  مشتریان  طرف  از  یا  مبادله  آنها  مشتریان

 :شودمی   اخذ  تمبر   حق  ریال)  10000(هزار  ده  معادل  نشود،  ثبت  رسمی  اسناد

 . ـ برگ قبول شرایط عمومی حساب جاري  1

  شود.حذف می  47ماده 
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۲۲ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

هاي  ـ قرارداد وام یا اعطاي تسهیالت از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم   2

معامالت به امضاي هاي مختلف در موقع انجام  تعهدآوري که بانکها به نام

 رسانند.می مشتریان خود 

 .گذاري هاي سرمایهـ قراردادهاي انواع سپرده  3

شود و مشتریان حق  هاي بانکی که در دفتر بانک تنظیم می ـ وکالت نامه    4

 نمایند. امضاي خود را به دیگري واگذار می 

بانکها و مشتریان منعقد می   5 شود و طرفین  ـ قراردادهاي دیگري که بین 

گیرند و به امور مذکور در این ماده عهده می به هایی را  تعهدات و مسئولیت

 شود.مرتبط می 

 هاي صادره از طرف بانکها.نامهـ ضمانت  6

بانک قبول نامه در صورتی که تقاضا از طرف  ـ تقاضاي صدور ضمانت   7

 نامه صادر گردد. شده و ضمانت 

ارج کشورهاي خـ تقاضاي گشایش اعتبار اسنادي براي داخلۀ ایران یا براي   8

 درصورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده واعتبار اسنادي گشایش یابد. 

ایرانی موضوع قانون تجارت   شرکتهاي  کلیه  الشرکه  سهم  و  سهام  - 48ماده

هاي تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به به استثناي شرکت 

  ریال)  100(  صد  کسور.  بود  خواهد  تمبر   حق  مشمول )1در هزار( نیم قرار 

 .شودمی  محسوب ریال) 100( صد هم

تاریخ الشرکه شرکتها باید ظرف دو ماه از  حق تمبر سهام و سهم   -  تبصره

ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت  

پرداخت شود.  تمبر  ابطال  طریق  از  شرکتها  ثبت  اداره  در  سرمایه  افزایش 

اند هایی که قبال سرمایه خود را کاهش داده افزایش سرمایه در مورد شرکت 

حق    تا  مشمول  است،  شده  پرداخت  آن  تمبر  حق  که  مجدد میزانی  تمبر 

 نخواهد بود.

  شود.حذف می  48ماده 
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۲۳ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

،   46،    45در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد ( ـ  49ماده

) این قانون در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر  48و    47

از  نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج  ابطال  الصاق و  آنها  بر روي  را 

شود باید که اسناد مزبور را متصرف می باشد اولین شخصی   کشور صادر شده

قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب  

ایران   یا اشخاصی که در  فوق عمل نمایدو در هر صورت کلیۀ موسسات 

 تنمایند متضامنا مسئول پرداخاسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه می 

 .حقوق مقرر خواهند بود

  شود.حذف می  49ماده 

وزارت امور اقتصادي و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه   ـ  50ماده  

و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد.  

تواند در مواردي که مقتضی بداند به جاي وزارت امور اقتصادي و دارایی می 

حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا الصاق و ابطال تمبر به دریافت  

 .نماید

  شود.حذف می  50ماده 

  اصل   بر  عالوه  متخلف  ،فصل   این  مقررات  از   تخلف  صورت  در ـ  51ماده  

 .شد خواهد جریمه آن  برابر دو  معادل  تمبر، حق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شود.حذف می  51ماده 
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۲٤ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

 باب �وم: ما�یات � �آ�د  �آ�د باب �وم: ما�یات �  
 
 

 

 
عبارت   • امالك    "حذف  درآمد  ماده     "بر  به  توجه   129با 

 الیحه  

 ��ل اول: �آ�د امالک  ��ل اول: ما�یات � �آ�د امالک 
حقوق خود درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاري   ـ  52ماده  

مقرر در این قانون    هاي معافیت نسبت به امالك واقع در ایران پس از کسر  

 .باشدمی  بر درآمد امالك مشمول مالیات

حقوق خود نسبت درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاري   ـ  52ماده  

از کسر معافیت  ایران پس  واقع در  امالك  قانون مشمول   هاي به  این  مقرر در 

 .باشدمالیات می 

گردد عبارت امالکی که به اجاره واگذار می درآمد مشمول مالیات   -  53 ماده

و پنج    االجاره، اعم از نقدي و غیر نقدي، پس از کسر بیستاست از کل مال 

بابت هزینه%25درصد( مورد  )  به  مالک نسبت  تعهدات  استهالکات و  ها و 

 .اجاره

درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول امالك مورد وقف یا حبس  

 .اده محاسبه خواهد شدبر اساس این م

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

از   است  عبارت  وي  مالیات  مشمول  درآمد  نباشد،  مالک  موجر  هرگاه 

 .التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجارهمابه

خانه  مورد  در  ماده  این  اشخاص  حکم  به  متعلق  سازمانی  در  هاي  حقوقی 

 صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاري نخواهد بود. 

محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین   -   1تبصره  

افراد تحت تکفل مالک اجاري تلقی نمی  اینکه به  محل سکونت  شود مگر 

در صورتی   شود.وجب اسناد و مدارك ثابت گردد که اجاره پرداخت می م

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

واحد براي سکونت مالک و یک واحد مسکونی براي هر یک از افراد مذکور  

 از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود. به انتخاب مالک 

اده امالکی که مجانا در اختیار سازمانها و موسسات موضوع م -  2تبصره  

 .شودمی  گیرد غیر اجاري تلقی ) این قانون قرار می 2(

گردد عبارت درآمد مشمول مالیات امالکی که به اجاره واگذار می  -  53 ماده

و پنج   االجاره، اعم از نقدي و غیر نقدي، پس از کسر بیست است از کل مال 

 .و استهالکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره  ها) بابت هزینه%25درصد(

درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول امالك مورد وقف یا حبس بر 

 .اساس این ماده محاسبه خواهد شد

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

التفاوت  است از مابه  هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وي عبارت

 .اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره

هاي سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی  حکم این ماده در مورد خانه

 که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاري نخواهد بود. 

یا اجداد و همچ  -  1تبصره   یا فرزند  یا همسر  یا مادر  نین محل سکونت پدر 

وجب مشود مگر اینکه به  محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاري تلقی نمی 

شود. در صورتی که چند واحد اسناد و مدارك ثابت گردد که اجاره پرداخت می 

مسکونی، محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد، یک واحد براي سکونت 

مشمول  انتخاب مالک    مالک و یک واحد مسکونی براي هر یک از افراد مذکور به

 .مالیات نمی شود

) 2امالکی که مجانا در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده ( -   2تبصره  

 .شودمی  گیرد غیر اجاري تلقی این قانون قرار می 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 



 

 )17/11/1398(تنظیمی  مستقیمنویس الیحه اصالح قانون مالیات هاي پیش جدول
 مدیریت خدمات مالیاتی  –معاونت کسب و کار 

 

۲٥ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

مالیات -   3تبصره   نظر  درآمد  از  یک    بر  آپارتمان  واحد  هر  امالك  اجاره 

 شود. مستغل محسوب می 

واگذا -  4تبصره   اجاره  به  آالت  ماشین  یا  اثاثه  با  که  امالکی  مورد  ر  در 

ملک  می  درآمد  جزء  نیز  آالت  ماشین  و  اثاثه  اجاره  از  ناشی  درآمد  شود، 

 شود. می  و مشمول مالیات این فصلمحسوب  

مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره   -  5تبصره  

مستحدثه  شود، بر اساس ارزش معامالتی روز تحویل  به نفع موجر ایجاد می 

) آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره  %50ه درصد (به موجر تقویم و پنجا

 گردد. سال تحویل محسوب می 

هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و  هزینه  -   6تبصره  

انجام می  به موجباز طرف مستأجر  قرارداد   شود و همچنین مخارجی که 

ه مالک باشد، انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفا به عهد

جمع    االجاره غیر نقدي بهبه بهاي روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال 

 شود.بهاي سال انجام هزینه اضافه می اجاره

استیجاري   -  7تبصره   در عرصه  احداث شده  اعیان  مالک  که  در صورتی 

 ملک را کال یا جزئا به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه 

االجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر  به نسبت مورد اجاره از مال 

 .این ماده مشمول مالیات خواهد بود

در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند  -  8تبصره  

اجا بدون  که  رهانتقال  مدتی  در  شود،  داده  ملک  تخلیه  براي  مهلتی  بها 

باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق می سکونت انتقال دهنده  محل 

شود مگر  شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است، اجاري تلقی نمی 

 شود. به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد که اجاره پرداخت می  این که 

ها، موسسات و شرکت هاي دولتی و دستگاههایی که وزارتخانه -  9تبصره  

شود، نهادهاي انقالب  ها به وسیله دولت تأمین می ودجه آنتمام یا قسمتی از ب

مالیات اجاره امالك هر واحد آپارتمان    تعیین درآمد مشمول از نظر   -  3تبصره  

 شود. یک مستغل محسوب می 

شود،  ر می در مورد امالکی که با اثاثه یا ماشین آالت به اجاره واگذا -  4تبصره  

 شود. می محسوب  درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آالت نیز جزء درآمد ملک  

ر عین مستأجره به مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر د -  5تبصره  

ایجاد می  اساس ارزش معامالتی روز تحویل  نفع موجر  بر  به شود،  مستحدثه 

) آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال %50ه درصد (موجر تقویم و پنجا 

 گردد. تحویل محسوب می 

هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از هزینه  -   6تبصره  

قرارداد انجام آن  شود و همچنین مخارجی که به موجبام می طرف مستأجر انج

از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفا به عهده مالک باشد، به بهاي  

بهاي سال  جمع اجاره   االجاره غیر نقدي بهروز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال 

 شود.انجام هزینه اضافه می 

ن احداث شده در عرصه استیجاري ملک  در صورتی که مالک اعیا  -  7تبصره  

به نسبت   را کال یا جزئا به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه

از مال  این ماده مورد اجاره  االجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر 

 .مشمول مالیات خواهد بود

بفروشد و در سند انتقال در صورتی که مالک محل سکونت خود را   -   8تبصره  

اجا که محل رهبدون  مدتی  در  داده شود،  ملک  تخلیه  براي  مهلتی  سکونت بها 

باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله انتقال دهنده می 

به موجب   شود مگر این که مبیع در اختیار بایع شرطی است، اجاري تلقی نمی 

 شود. اجاره پرداخت می اسناد و مدارك ثابت گردد که  

 

ها، موسسات و شرکت هاي دولتی و دستگاههایی که تمام وزارتخانه -  9تبصره  

اسالمی،  شود، نهادهاي انقالب  ها به وسیله دولت تأمین می یا قسمتی از بودجه آن

 روشن نیست.  3ضرورت اصالح عبارت در تبصره  •

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(جمع 129با توجه به پیشنهاد ماده  9اصالح تبصره  •

 درآمد)در این الیحه انجام گردیده است. 

 درصد کاهش یابد.   15پیشنهاد می شود نرخ مزبور از میزان 
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۲٦ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

و همچنین سایر   آنها  به  وابسته  موسسات  و  و شرکتها  اسالمی، شهرداریها 

هایی االجارهمالیات موضوع این فصل را از مال اشخاص حقوقی مکلف اند  

وع  اداره امور مالیاتی محل وقبه     تا پایان ماه بعد و   کنند کسرپرداخت می که  

 .ک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایندمل

که قبل   واحدهاي مسکونی متعلق به شرکتهاي سازنده مسکن -  10تبصره  

گردد  از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارك مثبته به موجب قرارداد واگذار می 

شود باشد، در مدت مذکور اجاري تلقی نمی که در تصرف خریدار می مادام 

مشروط براینکه  ظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد  و از لحا

قطعی  انتقال  و  نقل  (  مالیات  ماده  تاریخ  59موضوع  مأخذ  به  قانون  این   (

 .تصرف پرداخت شده باشد

هاي مسکونی داراي بیش از سه واحد استیجاري  مالکان مجتمع  -  11تبصره  

اعالم وزارت مسکن و شهرسازي  که با رعایت الگوي مصرف مسکن بنا به  

) مالیات  %100صد در صد ( شوند در طول مدت اجاره ازساخته شده یا می 

  باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص بر درآمد امالك اجاري معاف می 

و   تا مجموع یکصد  تهران  یا واحدهاي مسکونی در  از اجاره واحد  ناشی 

ن سایر  در  و  مفید  زیربناي  مترمربع  مترمربع  پنجاه  دویست  مجموع  تا  قاط 

 باشد. مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره امالك معاف می  زیربناي 

شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی  

) از مال االجاره هایی که پرداخت می کنند را به  %15درصد (  15مکلف اند  

اداره امور مالیاتی محل به     تا پایان ماه بعد و  عنوان مالیات علی الحساب کسر

 .ایندک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نموقوع مل

به   امالکی -  10تبصره   مثبته  مدارك  و  اسناد  طبق  و  قطعی  انتقال  از  قبل  که 

باشد، در مدت که در تصرف خریدار می گردد مادام موجب قرارداد واگذار می 

تلقی نمی  مانند مالک رفتار  مذکور اجاري  با خریدار  مالیاتی  از لحاظ  شود و 

 .خواهد شد

 

 

 د.شو حذف می  11متن تبصره  - 11تبصره 

 

 

 

 

توسط   • الیحه  این  نویس  پیش  اینکه  به  توجه  زارت ,(با 

حذف یا    ،اموراقتصادي و دارایی به دولت تقدیم شده است)

 عدم حذف این تبصره بستگی به سیاست مسکن دولت دارد.

درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادي مبناي تشخیص   -54ماده

قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه  گیرد و در مواردي که  مالیات قرار می 

از هشتاد درصد ( یا مبلغ مندرج در آن کمتر  ) %80آن خودداري گردد و 

ارقام مندرج در جدول امالك مشابه تعیین و اعالم شده توسط سازمان امور  

بها مکرر) این قانون، میزان اجاره  54مالیاتی کشور باشد و نیز درمورد ماده(

 ره امالك مشابه تعیین خواهد شد. بر اساس جدول اجا

یا  54ماده   ثبت  مودیان  سامانه  در  که  اجاره  قرارداد  براساس  اجاره  درآمد   :

ي که قرارداد وجود نداشته باشد بارگذاري شده باشد تعیین می گردد. در موارد

مکرر این قانون، میزان    54یا از ارائه آن خودداري گردد و نیز در مورد ماده  

اجاره بها براساس جدول اجاره امالك مشابه که هرساله توسط سازمان امور 

 مالیاتی کشور اعالم خواهد شد، تعیین می شود.  

صورت ودیعه و یا هر عنوان    در مواردي که تمام یا بخشی از مال االجاره به

مصوب شوراي پول و      مبادله ايدیگر اخذ می گردد، معادل حداقل سود عقود  

عبارت   • از  ماده پس  اول  اجاره"در سطر  عبارت   "قرارداد 

 اضافه شود.  "اعم از رسمی یا عادي"
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۲۷ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

تبصره(   - 1تبصره مشموالن  جزء  مستأجر  که  ماده(9در صورتی  این  53)   (

قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر مالك تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره  

 .خواهد بود

چنانچه براساس اسناد و مدارك مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش   -2تبصره

مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است،  از مبلغی است که  

التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض  مالیات مابه

قانون  این  موضوع  اختالف  حل  مراجع  در  رسیدگی  قابل  پرونده  مؤدي، 

 خواهد بود. 

در مواردي که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق    -3تبصره

ررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مؤدي باشد، در مق 

این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختالف مالیاتی موضوع 

 این قانون خواهد بود. 

اعتبار نسبت به مبلغ مذکور و به عنوان مال االجاره به مبلغ اجاره دریافتی اضافه 

 و مشمول مقررات این ماده خواهد شد.

شود اجاره ملک بیش از  تبصره: چنانچه براساس اسناد و مدارك مثبته معلوم  

مبلغ ابرازي مودي و یا مبلغ تعیین شده براساس ارزش امالك مشابه است در 

این صورت ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات بر مبناي اسناد مذکور تعیین 

خواهد شد. در این گونه موارد و در مواردي که درآمد اجاره واقعی کمتر از  

اده باشد یا اعتراض مودي پرونده، قابل  درامد تعیین شده طبق مقررات این م 

 رسیدگی در مراجع حل اختالف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.

 

 

 

 

یا آپارتمان مسکونی  ـ  55ماده   به اجاره هرگاه مالک خانه  واگذار   ، آن را 

خانۀ   از  یا  نماید  اجاره  سکونت خویش  براي  دیگري  محل  خود  و  نماید 

گذارد استفاده کند دراحتساب درآمد  سازمانی که کارفرما در اختیار او می 

موجب سند رسمی یا  اي که به  االجارهمشمول مالیات این فصل میزان مال 

یا براي محاسبۀ  رارداد می ق پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وي کسر و 

 االجارة دریافتی او کسر خواهد شد.مال  گردد از کل  تقویم می   مالیات حقوق

واگذار نماید    ، آن را به اجارههرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی  ـ  55ماده  

یا از خانۀ سازمانی که و خود محل دیگري براي سکونت خویش اجاره نماید  

گذارد استفاده کند دراحتساب درآمد مشمول مالیات کارفرما در اختیار او می 

پردازد یا  موجب سند رسمی یا قرارداد می اي که به  االجارهاین فصل میزان مال

تقویم   درآمد مشمول مالیات توسط کارفرما از حقوق وي کسر و یا براي محاسبۀ  

 االجارة دریافتی او کسر خواهد شد.مال گردد از کل  می 

 ) الیحه   129اصالح با توجه به ماده (

  . حذف شد27/11/1380در تاریخ   - 56ماده  . حذف شد27/11/1380در تاریخ   - 56ماده 

میزان  ـ   57ماده   تا  ندارد  درآمدي  گونه  هیچ  که  حقیقی  مورد شخص  در 

) این قانون از درآمد مشمول 84(معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده  

فصل   این  مقررات  طبق  مازاد  و  معاف  مالیات  از  مستغالت  مالیات ساالنۀ 

ظهارنامۀ مخصوصی طبق  باید اباشد. مشموالن این ماده  مشمول مالیات می 

ادارة نمونه مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به  اي که از طرف سازمان امور 

وقوع   محل  مالیاتی  تسامور  درآمد  ملک  گونه  هیچ  که  نمایند  اعالم  و  لیم 

درماده  به   • و تبصره هاي آن حذف می شود.  57ماده  پایه  معافیت  بینی  پیش  اصالح   129دلیل  الیحه 

 حذف گردیده است. 57قانون مالیات هاي مستقیم، ماده 
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۲۸ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

امور مالیاتی مربوط باید خالصۀ مندرجات اظهارنامۀ  دیگري ندارند. ادارة  

به  را  در  مودي  و  دارد  ارسال  مودي  سکونت  محل  مالیاتی  امور  ادارة 

به ثابت  که  صورتی  متعلق  مالیات  واقع است  اظهارنامۀ مودي خالف  شود 

 وان جریمه وصول خواهد شد. اضافۀ یک برابر آن به عن

در اجراي حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفۀ دریافتی وجوایز و سود  

 هاي بانکی درآمد تلقی نخواهد شد. ناشی از سپرده 

این ماده در مورد فرزندان صغیري که تحت   ـ  1تبصره   والیت پدر  حکم 

 باشند جاري نخواهد بود. 

ماهانۀ مودي کمتر  اي مشمول مالیات  در صورتی که سایر درآمده  ـ  2تبصره  

از مبلغ مذکور در این ماده باشد، آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجارة  

امالك که با سایر درآمدهاي مودي بالغ برمبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق  

 مالیات خواهد بود.  مقررات این فصل مشمول 

  .حذف شد  27/11/1380در تاریخ   -58ماده  .حذف شد  27/11/1380در تاریخ   -58ماده 

ـ نقل و انتقال قطعی امالك به مأخذ ارزش معامالتی و به نرخ پنج   59ماده  

انتقال حق واگذاري محل به  %5(درصد   مأخذ وجوه دریافتی  ) و همچنین 

به نرخ دو درصد ( یا صاحب حق و  از طرف  %2مالک  انتقال  تاریخ  ) در 

 باشد.می مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات  

تعیین  ـ   1تبصره   معامالتی  ارزش  معامله  مورد  براي  باشد،   چنانچه  نشده 

 مالیات خواهد بود.محل مشابه مبناي محاسبه  ارزش معامالتی نزدیکترین  

حق واگذاري محل از نظر این قانون عبارت است ازحق کسب   ـ  2تبصره  

 .تجاري محل یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت  

 

انتقال قطعی امالك به مأخذ ارزش معامالتی و به نرخ پنج  59ماده   ـ نقل و 

مأخذ وجوه دریافتی مالک ل حق واگذاري محل به  ) و همچنین انتقا %5درصد (

) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین %2یا صاحب حق و به نرخ دو درصد ( 

 باشد.می یا صاحبان حق مشمول مالیات  

نشده باشد، ارزش    چنانچه براي مورد معامله ارزش معامالتی تعیین ـ  1تبصره  

 مالیات خواهد بود. سبه  معامالتی نزدیکترین محل مشابه مبناي محا

حق واگذاري محل از نظر این قانون عبارت است ازحق کسب یا   ـ   2تبصره  

 .تجاري محل پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت  

 

  .حذف شد  07/02/1371در تاریخ   -60ماده  .حذف شد  07/02/1371در تاریخ   -60ماده 

شود نمی در مواردي که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام   ـ  61ماده  

این فصل درمحاسبۀ مالیات مالك  نیز ارزش معامالتی ملک طبق مقررات 

شود نیز نمی در مواردي که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام   ـ  61ماده  

عمل   مالك  مالیات  درمحاسبۀ  فصل  این  مقررات  طبق  ملک  معامالتی  ارزش 
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۲۹ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

که ارزش معامالتی آنها تعیین  عمل خواهد بود و به طور کلی براي امالکی 

 باشد. محل مشابه مناط اعتبار می نشده ارزش معامالتی نزدیکترین  

امالکی  براي  کلی  طور  به  و  بود  نشده خواهد  تعیین  آنها  معامالتی  ارزش  که 

 د.باشمحل مشابه مناط اعتبار می ارزش معامالتی نزدیکترین  

  حذف شد.  07/02/1371در تاریخ   -62ماده  حذف شد.  07/02/1371در تاریخ   -62ماده 

نقل و انتقال قطعی امالکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام   ـ  63ماده  

مربوط مشمول شود به استثناي نقل و انتقال بالعوض که طبق مقررات  می 

انتقال   و  نقل  مالیات  این  قطعی  مالیات است مشمول  مقررات  برابر  امالك 

، هر دو ملک باشند هریک از متعاملین به  فصل خواهد بود و چنانچه عوضین 

انتقال   و  نقل  مالیات  فوق  را  ترتیب  خود  واگذاري  ملک  به  مربوط  قطعی 

 پرداخت خواهند نمود. 

شود می نقل و انتقال قطعی امالکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام   ـ  63ماده  

مربوط مشمول مالیات است به استثناي نقل و انتقال بالعوض که طبق مقررات  

امالك برابر مقررات این فصل خواهد بود و مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی  

، هر دو ملک باشند هریک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات چنانچه عوضین 

 ود را پرداخت خواهند نمود.قطعی مربوط به ملک واگذاري خنقل و انتقال  

 

تعیین ارزش معامالتی امالك بر عهده کمیسیون تقویم امالك می    -64ماده  

باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معامالتی موضوع این قانون را در 

) میانگین قیمتهاي روز منطقه با لحاظ مالکهاي  %2سال اول معادل دو درصد(

 زیر تعیین کند.

افزایش میاین شاخص هر   میزان دو واحددرصد  به  تا زمانی سال  که  یابد 

) میانگین قیمتهاي روز امالك %20ارزش معامالتی هر منطقه به بیست درصد(

 .برسد

یا   -الف آرمه  بتون  یا  فلزي  (اسکلت  مصالح  به  توجه  با  ساختمان  قیمت 

آن   از  استفاده  طریقه  و  تراکم  و  قدمت  و  غیره)  و  سوله  و  بتونی  اسکلت 

نوع (مسک و  غیره)  و  خدماتی  بهداشتی،  آموزشی،  اداري،  تجاري،  ونی، 

 مالکیت 

قیمت اراضی با توجه به نوع کاربري و موقعیت جغرافیایی از لحاظ    -ب

 تجاري، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداري و کشاورزي 

این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان  

کشور، مالیاتی  کشاورزي،    امور  جهاد  و  شهرسازي  و  راه  هاي  وزارتخانه 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و شوراي اسالمی شهر و در سایر شهرها 

تعیین ارزش معامالتی امالك بر عهده کمیسیون تقویم امالك می باشد.   -64ماده  

کمیسیون مزبور موظف است ارزش معامالتی موضوع این قانون را در سال اول  

) میانگین قیمتهاي روز منطقه با لحاظ مالکهاي زیر تعیین %2معادل دو درصد(

 کند. 

که ارزش  ابد تا زمانی یاین شاخص هر سال به میزان دو واحددرصد افزایش می 

 .) میانگین قیمتهاي روز امالك برسد%20معامالتی هر منطقه به بیست درصد(

قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزي یا بتون آرمه یا اسکلت   -الف

(مسکونی،   آن  از  استفاده  طریقه  و  تراکم  و  قدمت  و  غیره)  و  سوله  و  بتونی 

 بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت تجاري، اداري، آموزشی، 

قیمت اراضی با توجه به نوع کاربري و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاري،    -ب

 صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداري و کشاورزي 

این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور 

ي و جهاد کشاورزي، سازمان ثبت مالیاتی کشور، وزارتخانه هاي راه و شهرساز 

اسناد و امالك کشور و شوراي اسالمی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا 

روساي ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازي، جهاد کشاورزي و ثبت اسناد و  

شود.  می  تشکیل  شهر  اسالمی  شوراي  نماینده  و  آنها  نمایندگان  یا  و  امالك 
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۳۰ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

جهاد   شهرسازي،  و  راه  مالیاتی،  امور  ادارات  روساي  یا  کل  مدیران  از 

کشاورزي و ثبت اسناد و امالك و یا نمایندگان آنها و نماینده شوراي اسالمی  

می تشکیل  یک  شهر  سال  هر  مذکور  کمیسیون  معامالتی  شود.  ارزش  بار 

 کند. امالك را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می 

(براساس   تابعه  روستاهاي  و  بخش  هر  در  واقع  امالك  تقویم  موارد  در 

تقسیمات کشوري) نماینده بخشدار یا شوراي بخش در جلسات کمیسیون  

ر یا بخش، یک نفر که  کند. در صورت نبودن شوراي اسالمی شه شرکت می

کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت  

 کند. می 

کمیسیون تقویم امالك در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در 

سایر شهرها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان 

شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل  یل میمذکور یا ادارات تابعه تشک

یابد و تصمیمات متخذه با رأي حداقل سه  چهار نفر از اعضاء رسمیت می 

عهده  بر  مورد  کمیسیون حسب  دبیري جلسات  است.  معتبر  اعضاء  از  نفر 

 نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است. 

ک ماه پس از تاریخ تصویب  ارزش معامالتی تعیین شده حسب این ماده ی

االجراء و تا تعیین ارزش معامالتی جدید نهائی کمیسیون تقویم امالك، الزم

 معتبر است. 

توانند سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می   -1تبصره  

زیر  موارد  در  روستا،  یا  بخش  یا  شهر  هر  در  یکساله  دوره  اتمام  از  قبل 

 :امالك را تشکیل دهند کمیسیون تقویم

 براي تعیین ارزش معامالتی نقاطی که فاقد ارزش معامالتی است. -1

شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان  براي تعدیل ارزش معامالتی تعیین -2

امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی الزم را نداشته یا با  

بار ارزش معامالتی امالك را به تفکیک عرصه و  یککمیسیون مذکور هر سال  

 کند.اعیان تعیین می

در موارد تقویم امالك واقع در هر بخش و روستاهاي تابعه (براساس تقسیمات  

کند.  کشوري) نماینده بخشدار یا شوراي بخش در جلسات کمیسیون شرکت می 

دولت نباشد در صورت نبودن شوراي اسالمی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند  

 کند. با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می 

کمیسیون تقویم امالك در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر  

شهرها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور  

حضور حداقل چهار نفر    شود. جلسات کمیسیون بایا ادارات تابعه تشکیل می

یابد و تصمیمات متخذه با رأي حداقل سه نفر از اعضاء از اعضاء رسمیت می

معتبر است. دبیري جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا  

 اداره کل یا اداره امور مالیاتی است. 

ئی  ارزش معامالتی تعیین شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نها

الزم امالك،  تقویم  معتبر  کمیسیون  جدید  معامالتی  ارزش  تعیین  تا  و  االجراء 

 است.

توانند سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می   -1تبصره  

قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون 

 :تقویم امالك را تشکیل دهند 

 ي تعیین ارزش معامالتی نقاطی که فاقد ارزش معامالتی است. برا -1

شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان  براي تعدیل ارزش معامالتی تعیین -2

امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی الزم را نداشته یا با توجه 

جود آمده وبه معیارهاي ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش امالك به 

 باشد.
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۳۱ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

تغیی  ماده  این  در  ذکرشده  معیارهاي  به  امالك  توجه  ارزش  در  عمده  رات 

 وجود آمده باشد. به

شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب  ارزش معامالتی تعیین

االجراء و تا تعیین ارزش معامالتی جدید نهائی کمیسیون تقویم امالك، الزم 

 معتبر است. 

این ماده پس از دوبار    -2تبصره   تقویم موضوع  در مواردي که کمیسیون 

از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد   دعوت یا پس  تشکیل نشود 

تعیین ارزش معامالتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است 

آخرین ارزش روز امالك تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص 

ذي  قانونی  مراجع  توسط  اعالمی  خدمات  و  کاالها  و بهاي  تعدیل  صالح 

 را مطابق مقررات این ماده تعیین کند. ارزش معامالتی 

دیگر    -3تبصره   مطابق  ماده  این  موضوع  معامالتی  ارزش  که  مواردي  در 

گیرد، مأخذ  قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می

معامالتی  ارزش  از  درصدي  مبناي  بر  یادشده  وجوه  و  عوارض  محاسبه 

ماده می این  پیشنموضوع  با  که  و  باشد  اقتصادي  امور  وزارت  مشترك  هاد 

ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط  دارایی و دستگاه ذي

رسد. درصد مذکور باید به نحوي تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض  می 

قانونی   مراجع  از طرف  تورم رسمی اعالمی  نرخ  از  بیش  یادشده  و وجوه 

 ربط افزایش نیافته باشد.ذي 

شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب ارزش معامالتی تعیین

امالك، الزم  تقویم  کمیسیون  معامالتی جدید نهائی  ارزش  تعیین  تا  و  االجراء 

 معتبر است. 

در مواردي که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دوبار دعوت   -2تبصره  

دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش  تشکیل نشود یا پس از تشکیل  

معامالتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش  

و   کاالها  بهاي  شاخص  با  را  تقویم  کمیسیون  توسط  شده  تعیین  امالك  روز 

قانونی ذي  مراجع  توسط  اعالمی  را  خدمات  معامالتی  ارزش  تعدیل و  صالح 

 یین کند. مطابق مقررات این ماده تع 

در مواردي که ارزش معامالتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین   -3تبصره  

گیرد، مأخذ محاسبه  و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می

عوارض و وجوه یادشده بر مبناي درصدي از ارزش معامالتی موضوع این ماده 

ربط  اقتصادي و دارایی و دستگاه ذي باشد که با پیشنهاد مشترك وزارت امور  می

رسد. درصد مذکور باید به به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می 

نحوي تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم 

 ربط افزایش نیافته باشد.رسمی اعالمی از طرف مراجع قانونی ذي 

قط ـ  65ماده   انتقال  و  مقررات نقل  و  قوانین  اجراي  در  که  امالك  عی 

واحدهاي   و  آمد  یا خواهد  و  آمده  به عمل  ارضی  از  اصالحات  مسکونی 

مالیات موضوع این  هاي تعاونی مسکن به اعضاي آنها مشمول  طرف شرکت 

 فصل نخواهد بود.

اصالحات نقل و انتقال قطعی امالك که در اجراي قوانین و مقررات  ـ 65ماده 

هاي  مسکونی از طرف شرکت مل آمده و یا خواهد آمد و واحدهاي  ارضی به ع

 مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.تعاونی مسکن به اعضاي آنها مشمول  

 

انتقال  ـ   66ماده   که  موسسات    در صورتی  یا  شهرداریها  یا  دولت  گیرنده 

وسیلۀ اجراي ثبت و وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردي که ملک به  

گیرنده دولت یا شهرداریها یا موسسات وابسته   در صورتی که انتقال  ـ  66ماده  

به   بوده و همچنین در مواردي که ملک  آنها  یا سایر  به  وسیلۀ اجراي ثبت و 
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۳۲ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

شود چنانچه بهاي  انتقال داده می یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک  

از ارزش   مالیات موضمذکور در سند کمتر  باشد در محاسبۀ  وع  معامالتی 

بهاي مذکور در سند به جاي ارزش معامالتی هنگام ) این قانون  59مادة (

 مورد مالك عمل قرار خواهد گرفت. انتقال حسب  

شود چنانچه بهاي مذکور در انتقال داده می رات دولتی به قائم مقامی مالک  ادا

) این  59معامالتی باشد در محاسبۀ مالیات موضوع مادة (سند کمتر از ارزش  

مورد بهاي مذکور در سند به جاي ارزش معامالتی هنگام انتقال حسب  قانون  

 مالك عمل قرار خواهد گرفت. 

طور    قضایی به   قطعی امالك براساس حکم مراجع   فسخ معامالت ـ  67ماده

کلی و اقاله یا فسخ معامالت قطعی امالك در سایر موارد تا شش ماه بعد از 

مالیات موضوع این فصل نخواهد عنوان معاملۀ جدید مشمول  انجام معامله به 

 .بود

طور کلی    قضایی به  فسخ معامالت قطعی امالك براساس حکم مراجع  ـ  67ماده

اقاله یا فسخ معامالت قطعی امالك در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام   و

 .مالیات موضوع این فصل نخواهد بودعنوان معاملۀ جدید مشمول  معامله به 

 

( ـ  68ماده   ماده  اجراي  در  که  و  34امالکی  اسناد  ثبت  قانون  اصالحی   (

مصوب   ماه  امالك  به    1320مرداد  آن  بعدي  اصالحات  تملیک  و  دولت 

 .شود از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف استمی 

) اصالحی قانون ثبت اسناد و امالك 34امالکی که در اجراي ماده ( ـ  68ماده  

ماه  مصوب   می   1320مرداد  تملیک  دولت  به  آن  بعدي  اصالحات  از و  شود 

 .پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است 

 

اولین انتقال قطعی واحدهاي مسکونی ارزان و متوسط قیمت که  ـ  69ماده  

هایی  مطابق ضوابط و قیمت ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون  

وزارتخانه شهرسازي  که  و  مسکن  تعیین هاي  دارایی  و  اقتصادي  امور  و 

نمایند احداث و حداکثر درمدت یک سال از تاریخ انقضاي مهلت اجراي  می 

حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازي یا شهرداري    حداث که برنامۀ ا

انتقال قطعی  تعیین می محل   شود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و 

 .باشدامالك معاف می 

اولین انتقال قطعی واحدهاي مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف  ـ  69ماده  

قانون   این  تصویب  تاریخ  از  سال  ده  ضمدت  قیمت مطابق  و  که وابط  هایی 

نمایند و امور اقتصادي و دارایی تعیین می هاي مسکن و شهرسازي  وزارتخانه 

احداث و حداکثر درمدت یک سال از تاریخ انقضاي مهلت اجراي برنامۀ احداث 

محل    که شهرداري  یا  شهرسازي  و  مسکن  وزارت  توسط  مورد  تعیین حسب 

برمی  مالیات  پرداخت  از  گردد  منتقل  قطعی    شود  انتقال  و  معاف نقل  امالك 

 .باشدمی 

 

ها و موسسات و  هرگونه مال یا وجوهی که از طرف وزارتخانه ـ  70ماده  

هاي دولتی یا شهرداریها بابت عین یا حقوق راجع به امالك و اراضی  شرکت 

براي ایجاد و یا توسعۀ مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث 

کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر ، معابر، لوله، خیابان هنآ، راه جاده

گیرد یا به حساب وي به ودیعه گذاشته حق تعلق می   آنها به مالک یا صاحب

 شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود. می 

م ـ  70ماده   وزارتخانههرگونه  طرف  از  که  وجوهی  یا  و  ال  موسسات  و  ها 

هاي دولتی یا شهرداریها بابت عین یا حقوق راجع به امالك و اراضی  شرکت 

براي ایجاد و یا توسعۀ مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث 

ر آنها کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظای، معابر، لوله، خیابان آهن، راه جاده

شود گیرد یا به حساب وي به ودیعه گذاشته می حق تعلق می   به مالک یا صاحب 

 از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود.
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۳۳ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

یا  رسیده  امالکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت  

به کل می  نسبت  فرهنگی کشور  میراث  سازمان  به  انتقال  در صورت  رسد 

که   موارد  سایر  در  و  متعلق  قطعی  انتقال  و  نقل  در دست مالیات  مالکیت 

مربوط به درآمد موضوع  درصد مالیات    50ماند نسبت به  اشخاص باقی می 

از معافیت   امالك  بر درآمد  مالیات  برخوردار خواهد شد.فصل  و    مالیاتی 

از طرف اشخاص مذکور بابت تملک امالك  همچنین هرگونه وجه یا مالی که  

، بهسازي و بازسازي محالت  هاي نوسازي یا حقوق واقع درمحدودة طرح  

گیرد  هاي فرسودة شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق می قدیمی و بافت 

 . از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است 

ثبت   به  ایران  ملی  آثار  فهرست  در  مربوطه  قوانین  طبق  که  یا  امالکی  رسیده 

کل مالیات   رسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت بهمی 

مالکیت در دست اشخاص باقی  نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که  

مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بر  درصد مالیات    50ماند نسبت به  می 

مالیاتی برخوردار خواهد شد. و همچنین هرگونه وجه درآمد امالك از معافیت  

ک امالك یا حقوق واقع درمحدودة از طرف اشخاص مذکور بابت تمل یا مالی که  

نوسازي طرح   بافت هاي  و  قدیمی  بازسازي محالت  بهسازي و  هاي فرسودة ، 

گیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال  شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق می 

 . معاف است 

است در موقع هایی که از طریق اسناد عادي معامله گردیده  زمین  ـ  71ماده

شده وسیلۀ خریدار در د رسمی به نام خریدار قیمت اعیانی احداث  تنظیم سن

که   این  بر  نخواهد شد مشروط  منظور  مراجع  محاسبه  تأیید  مورد  موضوع 

ذیصالح دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداري محل که ملک در محدودة آن  

 .است حسب مورد قرارگرفته باشدواقع 

است در موقع تنظیم  اسناد عادي معامله گردیده  هایی که از طریق  زمین  ـ  71ماده

شده وسیلۀ خریدار در محاسبه  سند رسمی به نام خریدار قیمت اعیانی احداث  

موضوع مورد تأیید مراجع ذیصالح دولتی  منظور نخواهد شد مشروط بر این که  

است حسب یا محاکم قضایی یا شهرداري محل که ملک در محدودة آن واقع 

 .فته باشدمورد قرارگر

 

معامله انجام  در مواردي که پس از پرداخت مالیات از طرف مودي   ـ 72ماده

درخواست مودي و تأیید نشود ادارة امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به

ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ    ، مبنی بر عدم دفتر اسناد رسمی مربوط

ة متعلق به معاملۀ انجام نشده را مالیات وصول شداعالم دفتر اسناد رسمی  

جاري طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده   از محل وصولی 

هاي مربوط به حق واگذاري و درآمد اتفاقی نیزجاري  در مورد استرداد مالیات 

 .خواهد بود

معامله انجام  در مواردي که پس از پرداخت مالیات از طرف مودي   ـ 72ماده

درخواست مودي و تأیید دفتر  امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به  نشود ادارة

ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعالم   ، مبنی بر عدماسناد رسمی مربوط 

مالیات وصول شدة متعلق به معاملۀ انجام نشده را از محل دفتر اسناد رسمی  

ای  وصولی  دارد. حکم  مسترد  قانون  این  مقررات  طبق  مورد جاري  در  ماده  ن 

نیزجاري خواهد استرداد مالیات  اتفاقی  به حق واگذاري و درآمد  هاي مربوط 

 .بود

 

  حذف شد.  07/02/1371در تاریخ   -73ماده  حذف شد.  07/02/1371در تاریخ   -73ماده 

حسب عرف در مورد امالك با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که   ـ  74ماده

حقوق خود نسبت به محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی 

ملک را به دیگري منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی  

حسب عرف محل در مورد امالك با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که   ـ 74ماده

حقوق خود نسبت به ملک را به  ت چنانچه متصرف تمامیدر تصرف شخصی اس

برابر  امالك  قطعی  انتقال  و  نقل  مالیات  مشمول  مزبور  انتقال  نماید  منتقل  دیگري 

شمول  • بر  عالوه  ماده  این  موضوع  امالك  اصالح،  این  با 

امالك)   درآمد  سوم:  باب  اول  (فصل  فصل  این  مقررات 
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۳٤ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

باشد. همچنین در مورد درآمد حاصل از می امالك برابر مقررات این فصل  

گذاري سایر حقوق مربوط به این نوع امالك متصرف از نظر مالیاتی مانند  وا

مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ مالک حسب  

 گردد. تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب می 

باشد. همچنین در مورد درآمد حاصل می  و فصل اول باب دوم   مقررات این فصل

مالیاتی مانند مالک از واگذاري سایر حقوق مربوط به این نوع امالك متصرف از نظر  

تصرف تاریخ مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ  حسب  

 گردد. تملک متصرف محسوب می

 ي امالك مشمول مقررات فصل اول باب دوم: مالیات بر عاید 

 گردیده است.  نیز 

که   ـ   75ماده   این  از  اعم  اوقافی  امالك  مستأجرین  مالیاتی  نظر  اعیان  از 

مشمول مقررات این   مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه 

 فصل خواهند بود.

جاي تاریخ  گونه مودیان تاریخ اجاره به  در محاسبۀ مالیات این  ـ  1تبصره  

 منظور خواهد شد.تملک  

شود حکم این ماده در مواردي که ملک توسط مستأجر واگذار می  ـ   2تبصره  

 این قانون نخواهد بود. 53مادة  7مانع اجراي تبصرة  

اعیان مستحدثه از نظر مالیاتی مستأجرین امالك اوقافی اعم از این که   ـ  75ماده  

قررات این فصل خواهند مشمول م   در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه 

 بود. 

جاي تاریخ تملک  گونه مودیان تاریخ اجاره به  در محاسبۀ مالیات این  ـ  1تبصره  

 منظور خواهد شد.

شود حکم این ماده در مواردي که ملک توسط مستأجر واگذار می  ـ  2تبصره  

 این قانون نخواهد بود. 53مادة  7مانع اجراي تبصرة  

 

) این قانون حسب  52قل و انتقال موضوع ماده (در مواردي که ن  - 76ماده  

) باشد، وجه دیگري بابت مالیات بر درآمد 77) یا (59مورد مشمول مواد (

 .نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد

) این قانون حسب مورد 52در مواردي که نقل و انتقال موضوع ماده (  -76ماده  

) مواد  یا (59مشمول  ب77)  دیگري  باشد، وجه  و  )  نقل  درآمد  بر  مالیات  ابت 

 .انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد

 

درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع   -77ماده  

فصول   موضوع  درآمد  بر  مالیات  مقررات  مشمول  مورد  حسب  ساختمان 

 چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

هاي مذکور عالوه بر مالیات نقل و  ساختماناولین نقل و انتقال    - 1تبصره  

این قانون مشمول مالیات علی59انتقال قطعی موضوع ماده ( الحساب به ) 

) به مأخذ ارزش معامالتی ملک مورد انتقال است. مالیات  %10نرخ ده درصد(

قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین 

 شود.می 

شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان   -2تبصره  

توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور  

 گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع   -77ماده  

ول چهارم ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فص 

 و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

هاي مذکور عالوه بر مالیات نقل و انتقال  اولین نقل و انتقال ساختمان  -1تبصره  

) ماده  موضوع  علی 59قطعی  مالیات  مشمول  قانون  این  ده )  نرخ  به  الحساب 

مالیات قطعی  %10درصد( انتقال است.  معامالتی ملک مورد  ارزش  مأخذ  به   (

 شود.موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می  مودیان

شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط   -2تبصره  

اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی  

 پایان کار آن نگذشته باشد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 )17/11/1398(تنظیمی  مستقیمنویس الیحه اصالح قانون مالیات هاي پیش جدول
 مدیریت خدمات مالیاتی  –معاونت کسب و کار 

 

۳٥ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در  شهرداري   - 3تبصره

نده مالیاتی به اداره  هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرو

ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین امور مالیاتی ذي 

 گردد، گزارش کنند. می 

ماده   -4تبصره   این  مفاد  حکم  از  جمعیت  نفر  هزار  یکصد  زیر  شهرهاي 

 مستثنی است.

ماده  آیین   -5  تبصره این  اجرائی  مشمول  نامه  درآمد  تعیین  نحوه  درمورد 

علی   مالیات تسویه  چگونگی  مالیاتیو  امور   الحساب  وزارت  پیشنهاد  با 

تصویب اقتصادي و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به 

 رسد.می هیأت وزیران

پروشهرداري   - 3تبصره با صدور  انه ساخت و همچنین در ها موظفند همزمان 

هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور 

گردد،  ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می مالیاتی ذي 

 گزارش کنند.
 

 حذف می شود  -4تبصره 
 
 

نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی  آیین   -5  تبصره

 رسد.می تصویب هیأت وزیرانظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به

 
 
 
 
 
 

 
 حذف  عدم شمول  •

 
 
  

) ا ین قانون 52در مورد واگذاري هریک از حقوق مذکور درماده ( ـ  78ماده

) این قانون 77) تا (53مالک عین غیر از مواردي که ضمن مواد (از طرف  

) مأخذ محاسبۀ  59یافتی مالک به نرخ هاي مذکور در ماده (ذکر شده است در

 .مالیات قرار خواهد گرفت 

) ا ین قانون از 52در مورد واگذاري هریک از حقوق مذکور درماده ( ـ  78ماده

) این قانون ذکر  77) تا (53مواد (طرف مالک عین غیر از مواردي که ضمن  

) مأخذ محاسبۀ مالیات 59یافتی مالک به نرخ هاي مذکور در ماده (شده است در

 .قرار خواهد گرفت 

 

  حذف شد.  07/02/1371در تاریخ   -79ماده  حذف شد.  07/02/1371در تاریخ   -79ماده 

اظهارنامۀ   ـ   80ماده   اند  این فصل مکلف  را  مالیاتی  مودیان موضوع  خود 

رف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها  اي که از طروي نمونه

محل و نیز مودیان موضوع مادة گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاري  قرار می 

این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه   74

انضمام   به  بعد  مالیاتی محل وقوع ملک  مدارك  سال  امور  ادارة  به  مربوط 

 تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند. 

مادة ـ   1تبصره   معامالت موضوع  که  مواردي  قانون    52در  موجب این  به 

گیرد، مودي مکلف است قبل از انجام معامله میزان اسناد رسمی انجام می 

این    187هاي مندرج در مادة  یات دریافتی و یا درآمد موضوع هریک از مال

خود را روي  مودیان موضوع این فصل مکلف اند اظهارنامۀ مالیاتی   ـ   80ماده  

امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار  رف سازمان  اي که از طنمونه

این    74محل و نیز مودیان موضوع مادة  گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاري  می 

قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد 

لیات مدارك مربوط به ادارة امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مابه انضمام  

 متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند. 

به موجب اسناد این قانون    52در مواردي که معامالت موضوع مادة ـ  1تبصره  

گیرد، مودي مکلف است قبل از انجام معامله میزان دریافتی و  رسمی انجام می 

مالیات  از  درآمد موضوع هریک  مادة  یا  در  مندرج  به   187هاي  را  قانون   این 
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۳٦ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

به امور    قانون را  ادارة  به  به تفکیک  این اعالم،  مالیاتی ذیربط اعالم دارد. 

استثناي مواردي که موجر تغییر ننموده، به منزلۀ انجام تکالیف مقرر در متن  

 باشد. این ماده می 

  موجب اسناد رسمیدر مواردي که معامالت موضوع این فصل به   ـ  2تبصره  

مراتب را ظرف سی روز از تاریخ گیرد، انتقال گیرنده مکلف است  انجام نمی 

 محل وقوع ملک اطالع دهد.انجام معامله کتبا به ادارة امور مالیاتی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیاتی ذیربط اعالم دارد. این اعالم، به استثناي مواردي  ادارة امور  تفکیک به  

 باشد.که موجر تغییر ننموده، به منزلۀ انجام تکالیف مقرر در متن این ماده می 

موجب اسناد رسمی  در مواردي که معامالت موضوع این فصل به   ـ  2تبصره  

رف سی روز از تاریخ  مراتب را ظگیرد، انتقال گیرنده مکلف است  انجام نمی 

 محل وقوع ملک اطالع دهد.انجام معامله کتبا به ادارة امور مالیاتی  
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۳۷ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

 ��ل دوم:  �آ�د �شاورزی  ��ل دوم: ما�یات � �آ�د �شاورزی 
 

 
فصل پنجم : مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی / فصل هفتم   •

 : مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی  

 کاهش معافیت   •

در ارتباط با تشخیص درآمد مشمول مالیات سایر مشاغل و   •

الیحه،    129همچنین در ارتباط با جمع درآمد موضوع ماده  

تعیین ضریب (با وجود حذف تشخیص علی الراس) براي  

شمول مالیات کشاورزي، قابل تامل به نظر  تشخیص درآمد م

 می رسد.

 

،  ، دامداري ، دامپروري هاي کشاورزي درآمد حاصل از کلیۀ فعالیت  ـ  81ماده

، نوغان ش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادي و ماهیگیري پرور

پرداخت  اشجار از هر قبیل و نخیالت از  ، احیاي مراتع و جنگلها، باغات  داري 

 باشد.مالیات معاف می 

هاي  فعالیت  هاي الزم را در زمینۀ کلیۀ  دولت مکلف است مطالعات و بررسی 

معافیت آنها ضرورت   هاي مزبور که ادامۀ کشاورزي و آن رشته از فعالیت 

سوم  برنامه  آخر  تا  حداکثر  را  مربوط  الیحۀ  و  معمول  باشد  داشته 

جمتوسعۀاقتصادي  فرهنگی  و  اجتماعی  مجلس  هوري  ،  به  ایران  اسالمی 

 .شوراي اسالمی تقدیم نماید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درآمد مشمول مالیات ساالنه اشخاص حاصل از فعالیت هاي بخش    -81ماده  

میلیون ریال به نرخ صقر و مازاد    600کشاورزي (شامل کلیه زیربخش ها) تا  

 باشد.آن طبق مقررات فصول پنجم و هفتم این باب مشمول مالیات می 

اعمال   -1تبصره   با  ماده  این  اشخاص حقیقی موضوع  مالیات  درآمد مشمول 

گردد.  می  تعیین  کشاورزي  بخش  هاي  فعالیت  از  یک  هر  به  مربوط  ضرایب 

ضرایب مذکور توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی با همکاري وزارت جهاد  

 کشاورزي تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.  

این ماده مانع از رسیدگی به اظهارنامه هاي مالیاتی    1تبصره  حکم    -2تبصره  

تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود، در این صورت درآمد مشمول مالیات با 

این قانون تعیین خواهد شد مشروط بر این    158و    95،  94رعایت مقررات مواد  

 ر نباشد.این ماده بیشت 1که از درآمد مشمول مالیات مشخصه در اجراي تبصره 
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۳۸ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

  ��ل �وم: �آ�د �قوق  ��ل �وم: ما�یات � �آ�د �قوق 

درآمدي که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر(اعم از حقیقی   ـ  82ماده  

اشتغال در ایران برحسب  ) در قبال تسلیم نیروي کار خود بابت  یا حقوقی 

کند مشمول مالیات طور نقد یا غیرنقد تحصیل می   مدت یا کار انجام یافته به 

 .است بر درآمد حقوق

ور(از طرف دولت  درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کش  تبصرهـ 

) ازمنابع ایرانی عاید شخص  جمهوري اسالمی ایران یا اشخاص مقیم ایران 

 باشد. می  بر درآمد حقوقشود مشمول مالیات می 

درآمدي که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر(اعم از حقیقی یا   ـ  82ماده  

مدت یا  اشتغال در ایران برحسب  ) در قبال تسلیم نیروي کار خود بابت  حقوقی 

 .کند مشمول مالیات است طور نقد یا غیرنقد تحصیل می  کار انجام یافته به 

درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور(از طرف دولت  تبصره ـ

ایران  مقیم  اشخاص  یا  ایران  اسالمی  شخص جمهوري  عاید  ایرانی  ازمنابع   (

 باشد. شود مشمول مالیات می می 

 

ول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرري یا  درآمد مشم ـ  83ماده  

) و مزایاي مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر  مزد، یا حقوق اصلی 

 مقرر در این قانونهاي   قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت 

ـ  درآمد غیرنقدي مشمول مالیات حقوق به شرح زیرتقویم و محاسبه  تبصره 

 شود:می 

) و بدون اثاثیه بیست  %25مسکن با اثاثیه معادل بیست و پنج درصد(الف ـ 

) حقوق و مزایاي مستمر نقدي (به استثناي مزایاي نقدي معاف  %20درصد (

بابت  ) در ماه پس از وضع وجوهی که از این  ) این قانون 91موضوع مادة (

 شود.از حقوق کارمند کسر می 

راننده معادل  ) و بدون  %10ده درصد(  بـ  اتومبیل اختصاصی با راننده معادل 

مزایاي نقدي معاف  ) حقوق و مزایاي مستمر نقدي (به استثناي  %5پنج درصد(

) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت  ) این قانون 91موضوع ماده (

 شود.از حقوق کارمند کسر می 

تمام   قیمت  معادل  غیرنقدي  مزایاي  سایر  ـ  براي  ج  کننده  پرداخت  شده 

 حقوق.

درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرري یا مزد،   ـ  83ماده  

) و مزایاي مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از یا حقوق اصلی 

 مقرر در این قانونهاي   وضع کسور و پس از کسر معافیت 

ـ به ش تبصره  مالیات حقوق  غیرنقدي مشمول  محاسبه  درآمد  و  زیرتقویم  رح 

 شود:می 

بیست و پنج درصد( اثاثیه معادل  با  بیست %25الف ـ مسکن  اثاثیه  ) و بدون 

) معاف %20درصد  نقدي  مزایاي  استثناي  (به  نقدي  مستمر  مزایاي  و  ) حقوق 

بابت از  ) در ماه پس از وضع وجوهی که از این  ) این قانون 91موضوع مادة (

 شود.حقوق کارمند کسر می 

راننده معادل ) و بدون  %10ب ـ اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد(

مزایاي نقدي معاف  ) حقوق و مزایاي مستمر نقدي (به استثناي  %5پنج درصد(

) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از  ) این قانون 91موضوع ماده (

 شود.حقوق کارمند کسر می 

 کننده حقوق.پرداخت  شده براي  عادل قیمت تمام  ج ـ سایر مزایاي غیرنقدي م
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۳۹ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

میزان معافیت مالیات بر درآمد ساالنه مشمول مالیات حقوق از یک   -84ماده  

 شود. یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می 

به دلیل وضع معافیت پایه در بند الف ماده   84حذف ماده   • حذف می شود. 84ماده 

 الحاقی الیحه انجام شده است.   129

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر   -85ماده  

) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات ساالنه 84مبلغ مذکور در ماده (

 ) است.%20مازاد آن بیست درصد () و نسبت به %10ده درصد (

الحاقی(و تعیین نرخ   129به دلیل وضع ماده    85حذف ماده   • حذف می شود. 85ماده 

 ) الیحه انجام شده است.131مقرر در ماده 

پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف  -  86ماده  

تا   این قانون محاسبه و کسر و   )85مالیات متعلق را طبق مقررات ماده(  اند

بعد ماه  دریافت  پایان  نشانی  و  نام  متضمن  فهرستی  تسلیم  کنندگان ضمن 

هاي بعد فقط  حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه 

 تغییرات را صورت دهند. 

ا   -1تبصره   پرداختهایی که  کننده اصلی  در مورد  پرداخت  از  ز طرف غیر 

کنندگان مکلفند هنگام هر  آید،پرداخت حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می 

هاي قانونی مربوط به حقوق به  پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت 

ماده( موضوع  معافیت  درصد(84جز  ده  مقطوع  نرخ  به  قانون،  این   (10%  (

پایان   تا  حداکثر  و  نشانی  محاسبه،کسر  و  نام  حاوي  فهرستی  با  بعد  ماه 

کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند و در  دریافت

 هاي متعلق خواهندبود.صورت تخلف، مسوول پرداخت مالیات و جریمه

عالی، پرداخت  -2تبصره   آموزش  موسسات  و  مراکز  دانشگاهها،  هاي 

از   مجوز  داراي  که  فناوري  و  عالی پژوهشی  آموزش  گسترش  شوراي 

هاي علوم،تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  وزارتخانه

وسایر موسسات آموزشی و پژوهشی قانونی داراي مجوز رسمی از وزارتین  

باشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیر کارکنان خود  الذکر میفوق

-) و حق %10ع به نرخ ده درصد(التدریس مشمول مالیات مقطو در قالب حق

مالیات  ا تحقیقاتی مشمول  و  پژوهشی  قراردادهاي  و  پژوهش  لتحقیق، حق 

پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف   - 86ماده  

معافیت پایه    2ساالنه پس از کسر معادل    اند با احتساب پرداخت هاي قبلی و

) این قانون از درآمد مشمول مالیات حقوق 129بند الف ماده (  1موضوع جزء  

هر شخص، مالیات علی الحساب هر ماه حقوق بگیر را به نرخ مقرر در ماده 

این قانون کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن میزان حقوق   131

پردا مزایاي  نمونه  و  مطابق  حقوق  کنندگان  دریافت  هویتی  اطالعات  و  ختی 

 اعالمی سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی ذي ربط پرداخت کند. 

در مورد پرداخت هایی که از طرف  غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق   -تبصره 

اخت،  به اشخاص حقیقی به عمل آید، پرداخت کنندگان مکلف اند هنگام هر پرد

مالیات متعلق را با رعایت معافیت هاي قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت 

ماده   موضوع  قبلی    129پایه  هاي  پرداخت  احتساب  با  قانون،  به   یکساله این 

این قانون    131عنوان مالیات علی الحساب حقوق بگیر به نرخ مقرر در ماده  

وي اطالعات هویتی دریافت محاسبه، و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حا

در صورت   و  کنند  پرداخت  محل  مالیاتی  امور  اداره  به  آن  میزان  و  کنندگان 

 تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه هاي متعلق خواهند بود. 
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٤۰ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

پنج درصد( نرخ  به  تبصره(%5مقطوع  در  مقرر  احکام  سایر  رعایت  با   (1  (

  خواهدبود.

بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق   ـ   87ماده   این اضافه پرداختی  مقررات 

قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضاي تیر ماه سال بعد 

با درخواست کتبی  مالیاتی محل  تا آخر آن سال  امور  ادارة  از  بگیر  حقوق 

مذکور موظف است ظرف  سکونت مورد مطالبه قرارگیرد.ادارة امور مالیاتی  

هاي الزم را معمول و در صورت درخواست رسیدگی ماه از تاریخ تسلیم  سه

پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن ادارة امور مالیاتی  احراز اضافه  

هاي جاري اقدام کند. در  نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی

ه پرداختی کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافدرخواستصورتی که  

 حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد. به 

اضافه  • حذف می شود. 87ماده  استرداد  تقاضاي  امکان  بینی  پیش  عدم  صورت  در 

 پرداخت در الیحه، حذف این ماده صحیح به نظر نمی رسد. 

خار   -88ماده   مقیم  اشخاص  از  که  مواردي  یا در  شعبه  ایران  در  که  ج 

دریافت  شود  دریافت  حقوق  ندارند  مکلفنمایندگی  حقوق  تا   اندکنندگان 

از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این   )1پایان ماه بعد(

فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیر ماه سال 

  مالیاتی  امور ادارهقوق دریافتی خود را به مالیاتی مربوط به ح بعد اظهارنامه 

 نمایند.دتسلیم مزبور

در مواردي که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی    -88ماده  

ندارند حقوق دریافت شود دریافت کنندگان حقوق مکلف اند تا پایان ماه بعد 

از تاریخ دریافت حقوق، مالیات علی الحساب ماه را با احتساب دریافتی قبلی  

بند الف ماده   1معافیت پایه موضوع جزء    2همان سال پس از کسر معادل  طی  

) این 131) این قانون از درآمد مشمول مالیات متعلقه به نرخ مقرر در ماده(129(

 قانون طبق مقررات به اداره امور مالیاتی ذي ربط پرداخت نمایند.

 الیحه  129اصالح ماده به دلیل وضع ماده  •

و یا اشتغال  اقامت   هخروج از کشور یا تمدید پروان هصدور پروان ـ 89ماده 

این قانون از پرداخت  براي اتباع خارجه، به استثناي کسانی که طبق مقررات  

مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی    هباشند، موکول به ارائ مالیات معاف می 

اع خارجی  ایرانی طرف قرارداد با کارفرماي اتبکارفرماي اشخاص حقوقی  

 .ثالث ایرانی است یا اشخاص حقوقی 

یا تمدید پروان  هصدور پروان ـ  89ماده   و یا اشتغال  اقامت    هخروج از کشور 

این قانون از پرداخت براي اتباع خارجه، به استثناي کسانی که طبق مقررات  

می  معاف  ارائمالیات  به  موکول  کتبی    هباشند،  تعهد  یا  مالیاتی  حساب  مفاصا 

ایرانی طرف قرارداد با کارفرماي اتباع خارجی یا  فرماي اشخاص حقوقی  کار

 .ثالث ایرانی است اشخاص حقوقی  
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٤۱ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

در مواردي که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد  -90ماده  

ذي   مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی 

است   صالح را  مکلف  متعلق  قانون  مالیات  این  موضوع  جرایم  انضمام  به 

باشند به موجب  محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودي می 

با رعایت مهلت مقرر در ) این قانون مطالبه کند. 157ماده (برگ تشخیص 

 .) این قانون نیز جاري خواهد بود88حکم این ماده نسبت به مشموالن ماده (

در مواردي که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات علی الحساب موضوع   -90ماده  

قانون را در موعد مقرر پرداخت نکنند. یا کمتر از میزان واقعی پرداخت   86ماده  

نمایند، اداره امور مالیاتی ذي صالح، مکلف است مالیات علی الحساب مذکور 

نندگان حقوق که را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت ک 

 در حکم مودي محسوب می شوند مطالبه نمایند.
 

قانون مالیات هاي مستقیم    157حذف مرور زمان موضوع ماده   •

 به نظر نمی رسد . صحیح 

 :  درآمدهاي حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است  -91ماده 

اعضاي  هاي سیاسی خارجی در ایران و روسا و  روسا و اعضاي مأموریت   -1

العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی  هاي نمایندگی فوق هیأت 

اعضاي   و  روسا  همچنین  و  متقابل  معامله  شرط  به  خود  متبوع  دولت  از 

در هیأت  آن  تخصصی  موسسات  و  متحد  ملل  سازمان  نمایندگی  ایران  هاي 

ه  نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و موسسات مزبور در صورتی ک

 تابع دولت جمهوري اسالمی ایران نباشند.

مأموریت -2 اعضاي  و  همچنین  روسا  و  ایران  در  خارجی  کنسولی  هاي 

از   کارمندان موسسات فرهنگی دول خارجی نسبت درآمد حقوق دریافتی 

 دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.

کارشناس خارجی که با موافقت دولت جمهوري اسالمی ایران از محل -3

اقتصادي و علمی و فرهنگی دول خارجی ومک ک فنی و  یا  هاي بالعوض 

شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از المللی به ایران اعزام می موسسات بین 

 المللی مذکور.دول متبوع یا موسسات بین 

سفارتخانه-4 محلی  نمایندگی کارمندان  و  کنسولگریها  و  دولت  ها  هاي 

 نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت   جمهوري اسالمی ایران در خارج

جمهوري اسالمی ایران در صورتی که داراي تابعیت دولت جمهوري اسالمی  

 ایران نباشند به شرط معامله متقابل.

 :  درآمدهاي حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است  -91ماده 

هاي سیاسی خارجی در ایران و روسا و اعضاي  روسا و اعضاي مأموریت   -1

العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از  هاي نمایندگی فوق هیأت 

هاي  همچنین روسا و اعضاي هیأت دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و  

ایران نسبت به درآمد نمایندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن در 

حقوق دریافتی از سازمان و موسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوري  

 اسالمی ایران نباشند.

کارمندان  هاي کنسولی خارجی در ایران و همچنین  روسا و اعضاي مأموریت -2

موسسات فرهنگی دول خارجی نسبت درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود 

 به شرط معامله متقابل.

محل  -3 از  ایران  اسالمی  جمهوري  دولت  موافقت  با  که  خارجی  کارشناس 

وکمک  خارجی  دول  فرهنگی  و  علمی  و  اقتصادي  و  فنی  بالعوض  یا  هاي 

بین اعزام می موسسات  ایران  به  از  شونالمللی  آنان  به حقوق دریافتی  د نسبت 

 المللی مذکور.دول متبوع یا موسسات بین 

هاي دولت جمهوري  ها و کنسولگریها و نمایندگی کارمندان محلی سفارتخانه -4

دولت  از  دریافتی  حقوق  درآمد  به  نسبت  خارج  در  ایران  جمهوري    اسالمی 

می ایران نباشند  اسالمی ایران در صورتی که داراي تابعیت دولت جمهوري اسال 

 به شرط معامله متقابل.
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٤۲ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمري و پایان خدمت و خسارت اخراج  -5

و    و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمري پرداختی به وراث و حق سنوات

 حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.

 العاده مسافرت مربوط به شغل. هزینه سفر و فوق -6

از   16و    15به همراه بندهاي    7بند    27/11/1380حذف شد.(در تاریخ  -7

 متن این ماده حذف شد.)

مسکن واگذاري در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و    -8

در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد  هاي ارزان قیمت سازمانی  خانه

 گیرد. استفاده کارگران قرار می

 وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.  -9

ساالنه   -10 میزان عیدي  دوازدهم  یک  معادل  جمعا  سال  آخر  پاداش  یا 

 این قانون. )84معافیت مالیاتی موضوع ماده (

هاي خاص  نامههاي سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین خانه-11

 شود.در اختیار مأموران کشوري گذارده می 

تحت   -12 افراد  یا  کارکنان خود  معالجه  هزینه  بابت  کارفرما  که  وجوهی 

  بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد تکفل آنها مستقیما یا به وسیله حقوق 

 مثبته پرداخت کند.  اسناد و مدارك

معادل   -13 حداکثر  کارکنان  به  پرداختی  غیرنقدي  دوازدهم مزایاي  دو 

 ) این قانون. 84معافیت موضوع ماده (

حقوق پرسنل نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران اعم از نظامی  درآمد-14

و انتظامی، مشموالن قانون استخدامی وزارت اطالعات و جانبازان انقالب  

 جنگ تحمیلی و آزادگان. اسالمی و

حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمري و پایان خدمت و خسارت اخراج و  -5

بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمري پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق 

 ایام مرخصی استفاده نشده. 

 العاده مسافرت مربوط به شغل. هزینه سفر و فوق -6

از متن   16و    15به همراه بندهاي    7بند    27/11/1380تاریخ  حذف شد.(در  -7

 این ماده حذف شد.)

و    -8 کارگران  استفاده  جهت  کارخانه  یا  کارگاه  محل  در  واگذاري  مسکن 

هاي ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد خانه

 گیرد. استفاده کارگران قرار می

 بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن. وجوه حاصل از بیمه  -9

معادل یک دوازدهم میزان معافیت پایه موضوع جزء بند الف عیدي ساالنه   -10

  129ماده 

هاي خاص در نامههاي سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین خانه-11

 شود.اختیار مأموران کشوري گذارده می 

زینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل وجوهی که کارفرما بابت ه -12

بیمارستان به استناد آنها مستقیما یا به وسیله حقوق  یا  اسناد و    بگیر به پزشک 

 مدارك مثبته پرداخت کند. 

سه دوازدهم معافیت مزایاي غیرنقدي پرداختی به کارکنان حداکثر معادل   -13

   129بند الف ماده  1پایه موضوع جزء 

قوق پرسنل نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران اعم از نظامی و  ح درآمد-14

انتظامی، مشموالن قانون استخدامی وزارت اطالعات و جانبازان انقالب اسالمی  

 و جنگ تحمیلی و آزادگان. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الیحه 129،  با توجه به ماده 91ماده  10اصالح بند  •

 

 

 

 
 
 
 

 

 الیحه 129،  با توجه به ماده 91ماده  13اصالح بند  •
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٤۳ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

کارکنان شاغل در مناطق کمتر   ) مالیات حقوق%50درصد (  پنجاه -92ماده  

برنامه  و  مدیریت  سازمان  فهرست  طبق  یافته  بخشوده  توسعه  کشور  ریزي 

 شود.می 

کارکنان شاغل در    ) درآمد مشمول مالیات حقوق%30سی درصد (   - 92ماده  

برنامه  و  مدیریت  سازمان  فهرست  طبق  یافته  توسعه  کمتر  ریزي کشور  مناطق 

 شود.بخشوده می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده   • به    "حقوق"مالیات    %50قانون حاضر که    92با توجه 

موضوع این ماده را مشمول بخشودگی دانسته، اصالح حکم 

افت   "درآمد مشمول مالیات حقوق"به سی درصد   موجب 

 فاحش مشوق موضوع این ماده خواهد بود.  
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 مدیریت خدمات مالیاتی  –معاونت کسب و کار 

 

٤٤ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

 ��ل �ھارم: �آ�د �شا�ل ��ل �ھارم: �آ�د �شا�ل 
 

 
مشاغل یا به عناوین  درآمدي که شخص حقیقی از طریق اشتغال به   ـ  93ماده   الیحه    129اصالح عبارت با توجه به ماده  •

یران تحصیل کند  قانون در اهاي این  دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل

 مشاغلمشمول مالیات بر درآمد  پس از کسر معافیت هاي مقرر در این قانون  

 باشد.می 

ـ شرکت  تبصره  قهري درآمد  یا  اختیاري  از  (اعم  مدنی  وهمچنین  هاي   (

) یا  عامل (مضارب هاي مضاربه در صورتی که  درآمدهاي ناشی از فعالیت 

 باشد.ات این فصل می مقرر صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع  

مشاغل یا به عناوین درآمدي که شخص حقیقی از طریق اشتغال به   ـ  93ماده  

یران تحصیل کند  قانون در ا هاي این  دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل

 .باشدمشمول مالیات بر درآمد می پس از کسر معافیت هاي مقرر در این قانون 

 

ـ شرکت  تبصره  مدندرآمد  قهري هاي  یا  اختیاري  از  (اعم  وهمچنین ی   (

فعالیت  از  ناشی  که  درآمدهاي  صورتی  در  مضاربه  (مضارب هاي  یا  عامل   (

 باشد.ات این فصل می مقرر صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع  

عبارت است از    ـ درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل 94ماده

آنان که مشمول مالیات  اضافۀ سایر درآمدهاي  کل فروش کاال و خدمات به  

ها و استهالکات مربوط طبق  فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه

 .قبول و استهالکات هاي قابل  مقررات فصل هزینه

عبارت است از کل    ـ درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل 94ماده

آنان که مشمول مالیات فصول ي فروش کاال و خدمات به اضافۀ سایر درآمدها

ها و استهالکات مربوط طبق مقررات فصل دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه 

 .قبول و استهالکات هاي قابل  هزینه

 

و   -95ماده   اسناد  یا  و  دفاتر  موظفند  فصل  این  موضوع  مشاغل  صاحبان 

ول مدارك حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اص

و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص 

می  تنظیم  و  تجار  نگهداري  مالیات،  مشمول  درآمد  تشخیص  براي  گردد 

 .اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند

نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارك و روشهاي نگهداري  آیین 

ماشینی(مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به آنها اعم از  

نوع و حجم فعالیت حسب مورد براي مودیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها 

ربط، حداکثر  براي رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذي

الزم  تاریخ  از  ماه  شش  مدت  (ظرف  قانون  این  شدن  ) 1/1/1395االجراء 

می توسط   تهیه  کشور  مالیاتی  امور  بهسازمان  و  امور شود  وزیر  تصویب 

 رسد.اقتصادي و دارایی می 

صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارك  -95ماده 

حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط 

ارت در خصوص تجار تنظیم مربوط به تنظیم دفاتر تجاري موضوع قانون تج

مالیاتی  می  اظهارنامه  و  نگهداري  مالیات،  مشمول  درآمد  تشخیص  براي  گردد 

 .خود را بر اساس آنها تنظیم کنند

نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارك و روشهاي نگهداري آنها  آیین 

با تو  مالیاتی  از ماشینی(مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه  جه به نوع و  اعم 

براي   آنها  ارائه  نحوه  نیز  و  مذکور  مودیان  براي  مورد  حسب  فعالیت  حجم 

مراجع ذي  به  مالیات  درآمد مشمول  ربط، حداکثر ظرف  رسیدگی و تشخیص 

) توسط سازمان  1/1/1395االجراء شدن این قانون (مدت شش ماه از تاریخ الزم

می  تهیه  کشور  مالیاتی  بهامور  و  ا شود  وزیر  دارایی  تصویب  و  اقتصادي  مور 

 رسد.می 
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٤٥ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

بند    به -96ماده   مالیات   21موجب  قانون  اصالح  قانون  واحده  هاي  ماده 

 .شد) قانون و تبصره هاي آن حذف  96ماده ( 31/4/1394مستقیم، مصوب 

هاي مستقیم،  ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات 21موجب بند  به -96ماده 

 .شد) قانون و تبصره هاي آن حذف 96ماده ( 31/4/1394مصوب 

 

آمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف  در -97ماده

با  باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودي که  به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می

رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرارگرفته باشد،  

می  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  بود.  اظهارنامه خواهد  مالیاتی  تواند  هاي 

معیارها و   اساس  بر  را  آنها  از  تعدادي  و  قبول  بدون رسیدگی  را  دریافتی 

مقر برابر  و  انتخاب  نمونه  طور  به  یا  و  شده  تعیین  مورد  شاخصهاي  رات 

درصورتی که مودي از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت .رسیدگی قرار دهد

قانونی و مطابق با مقررات خـودداري کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت  

اقتصادي   اطالعات  و  فعالیت  براساس  برآوردي  مالیاتی  اظهارنامه  تهیه  به 

الیات متعلق به موجب کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه م

کند. در صورت اعتراض مودي چنانچه ظرف  برگ تشخیص مالیات اقدام می 

مدت سی روز از تاریخ ابالغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه 

مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودي طبق مقررات این  

ها و اعمال انع از تعلق جریمه گیرد، این حکم مقانون مورد رسیدگی قرار می 

حکم  نیست.    هاي عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونیمجازات 

 است.  ) این قانون در اجراي این ماده جاري239موضوع تبصره ماده(

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال  -تبصره 

اطالعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در از تاریخ ابالغ این قانون، بانک 

سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی  

)،  97که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد(

هاي مستقیم مصوب سال  ) قانون مالیات 271) و (154)، (153)، (152)، (98(

 .واهد بودمجري خ 1380

در مشارکت هاي مدنی که حداقل یکی از شرکاء شخص حقیقی باشد   -97ماده  

از نظر مالیاتی به عنوان یک مودي محسوب و درآمد مشمول مالیات آنها طبق 

مقررات این فصل تعیین و به نسبت سهم هریک از شرکاء مشمول مالیات علی  

 قانون خواهد بود. 131الحساب به نرخ مقرر در ماده 

مالك تعیین درآمد مشمول مالیات هریک از شرکاء، میزان سهم هر    -1تبصره  

 یک در پایان سال می باشد.

در صورت خروج شریک (حقیقی) در طی سال، مبالغ دریافتی مازاد    -2تبصره  

برابر   که  محل شغل  واگذاري  و حق  امالك  بابت  دریافتی  از  غیر  به  برآورده 

مشمول مالیات طبق فصل هفتم این باب    مقررات مربوط مشمول مالیات است، 

 خواهد بود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(مصوب   97ماده    محتواي   • مستقیم  هاي  مالیات  قانون 

 الیحه آمده است.   158)در ماده 1394

اگرچه به نظر می رسد، منظور این ماده تعیین تکلیف شخص  •

این وجود، متن  با  باشد،  مدنی  حقیقی شریک در مشارکت 

ماده این  ابهام را ایجاد می کند که براي کل مشارکت مدنی 

 تعیین تکلیف گردیده است. 
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٤٦ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

-ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات   22موجب بند    این ماده به – 98ماده  

 .شد) حذف 98، ماده (31/4/1394اي مستقیم، مصوب ه

در مشارکت هاي مدنی شرکاء مکلف اند احدي از شرکاء را به عنوان     -98ماده  

نمایند. در  معرفی  تعیین و  مالیاتی خود  تکالیف  انجام  براي  نماینده مشارکت 

ده، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند براي انجام  صورت عدم معرفی نماین

وظایف امور مالیاتی به شرکاء مراجعه نماید و یا اوراق مالیاتی را به آنها ابالغ 

 نماید. 

تاریخ اولین ابالغ هر اوراق مالیاتی به هریک از شرکاء در حکم ابالغ   -1تبصره  

 به مودي مشارکت محسوب می شود.

کت یا هریک از شرکا، با توجه به شماره (کد) اقتصادي  نماینده مشار  - 2تبصره

تخصیص داده شده به مشارکت، مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مشارکت به عنوان  

یک واحد شغلی را هر سال حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد تسلیم و مالیات 

لیم  قانون را پرداخت کنند. این امر موجب رفع تکلیف تس  97علی الحساب ماده  

ماده   موضوع  از    130اظهارنامه  نسبت سهم سود حاصل  به  شرکاء  از  هریک 

 مشارکت نخواهد بود. 

مابه التفاوت سهم سود مشارکت مشخصه و قطعی شده تا مبلغ ابرازي    - 3تبصره  

هریک از شرکاء در سال قطعیت به عنوان درآمد   130در اظهارنامه موضوع ماده  

 هد شد.سهم مشارکت در حساب ها منعکس خوا

 

(   ـ99ماده   مادة  موضوع  پیمانکاري  قانون  76قراردادهاي  هاي مالیات ) 

آن که پیشنهاد آنها  هاي بعدي  و اصالحیه  1345مستقیم مصوب اسفند ماه  

این قانون می  از تاریخ تصویب  تشخیص درآمد مشمول باشد ازلحاظ  قبل 

کماکان مشمول مقررات  مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع  

 قانون فوق الذکر خواهند بود.

هاي مستقیم مالیات ) قانون    76تبصرهـ  قراردادهاي پیمانکاري موضوع مادة (

ماه   اسفند  اصالحیه   1345مصوب  بعدي و  تاریخ  هاي  از  آنها  پیشنهاد  که 

درآمد  تسلیم    1367/ 29/12لغایت    1366/ 3/12 تعیین  لحاظ  از  گردیده 

مالیات  قانون    مشمول  این  مقررات  نرخ  تابع  اعمال  لحاظ  از  فقط  و  بوده 

هاي مستقیم  مالیات ) قانون  76قراردادهاي پیمانکاري موضوع مادة (   ـ99ماده  

که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ  آن  هاي بعدي  و اصالحیه   1345مصوب اسفند ماه  

می  قانون  این  ازلحاظ  تصویب  نیز  باشد  و  مالیات  مشمول  درآمد  تشخیص 

پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر  

 خواهند بود.

هاي مستقیم  مالیات ) قانون    76تبصره ـ قراردادهاي پیمانکاري موضوع مادة (

ماه   اسفند  اصالحیه  1345مصوب  بعدي و  تاریخ  هاي  از  آنها  پیشنهاد  که 

گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول تسلیم    29/12/1367لغایت    1366/ 3/12
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٤۷ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال    1367سال مالیات بر درآمد عملکرد منتهی به

 .مزبور خواهند بود

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

 د بود.تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهن 1367سال عملکرد منتهی به 

مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی   -  100ماده  

سال مالیاتی براي هر واحد شغلی    هاي شغلی خود را در یکمربوط به فعالیت 

اي که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور نمونه  یا براي هر محل جداگانه طبق 

سال بعد به اداره امور مالیاتی محل   خرداد ماه تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر

) این قانون 131متعلق را به نرخ مذکور در ماده (شغل خود تسلیم و مالیات  

 ند. پرداخت نمای

تواند برخی از مشاغل یا گروههایی سازمان امور مالیاتی کشور می  -تبصره 

از آنان را که میزان فروش کاال و خدمات ساالنه آنها حداکثر ده برابر معافیت  

) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداري  84موضوع ماده(

اظها ارائه  و  قانون  این  و  اسناد و مدارك موضوع  معاف کند  مالیاتی  رنامه 

صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردي  مالیات مودیان مذکور را به

که مودي کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق  

 .شودنسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می 

اظهارنامه  به  از رسیدگی  مانع  تبصره  این  مالیاتی  حکم  تسلیم شده در  هاي 

 . موعد مقرر نخواهد بود

 و تبصره آن حذف می شود. 100ماده    - 100ماده 

 

قانون مالیات هاي مستقیم (مصوب   100احکام موضوع ماده   •

 الیحه آمده است.   130) در ماده  1394سال 

که   -101ماده   فصل  این  موضوع  مودیان  مالیات  مشمول  ساالنه  درآمد 

تسلیم   مقرر  موعد  در  فصل  این  مقررات  طبق  را  خود  مالیاتی  اظهارنامه 

) این قانون از پرداخت مالیات  84(میزان معافیت موضوع ماده  اند تا  کرده 

) این قانون مشمول مالیات  131هاي مذکور در ماده (معاف و مازاد آن به نرخ

بود.   به  خواهد  از معافیت فوق نسبت  استفاده  براي  اظهارنامه  شرط تسلیم 

 به بعد جاري است. 1382عملکرد سال 

حداکثر از   هاي مدنی اعم از اختیاري و قهري شرکادر مشارکت - 1تبصره  

طور مساوي بین آنان تقسیم  دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به

 و تبصره آن حذف می شود 101ماده    - 101ماده 

 

 الیحه   98و  129حذف ماده به دلیل پیشنهاد مواد  •
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٤۸ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که  باقیو  

 با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک

در صورت فوت احد از شرکا  گردد.  تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می 

قائم عنوان  به  وي  متوفی  وراث  سهم  مالیاتی  معافیت  از  قانونی  مقام 

این معافیت بهدر طور مساوي بین مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و 

 آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.

لی  در صورتی که هر شخص حقیقی داراي بیش از یک واحد شغ -2تبصره 

باشد، مجموع درآمد واحدهاي شغلی وي با کسر فقط یک معافیت موضوع 

 شود. ) این قانون می 131این ماده مشمول مالیات به نرخهاي مذکور در ماده(

مضاربه ـ102ماده   (مضاربدر  عامل  موقع  ،  در  است  مکلف  تسلیم  ) 

صاحب سرمایه  پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم  اظهارنامه عالوه بر  

) ماده  معافیت  رعایت  بدون  مالیات  101را  عنوان  به  و  کسر  قانون  این   (

واریز و رسید آن را به ادارة مایه به حساب مالیاتی  الحساب صاحب سرعلی

 نماید. امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه 

ـ تکلیف تبصره  باشد  بانک  سرمایه  صاحب  که  صورتی  مالیات  در  کسر 

 .صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است 

 و تبصره آن حذف می شود 102ماده    - 102ماده 

 

به دلیل • ماده  ابقاء ماده    حذف  الحاق ماده   93مواد  قانون و 

 الیحه  129

ا  -   103ماده   ختصاصی وکالت  وکالي دادگستري و کسانی که در محاکم 

نمایند و الوکالههاي خود رقم حق نامهکنند مکلفند در وکالتمی  ها را قید 

نامه تمبر  الحساب مالیاتی روي وکالت) آن بابت علی %5پنج درصد ( معادل 

الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از  

 باشد: میزان مقرر در زیر  

(  -الف   پنج درصد  است  مالی  آنها  اموري که خواسته  و  )  %5در دعاوي 

 الوکاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله. حق

انونا در مواردي که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهاي خواسته ق   -ب  

دادگاه الوکاله به نظرالزم نیست و همچنین در دعاوي کیفري که تعیین حق 

ا -  103ماده   محاکم  در  که  کسانی  و  دادگستري  وکالت وکالي  ختصاصی 

وکالتمی  در  مکلفند  حقنامهکنند  رقم  خود  و  الوکالههاي  نمایند  قید  را  ها 

( معادل  درصد  علی %5پنج  بابت  آن  وکالت)  روي  مالیاتی  تمبر  الحساب  نامه 

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

 باشد:مقرر در زیر  

(  -الف   درصد  پنج  است  مالی  آنها  خواسته  که  اموري  و  دعاوي  ) %5در 

 الوکاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله. حق
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٤۹ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

الوکاله براي نامه حق الوکاله مقرر در آیین ) حداقل حق %5است پنج درصد ( 

 هر مرحله.

طبق  در دعاوي کیفري نسبت به مورد ادعاي خصوصی که مالی باشد بر  -ج  

 مفاد حکم بند ( الف ) این ماده.

ورد دعاوي و اختالفات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی در م  -د  

مقرر    الوکاله آنها تعرفه خاصی رسیدگی و حل و فصل میشود و براي حق 

نشده است از قبیل اختالفات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداري و  

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

میلیو  ده  (تا  مابه10,000,000ن  ریال  درصد()  پنج  سی    ;)%5االختالف،  تا 

) نسبت به مازاد  %4االختالف، چهار درصد () ریال مابه30,000,000میلیون (

) میلیون  (10,000,000ده  میلیون  سی  از  ریال.  ریال 30,000,000)   (

( مابه درصد  سه  باال  به  میلیون  %3االختالف  سی  مازاد  به  نسبت   (

) آن تمبر باطل %5شود و معادل پنج درصد ( ریال منظور می )  30,000,000(

 خواهد شد.

مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام  

ولو اینکه وکیل دادگستري نباشند) نیز جاري است، جز در مورد  نمایند( می

نواده و همسر    - دختر    - پسر  - خواهر - برادر  -مادر  -مودي یا پدر  کارمندان 

 مودي. 

در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل   -  1تبصره  

و مراجع    یک از دادگاهها دادرسی مدنی در هیچ  با رعایت مقررات قانون آیین 

مورد وکالت  در  مگر  بود  نخواهد  قبول  قابل  از طرف  مزبور  مرجوعه  هاي 

موسسات   اي دولتی و شهرداریها و هو شرکتها و موسسات دولتی  وزارتخانه 

وکالت روي  تمبر  ابطال  به  محتاج  که  شهرداریها  و  دولت  به  نامه  وابسته 

 باشند.نمی 

در مواردي که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهاي خواسته قانونا   -ب  

دادگاه است  الوکاله به نظر ت و همچنین در دعاوي کیفري که تعیین حق الزم نیس

 الوکاله براي هر مرحله. نامه حق الوکاله مقرر در آیین) حداقل حق%5پنج درصد (

طبق  در دعاوي کیفري نسبت به مورد ادعاي خصوصی که مالی باشد بر  -ج  

 مفاد حکم بند ( الف ) این ماده.

و    -د   دعاوي  مورد  غیرقضایی  در  اختصاصی  مراجع  در  که  مالی  اختالفات 

مقرر نشده   الوکاله آنها تعرفه خاصی رسیدگی و حل و فصل میشود و براي حق

است از قبیل اختالفات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداري و نظایر آنها 

 الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر: میزان حق 

تا سی میلیون   ;)%5االختالف، پنج درصد() ریال مابه 10,000,000تا ده میلیون (

) نسبت به مازاد ده میلیون %4االختالف، چهار درصد () ریال مابه 30,000,000(

االختالف به باال ) ریال مابه30,000,000) ریال. از سی میلیون ( 10,000,000(

شود ی ) ریال منظور م 30,000,000) نسبت به مازاد سی میلیون (%3سه درصد (

 ) آن تمبر باطل خواهد شد.%5و معادل پنج درصد (

اقدام  بند  این  در  مذکور  مراجع  در  وکالتا  که  اشخاصی  درباره  بند  این  مفاد 

مورد نمایند( می در  جز  است،  جاري  نیز  نباشند)  دادگستري  وکیل  اینکه  ولو 

یا پدر  کارمندان    نواده و همسر  -دختر    -پسر  -خواهر  - برادر  -مادر   -مودي 

 مودي. 

در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با  -  1تبصره  

آیین  قانون  مقررات  هیچ  رعایت  در  مدنی  دادگاهها دادرسی  از  مراجع    یک  و 

وکالت  مورد  در  مگر  بود  نخواهد  قبول  قابل  طرف مزبور  از  مرجوعه  هاي 

موسسات    هرداریها و هاي دولتی و شو شرکت ها و موسسات دولتی  وزارتخانه 

 باشند. نامه نمی وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روي وکالت

 



 

 )17/11/1398(تنظیمی  مستقیمنویس الیحه اصالح قانون مالیات هاي پیش جدول
 مدیریت خدمات مالیاتی  –معاونت کسب و کار 

 

٥۰ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

هاي دولتی و شهرداریها  ها و موسسات دولتی و شرکت وزارتخانه -  2تبصره  

از وجوهی که  اند  به دولت و شهرداریها مکلف  بابت   و موسسات وابسته 

بابت  %5کنند پنج درصد (پرداخت می   به وکال   الوکالهحق ) آن را کسر و 

وکیل علی مالیاتی  بعد الحساب  ماه  پایان  محل    تا  مالیاتی  امور  اداره  به 

 پرداخت نمایند. 

در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوي به وکیل دیگري   -  3تبصره  

وکالت روي  تمبر  ابطال  به  مکلف  جدید  وکیل  شود  مربوطناواگذار   مه 

 خواهد بود.ن

دادگاهها حق -  4تبصره   که  مواردي  یا خسارت حق در  را  الوکاله  الوکاله 

 نامه قرار گرفته است بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روي وکالت

تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره  

 التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.مابه   الع دهند تاامور مالیاتی مربوط اط

هاي دولتی و شهرداریها و  ها و موسسات دولتی و شرکت وزارتخانه -   2تبصره  

که  وجوهی  از  اند  مکلف  شهرداریها  و  دولت  به  وابسته  بابت   موسسات 

می   الوکالهحق پرداخت  وکال  (به  درصد  پنج  بابت %5کنند  و  کسر  را  آن   (

به اداره امور مالیاتی محل پرداخت   تا پایان ماه بعد الحساب مالیاتی وکیلعلی

 نمایند. 

به وکیل دیگري   -   3تبصره   تعقیب دعوي  تمبر  ابطال  از  در صورتی که پس 

نخواهد   مه مربوطناواگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روي وکالت

 بود. 

الوکاله را بیشتر  الوکاله یا خسارت حقدر مواردي که دادگاهها حق -  4تبصره  

تعیین   نامه قرار گرفته است یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روي وکالت

اداره امور  نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به 

 وت مورد محاسبه قرار گیرد. التفاالع دهند تا مابهمالیاتی مربوط اط

بند    -104ماده   مالیات  25به موجب  قانون  قانون اصالح  هاي  ماده واحده 

 .شدهاي آن حذف  ) قانون و تبصره 104، ماده (31/4/1394مستقیم، مصوب  

وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداري ها، موسسات وابسته به   - 104ماده  

کلیه   و  ها  شهرداري  و  غیرانتفاعی دولت  و  انتفاعی  از  اعم  حقوقی  اشخاص 

مکلف اند در هر مورد، که بابت موارد زیر، وجوهی را پرداخت نمایند، مالیات  

علی الحساب مودي را براي موارد مشروحه در بند (الف) به میزان سه درصد  

و براي موارد مذکور در بند (ب) به میزان پنج درصد کسر و تا پایان ماه بعد به 

هویتی    حساب مشخصات  مدت  همین  ظرف  و  پرداخت  مالیاتی  امور  اداره 

 دریافت کنندگان را با ذکر نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذي ربط ارسال دارند.

الف) وجوه پرداختی بابت هزینه هاي بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژي،  

امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، انبارداري، نگاهداري و تعمیر آسانسور و  

شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تاسیسات فنی و تاسیساتی، تهیه  

برداري، نظارت و محاسبات طرح ساختمان ها و تاسیسات، نقشه کشی، نقشه  

نقلیه  وسائل  نوع  هر  نگهداري  و  تعمیر  خدمات  نقل،  و  حمل  قرارداد  فنی، 

موتوري زمینی، هوایی، دریایی و ریلی، اجاره ماشین آالت و تجهیزات اعم از  

از نظر بهبود نظام مالیاتی ، وضع قوانین براي وصول مالیات به   •

محض تحصیل درآمد و به طور علی الحساب ، در مواقعی که  

امکان رصد و رهگیري وجود داشته باشد، از حیث ارتقاء نظام  

و   دولت  در خزانه  نقد  تقویت گردش وجوه  مالیاتی،  رهگیري 

کشور مورد تایید   ممانعت از عارضه وارونگی در نظام مالیاتی

 صاحبنظران علم مالیه عمومی قرار دارد. 

پیشنهادي الیحه ، قبل از قانون اصالح قانون   104مشابه ماده   •

) در قانون مصوب 1394مالیات هاي مستقیم (مصوب سال  

دالیل   1380سال   به  رسد،  می  نظر  به  که  داشت  وجود 

 گوناگون از جمله ضعف ظرفیت هاي اجرایی حذف گردید. 

الیحه با اتکاء و در جهت تقویت   104ه نظر می رسد،  ماده  ب •

دسترسی به منابع درآمد اشخاص و رهگیري پایه هاي بالقوه 



 

 )17/11/1398(تنظیمی  مستقیمنویس الیحه اصالح قانون مالیات هاي پیش جدول
 مدیریت خدمات مالیاتی  –معاونت کسب و کار 

 

٥۱ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

انجام می شود، خدمات اسکان کارکنان   قرارداد  به موجب  اداري و غیره که 

دولتی در هتل ها و سایر اماکن به همراه دستگاه ها و موسسات دولتی و غیر  

خدمات جانبی که به موجب قرارداد انجام می شود، خدمات آموزشی از هر  

جانبی   امکانات  و   تسهیالت  از  استفاده  منظور  به  نمایشگاهی  خدمات  قبیل، 

نمایشگاه، خدمات نگهداري فضاي سبز، خدمات بسته بندي(هرنوع محصول به 

، حق الزحمه پرداختی بابت ارائه خدمات پشتیبانی  هرشکل و با هر نوع جنس)

به  مسافر  و  بار  هاي  پایانه  تجهیزات  و  تاسیسات  از  برداري  بهره  همچنین  و 

 موسسات مربوطه اعم از ریلی، فرودگاهی و پروازي، بندري و پایانه اي زمینی.

کارشناسی،   مشاوره،  داوري،  پزشکی،  الزحمه  حق  بابت  پرداختی  وجوه  ب) 

و   حسابرسی، هنرپیشگی  نوازندگی،  سازي،  آهنگ  اداري،  و  مالی  خدمات 

ارائه  کارمزد  یا  الزحمه  حق  هرگونه  کاري،  العمل  حق  و  داللی  خوانندگی، 

ها،  بازارهاي  خارج از بورس و  خدمات به استثنا کارمزد پرداختی به بورس 

از    کامزد معامالت و تسویه اوراق بهادار و کاال در بورس ها و بازارهاي خارج

کلیه  مجاز،  غیربانکی  اعتباري  موسسات  و  تعاون  صندوق  ها،  بانک  بورس، 

خدمات و ارتباطات رایانه اي، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوري زمینی، هوایی  

و دریایی ، ماشین االت و کارخانجات و سردخانه ها، هر نوع خدمات مدیریت،  

تا از تجهیزات و  استفاده  بابت  پرداختی  الزحمه  سیسات مخابراتی و حق حق 

 نمایش فیلم تحت هر عنوان. 

تسهیالت اعطایی بانک ها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به   -1تبصره  

علی   مالیات  کسر  مشمول  مسکونی  واحد  یک  تکمیل  و  تعمیر  و  کشاورزي 

اند  مکلف  ها  بانک  موارد،  گونه  این  در  و  نبوده  ماده  این  موضوع  الحساب 

جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد   رونوشت قرارداد

 به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند. 

مکرر قانون مالیات هاي    169و    169مالیاتی به موازات مواد  

 مستقیم ونظام مالیات بر ارزش افزوده پیشنهاد شده است. 

• ) ماده  موضوع  مقررات  به  104اعمال  الیحه  افزایش )  دلیل 

بخش  اقتصادي  فعاالن  مطلوب  قانون،  تمکین  هاي  هزینه 

 خصوصی نخواهد بود. 
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٥۲ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

در مواردي که منابع درآمد مذکور در این ماده کال از پرداخت مالیات   -2تبصره  

معاف یا مشمول نرخ صفر باشد کسر علی الحساب مالیات به شرح فوق به شرط  

 کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است.استعالم قبلی و 

در مواردي که  وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستري و    -3تبصره  

تودیع   گردد،  می  ایصال  و  اجرایی وصول  مراجع  یا وسیله  و  تودیع  آن  امثال 

کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به 

 انی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می کنند. عهده متصدی

سایر    -4تبصره فهرست  هر سال  ماه  پایان دي  تا  مالیاتی کشور  امور  سازمان 

مواردي را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود پس 

نامه رسمی و از تایید وزیر امور اقتصادي و دارایی از طریق درج آگهی در روز

 یکی از روزنامه هاي کثیراالنتشار کشور اعالم خواهد کرد.

سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورت خودداري پرداخت   -5تبصره  

کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و پس 

 از رسیدگی هاي الزم، مالیات متعلق را مطالبه کند.
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٥۳ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

 ��ل پ��م: ما�یات � �آ�د ا�خاص �قو�ی  ��ل پ��م: ما�یات � �آ�د ا�خاص �قو�ی 
 

 
الیحه در اصالح   131و    129و    105مواد    اگرچه هماهنگی •

محوري"رویکرد   مدرن   "منبع  رویکرد  محوري"  به    "منبع 

اتخاذ   نظر می رسد  به  این وجود،  با  رعایت گردیده است، 

رویکرد مزبور، با افزایش متوسط مالیات در مقایسه با قانون 

مالیاتی کشور به  از توجه به ضعف آشکار نظام  فارغ  قبلی 

هاي پنهان مالیاتی، نتیجه اي جز افزایش فشار    رهگیري پایه

فرار   مخاطره  و  شفاف  مالیاتی  هاي  پایه  تبعیض  حس  و 

مالیاتی، کاهش رغبت در سرمایه گزاري قانونی و در نهایت 

 کاهش درآمدهاي مالیاتی، در بر نخواهد داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت ـ105ماده   از  ناشی  انتفاعی سایر  هاي جمع درآمد شرکتها و درآمد 

یا خارج   ایران  در  مختلف  منابع  از  که  حقوقی  تحصیل  اشخاص  ایران  از 

غیرمعاف و کسر معافیت هاي  حاصل از منابع  هاي  شود، پس از وضع زیان می 

اي  مقررات این قانون داراي نرخ جداگانه مقرر به استثناي مواردي که طبق  

 ) خواهند بود.%25به نرخ بیست و پنج درصد (باشد، مشمول مالیات  می 

منظور تقسیم  در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاري که به   ـ  1تبصره  

انتفاعی باشند،از مأخذ  د، در صورتی که داراي فعالیت  انسود تأسیس نشده

انتفاعی این  آنها مالیات به نرخ مقکل درآمد مشمول مالیات فعالیت  رر در 

 شود.ماده وصول می 

از اشـخاص حـقـوقی خـارجی و مـوسـسات مـقیم خـارج   ـ  2تبـصـره  

تبصرة ( اسـتثناي مـشموالن  بـه  مادة (5ایـران  مادة (109)  این  113) و   (

سرمایه در ایران    قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداري 

از فعالیت  ، ، نماینده از قبیل شعبه یا به وسیله نمایندگی   هایی که مستقیمایا 

دهند یا از واگذاري امتیازات و سایر کارگزار و امثال آن در ایران انجام می 

فنی  انتقال دانش  یا واگذاري  ، کمک تعلیمات ، دادن  حقوق خود،  فنی  هاي 

ل  کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمو تحصیل می هاي سینمایی از ایران  فیلم 

مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و موسسات مذکور در ایران نسبت 

مقررات کنند طبق  درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می به  

 باشند.مربوط به این قانون مشمول مالیات می 

حقوقی اعم از ایرانی  در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص  ـ  3تبصره  

است با رعایت مقررات مربوط  یات هایی که قبال پرداخت شده، مالیا خارجی 

از مالیات متعلق کسر خواهد شد واضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد  

 . است 

اشی از فعالیت هاي انتفاعی سایر  جمع درآمد شرکت ها و درآمد ن  -105ماده  

ایران تحصیل می   از  یا خارج  ایران  منابع مختلف در  از  اشخاص حقوقی که 

شود، پس از وضع زیان هاي حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت هاي مقرر  

به استثناي مواردي که طبق مقررات این قانون داراي نرخ جداگانه و یا مشمول 

 رح ذیل مشمول مالیات می باشد:نرخ صفر می باشد، به ش

جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ایرانی پس از کسر مالیات    -الف

درصد که به عنوان مالیات شرکت محاسبه می شود به شرح ذیل    10به نرخ  

 مشمول مالیات می باشد:

نسبت به اندوخته سهم صاحبان با نام و شرکا ضامن و یا اعضاي شرکت   -1

قانون و نسبت به بقیه    131ه نسبت سهم هریک از آنها به نرخ ماده  هاي تعاونی ب

درآمد مشمول مالیات سهم صاحبان بانام و شرکاء ضامن و یا اعضاي شرکت 

هاي تعاونی (اعم از تقسیم شده و تقسیم نشده) به نسبت سهم هریک به نرخ 

 قانون  131ماده 

  131نسبت به سود سهام بی نام کالً به نرخ ماده  -2

 . نسبت به اندوخته قانونی به نرخ صفر 3

تبصره ( استثناي مشموالن  به  ماده (5ب) اشخاص حقوقی خارجی  ) و  109) 

)  این قانون از ماخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداري  113ماده (

سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل 

نما واگذاري  شعبه،  از  یا  دهند  می  انجام  ایران  در  آن  امثال  و  کارگزار  ینده، 

امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک هاي فنی  

به نرخ   ایران تحصیل می کنند  از  فیلم هاي سینمایی  درصد،    25یا واگذاري 

 مشمول مالیات خواهند بود.



 

 )17/11/1398(تنظیمی  مستقیمنویس الیحه اصالح قانون مالیات هاي پیش جدول
 مدیریت خدمات مالیاتی  –معاونت کسب و کار 

 

٥٤ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

م از حقیقی و حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام اشخاص اع ـ  4تبصره  

 مالیات دیگري نخواهند پذیر مشمول الشرکه دریافتی از شرکت هاي سرمایه

 بود. 

تحت عناوین  در مواردي که به موجب قوانین مصوب وجوهی   ـ   5تبصره  

مالیات اشخاص قابل دیگري غیر از مالیات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول  

لیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط  وصول باشد، ما

 محاسبه خواهد شد. 

شرکتها   - 6تبصره   ابرازي  مالیات  مشمول  تعاونی  درآمد  هاي  اتحادیه  و 

درصد   پنج  و  بیست  مشمول  عام  سهامی  تعاونی  شرکتهاي  و  متعارف 

 )تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.25%(

) افزایش درآمد ابرازي مشمول مالیات  %10به ازاي هر ده درصد ( - 7تبصره

اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازي مشمول مالیات سال گذشته  

درصد از نرخهاي مذکور کاسته درصد و حداکثر تا پنج واحدواحد  یکآنها،  

شود. شرط برخورداري از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و  می 

ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاري در مهلت اعالم شده از سوي  

 سازمان امور مالیاتی است. 

 

ایرانی غیرتجاري که به منظور تقسیم سود تاسیس  ج) در مورد اشخاص حقوقی  

نشده اند، در صورتی که داراي فعالیت انتفاعی باشند یا طبق مقررات این قانون  

 25مشمول مالیات شوند، از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات آنها مالیات به نرخ  

 درصد وصول می شود.

 

سهام  1تبصره صاحبان  سهم  مالیات  محاسبه  مبناي  یا  :  ضامن  شرکاي  و  بانام 

مجمع   توسط  مالی  هاي  صورت  تصویب  تاریخ  در  آنان  سهم  میزان  اعضاء، 

 عمومی می باشد.

عدم تسلیم مصوبه مجمع عمومی راجع به تصویب ترازنامه و حساب سود و  

زیان و تقسیم سود و نیز عدم تسلیم فهرست هویت و نشانی شرکاء و سهامداران  

یا س میزان سهم  و  اعضاء  و  یا  اظهارنامه  همراه  مورد،  آنها حسب  الشرکه  هم 

  در مهلتی که سازمان امور مالیاتی تعیین می کندترازنامه و حساب سود وزیان  

چنانچه بعد این قانون خواهد بود.    131موجب احتساب مالیات کالً به نرخ ماده  

فهرست مذکور به حوزه مالیات طبق مقررات ذي    از مهلت تعیین شده مصوبه

سلیم گردد مالیات هریک از صاحبان سهام و شرکاء ضامن یا اعضاء طبق ربط ت

مقررات مربوط محاسبه و در این صورت جریمه اي معادل یک درصد درآمد  

 مشمول مالیات وصول خواهد شد.

در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص (حقیقی و حقوقی) اعم   -2تبصره  

دریافتی که قبالً پرداخت شده است به از ایرانی یا خارجی، مالیات سود سهام  

 عنوان مالیات علی الحساب پرداختی آن شخص منظور خواهد شد.

در مواردي که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگري     - 3تبصره

غیر از مالیات بر درآمد از ماخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول 

زبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه م

 خواهد شد.

ایرانی غیرتجاري   • پیشنهادي: در مورد اشخاص حقوقی  متن 

اند، در صورتی که   نشده  تاسیس  تقسیم سود  منظور  به  که 

داراي فعالیت انتفاعی باشند یا طبق مقررات این قانون مشمول 

مالیات   مشمول  درآمد  کل  ماخذ  از  شوند،  فعالیت  مالیات 

مشمول قانون  این  مقررات  طبق  که  درآمدهایی  و   انتفاعی 

بیست و پنج درصد مشمول مالیات   %25مالیات شوند ، به نرخ  

 خواهند بود.

 
، تعریف مصرحی از  105یشنهاد می شود، در متن بند ج ماده   •

 فعالیت انتفاعی ارایه گردد.  
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٥٥ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

متعارف درآمد مشمول مالیات ابرازي شرکت ها و اتحادیه هاي تعاونی    -4تبصره

) تخفیف %25مشمول بیست و پنج درصد (  و شرکت هاي تعاونی سهامی عام

 از نرخ موضوع صدر بند (الف) این ماده می باشد. 

مورد -106ماده   در  مالیات  مشمول  (به  درآمد  حقوقی  استثناي  اشخاص 

درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگري براي تشخیص آن مقرر  

) و 95)، (94شده است) براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد(

 .شوداین قانون و تبصره آن تعیین می  )97(

(به -106ماده   حقوقی  اشخاص  مورد  در  مالیات  مشمول  استثناي  درآمد 

درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگري براي تشخیص آن مقرر شده 

این   )158() و  95)، (94است) براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد(

 .شودقانون و تبصره آن تعیین می 

ماده   • اصالح  به  ه  97باتوجه  مالیات  و قانون  مستقیم  اي 

 158در الیحه، از آنجا که در ماده    158همچنین الحاق ماده  

است،   نیامده  عمل  به  حقوقی  اشخاص  از  ذکري  الحاقی، 

ماده   ماده   158شمول حکم  متن  در  حقوقی  اشخاص  براي 

 تبیین شده است.  106

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم   -107ماده  

نمایند ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل میخارج از 

 شود:  به شرح زیرتعیین می

، نظارت و کشی ، نقشهبرداري ، نقشهها و تأسیساتبابت تهیه طرح ساختمان

فنی  دادن  محاسبات  سایر  ،  فنی،  دانش  انتقال  فنی،  کمکهاي  و  تعلیمات 

حق سایر  و  امتیازات  واگذاري  و  فیلمهاي خدمات  واگذاري  همچنین  وق، 

از  عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هرعنوان دیگر در ایران یا  سینمایی که به

کنند به استثناي درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه  ایران تحصیل می 

دیگري براي تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با  

به فعالیت    توجه  ده درصد(نوع  مأخذ  به  میزان سوددهی  تا چهل %10و   (

باشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید  ) مجموع وجوهی می%40درصد(

 شود. آنها می

اجرایی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه   نامه آیین

االجراء شدن این قانون  به نوع فعالیت، ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزم

به 1/1/1395( دارایی  و  اقتصادي  امور  وزارت  پیشنهاد  به  هیأت )  تصویب 

 .رسدوزیران می 

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج  -107ماده  

نمایند به شرح از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می

 شود:  میزیرتعیین 

ساختمان طرح  تهیه  تأسیسات بابت  و  نقشه ها  نقشهبرداري ،  و  کشی ،  نظارت   ،

تعلیمات و کمکهاي فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات  ، دادن  محاسبات فنی 

که  سینمایی  فیلمهاي  واگذاري  همچنین  سایر حقوق،  و  امتیازات  واگذاري  و 

از ایران تحصیل یگر در ایران یا  عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هرعنوان د به

کنند به استثناي درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگري براي  می 

نوع فعالیت   تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به

) مجموع وجوهی  %40) تا چهل درصد( %10و میزان سوددهی به مأخذ ده درصد(

 شود.مدت یک سال مالیاتی عاید آنها می  باشد که ظرفمی

اجرایی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به    نامه آیین

الزم  تاریخ  از  ماه  شش  مدت  ظرف  فعالیت،  قانون نوع  این  شدن  االجراء 

تصویب هیأت وزیران  ) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی به1/1/1395(

 .رسدمی 

متعلق   کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات ت پرداخ

اند کسر و تا پایان  کرده را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت 
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٥٦ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

 کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیاتپرداخت 

اند کسر کردهمتعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت

رداخت کنند، در غیر این صورت و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پ

کنندگان متضامنا مسوول پرداخت اصل  پرداخت کنندگان مذکور و دریافت 

 .هاي متعلق آن خواهند بودمالیات و جریمه 

به   -1تبصره   که  قرارداد  مبلغ  از  قسمت  آن  پیمانکاري،  عملیات  مورد  در 

می  تجهیزات  و  لوازم  خرید  برمصرف  مشروط  یا رسد  قرارداد  در    آنکه 

لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر  اصالحات و الحاقات بعدي آن مبالغ 

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

صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کاال 

  و حقوق ورودي و سایر پرداختهاي قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از

 پرداخت مالیات معاف است. 

فعالیت   -2تبصره   از  قسمتی  یا  تمام  خارجی  پیمانکاران  که  مواردي  در 

به   را  به پیمانکاري  ایرانی  حقوقی  دوم  اشخاص  دست  پیمانکاران  عنوان 

واگذار کنند معادل مبالغی که براي تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد  

دوم   دست  پیمانکار  توسط  که  اول  می دست  رعایت  خریداري  با  و  شود 

گردد، از  ) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت می 1قسمت اخیر تبصره (

 بر درآمد معاف است. پرداخت مالیات  

نمایندگی -3تبصره   و  ایران که  شعب  در  بانکهاي خارجی  و  هاي شرکتها 

ات  بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوري اطالع

اقتصادي در ایران براي شرکت مادر اشتغال دارند و براي جبران مخارج خود 

می  دریافت  وجوهی  مادر  شرکت  بر  از  مالیات  مشمول  آن  به  نسبت  کنند 

 .درآمد نخواهند بود 

فعالیت -4تبصره   سایر  و  سرمایه  برداري  بهره  از  حاصل  که  درآمد  هایی 

شعبه، نماینده، کارگزار و  بیل  اشخاص حقوقی مزبور به وسیله نمایندگی از ق 

ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیر این صورت پرداخت کنندگان  

هاي  پرداخت اصل مالیات و جریمه   کنندگان متضامنا مسوولمذکور و دریافت 

 .متعلق آن خواهند بود

در مورد عملیات پیمانکاري، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف  -1تبصره  

می تجهیزات  و  لوازم  برخرید  مشروط  و رسد  اصالحات  یا  قرارداد  در  آنکه 

داد لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقالم قرارالحاقات بعدي آن مبالغ  

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

ارزش گمرکی کاال و حقوق ورودي و سایر   تا مجموع  مورد خرید خارجی 

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

ا -2تبصره   قسمتی  یا  تمام  خارجی  پیمانکاران  که  مواردي  فعالیت در  ز 

عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار  اشخاص حقوقی ایرانی به پیمانکاري را به  

کنند معادل مبالغی که براي تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول 

شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره که توسط پیمانکار دست دوم خریداري می

اول دریا1( پیمانکار دست  از  ماده  این  مالیات  فت می )  پرداخت  از  بر گردد، 

 درآمد معاف است. 

هاي شرکتها و بانکهاي خارجی در ایران که بدون  شعب و نمایندگی - 3تبصره  

داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوري اطالعات اقتصادي  

در ایران براي شرکت مادر اشتغال دارند و براي جبران مخارج خود از شرکت 

کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند مادر وجوهی دریافت می 

 .بود

اشخاص هایی که  درآمد حاصل از بهره برداري سرمایه و سایر فعالیت - 4تبصره  

شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها  حقوقی مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل  

 ) این قانون خواهد بود. 106مقررات ماده(دهند مشمول  در ایران انجام می
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٥۷ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

می انجام  ایران  در  آنها  مشمول  امثال  ماده(دهند  قانون  106مقررات  این   (

 خواهد بود. 

االجراشدن این اصالحیه    هایی که مالیات آن تا تاریخ الزماندوخته  ـ108ماده  

انتقال  مالیات نخواهد پرداخت نشده در صورت  به حساب سرمایه مشمول 

تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه  بود، لیکن در صورت  

سال  ، به درآمد مشمول مالیات اندوختۀ اضافه شده به حساب سرمایه معادل  

هاي  شامل اندوختهشود. این حکم  فه می تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضا

هاي معاف موسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع سود ناشی از فعالیت

) مالیاتهاي  138مادة  قانون  مصوب  )  اصالحیه   3/12/1366مستقیم  هاي و 

تصویب این اصالحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن  بعدي آن تا تاریخ  

 نخواهد بود.تاریخ  

اصالحیه وصول  هایی که مالیات آن تا تاریخ الزم االجرا شدن این  ختهاندو

گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحالل  

 مشمول مالیات دیگري نخواهد بود.
  

االجراشدن این اصالحیه   هایی که مالیات آن تا تاریخ الزماندوخته  ـ108ماده  

به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، ورت انتقال پرداخت نشده در ص

تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل لیکن در صورت  

سال تقسیم یا  ، به درآمد مشمول مالیات اندوختۀ اضافه شده به حساب سرمایه 

د ناشی  هاي سو شامل اندوختهشود. این حکم انتقال یا کاهش سرمایه اضافه می 

) 138هاي معاف موسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع مادة (از فعالیت 

هاي بعدي آن تا تاریخ و اصالحیه   1366/ 3/12مستقیم مصوب  قانون مالیاتهاي  

 نخواهد بود. تصویب این اصالحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ  

اال اندوخته الزم  تاریخ  تا  آن  مالیات  که  این  هایی  شدن  وصول جرا  اصالحیه 

گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحالل 

 مشمول مالیات دیگري نخواهد بود.

 

درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی عبارت است  -109ماده  

 از: 

 ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.  -1

م -2 در  دریافتی  بیمه  برگشتیحق  از کسر  پس  مستقیم  بیمه  و  عامالت  ها 

 ها. تخفیف

 ها.هاي اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی حق بیمه بیمه  -3

 هاي اتکایی واگذاري. کارمزد و مشارکت در سود معامالت بیمه -4

 گر واگذارکننده.گر اتکایی نزد بیمه هاي بیمه بیمهبهره سپرده  -5

بیمه  -6 اتکایی  سهم  بیمه گران  پرداختی  و  بابت خسارت  زندگی  غیر  هاي 

 هاي زندگی. هاي بیمهبازخرید و سرمایه و مستمري 

درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی عبارت است  -109ماده  

 از: 

 ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.  -1

-ها و تخفیفحق بیمه دریافتی در معامالت بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی -2

 ا.ه

 ها.برگشتی هاي اتکایی وصولی پس از کسر حق بیمه بیمه  -3

 هاي اتکایی واگذاري. کارمزد و مشارکت در سود معامالت بیمه -4

 گر واگذارکننده.گر اتکایی نزد بیمه هاي بیمه بیمهبهره سپرده  -5

بیمه  -6 بیمهسهم  پرداختی  خسارت  بابت  اتکایی  و  گران  زندگی  غیر  هاي 

 هاي زندگی. هاي بیمهبازخرید و سرمایه و مستمري 
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٥۸ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

 سایر درآمدها.  -7

 پس از کسر: 

 هزینه تمبر قراردادهاي بیمه.  -1

 هاي زندگی. هاي پزشکی بیمههزینه  -2

 کارمزدهاي پرداختی از بابت معامالت بیمه مستقیم.  -3

 اري.هاي اتکایی واگذحق بیمه -4

خسارت  -5 تأمین  صندوق  مسئولیت  سهم  اجباري  بیمه  حق  از  بدنی  هاي 

 مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث. 

هاي بیمه زندگی و  مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمري  -6

 هاي غیر زندگی.خسارت پرداختی از بابت بیمه 

 ان در منافع.گزارسهم مشارکت بیمه  -7

هاي اتکایی گران در سود معامالت بیمه کارمزدها و سهم مشارکت بیمه  -8

 قبولی.

 هاي اتکایی واگذاري.هاي بیمه بهره متعلق به سپرده  -9

 ذخایر فنی در آخر سال مالی.  -10

 ها و استهالکات قابل قبول. سایر هزینه -11

هاي فنی موضوع ماده  اندوخته ( انواع ذخایر فنی موسسات بیمه   -  1تبصره  

هاي  رشته   گري) براي هر یک از قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه  )61(

آیین به موجب  آنها  میزان و طرز محاسبه  و  از نامهبیمه  بود که  اي خواهد 

تصویب  طرف بیمه مرکزي ایران تهیه و پس از موافقت شوراي عالی بیمه به  

 رایی خواهد رسید.وزیر امور اقتصادي و دا

هاي بیمه انواع ذخایر فنی بیمه مرکزي ایران براي هر یک از رشته  -  2تبصره  

تعیین  و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزي ایران 

 خواهد شد.

 درآمدها. سایر  -7

 پس از کسر: 

 هزینه تمبر قراردادهاي بیمه.  -1

 هاي زندگی. هاي پزشکی بیمههزینه  -2

 کارمزدهاي پرداختی از بابت معامالت بیمه مستقیم.  -3

 هاي اتکایی واگذاري.حق بیمه -4

هاي بدنی از حق بیمه اجباري مسئولیت مدنی سهم صندوق تأمین خسارت  -5

 وري زمینی در مقابل شخص ثالث.دارندگان وسایل نقلیه موت

مستمري  -6 و  سرمایه  و  بازخرید  بابت  از  پرداختی  و مبالغ  زندگی  بیمه  هاي 

 هاي غیر زندگی.خسارت پرداختی از بابت بیمه 

 گزاران در منافع.سهم مشارکت بیمه  -7

بیمه -8 مشارکت  سهم  و  بیمه کارمزدها  معامالت  سود  در  اتکایی  گران  هاي 

 قبولی.

 هاي اتکایی واگذاري.هاي بیمه متعلق به سپرده بهره   -9

 ذخایر فنی در آخر سال مالی.  -10

 ها و استهالکات قابل قبول. سایر هزینه -11

(  -  1تبصره   بیمه  موسسات  فنی  ذخایر  ماده اندوخته انواع  موضوع  فنی  هاي 

بیمه  )61( ایران و  بیمه مرکزي  از قانون تأسیس  هاي  رشته   گري) براي هر یک 

اي خواهد بود که از طرف نامهبیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آیین 

بیمه به   ایران تهیه و پس از موافقت شوراي عالی  تصویب وزیر  بیمه مرکزي 

 امور اقتصادي و دارایی خواهد رسید.

هاي بیمه و انواع ذخایر فنی بیمه مرکزي ایران براي هر یک از رشته  - 2تبصره 

تعیین خواهد میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزي ایران  

 شد.
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 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

حق  در معامالت بیمه مستقیم، حق بیمه و کارمزدها و تخفیف   -  3تبصره  

بیمه  مشارکت  سهم  و  با  گزبیمه  آنها  احتساب  نحوه  و  منافع  در  اران 

مقررات تعیین شده از طرف شوراي عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقالم   رعایت

 مزبور به استثناي کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.

واگذاري    هاي اتکایی اعم از قبولی یا اقالم مربوط به معامالت بیمه -   4تبصره  

 خواهد بود. ادها و یا توافقهاي موسسات بیمه ذیربط  بر اساس شرایط قرارد

موسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از موسسات بیمه  - 5تبصره 

می درآمد  تحصیل  (ایرانی  درصد  دو  نرخ  به  مالیاتی  مشمول  )  %2نمایند 

ایرانحق در  مربوط  سپرده  از  حاصل  سود  و  دریافتی  در می   بیمه  باشند. 

موسسا  که  بیمه صورتی  موسسه  متبوع  در کشور  ایرانی  بیمه  اتکایی  ت  گر 

معاف  داراي  اتکایی  معامالت  بر  مالیات  پرداخت  از  و  بوده  بیمه  فعالیت 

موسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد.   باشند،

گر  اند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه بیمه ایرانی مکلفموسسات  

) آن را به %2رجی مشمول مالیات موضوع این تبصره، دو درصد (اتکایی خا

تا   گر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را عنوان مالیات بیمه

گر اتکایی و حق بیمه  به ضمیمه صورتی حاوي مشخصات بیمه   پایان ماه بعد

الیاتی  متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب م

 پرداخت نمایند. 

حق بیمه  در معامالت بیمه مستقیم، حق بیمه و کارمزدها و تخفیف   -  3تبصره  

مقررات  گزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایتو سهم مشارکت بیمه

ود. کلیه اقالم مزبور به استثناي  تعیین شده از طرف شوراي عالی بیمه خواهد ب

 کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.

واگذاري    هاي اتکایی اعم از قبولی یا اقالم مربوط به معامالت بیمه -  4تبصره  

 خواهد بود. بر اساس شرایط قراردادها و یا توافقهاي موسسات بیمه ذیربط  

بی  -   5تبصره   قبول  با  بیمه خارجی که  بیمه  موسسات  از موسسات  اتکایی  مه 

بیمه ) حق%2نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد (ایرانی تحصیل درآمد می

ایران در  مربوط  سپرده  از  حاصل  سود  و  که می   دریافتی  صورتی  در  باشند. 

فعالیت بیمه   گر اتکایی داراي موسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع موسسه بیمه 

موسسه مزبور نیز از   ت بر معامالت اتکایی معاف باشند،بوده و از پرداخت مالیا

اند بیمه ایرانی مکلفپرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. موسسات  

بیمه  نام  به  بیمه  حق  تخصیص  موقع  مالیات در  مشمول  خارجی  اتکایی  گر 

گر اتکایی کسر  ) آن را به عنوان مالیات بیمه %2موضوع این تبصره، دو درصد (

به ضمیمه صورتی حاوي    تا پایان ماه بعد ایند و وجوه کسر شده در هر ماه رانم

گر اتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال مشخصات بیمه

 و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.

 

اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه وحساب سود و   ـ110ماده 

به دفاتر و اسناد و مدارك خود را حداکثر تا چهار ماه پس از  زیان متکی  

سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان  

اتی  هر یک از آنها را به ادارة امور مالی  الشرکه یا تعداد سهام و نشانی سهم

اصلی شخص  فعالیت  محل  مالیات که  و  تسلیم  است  واقع  آن  در  حقوقی 

متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبور، تسلیم فهرست 

تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت  

و   ـ110ماده   ترازنامه وحساب سود  و  اظهارنامه  اند  مکلف  اشخاص حقوقی 

به دفاتر و اسناد و مدارك خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال  زیان متکی  

ح  و  سهامداران  و  شرکا  هویت  فهرست  با  همراه  میزان  مالیاتی  مورد  سب 

هر یک از آنها را به ادارة امور مالیاتی که   الشرکه یا تعداد سهام و نشانیسهم

حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را  محل فعالیت اصلی شخص 

پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبور، تسلیم فهرست تغییرات در 

مالیات اشخاص لیم اظهارنامه و پرداخت  سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تس
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 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

ایران  که در  مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران 

 .باشند تهران است داراي اقامتگاه یا نمایندگی نمی 

داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت  حکم این ماده در مورد کارخانه  

 نیز جاري خواهد بود. 

ـ  مقررات این قانون  اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق   تبصره 

اظهارنامۀ    مکلف به تسلیمنحوة دیگري براي تشخیص آن مقرر شده است  

 نیستند. بینی شده استپیش هاي مربوط مالیاتی جداگانه که در فصل 

که در ایران داراي اقامتگاه یا  حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران 

 .باشند تهران است نمایندگی نمی 

داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز حکم این ماده در مورد کارخانه  

 جاري خواهد بود.

ـ  مقررات این قانون نحوة دهایی که طبق  اشخاص حقوقی نسبت به درآم تبصره 

مقرر شده است   براي تشخیص آن  مالیاتی  دیگري  اظهارنامۀ  تسلیم  به  مکلف 

 نیستند. بینی شده استپیش هاي مربوط  جداگانه که در فصل

با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت  شرکت   - 111ماده   هایی که 

ادغام  هم  در  شرکت،  یک  می   حقوقی  ترکیب  مالیاتی  یا  لحاظ  از  شوند 

 باشند: مقررات زیر می مشمول 

سقف    -الف   تا  موجود  شرکت  سرمایه  افزایش  یا  جدید  شرکت  تأسیس 

سرمایه  ثبت مجموع  شرکت   هاي  از  شده  شده  ترکیب  یا  ادغام  هاي 

 ) این قانون معاف است. 48حق تمبر موضوع ماده ( )1هزار(در  نیم پرداخت 

اي ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا  ههاي شرکت انتقال دارایی  -ب 

در   مقرر  مالیات  مشمول  دفتري  ارزش  به  مورد  حسب  موجود  شرکت 

 .قانون نخواهد بوداین 

هاي ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت عملیات شرکت  -ج  

موجود مشمول مالیات دوره انحالل موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون  

 بود.نخواهد 

هاي منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید استهالك دارایی  -د  

 براساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.

هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدي به هر یک از سهامداران در   -هـ  

مربوط مشمول  شرکت  مقررات  گیرد طبق  تعلق  ترکیب شده  یا  ادغام  هاي 

 هد بود.خوا مالیات 

هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی  شرکت   - 111ماده  

مقررات شوند از لحاظ مالیاتی مشمول یا ترکیب می   یک شرکت، در هم ادغام

 باشند: زیر می 

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

ثبت هسرمایه  شرکت   اي  از  شده  شده  ترکیب  یا  ادغام  هاي 

 ) این قانون معاف است. 48حق تمبر موضوع ماده ( )1هزار(در  نیم پرداخت 

یا  هاي شرکت انتقال دارایی   -ب   به شرکت جدید  یا ترکیب شده  ادغام  هاي 

قانون  شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتري مشمول مالیات مقرر در این

 .نخواهد بود

شرکت  -ج   شرکت عملیات  یا  جدید  شرکت  در  شده  ترکیب  یا  ادغام  هاي 

موجود مشمول مالیات دوره انحالل موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون 

 نخواهد بود.

باید استهالك دارایی  - د   یا شرکت موجود  هاي منتقل شده به شرکت جدید 

 براساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.

در هرگا  -هـ   از سهامداران  هر یک  به  ترکیب، درآمدي  یا  ادغام  نتیجه  در  ه 

 هاي ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیاتشرکت 

 خواهد بود. 
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 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

هاي ادغام یا ترکیب شده به عهده کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت   -و  

 باشد. شرکت جدید یا موجود حسب مورد می 

آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این    -ز  

هاي امور اقتصادي و دارایی و صنایع  اصالحیه به پیشنهاد مشترك وزارتخانه

 معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. و 

هاي ادغام یا ترکیب شده به عهده کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت   -و  

 باشد. شرکت جدید یا موجود حسب مورد می 

مه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آیین نا  -ز  

و  هاي امور اقتصادي و دارایی و صنایع  اصالحیه به پیشنهاد مشترك وزارتخانه 

 معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 

پیمانکاري اشخاص   ) و تبصرة آن در مورد عملیات 99ـ حکم مادة ( 112ماده

 ایرانی و خارجی جاري خواهد بود. حقوقی اعم از 

پیمانکاري اشخاص   ) و تبصرة آن در مورد عملیات 99ـ حکم مادة ( 112ماده

 حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاري خواهد بود. 

 

خارجی   ـ  113ماده   هواپیمایی  و  کشتیرانی  موسسات  کرایۀ  مالیات  بابت 

  عبارت است از پنج   طور مقطوع بهمسافر و حمل کاال و امثال آنها از ایران  

) کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شداعم از این که %5درصد(

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

بیستم   تا  اند  موظف  ایران  موسسات مذکور در  یا شعب  ماه  نمایندگی  هر 

تسلیم و مالیات  ة امور مالیاتی محل  صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به ادار

گونه درآمدها مشمول  اینمتعلق را پرداخت نمایند. موسسات مذکور از بابت  

یا   شعب  هرگاه  بود.  نخواهند  درآمد  بر  مالیات  عنوان  به  دیگري  مالیات 

هاي مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت هاي مذکور صورت نمایندگی 

باشد دراین صورت مالیات متعلق براساس تعداد  ارسالی آنها مطابق واقع ن

 الرأس تشخیص خواهد شد.علیمسافر و حجم محموالت 

ـ موسسات   تبصره  درآمد  بر  متعلق  مالیات  که  مواردي  و  در  کشتیرانی 

دریافتی    ) کرایه %5پنج درصد(   هواپیمایی ایرانی در کشورهاي دیگر بیش از 

ف وزارت امور اقتصادي ودارایی موظ،  باشد با اعالم سازمان ذیربط ایرانی 

کشورهاي فوق را معادل هاي کشتیرانی و هواپیمایی تابع است مالیات شرکت

 نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد. 

بابت کرایۀ مسافر  مالیات موسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی   ـ  113ماده  

) %5درصد(  ز پنجعبارت است ا  طور مقطوع و حمل کاال و امثال آنها از ایران به

کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شداعم از این که وجوه مزبور 

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

هر ماه صورت نمایندگی یا شعب موسسات مذکور در ایران موظف اند تا بیستم  

و مالیات متعلق را    تسلیموجوه دریافتی ماه قبل را به ادارة امور مالیاتی محل  

بابت   از  مذکور  موسسات  نمایند.  مالیات اینپرداخت  مشمول  درآمدها  گونه 

هاي  دیگري به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هرگاه شعب یا نمایندگی 

هاي مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق مذکور صورت 

علق براساس تعداد مسافر و حجم محموالت واقع نباشد دراین صورت مالیات مت

 الرأس تشخیص خواهد شد.علی

ـ  کشتیرانی و هواپیمایی  در مواردي که مالیات متعلق بر درآمد موسسات   تبصره 

دریافتی باشد با اعالم   ) کرایه%5پنج درصد(  ایرانی در کشورهاي دیگر بیش از

ایرانی ذیربط  ودارایسازمان  اقتصادي  امور  وزارت  موظ،  مالیات ی  است  ف 

کشورهاي فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها  هاي کشتیرانی و هواپیمایی تابع شرکت 

 افزایش دهد. 

 

آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکا موظف اند قبل از   ـ  114ماده  

ارکان   سایر  یا  عمومی  مجمع  تشکیل  اتخاذ تاریخ  براي  که  دار  صالحیت 

ا مدیران شخص حقوقی مشترکا موظف اند قبل از  آخرین مدیر ی ـ  114ماده  

صالحیت دار که براي اتخاذ تصمیم  تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان  
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 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

حقوقی  شخص  انحالل  به  نسبت  است  تصمیم  شده  اظهارنامه دعوت  اي  ، 

اي  شخص حقوقی در تاریخ دعوت روي نمونهحاوي صورت دارایی و بدهی  

گردد تنظیم و به رف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می که بدین منظور ازط 

اي که حداقل حاوي امضا  مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامه ادارة امور  

شخص حقوقی  یا امضاهاي مجاز و حسب مورد مهر موسسه برطبق اساسنامۀ  

 .باشد براي ادارة امور مالیاتی معتبر خواهد بود

اي حاوي صورت  ، اظهارنامهدعوت شده است  نسبت به انحالل شخص حقوقی 

اي که بدین منظور شخص حقوقی در تاریخ دعوت روي نمونهدارایی و بدهی 

مالیاتی  گردد تنظیم و به ادارة امور  ور مالیاتی کشور تهیه می ازطرف سازمان ام

اي که حداقل حاوي امضا یا امضاهاي مجاز و  مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامه 

شخص حقوقی باشد براي ادارة امور حسب مورد مهر موسسه برطبق اساسنامۀ  

 .مالیاتی معتبر خواهد بود

ن دوره عملیات اشخاص حقوقی که  مأخذ محاسبه مالیات آخری  -115ماده  

سرمایه ها و شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهاي بدهی منحل می 

اندوخته و  پرداخت پرداخت شده  قبال  مالیات آن  مانده سودهایی که  و  ها 

 گردیده است. 

ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبال فروش رفته بر   -  1تبصره  

 .شودمی بقیه بر اساس بهاي روز انحالل تعییناساس بهاي فروش و نسبت به  

دارایی  -  2تبصره   بین  در  می چنانچه  منحل  که  حقوقی  شود،  هاي شخص 

دارایی  یا  یا  دارایی  سهام  و  قانون  این  سوم  باب  اول  فصل  موضوع  هاي 

یا  سهم این دارایی  باشد و  تقدم سهام شرکتها وجود داشته  الشرکه یا حق 

قطعی مشمول  دارایی  انتقال  و  نقل  در هنگام  مورد  ماده  ها حسب  مقررات 

این قانون باشند، در تعیین   ) مکرر143) و ماده ( 143) ماده (1ه (تبصر و  )59(

مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش 

هاي شخص حقوقی  مذکور جزو اقالم دارایی  هاي دفتري دارایی یا دارایی

گردد و معادل همان ارزش دفتري از جمع سرمایه و  منحل شده منظور نمی 

مالیات ا کسر می هبدهی یا دارایی گردد.  به دارایی  هاي مزبور حسب  متعلق 

) 143) و ماده (143) ماده (1(تبصره   ) و59مورد براساس مقررات ماده (

 گیرد. قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می  این مکرر 

براساس   -  3تبصره   که  شده  منحل  حقوقی  اشخاص  اموال  از  قسمت  آن 

تاریخ در  فوق  (  مقررات  ماده  موضوع  مقطوع  مالیات  )  59انحالل مشمول 

که  -115ماده   حقوقی  اشخاص  عملیات  دوره  آخرین  مالیات  محاسبه  مأخذ 

می  دارایی  منحل  ارزش  بدهی شوند  منهاي  است  حقوقی  و شخص  سرمایه ها 

ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبال پرداخت گردیده پرداخت شده و اندوخته 

 است.
 

بر  -   1تبصره   رفته  فروش  قبال  آنچه  به  نسبت  دارایی شخص حقوقی  ارزش 

 .شودمی اساس بهاي فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهاي روز انحالل تعیین 

شود، دارایی  هاي شخص حقوقی که منحل می چنانچه در بین دارایی  -  2تبصره  

فصل اول باب سوم این قانون و   و    دوم  فصل اول باب  هاي موضوعیا دارایی 

الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد و این دارایی  سهام یا سهم 

 ) 3(  وادمقررات مها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول  یا دارایی 

این قانون باشند،   ) مکرر143) و ماده (143) ماده (1تبصره ( و  (عایدي امالك)

مأخ تعیین  مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله در  ذ محاسبه 

هاي شخص حقوقی  مذکور جزو اقالم دارایی  هاي ارزش دفتري دارایی یا دارایی

نمی منظور  شده  و  منحل  سرمایه  جمع  از  دفتري  ارزش  همان  معادل  و  گردد 

مورد هاي مزبور حسب متعلق به دارایی یا دارایی گردد. مالیات ها کسر می بدهی

) ماده  مقررات  و59براساس  ( 1(تبصره   )  ماده   (143) ماده  و   (143 (

 گیرد. قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می  این مکرر 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

عایدي   • بر  دوم(مالیات  باب  اول  فصل  الحاق  به  توجه  با 

 امالك)  

براي یک ماده   "مواد "در متن الیحه واژه   • درج گردیده که 

نادرست است، بنابراین پیشنهاد می گردد   "مواد "قانون، واژه  

 اصالح گردد.  "ماده "به واژه 
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 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

این قانون باشند در اولین نقل   ) مکرر143) و ماده (143) ماده ( 1تبصره ( و

 و انتقال بعد از تاریخ انحالل مشمول مالیات نخواهند بود.

آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات   -  3تبصره  

) 59مقطوع موضوع ماده (   3موضوع ماده  فوق در تاریخ انحالل مشمول مالیات  

این قانون باشند در اولین نقل و   ) مکرر 143) و ماده (143) ماده ( 1تبصره ( و

 انتقال بعد از تاریخ انحالل مشمول مالیات نخواهند بود. 

پیشنهادي:   • اشخاص  -   3تبصره  متن  اموال  از  قسمت  آن 

حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحالل 

مقطوع موضوع ماده    و مالیات   3وع ماده  موضمشمول مالیات  

این قانون  ) مکرر143) و ماده (143) ماده (1تبصره ( ) و59(

مشمول   انحالل  تاریخ  از  بعد  انتقال  و  نقل  اولین  در  باشند 

 مالیات نخواهند بود.

مدیران تصفیه مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ انحالل (تاریخ   ـ116ماده  

الیاتی مربوط  حقوقی در ادارة ثبت شرکتها) اظهارنامۀ مثبت انحالل شخص  

) این قانون 115به آخرین دورة عملیات شخص حقوقی را براساس مادة (

 تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.تنظیم و به ادارة امور مالیاتی مربوط  

شوند با منحل می مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که   تبصره ـ

) این  105مذکور در مادة (  نرخ ) این قانون به  115) مادة (2رعایت تبصرة (

 گردد.قانون محاسبه می 

مدیران تصفیه مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ انحالل (تاریخ ثبت  ـ116ماده  

الیاتی مربوط به آخرین اظهارنامۀ مانحالل شخص حقوقی در ادارة ثبت شرکتها)  

) این قانون تنظیم و به ادارة  115دورة عملیات شخص حقوقی را براساس مادة (

 تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. امور مالیاتی مربوط 

اشخاص حقوقی که   تبصره ـ با  منحل می مالیات آخرین دوره عملیات  شوند 

تبصرة ( مادة (2رعایت  ای115)  به  )  قانون  (  نرخن  مادة  این  105مذکور در   (

 گردد.قانون محاسبه می 

 

قانون   ـ117ماده   این  مقررات  برابر  است  مکلف  مالیاتی  امور  به ادارة 

از نوبت اظهارنامۀ مربوط به آخرین دورة عملیات اشخاص حقوقی خارج  

اعتراض   آن  مندرجات  به  که  صورتی  در  و  نموده  باشد  رسیدگی  داشته 

، مالیات متعلق را به موجب  ثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه حداک

مالیات متعلق به اظهارنامۀ تسلیمی برگ تشخیص تعیین و ابالغ نماید وگرنه  

گردد. در صورتی که بعدا معلوم گردد تلقی می به وسیلۀ مدیران تصفیه قطعی 

ت نسبت به آن  شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده اساقالمی از دارایی  

)  118دراظهارنامه قید نشده است در مهلت مقرر در تبصرة مادة(قسمت که  

 .، مالیات مطالبه خواهد شدقانوناین  

به اظهارنامۀ  ادارة امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون   ـ117ماده  

 از نوبت رسیدگی نموده مربوط به آخرین دورة عملیات اشخاص حقوقی خارج  

داشته باشد حداکثر ظرف یک سال  و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض  

، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و  از تاریخ تسلیم اظهارنامه 

مالیات متعلق به اظهارنامۀ تسلیمی به وسیلۀ مدیران تصفیه ابالغ نماید وگرنه  

شخص اقالمی از دارایی  گردد. در صورتی که بعدا معلوم گردد  تلقی می قطعی 

دراظهارنامه قید حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که  

، مالیات مطالبه خواهد قانون) این  118نشده است در مهلت مقرر در تبصرة مادة(

 .شد
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 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل ازتحصیل مفاصا  ـ118ماده  

 .مالیات مجاز نیست دن تأمین معادل میزان  حساب مالیاتی یا بدون سپر

ـ  تسلیم   تبصره  عدم  در صورت  حقوقی  مدیران شخص  اظهارنامه  آخرین 

واقع و مدیران تصفیه  ) این قانون یا تسلیم اظهارنامه خالف  114موضوع مادة(

این قانون و این ماده و  )  116در صورت عدم رعایت مقررات موضوع مادة(

) هاي شخص حقوقی و شرکاي ضامن (موضوع قانون تجارت ضامن ضامن یا  

دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به متضامنا و کلیۀ کسانی که  

نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول 

مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آن پرداخت  

) این قانون از تاریخ درج آگهی انحالل  157در مادة(  ظرف مهلت مقررکه  

 در روزنامۀ رسمی کشور مطالبه شده باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفاصا   ـ118ماده   ازتحصیل  قبل  شده  منحل  حقوقی  اشخاص  دارایی  تقسیم 

 .مالیات مجاز نیست حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان  

اظهارنامه موضوع حقوقی در صورت عدم تسلیم  آخرین مدیران شخص   تبصرهـ 

واقع و مدیران تصفیه در صورت ) این قانون یا تسلیم اظهارنامه خالف  114مادة(

مادة( موضوع  مقررات  رعایت  یا  )  116عدم  ضامن  و  ماده  این  و  قانون  این 

) متضامنا و  هاي شخص حقوقی و شرکاي ضامن (موضوع قانون تجارت ضامن 

دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی  کلیۀ کسانی که  

مالیات و  که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت  

ظرف مهلت مقرر در جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آن که  

کشور 157مادة( رسمی  روزنامۀ  در  انحالل  آگهی  درج  تاریخ  از  قانون  این   (

 شده باشد. مطالبه 
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 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

  فصل ششم: درآمد اتفاقی  فصل ششم: مالیات بر درآمد اتفاقی
 

در الیحه، اصالح عبارت موجه می    129توجه به الحاق ماده   •

 باشد. 

به  ـ  119ماده   حقوقی  یا  حقیقی  که شخص  نقدي  غیر  یا  و  نقدي  درآمد 

عنوان جایزه یا هر  صورت بالعوض و یا از طریق معامالت محاباتی و یا به 

اتفاقی به نرخ مقرر  مالیات  نماید مشمول  عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می 

 .خواهد بود ) این قانون 131در مادة (

درآمد نقدي و یا غیر نقدي که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت  ـ  119ماده  

عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر  بالعوض و یا از طریق معامالت محاباتی و یا به  

 .خواهد بود بر درآمدمالیات نماید مشمول  از این قبیل تحصیل می 

است از صد  وع این فصل عبارت  درآمد مشمول مالیات موض ـ   120ماده  

بهاي روز تحقق  درصد درآمد حاصله و در صورتی که غیرنقدي باشد، به  

شود مگر در مورد امالکی که در درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می 

معامالتی تعیین شده است  ) این قانون براي آنها ارزش    64اجراي مفاد مادة (

 .د گرفت که در این صورت ارزش معامالتی مأخذ محاسبۀ مالیات قرار خواه

مواردي که مشمول در مورد صلح معوض و هبۀ معوض به استثناي   تبصره ـ

) می   63مادة  قانون  این  مشمول  )  درآمد  فصل  باشد  این  موضوع  مالیات 

عوضین که براساس مقررات این  التفاوت ارزش  عبارت خواهد بود از مابه 

 .شده است  اي که از آن منتفعمعاملهرف  شود نسبت به طماده تعیین می 

است از صد درصد  وع این فصل عبارت  درآمد مشمول مالیات موض  ـ  120ماده  

بهاي روز تحقق درآمد طبق درآمد حاصله و در صورتی که غیرنقدي باشد، به  

شود مگر در مورد امالکی که در اجراي مفاد مادة مقررات این قانون تقویم می 

تعیین شده است که در این صورت   معامالتی) این قانون براي آنها ارزش   64(

 .ارزش معامالتی مأخذ محاسبۀ مالیات قرار خواهد گرفت 

مواردي که مشمول در مورد صلح معوض و هبۀ معوض به استثناي   تبصره ـ

مالیات موضوع این فصل عبارت باشد درآمد مشمول  ) این قانون می   63مادة (

راساس مقررات این ماده تعیین عوضین که بالتفاوت ارزش  خواهد بود از مابه 

 .اي که از آن منتفع شده استمعامله رف  شود نسبت به طمی 

 

صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی   ـ  121ماده  

ر صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله گردد ولی دتلقی می 

  موضوع این فصل عنوان مالیات    فسخ یا اقاله یا رجوع شود، وجوهی که به

 باشد.است قابل استرداد می وصول شده  

الیه در این صورت اگر در فاصلۀ بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل 

این فصل   مشمول مالیات   به آن منفعت از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت  

 خواهد بود. 

صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی   ـ  121ماده  

ر صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله گردد ولی دتلقی می 

وصول    از این بابتعنوان مالیات    فسخ یا اقاله یا رجوع شود، وجوهی که به

 باشد.قابل استرداد می است شده 

الیه در این صورت اگر در فاصلۀ بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل 

این فصل   مقرراتمشمول    از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت 

 خواهد بود. 

 اصالح عبارتی، اگر چه موجه اما فاقد ضرورت می باشد. •

مدت معین  العمر یا براي  در مورد صلح مالی که منافع آن مادام ـ  122ماده  

بهاي  ثالث اختصاص داده میشود  یا شخص  به مأخذ جمع    به مصالح  مال 

متصالح در تاریخ    أخذ مالیات م،  ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع 

 مزبور خواهد بود.

مدت معین به العمر یا براي  در مورد صلح مالی که منافع آن مادام  ـ  122ماده  

مال به مأخذ جمع ارزش    مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده میشود بهاي 

متصالح در تاریخ مزبور   رآمدمبناي تعیین د،  عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع 

 خواهد بود. 

 صالح عبارتی، اگر چه موجه اما فاقد ضرورت می باشد.ا •
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٦٦ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

از تاریخ تعلق منفعت  تبصره ـ صورت گیرد   انتقاالتی   در صورتی که قبل 

دهنده قرار خواهد گرفت که طبق  قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات انتقال 

مالیات آخرین   لیکن مأخذ  بود،  مالیات خواهد  این فصل مشمول  مقررات 

ز که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد، عبارت خواهد بود اگیرندة عین  انتقال 

 . حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است   التفاوت بهاي مال به شرحمابه

صورت گیرد قیمت   انتقاالتی   در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت  تبصره ـ

دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات  مذکور در سند مأخذ مالیات انتقال 

گیرندة این فصل مشمول مالیات خواهد بود، لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقال 

التفاوت بهاي  فع مال نیز به او تعلق بگیرد، عبارت خواهد بود از مابه که منا عین  

 .حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است مال به شرح

بالعوض به کسی   دائم یا موقت ـ در صورتی که منافع مالی بطور 123ماده  

منافع هر سال را در سال بعد  مکلف است مالیات گیرنده  واگذار شود انتقال 

 پرداخت نماید.

بطور  123ماده   مالی  منافع  که  در صورتی  موقتـ  یا  به کسی    دائم  بالعوض 

انتقال  منافع، مشمول  گیرنده    واگذار شود  به  این فصل خواهد نسبت  مقررات 

 بود. 

 اصالح عبارتی  •

بند    124ماده     – 124ماده   موجب  قانون    6به  اصالح  قانون  واحده  ماده 

 .) قانون حذف شد124، ماده (31/4/1394هاي مستقیم، مصوب مالیات 

-ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات   6به موجب بند    124ماده     – 124ماده  

 .) قانون حذف شد124، ماده (31/4/1394اي مستقیم، مصوب ه

 

مشمول مالیات    انتقاالتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث ـ  125ماده  

 باشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.می 

ارث  ـ  125ماده   بر  مالیات  فصل  مقررات  طبق  که  مالیات    انتقاالتی  مشمول 

 بود.باشد مشمول مالیات این بخش نخواهد می 

 

اند در هر سال اظهارنامه  صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلف -126ماده  

ماده موضوع  منافع  مورد  در  را  خود  آخر  123(  مالیاتی  تا  قانون  این   (

از تاریخ تحصیل    تا پایان ماه بعد اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد

متعلق را  درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات  

در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول   بپردازند.

 شود. شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می 

حه، حذف ماده موجه می  در الی   129باتوجه به الحاق ماده   • شود.حذف می  – 126ماده 

 باشد.

 موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:  -127 ماده

المنفعه هاي خیریه یا عام هاي نقدي و غیر نقدي بالعوض سازمان کمک   -الف  

وزارتخانه شرکتیا  و  دولتی  موسسات  یا  شهرداریها ها  یا  دولتی  یا   هاي 

غیر از مواردي که مشمول مالیات  نهادهاي انقالب اسالمی به اشخاص حقیقی  

 فصل حقوق است. 

هاي مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل،  وجوه یا کمک   -ب  

 سوزي و یا حوادث غیر مترقبه دیگر.آتش

 موارد ذیل مشمول مالیات موضوع این قانون نمی باشد:    -127ماده 

کمک هاي نقدي و غیرنقدي بالعوض سازمان هاي خیریه یا عام المنفعه یا     -1

م  یا  ها  عمومی  وزارتخانه  نهادهاي  یا  دولتی  هاي  شرکت  و  دولتی  وسسات 

که   مواردي  از  غیر  حقیقی  اشخاص  به  اسالمی  انقالب  نهادهاي  یا  غیردولتی 

سقف   تا  است،  حقوق  درآمد  فصل  مقررات  پایه    2.5مشمول  معافیت  برابر 

 ) این قانون. 129بند الف ماده ( 1موضوع جزء 

 

که شامل   "نهادهاي عمومی غیر دولتی "با توجه به اطالق عام   •

از این بند   "شهرداري ها "شهرداري ها هم می شود، عنوان  

 حذف شده است. 
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٦۷ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

جوایزي که دولت براي تشویق صادرات و تولید و خرید محصوالت   -ج  

 نماید. کشاورزي پرداخت می 

اي خواهد بود نامههاي (الف) و (ب) طبق آیین ضوابط اجرایی بند -تبصره  

زارت کشور تهیه خواهد که از طرف وزارت امور اقتصادي و دارایی و و

 شد.

وارده به اموال و دارایی هاي  وجوه دریافتی اشخاص حقیقی بابت خسارت  -2

 آنها تا میزان خسارت وارده 

کمک هاي نقدي بالعوض دریافتی از پدر، مادر، همسر، فرزند به استثناي    -3

 موارد مشمول مقررات فصل درآمد حقوق

وجوه یا کمک هاي مالی دریافتی بابت خسارت ناشی از جنگ، زلزله، سیل،    -4

 گر با تاکید مراجع ذي ربط آتش سوزي و یا حوادث غیرمترقبه دی 

به   -تبصره  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  پیشنهاد  با  ماده  این  اجرایی  ضوابط 

 تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی می رسد.

کاهش   به مثابه  قانون فعلی،    127حذف محتواي بند (ج)  ماده   •

 توصیه نمی گردد.  ی بوده مشوق هاي مالیاتی 

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهاي اتفاقی  -128ماده  

مالیات  و  شد  خواهد  تشخیص  دفاتر  به  رسیدگی  طریق  طبق  از  که  هایی 

گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات پرداخت می مقررات این فصل در منبع  

 .آنها منظور خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهاي اتفاقی از   -128ماده  

مقررات هایی که طبق  طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات 

پرداخت مالیات آنها منظور گردد به عنوان پیش  این فصل در منبع پرداخت می 

 .خواهد شد
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٦۸ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

  ��ل ���م: ما�یات � �آ�د ا�خاص ����ی ��ل ���م: ما�یات � ��ع �آ�د ��ی از �نا�ع ��ت�ف 

 

 

 

 

 

 
 

سایر   • در  موضوعه  موردي  هاي  معافیت  تخصیص  علیرغم 

الیحه، در    129بندها و اجزاء، نصاب جزء یک بند الف ماده  

مقام قیاس با خط فقر و با در نظر گرفتن نزول فاحش ارزش  

 پول ملی، بسیار ناچیز به نظر می رسد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع درآمدهاي مشمول مالیات ساالنه اشخاص حقیقی ایرانی مقیم    -  129ماده   .، حذف شد27/11/1380در تاریخ  -129ماده 

اشخاص ایران نسبت به درآمدهاي تحصیل شده در ایران و خارج از ایران و نیز  

(به  ایران  در  تحصیل شده  درآمدهاي  به  نسبت  ایران  مقیم  ایرانی  غیر  حقیقی 

استثناي مواردي که طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول 

نرخ صفر و یا نرخ جداگانه می باشد)، پس از کسر معافیت ها و کسورات به 

 ت می باشد:، مشمول مالیا131شرح ذیل، به نرخ مقرر در ماده 

 الف) معافیت پایه: 

به هر مودي و هریک از اشخاص تحت تکفل وي، معافیت پایه به شرح زیر  

 تعلق می گیرد: 

 میلیون ریال 200) شخص مودي: یک معافیت پایه معادل 1

 ) معافیت پایه%30) همسر مودي: مجموعاً معادل سی درصد (2

) %20دل بیست درصد () سایر اشخاص تحت تکفل مودي: به ازاي هریک، معا3

 معافیت پایه. 

میزان معافیت پایه هر سال متناسب با نرخ تورم با پیشنهاد وزارت   -1تبصره  

 امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.

در مواردي که یکی از شرایط مقرر در این ماده براي برخورداري از    -2تبصره

روز در سال تحقق یابد، براي آن    معافیت پایه موضوع این فصل حداقل یک 

 سال مالیاتی لحاظ خواهد شد.

 ب) کسورات: 

) هزینه هاي درمانی پرداختی مشروط به این که از طریق پایانه فروشگاهی  1

پرداخت یا در سامانه مذکور   ”پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان "موضوع قانون  

ولتی یا شهرداري ها یا  ثبت شده باشد و از طریق وزارتخانه ها یا موسسات د

سازمان هاي بیمه یا موسسات عام المنفعه و یا سایر اشخاص قابل جبران نباشد،  
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٦۹ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

جبران نگردد. همچنین در مورد معلوالن و بیماران خاص و صعب العالج عالوه 

 بر هزینه هاي مذکور، هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر می باشد. 

تی در خارج از ایران چنانچه به تایید وزارت بهداشت،  هزینه هاي درمانی پرداخ

درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات الزم معالجه در خارج از ایران  

مقامات رسمی دولت  به گواهی  مزبور  پرداخت هزینه  صورت گرفته است و 

و   درمان  بهداشت،  یا وزارت  معالجه  ایران در کشور محل  اسالمی  جمهوري 

 ی رسیده باشد قابل کسر است. آموزش پزشک

) حق بیمه پرداختی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر به طور کلی و  2

 بیمه زندگی تا سقف معافیت پایه 

) هزینه هاي پرداختی به مراکز آموزشی براي تحصیل تا پایان دوره دبیرستان   3

بار) و مهدکودك،  و به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (براي هر مقطع یک  

تا سقف نصاب هاي مورد تایید مراجع ذي صالح مشروط به ثبت در سامانه 

 مودیان.

از کسورات  مندي  بهره  هزینه جهت  مدارك  و  اسناد  تسلیم  عدم  در صورت 

) این ماده؛ مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور 5) و (3بندهاي (

اقت امور  وزیر  به تصویب  معادل  مالیاتی کشور  دارایی می رسد،  و   15صادي 

) از درآمد مشمول مالیات 129بند الف ماده (  1درصد معافیت پایه موضوع جزء  

 هر شخص قابل کسر می باشد. 

) هزینه تعمیرات مسکن ملکی محل سکونت مودي طبق اطالعات ثبت شده 4

بند الف ماده   1درصد معافیت پایه موضوع جزء    30در سامانه مودیان معادل  

 این قانون. 129

) هزینه اجاره پرداختی بابت یک واحد مسکونی جهت سکونت مشروط به 5

بند   1برابر مبلغ معافیت پایه موضوع جزء    1.5ثبت قرارداد در سامانه مودیان تا  

 این قانون. 129الف ماده 
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۷۰ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

در مواردي که شخص از خانه سازمانی استفاده می کند مبلغی که توسط کارفرما  

این   83کسر می شود و نیز مبالغی که در اجراي بند الف ماده    از حقوق وي 

 قانون به درآمد حقوق کارمند اضافه می شود جزء هزینه اجاره لحاظ می شود.

موسسات 6 و  ها  بانک  از  دریافتی  مسکن  تسهیالت  اقساط  کارمزد  و  سود   (

اعتباري غیربانکی مجاز براي خرید یک واحد مسکونی محل سکونت براي هر  

دي و فرزندان صغیر تحت تکفل وي براساس اسناد و مدارك مثبته تا یک  مو 

) این قانون، پذیرش  129بند الف ماده (  1برابر مبلغ معافیت پایه موضوع جزء  

هزینه هاي این بند مشروط بر این است که سند واحد مسکونی مذکور بابت وام 

 مسکن، در رهن پرداخت کننده وام قرار گیرد. 

ورتی که یک مودي به طور همزمان داراي هزینه هاي بندهاي  در ص  -1تبصره

 ) باشد، تنها یکی از آنها (هرکدام که بیشتر باشد) قابل قبول است. 8)  و (7(

قانون نمی  -2تبصره   این  درآمدهاي اشخاص حقیقی که مشمول سایر فصول 

باشد پس از کسر هزینه هاي مربوط حسب مورد، به جمع درآمد مشمول مالیات 

 ن ماده اضافه می شود.ای

در صورتی که مودي از محل منابع معاف و یا مشمول نرخ صفر داراي    -3تبصره

این ماده صرفاً نسبت به مازاد بر  بند الف  درآمد باشد، معافیت هاي موضوع 

 درامد و سود مذکور از جمع درآمد مشمول مالیات مودي قابل کسر می باشد.

هریک از منابع مشمول مالیات این ماده زیان اشخاص حقیقی بابت    -4تبصره  

قابل استهالك از سایر درآمد مشمول مالیات منابع دیگر در همان سال خواهد 

بود مازاد زیان مستهلک نشده از درآمد مشمول مالیات در سنوات بعد قابل کسر  

 خواهد بود. 

غیر    -5تبصره   و  ایرانی  از  اعم  حقیقی  اشخاص  مالیات  مشمول  درآمد  جمع 

ی مقیم خارج از ایران بابت درآمد حاصله در ایران و از ایران پس از کسر  ایران

 قانون مشمول مالیات می باشد.  131یک معافیت پایه به نرخ مقرر در ماده  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ) (7بندهاي  و  تبصره  8)  در  اشاره  مورد  متن    1)  ماده در 

 الیحه  وجود ندارد.  )129(
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۷۱ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

) ماده  3) و تبصره (16) تا (3ه موضوع مواد (هاي گذشتبدهی  -130ماده  

)59) ماده  مالیات 129)،  قانون  مصوب  )  مستقیم  و    3/12/1366هاي 

 هاي بعدي آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.اصالحیه 

هایی که سال تواند بدهی مالیات وزارت امور اقتصادي و دارایی می   -تبصره 

  باشد را تا 1381 تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال

میلیون( سقف ریال10,000,000ده  که   )  نقاطی  در  مودي  هر  مقتضی  براي 

 بداند کال و جزئا مورد بخشودگی قرار دهد.

کلیه اشخاص موضوع این فصل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی هر سال    -130ماده  

شمسی خود را طبق نمونه اي که سازمان امور مالیاتی کشور اعالم می نماید  

ق تنظیم و تا آخر خردادماه سال بعد به اداره امور مالیاتی تسلیم و مالیات متعل

 قانون پرداخت نمایند. 131را به نرخ مذکور در ماده 

مودي (سرپرست خانوار) براي خود و فرزندان صغیر (داراي درآمد)  -1تبصره

 تحت تکلفل خود مکلف به تسلیم یک اظهارنامه مالیاتی می باشد.

مالیات   - 2تبصره مشمول  درآمد  بر  مازاد  فصل  این  و کسورات  هاي  معافیت 

تح  افراد  از  مالیات هریک  مشمول  درآمد  از  کسر  قابل  تکفل(غیرصغیر)  ت 

 سرپرست خانوار می باشد.

در زمان محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، مالیات هایی که   -3تبصره  

قبالً پرداخت شده است در حساب مالیاتی مودي منظور می گردد. سازمان امور 

و   242مقررات مواد    مالیاتی کشور مکلف است اضافه پرداختی مالیات را طبق

 این قانون مسترد نماید. 243

سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از صاحبان مشاغل را که   -4تبصره  

درآمد مشمول مالیات دیگري غیر از درآمد مشاغل را ندارند و درآمد مشاغل 

  129بند الف ماده    1ساالنه آنها حداکثر بیست برابر معافیت پایه موضوع جزء  

ین قانون باشد از نگهداري اسناد و مدارك موضوع این قانون مستثنی نماید. ا

سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات تمام یا بخشی از مودیان مذکور را  

نگهداري   نماید. در صورت  را وصول  آن  مالیات  و  تعیین  مقطوع  به صورت 

ای تسلیمی  اظهارنامه  در  مودي  اعالم  مدارك حسب  و  از  اسناد  مانع  حکم  ن 

 رسیدگی به اسناد و مدارك مذکور نمی باشد.

 الیحه  129اصالح در هماهنگی با ماده  •

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثناي مواردي که طبق   -131ماده  

 :باشد به شرح زیر است اي می مقررات این قانون داراي نرخ جداگانه 

) ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه 500,000,000(تا میزان پانصد میلیون  -1

 )%15به نرخ پانزده درصد (

 نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به شرح ذیل است: 

 درصد 10ول مالیات ساالنه به نرخ میلیون ریال درآمد مشم 500. تا 1

میلیون ریال تا یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات   500. نسبت به مازاد  2

 درصد  14ساالنه به نرخ 
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۷۲ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

) ریال تا میزان یک میلیارد  500,000,000نسبت به مازاد پانصد میلیون (-2

) ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ بیست درصد  1,000,000,000(

)20%( 

) ریال درآمد مشمول مالیات  1,000,000,000(نسبت به مازاد یک میلیارد   -3

 )%25ساالنه به نرخ بیست و پنج درصد (

) افزایش درآمد ابرازي مشمول مالیات  %10به ازاي هر ده درصد ( -تبصره 

اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازي مشمول مالیات سال گذشته  

از   درصد  واحد  پنج  تا  حداکثر  و  درصد  واحد  یک  مذکور  آنها،  نرخهاي 

شود. شرط برخورداري از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال  کاسته می

قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعالم شده از سوي سازمان  

 امور مالیاتی است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات 3 تا دو  میلیارد ریال  . نسبت به مازاد یک 

 درصد  19ساالنه به نرخ 

ار میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات . نسبت به مازاد دو میلیارد ریال تا چه4

 درصد  25ساالنه به نرخ 

 32. نسبت به مازاد چهار میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ  5

 درصد 
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۷۳ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

 باب �ھارم: � ���ارت ��ت��ه  باب �ھارم: � ���ارت ��ت��ه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 عبارت ذیل به انتهاي بند (ب) اضافه شود: •

هزینه هاي غیر  قابل قبول حاصل از طریق رسیدگی مالیاتی به دفاتر  

 و اسناد مودیان، به منزله درآمد ابرازي موضوع این بند خواهد بود. 

 � ��ل اول: �عا��ت � ��ل اول: �عا��ت
فعالیت -132ماده   از  ناشی  ابرازي  اشخاص  هاي  درآمد  معدنی  و  تولیدي 

از تاریخ اجراي این  حقوقی غیردولتی در   یا معدنی که  واحدهاي تولیدي 

برداري صادر یا  ربط براي آنها پروانه بهرههاي ذي وزارتخانه  ماده از طرف 

می  منعقد  فروش  و  استخراج  خدماتی قرارداد  درآمدهاي  همچنین  و  شود 

ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگري اشخاص یادشده که از تاریخ  بیمارستان 

برداري یا مجوز  ربط براي آنها پروانه بهرهرف مراجع قانونی ذيمذکور از ط 

برداري یا استخراج یا فعالیت به مدت  شود، از تاریخ شروع بهره صادر می 

سال با نرخ صفر مشمول    یافته به مدت دهسال و در مناطق کمترتوسعهپنج 

 باشد. مالیات می 

دیان مشمول آن مکلف  منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مو   -الف

به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارك حسابداري حسب مورد،  

شده براي درآمدهاي خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص 

باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی  به سازمان امور مالیاتی کشور می

ت مودیان براساس مستندات، مدارك  اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیا 

مودیان،   مالیات  مشمول  درآمد  تعیین  از  پس  و  است  مذکور  اظهارنامه  و 

 شود.مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می 

مالیات با نرخ صفر براي واحدهاي تولیدي و خدماتی و سایر مراکز    -ب

چنانچه    موضوع این ماده که داراي بیش از پنجاه نفر نیروي کار شاغل باشند 

در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروي کار شاغل خود را حداقل 

سال  ) افزایش دهند، به ازاي هر سال افزایش کارکنان یک %50پنجاه درصد (

شود. تعداد نیروي کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروي کار  اضافه می

تعاون، کار و رفاه اجت تأیید وزارت  با  اسناد و  در هر واحد  ارائه  ماعی و 

درصد سرمایه گذاري انجام شده اشخاص حقوقی    100الف) معادل  -132اده  م

در واحدهاي تولیدي و معدنی، بیمارستان ها و مراکز درمانی، هتل ها و مراکز  

اقامتی گردشگري با مجوز مراجع قانونی ذیربط که به منظور تاسیس، توسعه، 

تثناي زمین)  بازسازي و نوسازي واحدهاي یادشده صرف دارایی ثابت (به اس

می گردد، از درآمد مشمول مالیات همان سال یا سال هاي بعد کسر می شود، 

مشروط بر آنکه مجوز مربوز قبالً در قالب طرح سرمایه گذاري معین از مراجع  

مناطق کمتر   براي اشخاص مذکور که در  این مشوق  باشد.  اخذ شده  مذکور 

ابر سرمایه گذاري انجام شده توسعه یافته مستقر هستند به میزان یک و نیم بر

 خواهد بود. 

مشوق مالیاتی موضوع این ماده در هر سال مالی در مورد واحدهاي مستقر در 

درصد درآمد مشمول مالیات و در سایر    100مناطق کمتر توسعه یافته معادل  

 درصد آن منظور می گردد.   50مناطق معادل 

حقوقی   اشخاص  معدنی  و  تولیدي  هاي  فعالیت  از  ناشی  ابرازي  درآمد  ب) 

در مناطق کمتر توسعه یافته از تاریخ صدور پروانه بهره  غیردولتی بابت فعالیت

درصد تخفیف در نرخ هاي مقرر در ماده   50سال، مشمول    5برداري به مدت  

 قانون خواهند بود.  105

مشوق هاي موضوع این ماده شامل درآمد واحدهاي تولیدي و معدنی    -1تبصره  

ن ها و شهرهاي داراي  مستقر در فاصله صد و بیست کیلومتري مراکز سایر استا 

بیش از سیصد هزارنفر جمعیت براساس آخرین سرشماري نفوس و مسکن نمی  

 شود.

و    -2تبصره   بخش  شهرستان،  استان،  شامل  یافته  توسعه  متر  مناطق  فهرست 

دهستان در سه ماهه اول در هر برنامه پنج ساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه 
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۷٤ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

شود. در مدارك مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می

صورت کاهش نیروي کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق  

مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و  

بازنشسته، بازوصول می  افرادي که  شوند کاهش خرید و مستعفی می شود. 

 گردد. محسوب نمی 

دوره برخورداري محاسبه مالیات با نرخ صفر براي واحدهاي اقتصادي   -پ

مذکور موضوع این ماده واقع در شهرکهاي صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادي  

ویژه   مناطق  یا  صنعتی  شهرکهاي  استقرار  در صورت  و  سال  دو  مدت  به 

 یابد.سال افزایش می یافته، به مدت سه عهاقتصادي در مناطق کمترتوس

شرط برخورداري از هرگونه معافیت مالیاتی براي اشخاص حقیقی و    -ت

حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در  

موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و 

اي است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه بق نمونهحساب سود و زیان ط

 شود.می 

اقتصادي در واحدهاي  گذاري به منظور تشویق و افزایش سرمایه  - ث هاي 

موضوع این ماده عالوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب 

یافته و سایر مناطق به شرح زیر گذاري در مناطق کمترتوسعهمورد، سرمایه 

 گیرد: مورد حمایت قرار می 

 یافته: در مناطق کمترتوسعه 1-

مالیات سالهاي بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این  

ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت  

مالیات متعلقه شود و بعد از آن،  شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می و پرداخت 

هاي آن محاسبه و دریافت  ) این قانون و تبصره 105با نرخهاي مقرر در ماده (

 شود.می 

 در سایر مناطق:  2-

اقتصادي و دارایی با لحاظ شاخص هاي  ریزي کشور با همکاري وزارت امور  

نرخ بیکاري و سرمایه گذاري در تولید تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران  

 می رسد و تا ابالغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می باشد.

آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی و   -3تبصره  

ت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیات وزیران  با همکاري وزارت صنع 

 خواهد رسید.
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۷٥ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

) مالیات سالهاي بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در  %50درصد (  پنجاه

مانده با نرخهاي مقرر ) باقی %50درصد (صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه

هاي آن محاسبه و دریافت  ) قانون مالیاتهاي مستقیم و تبصره105در ماده (

معادل  می  مالیات واحد،  درآمد مشمول  زمانی که جمع  تا  این حکم  شود. 

پرداخت و  ثبت  میسرمایه  ادامه  شود،  صددرصد  شده  آن،  از  بعد  و  یابد 

هاي  ) این قانون و تبصره105) مالیات متعلقه با نرخهاي مقرر در ماده (100%(

 شود. آن محاسبه و دریافت می 

درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهاي 

باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع  ) این بند برخوردار می 2) و (1(

گذاري  اند، درصورت سرمایه این ماده که قبل از این اصالحیه تأسیس شده

 ه کنند.توانند استفادمجدد از مشوق این ماده می 

منظور تأسیس،    ربط بهگذاري که با مجوز مراجع قانونی ذي هرگونه سرمایه 

هاي ثابت  توسعه، بازسازي و نوسازي واحدهاي مذکور براي ایجاد دارایی 

 شود، مشمول حکم این بند است.استثناي زمین هزینه می به

سرمایه   -ج مورد  در   ، (ت)  بند  انتهاي  در  مذکور  زمین   گذاري استثناي 

ها، هتلها و  اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهاي حمل و نقل، بیمارستان 

تعیین  میزان  به  صرفا  گردشگري  اقامتی  قانونی مراکز  مجوزهاي  در  شده 

 باشد.صالح، جاري نمی صادرشده از مراجع ذي 

شده اشخاص مذکور که  درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت   -چ

راي افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات از مشوق مالیاتی این ماده ب

 شود. هاي آن مطالبه و وصول می متعلق و جریمه 

سرمایه درصورتی   -ح انجامکه  مشارکت  گذاري  با  ماده  این  موضوع  شده 

گذاري و کمکهاي اقتصادي  گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه سرمایه 

به باشد  شده  انجام  ایران  فنی  پنج و  هر  (ازاي  مشارکت  %5درصد   (
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۷٦ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

) به مشوق این ماده به نسبت %10درصد (  گذاري خارجی به میزان دهسرمایه 

 شود.) اضافه می %50درصد (سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه 

شرکتهاي خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهاي تولیدي داخلی در   -خ

که حداقل بر اقدام کنند درصورتی ایران نسبت به تولید محصوالت با نشان معت

انعقاد  %20درصد (بیست  ) از محصوالت تولیدي را صادر نمایند از تاریخ 

قرارداد همکاري با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر  

واحد تولیدي مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره 

خفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازي ) ت%50درصد (مذکور، از پنجاه

حاصل از فروش محصوالت تولیدي در مدت مذکور در این ماده برخوردار 

 باشند.می 

نرخ صفر مالیاتی و مشوقهاي موضوع این ماده شامل درآمد واحدهاي   -د

تولیدي و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتري مرکز استان تهران  

ها  تري مرکز استان اصفهان و سی کیلومتري مراکز سایر استان و پنجاه کیلوم

و شهرهاي داراي بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماري  

 شود. نفوس و مسکن نمی 

ربط و معاونت  هاي ذي واحدهاي تولیدي فناوري اطالعات با تأیید وزارتخانه

رئیس فناوري  و  ای علمی  امتیاز  از  حال  هر  در  برخوردار جمهور  ماده  ن 

باشند. همچنین مالیات واحدهاي تولیدي و معدنی مستقر در کلیه مناطق  می 

و   اقتصادي  ویژه  مناطق  استثناي  به  صنعتی  شهرکهاي  و  اقتصادي  ویژه 

با   بیست کیلومتري مرکز استان تهران  شهرکهاي مستقر در شعاع یکصد و 

این ماده برخوردار  شود و از مشوقهاي مالیاتی موضوع  نرخ صفر محاسبه می

 باشند.می 

درخصوص مناطق ویژه اقتصادي و شهرکهاي صنعتی یا واحدهاي تولیدي  

گیرند، مالك تعیین محدوده  که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می 

اي است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با  نامهبه موجب آیین 



 

 )17/11/1398(تنظیمی  مستقیمنویس الیحه اصالح قانون مالیات هاي پیش جدول
 مدیریت خدمات مالیاتی  –معاونت کسب و کار 

 

۷۷ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

، معدن و تجارت و امور اقتصادي و  هاي صنعت پیشنهاد مشترك وزارتخانه

برنامه و  مدیریت  سازمان  و  حفاظت دارایی  سازمان  و  کشور  ریزي 

 رسد.زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می محیط 

یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان  فهرست مناطق کمتر توسعه  -ذ

ریزي  ت و برنامه ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیری  در سه 

کشور با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارایی با لحاظ شاخصهاي نرخ 

تصویب هیأت وزیران   شود و بهگذاري در تولید تهیه می بیکاري و سرمایه 

باشد. تاریخ  رسد و تا ابالغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می می 

ذي  قانونی  مراجع  تأیید  با  فعالیت  احتساب    ربط،شروع  براي  اعتبار  مناط 

 یافته است. مشوقهاي مناطق کمترتوسعه

ماده پروانه کلیه تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي که قبل از اجراي این   -ر

سال پس   ربط أخذ کرده باشند تا مدت شش برداري از مراجع قانونی ذي بهره

مالیات بر   )%50درصد (االجراشدن این ماده از پرداخت پنجاه از تاریخ الزم

باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام  درآمد ابرازي معاف می 

 گردشگر به خارج از کشور مجري نیست.

) درآمد ابرازي دفاتر گردشگري و زیارتی داراي مجوز  %100صددرصد (  -ز

ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر  از مراجع قانونی ذي 

راق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول به عربستان، ع

 باشد. مالیات می 

مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفا شامل درآمد ابرازي به جز   -ژ

باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ شده می درآمدهاي کتمان 

 صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجري است. 

هاي تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و    ادل هزینهمع  -س

بهره  پروانه  داراي  صنعتی  و  تولیدي  واحدهاي  در  از  تعاونی  برداري 

ذي وزارتخانه  مراکز  هاي  یا  دانشگاهها  با  منعقده  قرارداد  قالب  در  که  ربط 
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۷۸ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

وزارتخانه از  قطعی  مجوز  داراي  عالی  آموزش  و  علوم،  پژوهشی  هاي 

ري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب تحقیقات و فناو

انجام می اینکه گزارش پیشرفت  نقشه جامع علمی کشور  شود، مشروط بر 

تصویب شوراي پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه ساالنه آن به

هاي تولیدي و معدنی آنها برسد و ناخالص درآمد ابرازي حاصل از فعالیت 

درصد  ) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده 5,000,000,000میلیارد (کمتر از پنج  

شود. معادل مبلغ  ) مالیات ابرازي سال انجام هزینه مذکور بخشوده می 10%(

به مذکور،  اشخاص  مالیات  حساب  به  قبول منظورشده  قابل  هزینه  عنوان 

 .مالیاتی پذیرفته نخواهد شد

تصویب ازمان امور مالیاتی کشور بهدستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد س

وزراي امور اقتصادي و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و 

 رسد.فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می 

هاي مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر  کلیه معافیت -1تبصره  

 شود. اجراء می  1395ل قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتداي سا 

نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهاي آن حداکثر ظرف مدت  آیین -2تبصره  

هاي امور اقتصادي و دارایی و  ماه پس از ابالغ قانون توسط وزارتخانهشش

شود  صنعت، معدن و تجارت با همکاري سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می

 رسد.وزیران می تصویب هیأت  و به

( -133ماده   درصد  درآمد%100صد  بخش   )  توسعه  از  حمایت  صندوق 

صیادان،   )،1کشاورزي( کشاورزي،  عشایري،  روستایی،  تعاونی  شرکتهاي 

دانش و  دانشجویان  کارمندي،  اتحادیه آموزان  کارگري،  از  و  آنها  هاي 

 معاف است. مالیات 

دولت مکلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از  - تبصره  

تصویب  با  که  را  ایران  روستایی  تعاون  مرکزي  سازمان  ابرازي  سود 

گذاري در شرکتهاي تعاونی روستایی اختصاص  عمومی براي سرمایه مجمع 

 ذف معافیت ح  • شود. حذف می  133ماده 
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۷۹ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

آن به حساب درآمد عمومی کشور، از  شود، پس از وصول و واریز  داده می 

اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور   محل 

 .شود در وجه سازمان مذکور مسترد نمایدبینی می  پیش 

از  -134ماده   اعم  انتفاعی  غیر  مدارس  تربیت  و  تعلیم  از  حاصل  درآمد 

اي  آموزشگاههاي فنی و حرفه  اي،ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه

حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  از  مجوز  داراي  کشور،آزاد  و   اي  دانشگاهها 

عالی  آموزش  در  مراکز  مهدهاي کودك  و  انتفاعی  توسعه غیر  کمتر  مناطق 

یافته و روستاها و درآمد موسسات نگهداري معلولین ذهنی و حرکتی بابت  

از مراجع   فعالیت  پروانه  نگهداري اشخاص مذکور که حسب مورد داراي 

ها و موسسات ورزشی داراي مجوز از  هستند همچنین درآمد باشگاه  ذیربط 

فعالیت از  حاصل  بدنی  تربیت  ورزشسازمان  منحصرا  پرداخت هاي  از  ی 

 است.  مالیات معاف 

به آیین  دارایی  و  اقتصادي  امور  وزارت  پیشنهاد  به  ماده  این  اجرایی  نامه 

 تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 

 حذف معافیت  • شود. حذف می  134ماده 

فروش کاال  پنجاه درصد درآمد شرکت هاي دانش بنیان حاصل از    -135ماده   .، حذف شد27/11/1380در تاریخ  -135ماده 

یا ارائه خدمات دانش بنیان در سال هایی که در فهرست ساالنه که با پیشنهاد 

رئیس  فناوري  و  علمی  معاونت  همکاري  و  دارایی  و  اقتصادي  امور  وزارت 

دارند و   قرار  به تصویب هیات وزیران می رسد،  درصد درآمد   70جمهوري 

ي علم و فناوري و  واحدهاي پژوهشی و فناوري و مهندسی مستقر در پارك ها

از تاریخ صدور   شهرك هاي فناوري داراي مجوز فعالیت از مراجع ذي ربط 

 مجوز به مدت پنج سال مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. 

 کاهش معافیت  •

بابت -136ماده   پرداختی  بیمه وجوه  زندگیانواع  و  عمر  طرف    هاي  از  و 

شود از عاید ذینفع می موسسات بیمه که به موجب قراردادهاي منعقده بیمه  

 .معاف استپرداخت مالیات  

بابت -136ماده   پرداختی  بیمه وجوه  زندگیانواع  و  عمر  طرف   هاي  از  و 

می  ذینفع  عاید  بیمه  منعقده  قراردادهاي  موجب  به  که  بیمه  از موسسات  شود 

 .معاف استپرداخت مالیات  
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۸۰ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

  همسر   یا  خود  معالجه  بابت   مودي هر  پرداختی  درمانی  هايهزینه -137ماده  

  به   مالیاتی   سال  یک  در  تکفل  تحت  خواهر  و  برادر  و  مادر  و  پدر  و  اوالد  و

  باشد  ایران  مقیم  پزشک   یا  درمانی  موسسه  کننده  دریافت   اگر  که  این  شرط

بهداشت، درمان و    وزارت  تأیید  به  چنانچه  و  نماید  گواهی  را  وجه  دریافت

ایران   از  خارج  در  معالجه  الزم  امکانات  فقدان  علت  به  پزشکی  آموزش 

صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت 

جمهوري اسالمی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و  

 خص حقیقیآموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر ش

  درمانی   هاي بیمه  زندگیو   و  عمر  هايبیمه  انواع به موسسات بیمه ایرانی بابت

 . گرددمی   کسر مودي مالیات مشمول   درآمد از

هاي مذکور    در مورد معلوالن و بیماران خاص و صعب العالج عالوه بر هزینه

علول  م  هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات 

 باشد.دار است می یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده 

 الیحه   129) بند ب ماده  1حذف به دلیل پیش بینی در جزء ( • حذف می شود. 137ماده 

پذیر و ارتقاي  ) قانون رفع موانع تولید رقابت31به موجب ماده (-138ماده  

مالی کشور، مصوب   (1/2/1394نظام  ماده  و  138،  قانون  آن  تبصره)  هاي 

 .حذف شد

پذیر و ارتقاي نظام ) قانون رفع موانع تولید رقابت31به موجب ماده (-138ماده  

 .هاي آن حذف شد ) قانون و تبصره138، ماده (1/2/1394مالی کشور، مصوب 

 

اشخاصی که آورده نقدي براي تأمین مالی پروژه ـ طرح و   - مکرر  138ماده  

یدي را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند،  سرمایه در گردش بنگاههاي تول

معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شوراي پول و اعتبار  

می معاف  درآمد  بر  مالیات  پرداخت  پرداختاز  براي  و  سود،  شوند  کننده 

 شود. عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می معادل سود پرداختی مذکور به

نمی ه استفاد - 1تبصره   سال  دو  تا  ماده  این  موضوع  معافیت  از  تواند کننده 

نقدي،    آورده نقدي را از بنگاه تولیدي خارج کند. در صورت کاهش آورده 

میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدي،    به

 شود. اضافه می 

اشخاصی که آورده نقدي براي تأمین مالی پروژه ـ طرح و   -مکرر   138ماده  

سرمایه در گردش بنگاههاي تولیدي را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند،  

صوب شوراي پول و اعتبار از  معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی م

معاف می درآمد  بر  مالیات  پرداختپرداخت  براي  و  معادل شوند  کننده سود، 

 شود.عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می سود پرداختی مذکور به

تواند آورده کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی استفاده  - 1تبصره  

میزان    نقدي، به   ارج کند. در صورت کاهش آوردهنقدي را از بنگاه تولیدي خ

اضافه   نقدي،  آورده  خروج  سال  مالیات  شده،  استفاده  معافیت  روز  ارزش 

 شود.می 
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۸۱ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

  - تأمین مالی پروژه  کارگیري آورده نقدي براي  تشخیص تحقق به  -2تبصره  

 طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

به  -2تبصره   تحقق  پروژه  تشخیص  مالی  تأمین  براي  نقدي  آورده    -کارگیري 

 طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

 – 139ماده 

موقوفات، نذورات، پذیره، کمکها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي    -الف  

حضرت آستان قدس رضوي، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستانه 

(ع)«  موسی  ابن  احمد  حضرت  آستان  آستان معصومه(س)،  چراغ»،  شاه 

) خمینی  امام  حضرت  حسینیه مقدس  مساجد،  سایر  ره)،  و  تکایا  بقاع  ها، 

که از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده متبر 

 باشد. سازمان اوقاف و امور خیریه می 

احمر  کمک   -ب   هالل  جمعیت  غیرنقدي  و  نقدي  دریافتی  هدایاي  و  ها 

 جمهوري اسالمی ایران از پرداخت مالیات معاف است. 

غیرنقدي    -ج   و  نقدي  دریافتی  هدایاي  و  انداز صندوق کمکها  پس  هاي 

و   اجتماعی  تأمین  سازمان  و  درمانی  خدمات  بیمه  سازمان  و  بازنشستگی 

همچنین حق بیمه و   صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و 

هاي دریافتی مربوط توسط  حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمه 

 آنها از پرداخت مالیات معاف است. 

از    کمکها   - د   نقدي و غیرنقدي مدارس علوم اسالمی  و هدایاي دریافتی 

شوراي   با  اسالمی  علوم  مدارس  است.تشخیص  معاف  مالیات  پرداخت 

 .باشدمدیریت حوزه علمیه قم می 

کمکها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي نهادهاي انقالب اسالمی از    -ه  

اسال انقالب  نهادهاي  است.تشخیص  معاف  مالیات  هیأت پرداخت  با  می 

 .باشدوزیران می 

آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران    - و  

 موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است. 

 – 139ماده 

ایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي  موقوفات، نذورات، پذیره، کمکها و هد  -الف  

آستانه (ع)،  الحسنی  عبدالعظیم  حضرت  آستان  رضوي،  قدس  حضرت  آستان 

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

 ) خمینی  امام  حسینیه حضرت  مساجد،  سایر  ره)،  و  تکایا  از  ها،  متبرکه  بقاع 

بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف   پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر

 باشد.و امور خیریه می 

ها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي جمعیت هالل احمر جمهوري  کمک   -ب  

 اسالمی ایران از پرداخت مالیات معاف است. 

صندوق   -ج   غیرنقدي  و  نقدي  دریافتی  هدایاي  و  انداز کمکها  پس  هاي 

انی و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق  بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درم

و  عشایر  و  روستائیان  کشاورزان،  اجتماعی  حق   بیمه  و  بیمه  حق  همچنین 

هاي دریافتی مربوط توسط آنها از  بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمه 

 پرداخت مالیات معاف است. 

اسالمی از پرداخت کمکها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي مدارس علوم    -د  

با شوراي   اسالمی  علوم  مدارس  است.تشخیص  معاف  مدیریت حوزه مالیات 

 .باشدعلمیه قم می 

از    - ه   اسالمی  انقالب  نهادهاي  غیرنقدي  و  نقدي  دریافتی  هدایاي  و  کمکها 

وزیران  پرداخت مالیات معاف است.تشخیص نهادهاي انقالب اسالمی با هیأت  

 .باشدمی 

درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران    آن قسمت از  -و  

 موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است. 
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۸۲ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و زکات از پرداخت    -ز  

 .مالیات معاف است 

ازین شرعی به مصرف  آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق مو   - ح  

دینی،  علمی،  فرهنگی،  تحقیقات  اسالمی،  تبلیغات  قبیل  از  اموري 

اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و  فنی، 

 هاي علمیه و مدارس علوم اسالمی و نگهداري مساجد و مصالها و حوزه

تعمیر آثار باستانی، امور    هاي دولتی، مراسم تعزیه و اطعام،مدارس و دانشگاه

کمک به  آموزان و دانشجویان، عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش 

مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزي، جنگ  

هاي مزبور  هزینه  و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر این که درآمد و

و همچنین ساخت، تعمیر   ر خیریه رسیده باشدبه تأیید سازمان اوقاف و امو 

سرپرست و بدسرپرست و نگهداري مراکز نگهداري کودکان و نوجوانان بی

در گروههاي سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداري و مراقبت سالمندان،  

آموزي و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلوالن جسمی کارگاههاي حرفه 

و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش،   و حرکتی، زنان سرپرست خانوار

کم بینا، کم شنوا و  آموزي معلوالن ذهنی و کودکان نابینا،  توانبخشی و حرفه 

هاي  ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان 

 از پرداخت مالیات معاف است.  حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند

) قانون 14که توسط شعب تحقیق موضوع ماده (هایی  مفاصا حساب –تبصره  

مصوب   خیریه  امور  و  اوقاف  و  حج  سازمان  اختیارات  و  تشکیالت 

می  1363/ 2/10 یا  شده  تسلیم صادر  به  مربوط  مقرر  مهلت  در  اگر  شود 

از   برخورداري  براي  شود،  ارائه  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  به  اظهارنامه 

قانون یا سایر قوانین، به منزله اظهارنامه    هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این

 شود. مالیاتی مودي تلقی می

درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و زکات از پرداخت    -ز  

 .مالیات معاف است 

آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموري    -ح  

اسال تبلیغات  قبیل  فنی، از  دینی،  علمی،  فرهنگی،  تحقیقات  اختراعات،  می، 

اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداري مساجد و  

هاي  مدارس و دانشگاه   هاي علمیه و مدارس علوم اسالمی و مصالها و حوزه 

هزینه  دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی،  

کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان  آموزان و دانشجویان، یا وام تحصیلی دانش

دیگر   غیرمترقبه  و حوادث  آتش سوزي، جنگ  زلزله،  از سیل،  ناشی  حوادث 

هاي مزبور به تأیید سازمان اوقاف و  هزینه   برسد، مشروط بر این که درآمد و 

هداري مراکز نگهداري  و همچنین ساخت، تعمیر و نگ امور خیریه رسیده باشد

بی نوجوانان  و  جنسی  کودکان  و  سنی  گروههاي  در  بدسرپرست  و  سرپرست 

آموزي و اشتغال  مختلف، مراکز نگهداري و مراقبت سالمندان، کارگاههاي حرفه

مصدومان ضایعه نخاعی، معلوالن جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و  

آموزي معلوالن ذهنی  حرفه  دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و

کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در و کودکان نابینا،  

از پرداخت   هاي حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرندخدمت مددجویان سازمان 

 مالیات معاف است. 

) قانون 14هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده (مفاصا حساب –تبصره  

 2/10/1363تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب  

شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان  صادر شده یا می

امور مالیاتی کشور ارائه شود، براي برخورداري از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر  

 شود.ه مالیاتی مودي تلقی می در این قانون یا سایر قوانین، به منزله اظهارنام
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۸۳ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

مفاصا   که  در صورتی  قانون،  این  ابالغ  از  قبل  سالهاي  مورد  در  همچنین 

به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به منزله   1394حساب مربوط تا پایان سال  

 اظهارنامه مالیاتی خواهد بود. 

دریا   -ط   هدایاي  و  عام کمکها  و  موسسات خیریه  غیرنقدي  و  نقدي  فتی 

اند، مشروط بر آن که به موجب اساسنامه آنها صرف  المنفعه که به ثبت رسیده

امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد  

 و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.

نقدي که در هر سال مالی به مصرف نرسیده  کمکهاي نقدي و غیر  –تبصره  

 گردد.سال مالی بعد منتقل می  باشد بدون تعلق مالیات به

کمکها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي و همچنین حق عضویت   -ي  

 هاي غیر دولتی که داراياي، احزاب و انجمنها و تشکل اعضاء مجامع حرفه 

به موجب قانون و مقررات مربوط  مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که  

حق  یا  درآمد  مزبور  از  مجامع  حساب  به  و  کسر  آنها  اعضاء  الزحمه 

 .شود، از پرداخت مالیات معاف استمی واریز 

و    -ك   انجمنها  غیرنقدي  و  نقدي  دریافتی  هدایاي  و  کمکها  و  موقوفات 

اقلیت هیأت  به  مربوط  مذهبی  اساسی  هاي  قانون  در  مذکور  دینی  هاي 

ري اسالمی ایران، مشروط بر این که رسمیت آنها به تصویب وزارت  جمهو 

 .کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است

مطبوعاتیفعالیت   -ل   و  انتشاراتی  وزارت   و هاي  از  مجوز  قرآنی(داراي 

دستگاههاي و  اسالمی  ارشاد  و  به  ،  ربط)ذي  فرهنگ  که  هنري  و  فرهنگی 

شوند، از پرداخت  ارشاد اسالمی انجام می موجب مجوز وزارت فرهنگ و  

 مالیات معاف است. 

هاي غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف وجوهی که از فعالیت  -  1تبصره  

وظایف   دورهو  برگزاري  راه  از  ماده  این  موضوع  آموزشی،  اشخاص  هاي 

همچنین در مورد سالهاي قبل از ابالغ این قانون، در صورتی که مفاصا حساب 

به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به منزله اظهارنامه   1394مربوط تا پایان سال  

 مالیاتی خواهد بود. 

منفعه کمکها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي موسسات خیریه و عام ال  - ط  

ثبت رسیده به  آنها صرف  که  اساسنامه  به موجب  بر آن که  امور اند، مشروط 

مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه  

 آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است. 

شد کمکهاي نقدي و غیرنقدي که در هر سال مالی به مصرف نرسیده با  – تبصره  

 گردد. سال مالی بعد منتقل می  بدون تعلق مالیات به

کمکها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي و همچنین حق عضویت اعضاء   -ي  

مجوز از   هاي غیر دولتی که داراي اي، احزاب و انجمنها و تشکلمجامع حرفه 

مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد  

واریز حق  یا مزبور  مجامع  حساب  به  و  کسر  آنها  اعضاء  از  می الزحمه  شود، 

 .پرداخت مالیات معاف است

و    - ك   انجمنها  غیرنقدي  و  نقدي  دریافتی  هدایاي  و  کمکها  و  موقوفات 

جمهوري  هاي دینی مذکور در قانون اساسی  هاي مذهبی مربوط به اقلیتهیأت 

نها به تصویب وزارت کشور برسد،  اسالمی ایران، مشروط بر این که رسمیت آ

 .از پرداخت مالیات معاف است
 

ابرازي حاصل از فعالیت هاي انتشارانی و مطبوعاتی و قرآنی (داراي    درآمد   – ل  

مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دستگاه هاي ذي ربط)، فرهنگی و  

هنري که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام می شوند، تا  

 سقف یک میلیارد ریال در هر سال از پرداخت مالیات معاف است.  

هاي غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و  وجوهی که از فعالیت  -   1ره  تبص 

سمینارها،  هاي آموزشی،  اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاري دورهوظایف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

حاصل از فعالیت هاي انتشارانی   درآمد مشمول مالیات   –ل   •

و مطبوعاتی و قرآنی (داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد 

به  که  هنري  و  فرهنگی  ربط)،  ذي  هاي  دستگاه  و  اسالمی 

می   انجام  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  مجوز  موجب 

پرداخت  از  سال  هر  در  ریال  میلیارد  یک  سقف  تا  شوند، 

 مالیات معاف است. 
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۸٤ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

اي و ... در چارچوب اساسنامه آنها هاي دورهسمینارها، نشر کتاب و نشریه 

 شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارتحصیل می ت

 کند، از پرداخت مالیات معاف است.می 

( -  2تبصره   تبصره  ماده  2حکم  مشمول  2()  درآمد  مورد  در  قانون  این   (

 باشد.مالیات اشخاص موضوع این ماده جاري می 

وسیله سازمان امور مالیاتی  آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به   -  3تبصره  

کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیأت  

 وزیران خواهد رسید.

ره) مفاد این ماده در مواردي که از طرف حضرت امام خمینی ( -  4تبصره  

باشند براساس نظر مقام معظم رهبري یا مقام معظم رهبري داراي مجوز می 

 د. گیرانجام می 

درآمدها و عایدي حاصل از موقوفات و کمکها و هدایاي دریافتی   ـ  5تبصره  

نقدي و غیرنقدي اشخاص موضوع بندهاي(ط) و (ك) از پرداخت مالیات  

حکم شامل درآمد شرکتهاي زیرمجموعه اشخاص مذکور باشد. این معاف می 

 نخواهد بود.

شود اي و ... در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می هاي دوره نشر کتاب و نشریه 

کند، از پرداخت می   ها نظارتو سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آن

 مالیات معاف است. 

) این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات 2() ماده  2حکم تبصره ( - 2تبصره  

 باشد.اشخاص موضوع این ماده جاري می 

نامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی   -   3تبصره   آیین 

وزیران  امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیأت  کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت  

 خواهد رسید.

ره) یا  مفاد این ماده در مواردي که از طرف حضرت امام خمینی (  -  4تبصره  

انجام باشند براساس نظر مقام معظم رهبري  مقام معظم رهبري داراي مجوز می 

 گیرد. می 

هدایاي دریافتی  درآمدها و عایدي حاصل از موقوفات و کمکها و   ـ   5تبصره  

نقدي و غیرنقدي اشخاص موضوع بندهاي(ط) و (ك) از پرداخت مالیات معاف 

حکم شامل درآمد شرکتهاي زیرمجموعه اشخاص مذکور نخواهد باشد. این می 

 بود. 

 

صنعتی    - کلیه اشخاص داراي مجوز فعالیت در مناطق آزاد تجاري   -140ماده   .حذف شد  27/11/1380در تاریخ  -140ماده 

از   ابرازي حاصل  درآمد  بابت  اصلی،  مالیاتی سرزمین  هاي  معافیت  بر  عالوه 

 فعالیت هاي زیر در منطقه مشمول مالیات به نرخ صفر خواهند بود: 

 صل از خدمات مالی بین المللی درصد درآمد ابرازي حا  100 -الف

از فعالیت هاي تولیدي، هتل ها، مراکز    60  -ب ابرازي حاصل  درصد درآمد 

 اقامتی و گردشگري داراي مجوز از مراجع ذي صالح.

 درصد درآمد ابرازي حاصل از سایر فعالیت ها  40 -ج

 20: در صورتی که فعالیت هاي بندهاي موضوع (ب) و (ج) یا حداقل  1تبصره  

د مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز مراجع ذي صالح انجام شده درص

 واحد درصد به این معافیت ها اضافه می شود.  10باشد ، به میزان 

 کاهش معافیت ها  •
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۸٥ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

کلیه اشخاصی که تاریخ بهره برداري مندرج در مچوز فعالیت آنها   -2تبصره  

که باشد، معافیت هاي مدت دار این اشخاص    1399در منطقه آزاد، قبل از سال  

انقضاء  تا  با رعایت مقررات مربوطه  قوانین موضوعه مقرر گردیده  به موجب 

 مدت به قوت خود باقی است.

) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهاي %100صددرصد( -141ماده  

) درآمد حاصل %20درصد(غیرنفتی و محصوالت بخش کشاورزي و بیست 

گردد. فهرست مواد خام  مشمول مالیات با نرخ صفر می از صادرات مواد خام  

هاي امور اقتصادي و دارایی،  و کاالهاي نفتی به پیشنهاد مشترك وزارتخانه

صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي  

 رسد.به تصویب هیأت وزیران می 

 

 

صورت عبوري  که به    درآمد حاصل از صادرات کاالهاي مختلف -1تبصره  

شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاري  ایران وارد می (ترانزیت) به  

 .گردد شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می بر روي آن صادر می 

مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجراي قانون برنامه پنجساله پنجم    -2تبصره  

 شود. االجراء می الزم 1389  /15/10توسعه جمهوري اسالمی ایران مصوب 

کاالهاي  %100صددرصد( -141ماده   و  خدمات  صادرات  از  حاصل  درآمد   (

) درآمد حاصل از %20درصد( غیرنفتی و محصوالت بخش کشاورزي و بیست 

گردد. فهرست مواد خام و  صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می 

هاي امور اقتصادي و دارایی، صنعت،  وزارتخانهکاالهاي نفتی به پیشنهاد مشترك  

معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي به تصویب 

 رسد.هیأت وزیران می 

اعمال نرخ صفر موضوع این ماده و استرداد مالیات بر ارزش افزوده منوط به 

ن نامه اي  بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور مطابق آیی

می باشد که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیات وزیران  

 می رسد. 

به   -1تبصره   مختلف که  از صادرات کاالهاي  صورت عبوري  درآمد حاصل 

شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاري بر  ایران وارد می (ترانزیت) به  

 .گردد یات با نرخ صفر می شوند مشمول مالروي آن صادر می 

ملی، صندوق ضمانت    -2تبصره   ارز صندوق توسعه  تسعیر  از  سود حاصل 

از  ایران  خارجی  گذاري  سرمایه  شرکت  و  صادرات  توسعه  بانک  صادرات، 

 پرداخت مالیات معاف می باشند.  

 

کارگاه - 142ماده   شرکتهاي  درآمد  و  دستی  صنایع  و  دستباف  فرش  هاي 

 .هاي تولیدي مربوطه از پرداخت مالیات معاف استاتحادیه تعاونی و 

اشخاص حقیقی بابت تولید فرش دستباف و صنایع دستی    درآمد  – 142ماده  

 میلیارد ریال از پرداخت مالیات معاف است. 2مجموعاً تا مبلغ 

ماده  ییش متن   • مالیات   -142نهادي  مشمول  اشخاص   درآمد 

حقیقی بابت تولید فرش دستباف و صنایع دستی مجموعاً تا  

 میلیارد ریال از پرداخت مالیات معاف است.  2مبلغ 

( -143ماده   درصد  ده  فروش  %10معادل  از  حاصل  بردرآمد  مالیات  از   (

رسد و ده  هاي کاالیی پذیرفته شده و به فروش می کاالهایی که در بورس

) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کاالهایی  %10رصد (معادل ده د -143ماده  

) %10رسد و ده درصد (هاي کاالیی پذیرفته شده و به فروش می که در بورس
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۸٦ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

مالیات بر%10درصد ( از  براي معامله در  )  آنها  درآمد شرکتهایی که سهام 

) از مالیات  %5ود و پنج درصد (شهاي داخلی یا خارجی پذیرفته می بورس

هایی که سهام آنها براي معامله در بازار خارج از بورس  بر درآمد شرکت 

شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست  داخلی یا خارجی پذیرفته می

پذیرفته شد این بورس شرکتهاي  بازارها حذف نشدهه در  یا  تأیید ها  با  اند 

شود. شرکتهایی که سهام آنها براي معامله در بورسهاي سازمان بخشوده می 

یا خارجی پذیرفته   بازارهاي خارج از بورس داخلی  یا خارجی یا  داخلی 

شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد  

سها20%( از )  فوق  معافیتهاي  برابر  دو  معادل  باشند  داشته  آزاد  شناور  م 

 شوند. بخشودگی مالیاتی برخوردار می 

سهم  -  1تبصره   و  سهام  انتقال  و  نقل  هر  و  از  سهام  تقدم  حق  و  الشرکه 

) %4چهاردرصد (الشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان  سهم

عنوان مالیات   شود. از این بابت وجه دیگري بهآنها وصول می  ارزش اسمی

-سهمشد. انتقال دهندگان سهام و  بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد  

متعلق را به حساب الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات  

 سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلف

و ضمیمه   اخذ  را  متعلق  مالیات  پرداخت  گواهی  مورد  انتقال حسب  سند 

 مربوط به ثبت یا انتقال کنند.  پرونده 

پذیرفتهدر شرکت -  2تبصره   اندوخته صرف   هاي سهامی  بورس  شده در 

) درصد  نیم  نرخ  به  مقطوع  مالیات  مشمول  به %5/0سهام  و  بود  خواهد   (

از   تا پایان ماه بعد اندگیرد. شرکتها مکلفدرآمد مالیات دیگري تعلق نمی این 

کشور   مالیاتی  امور  سازمان  حساب  به  را  آن  سرمایه  افزایش  ثبت  تاریخ 

 کنند. واریز 

هاي داخلی یا  از مالیات بردرآمد شرکتهایی که سهام آنها براي معامله در بورس

که هایی  ) از مالیات بر درآمد شرکت%5ود و پنج درصد ( شخارجی پذیرفته می 

-سهام آنها براي معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می 

این   در  پذیرفته شده  فهرست شرکتهاي  از  تا سالی که  پذیرش  از سال  شود، 

شود. شرکتهایی  اند با تأیید سازمان بخشوده می ها یا بازارها حذف نشدهبورس

ارجی یا بازارهاي خارج از که سهام آنها براي معامله در بورسهاي داخلی یا خ

بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به 

) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل %20تأیید سازمان حداقل بیست درصد (

 شوند. دو برابر معافیتهاي فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می 

-الشرکه و حق تقدم سهام و سهم سهماز هر نقل و انتقال سهام و   -  1تبصره  

  یک درصد ارزش روز الشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان  

عنوان مالیات بر درآمد نقل و    شود. از این بابت وجه دیگري به آنها وصول می 

الشرکه و حق تقدم سهمشد. انتقال دهندگان سهام و  انتقال فوق مطالبه نخواهد  

مکلفن مالیاتی  سهام  امور  سازمان  به حساب  را  متعلق  مالیات  انتقال،  از  قبل  د 

 کشور واریز کنند. 

در صورت اعتراض مودي به ارزش تعیین شده، ارزیابی سهام توسط کارشناس  

 منتخب رسمی دادگستري و یا نهادهاي معتبر بازار سرمایه انجام می شود.

موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند اند در  ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلف

مربوط   انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده

 به ثبت یا انتقال کنند.

هاي سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام در شرکت -   2تبصره  

) نیم درصد  نرخ  به  مقطوع  مالیات  این%5/0مشمول  به  و  بود  درآمد  ) خواهد 

از تاریخ ثبت  تا پایان ماه بعد اندگیرد. شرکتها مکلفمالیات دیگري تعلق نمی 

 کنند. افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشکالت  • و  سهام  روز  ارزش  تعیین  پیچیدگی  به  توجه  با 

اجرایی بعدي در امر رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی،  

ب است، کماکان ارزش اسمی به عنوان مبناي محاسبه مناس 

 الیحه قرار گیرد.  143ماده  1مالیات موضوع تبصره 
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۸۷ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

ـ جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیرمنقول و جوایز علمی   144ماده 

بورس  بابت و  که  درآمدي  همچنین  و  تحصیلی  حق    هاي  یا  اختراع  حق 

طور کلی و نیز درآمد ناشی گردد بهمکتشفین می اکتشاف عاید مخترعین و  

فعالیت  تحقیقاتی  از  و  پژوهشی  از  هاي  تحقیق  پروانۀ  داراي  که  مراکزي 

می وزارتخانه  ذیصالح  این هاي  اجراي  تاریخ  از  سال  ده  مدت  به  باشند 

درآیین  مقرر  ضوابط  طبق  وزارتخانه نامهاصالحیه  پیشنهاد  به  که  هاي  اي 

، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادي  ، بهداشت فرهنگ و آموزش عالی

تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، از پرداخت مالیات معاف و دارایی به

 .باشدمی 

ـ جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیرمنقول و جوایز علمی و   144ماده  

حق اختراع یا حق اکتشاف    هاي تحصیلی و همچنین درآمدي که بابت بورس

هاي  طور کلی و نیز درآمد ناشی از فعالیت گردد بهعاید مخترعین و مکتشفین می 

هاي ذیصالح مراکزي که داراي پروانۀ تحقیق از وزارتخانه پژوهشی و تحقیقاتی  

مقرر می  ضوابط  طبق  اصالحیه  این  اجراي  تاریخ  از  سال  ده  مدت  به  باشند 

،  ، بهداشتنگ و آموزش عالیهاي فرهاي که به پیشنهاد وزارتخانهنامهدرآیین 

به اقتصادي و دارایی  امور  تصویب هیأت وزیران  درمان و آموزش پزشکی و 

 .باشدمی خواهد رسید، از پرداخت مالیات معاف 

 

د زیر از پرداخت مالیات معاف  سود دریافتی به هر عنوان در موار -145ماده  

 است: 

انداز کارمندان  ستگی و پسهاي مربوط به کسور بازنشسود متعلق به سپرده1-

 مربوطه.هاي ایرانی در حدود مقررات استخدامی و کارگران نزد بانک

هاي مختلف نزد انداز و سپردههاي پس سود یا جوایز متعلق به حساب  2-

شامل   معافیت  این  مجاز.  غیربانکی  اعتباري  موسسات  یا  ایرانی  بانکهاي 

گذارند می یربانکی مجاز نزد هم هایی که بانکها یا موسسات اعتباري غسپرده 

 .نخواهد بود

 جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه. -3

هاي خارج از ایران بابت اضافه  هاي ایرانی به بانکسود پرداختی بانک -4

 اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.برداشت ( 

 مشارکت. سود و جوایز متعلق به اوراق   -5

شود، هاي مستقیم به بانکها اشاره می در مواردي که در قانون مالیات  - تبصره

اعتباري    امتیازات، تسهیالت، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل موسسات 

غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزي جمهوري اسالمی  

شده  تأسیس  می ایران  یا  سرما شوند،اند  ضمانت  صنایع  یه صندوق  گذاري 

د زیر از پرداخت مالیات معاف سود دریافتی به هر عنوان در موار -145ماده  

 : است

انداز کارمندان و  هاي مربوط به کسور بازنشستگی و پسسود متعلق به سپرده1-

 مربوطه.هاي ایرانی در حدود مقررات استخدامی کارگران نزد بانک 

حساب 2- به  متعلق  جوایز  یا  پس سود  سپرده هاي  و  نزد انداز  مختلف  هاي 

معافیت این  مجاز.  غیربانکی  اعتباري  موسسات  یا  ایرانی  شامل    بانکهاي 

هم سپرده  نزد  مجاز  غیربانکی  اعتباري  موسسات  یا  بانکها  که  گذارند می هایی 

 .نخواهد بود

 جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه. -3

بانک -4 پرداختی  بانکسود  به  ایرانی  اضافه هاي  بابت  ایران  از  خارج  هاي 

 بل.اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابرداشت ( 

 سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.  -5

شود، هاي مستقیم به بانکها اشاره می در مواردي که در قانون مالیات   - تبصره

اعتباري غیر    امتیازات، تسهیالت، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل موسسات 

ایران   اسالمی  مرکزي جمهوري  بانک  مجوز  با  یا  قانون  موجب  به  که  بانکی 
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۸۸ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

الکترونیک، صنایع   توسعه صنایع  از تحقیقات و  کوچک، صندوق حمایت 

هاي معدنی و صندوق حمایت از توسعه گذاري فعالیت دریایی و بیمه سرمایه

 نیز خواهد شد. گذاري در بخش کشاورزيسرمایه 

شد می ه تأسیس  یا  سرمایه  شوند،اند  ضمانت  کوچک،  صندوق  صنایع  گذاري 

صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه  

گذاري در هاي معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاري فعالیتسرمایه 

 نیز خواهد شد. بخش کشاورزي

به موجب قوانین مالیاتی و مقررات  دار که  هاي مدت کلیه معافیت  -  146ماده  

خود   قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت 

 باقی است.

کماکان   -تبصره   ارضی  اصالحات  اقساطی  قبوض  به  متعلق  سود  مالیات 

 بخشوده خواهد بود.

جب قوانین مالیاتی و مقررات به مو دار که  هاي مدت کلیه معافیت  -  146ماده  

خود   قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت 

 باقی است.

مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصالحات ارضی کماکان بخشوده  -تبصره  

 خواهد بود. 

 

ـ   146ماده مواد  معافیت  مکرر در  مذکور  ( 133(هاي  به 139(  )،134)،   »  (

) ذیل  1) و تبصره (143)، (142استثناي بندهاي (الف)، (ب) و (ز) آن»، (

 شود.عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می مکرر) به 143ماده (

ماده  1تبصره اسناد و مدارك موضوع  یا  و  دفاتر  مالیاتی،  اظهارنامه  ارائه  ـ 

مالیاتی کشور اعالم   ) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور 95(

به می  (نماید  ماده  بند (ح)  مورد  ماده (139جز  مطابق  قانون که  این   (85  (

) 2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (

شود شرط برخورداري از نرخ صفر و هرگونه عمل می   4/12/1393مصوب  

باشد و در  و سایر قوانین می معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون  

صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارك مذکور، مودي مطابق  

احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این  

) 145) و (144شود. حکم این تبصره در خصوص مشموالن مواد (  قانون می 

 باشد.) این قانون جاري نمی 139و بندهاي(الف)، (ب) و (ز) ماده (

) این 81اجراي حکم این تبصره درخصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده (

هاي اجرائی، اداري و  صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت قانون به

 حسب اعالم سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. 

(الف)،  ) « به استثناي بندهاي  139هاي مذکور در مواد (معافیت  مکررـ  146ماده

عنوان  مکرر) به  143) ذیل ماده (1) و تبصره (143)، (142(ب) و (ز) آن»، ( 

 شود. مالیات به نرخ صفر منظور می 

) 95ـ ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارك موضوع ماده (1تبصره

د  نمایاین قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعالم می 

بند (ح) ماده (به این قانون که مطابق ماده (139جز مورد  الحاق 85)  ) قانون 

) دولت  مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون  به  مواد  مصوب 2برخی   (

شود شرط برخورداري از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا  عمل می   1393/ 4/12

صورت عدم باشد و در  مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می 

ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارك مذکور، مودي مطابق احکام و ضوابط  

شود. حکم این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می 

) و بندهاي(الف)، (ب)  145) و (144این تبصره در خصوص مشموالن مواد (  

 د.  باش) این قانون جاري نمی 139و (ز) ماده (

 

 

 

• ) مواد  ماده (81(  ) و134) و (133حذف شمول  از   (146 (

همین   متن  در  مذکور  گانه  سه  مواد  اصالح  دلیل  به  الیحه 

 الیحه صورت گرفته است.
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۸۹ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

این ماده از    معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع ـ2تبصره

شود بینی می ساله در بودجه سنواتی پیش خرجی که همه   - محل اعتبار جمعی 

می  منظور  مذکور  اشخاص  حساب  تبصره به  این  موضوع  اعتبارات  شود. 

تلقی می تخصیص  نیاز در یک  یافته  اعتبارات مورد  شود و در صورتی که 

سال باشد   سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان

خرجی یادشده و متقابال منابع مربوط، با پیشنهاد وزارت    - مبلغ اعتبار جمعی 

امور اقتصادي و دارایی، تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شوراي  

 اسالمی قابل افزایش است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از   ـ2تبصره ماده  این  نرخ صفر موضوع  به  مالیاتی محاسبه شده  اعتبار  معادل 

شود به بینی می ساله در بودجه سنواتی پیش خرجی که همه  -محل اعتبار جمعی 

می  منظور  مذکور  اشخاص  تبصره حساب  این  موضوع  اعتبارات  شود. 

ز در یک سال  شود و در صورتی که اعتبارات مورد نیایافته تلقی می تخصیص 

مبلغ  باشد  قانون بودجه کل کشور همان سال  مبلغ مصوب در  از  بیشتر  مالی 

با پیشنهاد وزارت امور   - اعتبار جمعی منابع مربوط،  خرجی یادشده و متقابال 

اقتصادي و دارایی، تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شوراي اسالمی  

 . قابل افزایش است
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۹۰ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

  �ی ��ل ��ول و ا��ھالک ��ل دوم: ��ی�ه  �ی ��ل ��ول و ا��ھالک ��ل دوم: ��ی�ه 

به هزینه  -147ماده   مالیات  مشمول  درآمد  تشخیص  براي  قبول  قابل  هاي 

هایی  هزینه   گردد عبارت است از مقررات این قانون مقرر می شرحی که ضمن  

به تحصیل  مربوط  منحصرا  بوده و  به مدارك  متکی  متعارف  که در حدود 

باشد. در هاي مقرر  ر دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب درآمد موسسه د

هاي مقرر  بینی نشده یا بیش از نصاباي در این قانون پیشمواردي که هزینه 

هیأت وزیران این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه  در  

 صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. 

همچنین 1تبصره و  حقوقی  اشخاص  کلیه  فصل،  این  مقررات  لحاظ  از  ـ 

) این قانون که مکلف به نگهداري دفاتر  95صاحبان مشاغل موضوع ماده(

هاي قابل قبول شوند. همچنین هزینه باشند، در حکم موسسه محسوب می می 

 مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

هاي مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت  ـ هزینه 2تبصره

مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه  

 شوند. بول مالیاتی شناخته نمی هاي قابل ق عنوان هزینه شود، بهمی 

هاي پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون  ـ پذیرش هزینه3تبصره

) ریال به  50,000,000که به شیوه تهاتري انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (

بانکی   (سیستم)  سامانه  طریق  از  آن  وجه  تسویه  یا  پرداخت  به  منوط  باال 

 خواهد بود. 

هاي قابل قبول براي تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی نه هزی -147ماده  

هایی که در هزینه   گردد عبارت است ازکه ضمن مقررات این قانون مقرر می 

حدود متعارف متکی به مدارك بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه 

نصابد حد  رعایت  با  مربوط  مالی  دوره  مقرر  ر  که هاي  مواردي  در  باشد. 

هاي مقرر در این قانون بینی نشده یا بیش از نصاب اي در این قانون پیش زینهه

هیأت وزیران صورت گرفته بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه 

 باشد قابل قبول خواهد بود.

ـ از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان  1تبصره

باشند، در قانون که مکلف به نگهداري دفاتر می ) این  95مشاغل موضوع ماده(

هاي قابل قبول مالیاتی در مورد شوند. همچنین هزینه حکم موسسه محسوب می 

 سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

هاي مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت ـ هزینه2تبصره

صفر نرخ  با  مالیات  مشمول  یا  معاف  محاسبه    مالیات  مقطوع  نرخ  با  یا  بوده 

 شوند. هاي قابل قبول مالیاتی شناخته نمی عنوان هزینه شود، بهمی 

هاي پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که ـ پذیرش هزینه3تبصره

) ریال به باال 50,000,000به شیوه تهاتري انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (

 وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.   منوط به پرداخت یا تسویه 

باشد به شرح هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می هزینه  -148ماده 

 زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:

قیمت خرید کاالي فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کاال  -1

 و خدمات فروخته شده.

اشد به شرح زیر  بهایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می هزینه  -148ماده  

 در حساب مالیاتی قابل قبول است: 

قیمت خرید کاالي فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کاال و  -1

 خدمات فروخته شده. 
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۹۱ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

مقررات  هزینه -2 اساس  بر  کارکنان  خدمت  با  متناسب  استخدامی  هاي 

 استخدامی موسسه به شرح زیر: 

مزایاي  حقوق یا مزد اصلی و مزایاي مستمر اعم از نقدي یا غیر نقدي (   - الف  

 غیر نقدي به قیمت تمام شده براي کارفرما). 

وري،  خواروبار، بهره مزایاي غیر مستمر اعم از نقدي و غیرنقدي از قبیل    -ب  

العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر  کار، هزینه سفر و فوقپاداش، عیدي، اضافه

فوق  و  و  مدیران  مسافرت  به العاده  ایران  از  به خارج  کارکنان  و  بازرسان 

اي خواهد بود که از طرف  نامهمنظور رفع حوائج موسسه ذیربط طبق آیین 

ریزي کشور تهیه  زمان مدیریت و برنامهو دارایی و ساوزارت امور اقتصادي  

 رسد تعیین خواهد شد.و به تصویب هیأت وزیران می 

هاي بهداشتی  هاي بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه هزینه  - ج 

 و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.

حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه   - د  

مانده حساب    و خسارت بر  مازاد  بازخرید طبق قوانین موضوعه  اخراج و 

 ذخیره مربوط.

و    - هـ   مربوط  مقررات  طبق  اجتماعی  تأمین  سازمان  به  پرداختی  وجوه 

سه میزان  تا  (همچنین  انداز ?درصد  پس  بابت  ساالنه  پرداختی  حقوق   (%

آیین براساس  کشنامه کارکنان  مالیاتی  امور  سازمان  پیشنهاد  به  که  ور  اي 

 رسد.تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی می به

التفاوت تعدیل  معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه  - و

حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایاي  

 شود.خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره می پایان  

ذ به  نسبت  نگهداري شده  این حکم  بانکها  کنون در حساب  تا  خایري که 

 .است نیز جاري خواهد بود

هاي استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی  هزینه -2

 موسسه به شرح زیر: 

مزایاي  م از نقدي یا غیر نقدي ( حقوق یا مزد اصلی و مزایاي مستمر اع  -الف  

 غیر نقدي به قیمت تمام شده براي کارفرما). 

وري،  مزایاي غیر مستمر اعم از نقدي و غیرنقدي از قبیل خواروبار، بهره   - ب  

العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و  کار، هزینه سفر و فوقپاداش، عیدي، اضافه

بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور العاده مسافرت مدیران و  فوق

اي خواهد بود که از طرف وزارت امور نامهرفع حوائج موسسه ذیربط طبق آیین 

ریزي کشور تهیه و به تصویب و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهاقتصادي  

 رسد تعیین خواهد شد.هیأت وزیران می 

هاي بهداشتی و  پرداختی بابت بیمه  هاي بهداشتی و درمانی و وجوههزینه  -ج  

 عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان. 

حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و    - د  

خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره  

 مربوط.

ت مربوط و همچنین  وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررا - هـ 

%) حقوق پرداختی ساالنه بابت پس انداز کارکنان براساس  ?درصد ( تا میزان سه 

بهنامه آیین کشور  مالیاتی  امور  سازمان  پیشنهاد  به  که  امور اي  وزیر  تصویب 

 رسد.اقتصادي و دارایی می 

التفاوت تعدیل حقوق معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه   -و

پایان  سنو  مزایاي  و  وظیفه  و  بازنشستگی  حقوق  تأمین  منظور  به  که  قبل  ات 

 شود. خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره می 

این حکم نسبت به ذخایري که تا کنون در حساب بانکها نگهداري شده است 

 .نیز جاري خواهد بود
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۹۲ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

معافیت  دوازدهم  یک  سقف  تا  حداکثر  موسسه  بازنشستگان  به  پرداختی 

 ) این قانون. 84موضوع ماده (

مال -3 باشد،  اجاري  که  در صورتی  موسسه  محل  پرداختی کرایه  االجاره 

 متعارف.  طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود

آالت و ادوات مربوط به موسسه در صورتی که اجاري  اجاره بهاي ماشین -4

 باشد.

 مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات. -5

 وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی موسسه.  -6

هایی که به مالیات االمتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و  حق  -7

و وابسته  ها و موسسات دولتی  سبب فعالیت موسسه به شهرداریها و وزارتخانه

به استثناي مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر  شود (به آنها پرداخت می 

دیگران   هایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از مالیات 

جرایمی که به دولت و شهرداریها پرداخت باشد و همچنین  و پرداخت آن می 

 گردد.) می 

و  هزینه  -8 نشریات  کتاب،  خرید  آموزشی،  و  آزمایشی  تحقیقاتی،  هاي 

هاي بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت هاي فشرده، هزینه لوح

براساس آیین  به نامهموسسه،  مالیاتی کشور  امور  پیشنهاد سازمان  به  اي که 

 رسد.وزیر امور اقتصادي و دارایی می تصویب 

دارایی  هزینه  -9 و  فعالیت  به  مربوط  وارده  به جبران خسارت  مربوط  هاي 

 که: موسسه مشروط بر این

 وجود خسارت محقق باشد.  -اوال 

 موضوع و میزان آن مشخص باشد. -ثانیا  

طبق مقررات قانون یا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده دیگري    -ثالثا  

 نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد.

اره پرداختی طبق  االج کرایه محل موسسه در صورتی که اجاري باشد، مال -3

 سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف.

آالت و ادوات مربوط به موسسه در صورتی که اجاري  اجاره بهاي ماشین -4

 باشد.

 مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات. -5

 وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی موسسه.  -6

هایی که به سبب متیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات اال حق  -7

و وابسته به آنها ها و موسسات دولتی  فعالیت موسسه به شهرداریها و وزارتخانه

هایی  به استثناي مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیاتشود (پرداخت می 

دیگران و پرداخت آن   ز که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر ا

 گردد.) باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداریها پرداخت میمی 

هاي  هاي تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوحهزینه  -8

موسسه،  هاي بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت  فشرده، هزینه

اي که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر  نامهآیین براساس  

 رسد.امور اقتصادي و دارایی می 

هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه هزینه  -9

 که: مشروط بر این 

 وجود خسارت محقق باشد.  -اوال 

 موضوع و میزان آن مشخص باشد. -ثانیا  

طبق مقررات قانون یا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده دیگري نبوده   -ثالثا  

 یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد.

گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی  نامه احراز شروط سهآیین

 رسد.کشور به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی می 

 

 

انسانی،  با   • منابع  مدیریت  در  شده  پذیرفته  اصول  به  توجه 

پرداختی به بازنشستگان موسسه به مثابه مشوقی براي هر دو  

بوده، بنابراین حذف آن   "بازنشستگان "و    "شاغلین"طبقه ي  

بند ( ) قانون مالیات هاي مستقیم  148) ماده (2از جزء (و) 

 توصیه نمی شود. 
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۹۳ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

احراز شروط سهآیین امور  نامه  پیشنهاد سازمان  به  بند  این  در  مذکور  گانه 

 رسد. مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی می 

هاي فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار  هزینه  -10

 به ازاي هر کارگر.  ) ریال 10,000ده هزار (ی حداکثر معادل و امور اجتماع

 ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوك باشد مشروط بر این که: -11

 مربوط به فعالیت موسسه باشد.   -اوال 

 آن موجود باشد.احتمال غالب براي الوصول ماندن -ثانیا 

ی که  در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمان  -ثالثا 

 طلب وصول گردد یا الوصول بودن آن محقق شود.

نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب  آیین

 رسد.وزیر امور اقتصادي و دارایی می 

زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با  -12

پذیر    هاي بعد استهالك درآمد سال یا سال توجه به مقررات احراز گردد، از  

 است.

هاي جزئی مربوط به محل موسسه که عرفا به عهده مستأجر است  هزینه  -13

 در صورتی که اجاري باشد. 

هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل موسسه در صورتی که ملکی هزینه-14

 باشد.

 مخارج حمل و نقل. -15

 ی و انبارداري. هاي ایاب و ذهاب، پذیرای هزینه  -16

  - العملهاي پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حقالزحمهحق-17

و خدمات  هزینه حسابرسی    -حق حضور-المشاورهحق  -الوکاله  حق  -داللی  

نرم  هزینه  بازرسی،  و  اداري  و  استقرار سیستم مالی  و  هاي  افزاري، طراحی 

ر ارتباط با فعالیت موسسه  هاي کارشناسی دمورد نیاز موسسه، سایر هزینه 

 الزحمه بازرس قانونی. حقو

رهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و  هاي فهزینه  -10

بند الف   1یک دوازدهم معافیت پایه موضوع جزء  امور اجتماعی حداکثر معادل  

 به ازاي هر کارگر.  129ماده 

 ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوك باشد مشروط بر این که: -11

 مربوط به فعالیت موسسه باشد.   -اوال 

 آن موجود باشد.ب براي الوصول ماندناحتمال غال -ثانیا 

در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب   -ثالثا 

 وصول گردد یا الوصول بودن آن محقق شود.

مالیاتی کشور به تصویب آیین بند به پیشنهاد سازمان امور  این  نامه مربوط به 

 رسد.وزیر امور اقتصادي و دارایی می 

زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با  -12

یا سال درآمد سال  از  گردد،  احراز  مقررات  به  استهالك توجه  بعد  پذیر    هاي 

 است.

هاي جزئی مربوط به محل موسسه که عرفا به عهده مستأجر است در هزینه  -13

 صورتی که اجاري باشد.

گهداري محل موسسه در صورتی که ملکی  هاي مربوط به حفظ و نهزینه-14

 باشد.

 مخارج حمل و نقل. -15

 هاي ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداري. هزینه  -16

داللی    -العملهاي پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حقالزحمهحق-17

و خدمات مالی و  هزینه حسابرسی    -حق حضور-المشاورهحق  -الوکاله  حق   -

و   نرم اداري  هزینه  سیستم بازرسی،  استقرار  و  طراحی  نیاز  افزاري،  مورد  هاي 

با فعالیت موسسه وموسسه، سایر هزینه ارتباط  الزحمه  حقهاي کارشناسی در 

 بازرس قانونی.

توجه   • فرهنگی،  با  هاي  هزینه  تأمین  در  موسسات  الزام  به 

) قانون کار،  154ورزشی و رفاهی کارگران به موجب ماده (

همچنین با توجه به عملکرد این بند، پیشنهاد می شود عبارت  

) 10از متن بند (  "پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی "

 ) حذف گردد. 148ماده (

  "ارت کار و امور اجتماعیپرداختی به وز  "عبارت    10در بند   •

 حذف گردد. 
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۹٤ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

هایی که براي انجام عملیات موسسه به بانکها،  سود، کارمزد و جریمه  ـ 18

هاي حمایت از توسعه بخش کشاورزي و همچنین  صندوق تعاون، صندوق 

داراي   (لیزینگ)  واسپاري  شرکتهاي  و  مجاز  غیربانکی  اعتباري  موسسات 

 مرکزي پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.مجوز از بانک 

بین  -19 از  سال  یک  ظرف  معموال  که  لوازمی  و  اداري  ملزومات  بهاي 

 روند.می 

مخارج تعمیر و نگاهداري ماشین آالت و لوازم کار و تعویض قطعات   -20

 یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.

 رداري نشده باشد.بهاي اکتشاف معادن که منجر به بهره هزینه  -21

به هزینه-22 مربوط  پرداختی  اشتراك  و حق  به حق عضویت  مربوط  هاي 

 فعالیت موسسه.

مانده  -23 بر  مازاد  مودي  طرف  از  آن  اثبات  شرط  به  الوصول  مطالبات 

 حساب ذخیره مطالبات مشکوك الوصول.

زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداري مشروط  -24

 هاي مختلف از طرف مودي. یک روش یکنواخت طی سال   بر اتخاذ

 ضایعات متعارف تولید.-25

هاي پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ذخیره مربوط به هزینه -26

 ارتباط دارد. 

هاي قبلی که پرداخت یا تخصیص هاي قابل قبول مربوط به سال هزینه  -27

 ابد.یآن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می 

فرهنگی   -28 براي کارکنان و   -هزینه خرید کتاب و سایر کاالهاي  هنري 

) درصد  پنج  حداکثر  میزان  تا  آنها  تکفل  تحت  مالیاتی  % 5افراد  معافیت   (

 ) این قانون به ازاي هر نفر. 84موضوع ماده(

 ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی.  ـ29

جریمه ـ 18 و  کارمزد  بانکها،  سود،  به  موسسه  عملیات  انجام  براي  که  هایی 

صندوق  تعاون،  توسعه  صندوق  از  حمایت  همچنین هاي  و  کشاورزي  بخش 

موسسات اعتباري غیربانکی مجاز و شرکتهاي واسپاري (لیزینگ) داراي مجوز 

 از بانک مرکزي پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد. 

 روند. بهاي ملزومات اداري و لوازمی که معموال ظرف یک سال از بین می  -19

ت -20 و  کار  لوازم  و  ماشین آالت  نگاهداري  و  تعمیر  قطعات مخارج  عویض 

 یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.

 برداري نشده باشد.هاي اکتشاف معادن که منجر به بهره هزینه  -21

هاي مربوط به حق عضویت و حق اشتراك پرداختی مربوط به فعالیت هزینه-22

 موسسه.

مطالبات الوصول به شرط اثبات آن از طرف مودي مازاد بر مانده حساب  -23

 یره مطالبات مشکوك الوصول.ذخ

زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداري مشروط بر   -24

 هاي مختلف از طرف مودي. اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال 

 ضایعات متعارف تولید.-25

هاي پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی  ذخیره مربوط به هزینه -26

 ارتباط دارد. 

هاي قبلی که پرداخت یا تخصیص آن  هاي قابل قبول مربوط به سال ه هزین -27

 یابد.در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می 

 

 حذف گردید  -28

 ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی.  ـ29

هاي دیگري که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده  هزینه  -1تبصره 

مالیاتی  می  پیشنهاد سازمان امور  به  بینی نشده است  این ماده پیش  شود و در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ) بند  محتواي  به  توجه  (10با  ماده  تعیین  148)  همچنین   (

ماده ( بند (ل)  پیشنهادي، حذف بند 139نصاب در  ) الیحه 

 ) توصیه نمی شود.148) ماده (28(
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۹٥ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص   هاي دیگريهزینه  -1تبصره  

شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور  داده می 

هاي قابل اقتصادي و دارایی جزء هزینه مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور

 .قبول پذیرفته خواهد شد

داراي  مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که    - 2تبصره  

موسسه  کارکنان  جزء  باشند  مذکور  موسسات  در  موظف  شغل 

خواهند شد ولی در موسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق محسوب 

و مزایاي صاحب موسسه و اوالد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثناي  

العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء(ب)  سفر و فوق   هزینه

هاي قابل قبول منظور نخواهد  ماده آمده خواهد بود جزء هزینه   ) این2بند(

 شد.

هاي تعاونی، ذخایر موضوع  در محاسبه مالیات شرکتها و اتحادیه   - 3تبصره  

 16/3/1350هاي تعاونی مصوب  ) قانون شرکت 15) ماده (2) و (1بندهاي (

ت خود هایی که وضعیهاي بعدي آن و در مورد شرکتها و اتحادیه اصالحیه و  

 13/6/1370را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسالمی ایران مصوب  

داده (تطبیق  بند  موضوع  ذخیره  بدهند،  یا  آموزش  1اند  و  تعاون  حق  و   (

 شود.می ) قانون اخیرالذکر جزء هزینه محسوب25) ماده (3موضوع بند (

هاي قابل قبول پذیرفته اقتصادي و دارایی جزء هزینه کشور و تصویب وزیر امور 

 .خواهد شد

صورتی که داراي    مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در  - 2تبصره  

خواهند شغل موظف در موسسات مذکور باشند جزء کارکنان موسسه محسوب 

شد ولی در موسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایاي صاحب 

العاده سفر و فوق   موسسه و اوالد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثناي هزینه 

مقررات جزء(ب)   به شغل که مشمول  مربوط  آمده 2بند(مسافرت  ماده  این   (

 هاي قابل قبول منظور نخواهد شد.خواهد بود جزء هزینه 

اتحادیه  -  3تبصره   و  مالیات شرکتها  محاسبه  موضوع در  ذخایر  تعاونی،  هاي 

و    16/3/1350هاي تعاونی مصوب  ) قانون شرکت 15) ماده (2) و (1بندهاي (

هایی که وضعیت خود را  اتحادیه هاي بعدي آن و در مورد شرکتها و  اصالحیه 

تطبیق   13/6/1370با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسالمی ایران مصوب  

) و حق تعاون و آموزش موضوع بند 1اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند ( داده

 شود. می ) قانون اخیرالذکر جزء هزینه محسوب 25) ماده (3(

 

کارگیري یا  پذیر که بر اثر بهاستهالك هاي  آن قسمت از دارایی  -149ماده  

گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل  

هاي تأسیس، قابل استهالك بوده و هزینه استهالك  یابد و همچنین هزینهمی 

هزینه  جزء  می آنها  تلقی  مالیاتی  قبول  قابل  به  هاي  مربوط  مقررات  شود. 

ها و چگونگی  پذیر شامل جداول استهالكهاي استهالك هاي دارایی استهالك 

مالیاتی   امور  استانداردهاي حسابداري توسط سازمان  با رعایت  اجراي آن 

می  تهیه  قانون  کشور  این  تصویب  تاریخ  از  ماه  شش  مدت  ظرف  و  شود 

 رسد.تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی می به

دارایی  -149ماده   از  قسمت  استهالك آن  به پهاي  اثر  بر  که  یا  ذیر  کارگیري 

یابد گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می 

هاي تأسیس، قابل استهالك بوده و هزینه استهالك آنها جزء و همچنین هزینه

می هزینه تلقی  مالیاتی  قبول  قابل  استهالك هاي  به  مربوط  مقررات  هاي  شود. 

استهال دارایی  استهالك كهاي  جداول  شامل  با  پذیر  آن  اجراي  و چگونگی  ها 

شود رعایت استانداردهاي حسابداري توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می 

به قانون  این  تصویب  تاریخ  از  ماه  شش  مدت  ظرف  امور  و  وزیر  تصویب 

 رسد.اقتصادي و دارایی می 
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۹٦ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

ی دارایی هاي اشخاص حقوقی،  افزایش بهاي ناشی از تجدید ارزیاب  - 1تبصره

با رعایت استانداردهاي حسابداري مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست  

و هزینه استهالك ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل  

 .شودقبول مالیاتی تلقی نمی 

دارایی  معاوضه  یا  فروش  زمان  مابهدر  شده،  ارزیابی  تجدید  التفاوت هاي 

ت فروش و ارزش دفتري بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد  قیم 

 .شودمشمول مالیات منظور می 

نامه اجرائی این تبصره درمورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهالك آیین 

با  دارایی  که  اجرائی  ترتیبات  و  الزامات  سایر  و  ارزیابی شده  تجدید  هاي 

شود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادي  می   رعایت استانداردهاي حسابداري تهیه

الزم تاریخ  از  ماه  شش  مدت  ظرف  دارایی  قانون و  این  شدن  االجراء 

 .رسدتصویب هیأت وزیران می ) به1/1/1395(

المنفعه در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهالك یا مسلوب  - 2تبصره  

عادل ارزش  شدن ماشین آالت، زیانی متوجه موسسه گردد، زیان حاصل م

مستهلک نشده دارایی منهاي حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل  

احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره در مورد  

هاي تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتري بدون اعمال تجدید  دارایی 

 ارزیابی جاري است.

هاي اشخاص حقوقی، با افزایش بهاي ناشی از تجدید ارزیابی دارایی   - 1تبصره

و   نیست  درآمد  بر  مالیات  پرداخت  مشمول  حسابداري  استانداردهاي  رعایت 

هزینه استهالك ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول 

 .شودمالیاتی تلقی نمی 

التفاوت قیمت هاي تجدید ارزیابی شده، مابهدر زمان فروش یا معاوضه دارایی 

ارزش دفتري بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول فروش و  

 .شودمالیات منظور می 

این تبصره درمورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهالك آیین  نامه اجرائی 

هاي تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی که با رعایت دارایی 

به پیشنهاد وزیر امور اقتصادي و دارایی  شود،  استانداردهاي حسابداري تهیه می 

الزم تاریخ  از  ماه  شش  مدت  (ظرف  قانون  این  شدن  ) 1/1/1395االجراء 

 .رسدتصویب هیأت وزیران می به

مسلوب  -2تبصره   یا  استهالك  قابل  مال  فروش  اثر  بر  که  المنفعه در صورتی 

ارزش معادل  حاصل  زیان  گردد،  موسسه  متوجه  زیانی  آالت،  ماشین    شدن 

قابل  یکجا  فروش)  (در صورت  فروش  حاصل  منهاي  دارایی  نشده  مستهلک 

این تبصره در مورد  احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم 

تجدید دارایی  اعمال  بدون  دفتري  ارزش  به  نسبت  شده  ارزیابی  تجدید  هاي 

 .ارزیابی جاري است

بند    -150ماده   قانون    39به موجب  مالیاتماده واحده  قانون  هاي  اصالح 

 .شدحذف   هاي آن ) قانون و تبصره 150، ماده (31/4/1394مستقیم، مصوب  

هاي مستقیم،  ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات   39به موجب بند    -150ماده  

 .شدحذف  هاي آن  ) قانون و تبصره 150، ماده (31/4/1394مصوب 

 

بند    -151ماده   مالیات  39به موجب  قانون  قانون اصالح  هاي  ماده واحده 

 .شد) قانون حذف 151، ماده (31/4/1394مستقیم، مصوب 

هاي مستقیم،  ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات   39به موجب بند    -151ماده  

 .شد) قانون حذف 151، ماده (31/4/1394مصوب 
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۹۷ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

  ��ا�ن و �وا�ط ما�یا�ی ��ل �وم:   ��ل �وم: ��ا�ن و �وا�ط ما�یا�ی 

بند    -152ماده   مالیات  22به موجب  قانون  قانون اصالح  هاي  ماده واحده 

) قانون حذف شد. لیکن با توجه به  152، ماده (31/4/1394مستقیم، مصوب  

 ) ماده  تبصره  به 97مفاد  مالیاتی  جامع  نظام  که  مالیاتی  امور  ادارات  در   (

  .است، متن قبلی مواد مجري خواهد بودصورت کامل به اجراء در نیامده 

هاي مستقیم،  ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات   22به موجب بند    -152ماده  

) قانون حذف شد. لیکن با توجه به مفاد تبصره 152، ماده (31/4/1394مصوب  

مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به 97ماده ( ادارات امور  ) در 

  .نیامده است، متن قبلی مواد مجري خواهد بود اجراء در

بند    -153ماده   مالیات  22به موجب  قانون  قانون اصالح  هاي  ماده واحده 

) قانون و تبصره آن حذف شد. لیکن  153، ماده (31/4/1394مستقیم، مصوب  

) ماده  تبصره  مفاد  به  توجه  جامع  97با  نظام  که  مالیاتی  امور  ادارات  در   (

مجري   مواد  قبلی  متن  است،  نیامده  در  اجراء  به  کامل  به صورت  مالیاتی 

  .خواهدبود

هاي مستقیم،  ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات   22به موجب بند    -153ماده  

) قانون و تبصره آن حذف شد. لیکن با توجه 153، ماده (31/4/1394مصوب  

مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت ) در ادارات امور  97به مفاد تبصره ماده ( 

  .کامل به اجراء در نیامده است، متن قبلی مواد مجري خواهدبود

 

بند    -154ماده   مالیات  22به موجب  قانون  قانون اصالح  هاي  ماده واحده 

) قانون و تبصره هاي آن حذف شد.  154، ماده (31/4/1394مستقیم، مصوب  

) در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع  97اده (لیکن با توجه به مفاد تبصره م

مجري   مواد  قبلی  متن  است،  نیامده  در  اجراء  به  کامل  به صورت  مالیاتی 

 ود. خواهدب

هاي مستقیم،  ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات   22به موجب بند    -154ماده  

لیکن با  ) قانون و تبصره هاي آن حذف شد.  154، ماده (31/4/1394مصوب  

) در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به 97توجه به مفاد تبصره ماده (

 د.صورت کامل به اجراء در نیامده است، متن قبلی مواد مجري خواهدبو 
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۹۸ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

  ��ل �ھارم: ���رات ��و�ی  ��ل �ھارم: ���رات ��و�ی 

از اول فروردین  ـ سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که   155ماده  

شود لکن در مورد می   ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم  

مالیات که سال   با  اشخاص حقوقی مشمول  اساسنامه  به موجب  آنها  مالی 

کند درآمد سال مالی آنها به جاي سال مالیاتی مبناي  سال مالیاتی تطبیق نمی 

اظهارنامه و ترازنامه و حساب    گیرد و موعد تسلیمتشخیص مالیات قرار می 

سود و زیان و سر رسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال  

 باشد.می  مالی 

ـ سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین  155ماده  

شود لکن در مورد می   ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم  

مالی آنها به موجب اساسنامه با سال  شمول مالیات که سال  اشخاص حقوقی م 

کند درآمد سال مالی آنها به جاي سال مالیاتی مبناي تشخیص مالیاتی تطبیق نمی 

گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان  مالیات قرار می 

 باشد.می  و سر رسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی 

بر درآمد ـ ادارة امور مالیاتی مکلف است اظهارنامۀ مودیان مالیات   156ماده  

که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک   در مورد هر منبع را 

اظهارنامه رسیدگی نماید. در    م سال از تاریخ انقضاي مهلت مقرر براي تسلی

تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه   صورتی که ظرف مدت مذکور برگ

فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به ماه پس از انقضاي یک سال  

 شود.د اظهارنامۀ مودي قطعی تلقی می مودي ابالغ نکن

هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامۀ مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و 

ابالغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم 

انتفاعی کتمان شود مودي فعالیت هاي  یا  مالیات شده  ، درآمد  و  اي داشته 

نشده باشد، فقط مالیات بر درآمد آن فعالیتها با رعایت    متعلق به آن نیز مطالبه

مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در  این قانون قابل    157مادة  

اظهارنامۀ   که  رسیدگی مواردي  علت عدم  به  می مودي  تلقی  قطعی  گردد  ، 

مالیاتی   امور  انضمام ادارة  به  تشخیص صادره  برگ  از  نسخه  یک  بایستی 

وجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدورجهت رسیدگی به ت  گزارش 

 دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.

بر درآمد را  ـ ادارة امور مالیاتی مکلف است اظهارنامۀ مودیان مالیات   156ماده  

که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضاي  

اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که ظرف مدت   ممهلت مقرر براي تسلی

تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضاي یک    مذکور برگ 

فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مودي ابالغ نکند اظهارنامۀ سال  

 شود. مودي قطعی تلقی می 

رسیدگی و صدور و ابالغ هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامۀ مالیاتی یا بعد از 

، برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مودي 

انتفاعی کتمان  اي داشته و مالیات متعلق به آن نیز  شده  درآمد یا فعالیت هاي 

با رعایت مادة   فعالیتها  بر درآمد آن  مالیات  باشد، فقط  این    157مطالبه نشده 

خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردي که اظهارنامۀ   مطالبهقانون قابل  

مالیاتی  ، قطعی تلقی می مودي به علت عدم رسیدگی  ادارة امور  بایستی  گردد 

توجیهی مربوط را ظرف  یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش 

 نماید.   دادستانی انتظامی مالیاتی ارسالده روز از تاریخ صدورجهت رسیدگی به  

الیحه   "شخص محوري   "حذف عبارت با توجه به رویکرد   •

 انجام شده است .  
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 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

ـ نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم   157ماده  

اند یا اصوال طبق مقررات این قانون  اظهارنامۀ منبع درآمد خودداري نموده

مالیات نیستند مرور زمان    در سر رسید پرداخت مکلف به تسلیم اظهارنامه  

گذشتن    باشد و پس ازمالیاتی پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می 

متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این که ظرف    پنج سال مذکور مالیات 

این مدت درآمد مودي تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف  

پس از انقضاي پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مودي ابالغ  سه ماه  

 شود.

شده باشد مطالبه    تبصره ـ در مواردي که مالیات به هر علت از غیر مودي

مطالبه مالیات از غیر  پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختالف مالیاتی  

گردد و در این صورت  تلقی می اي که باشد کان لم یکنمودي در هر مرحله 

مالیاتی مکلف است بدون   این ماده  ادارة امور  رعایت مرور زمان موضوع 

ور، مالیات متعلق را از مودي  ظرف یک سال از تاریخ صدور رأي هیأت مزب

 واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

تسلیم   157ماده   از  مقرر  موعد  در  که  درآمد  بر  مالیات  مودیان  به  نسبت  ـ 

اند یا اصوال طبق مقررات این قانون مکلف اظهارنامۀ منبع درآمد خودداري نموده

مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج   ختدر سر رسید پردابه تسلیم اظهارنامه  

مالیات می  پرداخت  تاریخ سر رسید  از  از گذشتن پنج سال سال  باشد و پس 

متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این که ظرف این مدت درآمد   مذکور مالیات 

ماه   سه  ظرف  حداکثر  و  صادر  مالیات  تشخیص  برگ  و  تعیین  از  مودي  پس 

 شود.ذکور برگ تشخیص صادره به مودي ابالغ  انقضاي پنج سال م 

شده باشد پس تبصره ـ در مواردي که مالیات به هر علت از غیر مودي مطالبه  

مطالبه مالیات از غیر مودي  از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختالف مالیاتی  

گردد و در این صورت ادارة امور تلقی می اي که باشد کان لم یکندر هر مرحله 

رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال  الیاتی مکلف است بدون  م

از تاریخ صدور رأي هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مودي واقعی مطالبه نماید  

 و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

 

بند    -158ماده   مالیات  22به موجب  قانون  قانون اصالح  هاي  ماده واحده 

 .) قانون حذف شد158، ماده (31/4/1394مستقیم، مصوب 

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع فصل هفتم باب سوم   -158ماده  

این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه  

مالیاتی مودي که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش  

شد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه قرار گرفته با

هاي مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادي از آنها را براساس معیارها  

برابر مقررات مورد  و  انتخاب  نمونه  به طور  یا  و  تعیین شده  و شاخص هاي 

 رسیدگی قرار دهد. 

ما اظهارنامه  ارائه  از  مودي  که  با  در صورتی  مطابق  قانونی و  مهلت  در  لیاتی 

اظهارنامه   تهیه  به  نسبت  کشور  امورمالیاتی  سازمان  کند  خودداري  مقررات 

مالیاتی برآوردي براساس قعالیت و اطالعات اقتصادي کسب  شده مودیان از  

مالیات،   تشخیص  برگ  موجب  به  متعلق  مالیات  مطالبه  و  مالیاتی  جامع  طرح 
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۱۰۰ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

ارائه اظهارنامه ما اقدام کند، اعتراض نسبت به  با مقررات مربوط  لیاتی مطابق 

مودي طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد. این حکم مانع از  

تعلق جریمه ها و اعمال مجازات هاي عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد 

 مقرر قانونی نیست. 

 اري است.این قانون در اجراي این ماده ج  239حکم موضوع تبصره ماده 

وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع، از طریق واریز به حساب  -159ماده

شود می تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداخت 

می  منظور  مودي  قطعی  مالیات  احتساب  و  تشخیص  موقع  در در  و  گردد 

پرداختی  اضافه صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد  

 مسترد خواهد شد. 

می  -تبصره   داده  اجازه  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  مورد به  در  که  شود 

را هاي متعلق  مودیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیات 

 به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.

واریز به حساب تعیین وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع، از طریق   -159ماده

شود در موقع  می شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداخت

گردد و در صورتی که مبلغی  تشخیص و احتساب مالیات قطعی مودي منظور می 

 پرداختی مسترد خواهد شد. بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه

شود که در مورد مودیان  شور اجازه داده می به سازمان امور مالیاتی ک  -تبصره  

از کشور کل مالیات  مقیم خارج  ایرانی و اشخاص  متعلق  غیر  به نرخ  هاي  را 

 مربوط مقرر در منبع وصول نماید.

 

سازمان امور مالیاتی کشور براي وصول مالیات و جرایم متعلق از   -160ماده  

طل سایر  به  نسبت  مالیات  پرداخت  مسئوالن  و  به  مودیان  استثناي  بکاران 

به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان   صاحبان حقوق نسبت 

مانع  ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حکم قسمت اخیر این ماده  

 .نخواهد بود وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه

رایم متعلق از  سازمان امور مالیاتی کشور براي وصول مالیات و ج  -160ماده  

استثناي صاحبان  مودیان و مسئوالن پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به  

حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت،  

مانع وصول مالیات متعلق حق تقدم خواهد داشت. حکم قسمت اخیر این ماده  

 .بودنخواهد  به انتقال مال مورد وثیقه

 

در مواردي که مالیات مودي هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی  -161ماده  

آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودي به قصد فرار از  

رود اداره امور مالیاتی باید با ارائه دالیل کافی از هیأت  پرداخت مالیات می 

حل اختالف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیأت 

صادر  مقتضی  قرار  مبلغ،  تعیین  دهد ضمن  تشخیص  الزم  را  قرار  صدور 

اموال و   از  مبلغ  معادل همان  مالیاتی مکلف است  امور  اداره  خواهد کرد. 

که نزد وي یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صورت    وجوه مودي

در مواردي که مالیات مودي هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن   -161ماده  

طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودي به قصد فرار از پرداخت 

یأت حل اختالف رود اداره امور مالیاتی باید با ارائه دالیل کافی از همالیات می 

مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیأت صدور قرار را الزم 

امور  اداره  کرد.  خواهد  مقتضی صادر  قرار  مبلغ،  تعیین  دهد ضمن  تشخیص 

مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودي که نزد وي یا  

ت مودي و اشخاص ثالث پس از  اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صور
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۱۰۱ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

مالیاتی حق   امور  اداره  کتبی  اخطار  ابالغ  از  پس  ثالث  اشخاص  و  مودي 

نخواهند داشت اموال مورد تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر اینکه  

معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف عالوه بر پرداخت  

 .نیز خواهند بود مجازات حبس تعزیري درجه شش ذکور، مشمولمطالبات م

ابالغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تأمین را از 

تصرف خود خارج کنند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در 

مشمول مذکور،  مطالبات  پرداخت  بر  عالوه  تخلف  حبس  صورت  مجازات 

 .نیز خواهند بود تعزیري درجه شش

مالیات شناخته   -162ماده   پرداخت  در مواردي که اشخاص متعدد مسئول 

یا می  مجتمعا  آنها  همه  به  دارند  مالیاتی حق  امور  ادارات  هریک   شوند  به 

مانع   آنها  از  یکی  به  مراجعه  و  کنند  مراجعه  مالیات  براي وصول  جداگانه 

 .مراجعه به دیگران نخواهد بود

اشخا -162ماده   که  مواردي  شناخته در  مالیات  پرداخت  مسئول  متعدد  ص 

به هریک جداگانه   شوند ادارات امور مالیاتی حق دارند به همه آنها مجتمعا یا می 

براي وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به دیگران  

 .نخواهد بود

 

مشموالن مالیات را در  سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که   -163ماده  

شود نمی  مواردي که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت 

کال یا بعضا مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به 

فعالیت    نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم

علی طور  در  به  و  نمایند  پرداخت  علیالحساب  تخلف  الحساب  صورت 

 .مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد

مالیاتی کشور مجاز است که مشموالن مالیات را در  -163ماده   سازمان امور 

شود کال نمی  مواردي که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت 

سال را به نسبتی از یا بعضا مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان  

از حجم نسبتی  به  یا  قبل  سنوات  شده  قطعی  مالیات  طور   آخرین  به  فعالیت 

علی علی تخلف  در صورت  و  نمایند  پرداخت  طبق الحساب  مذکور  الحساب 

 .مقررات این قانون وصول خواهد شد 

در اجراي این ماده در مواردي که ماخذ محاسبه مالیات علی الحساب مذکور 

فعالیت تعیین شده است، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند براساس حجم  

طرف معامله (شخص حقوقی خریدار کاال یا خدمات ) را مکلف نماید مالیات  

واریز   مالیاتی کشور  امور  به حساب سازمان  و  را کسر  الحساب مذکور  علی 

نماید. در این صورت سازمان امور مالیاتی موظف است براي اشخاصی که در 

انه مودیان ثبت نام نموده اند موارد مشمول علی الحساب مذکور را در زمان  سام

 انجام معامله از طریق سامانه مودیان به آنها اعالم نماید. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

الحاق پیشنهادي الیحه با توجه به پیچیدگی ها و مشکالت  •

مالیاتی   مودیان  تکالیف  انجام  افزایش هزینه هاي  و  اجرایی 

 شود. توصیه نمی 

در   -164ماده   تسهیل  منظور  به  است  مکلف  کشور  مالیاتی  امور  سازمان 

پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مودیان به ادارات امور مالیاتی حساب  

مخصوصی از طریق بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران در بانک ملی ایران  

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت  -164ماده  

مالیات و تقلیل موارد مراجعه مودیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی  

اح نماید  از طریق بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران در بانک ملی ایران افتت
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۱۰۲ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

باجه یا  شعب  به  مستقیما  بتوانند  مودیان  تا  نماید  مزبور افتتاح  بانک  هاي 

 .هاي خود را به حساب مذکور پرداخت نمایندمالیات  راجعه و م

هاي  مالیات   هاي بانک مزبور مراجعه و تا مودیان بتوانند مستقیما به شعب یا باجه

 .خود را به حساب مذکور پرداخت نمایند

سیل،  -165ماده   زلزله،  قبیل  از  سوانح  و  حوادث  اثر  بر  که  مواردي  در 

سوزي، بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر به  آتش

و  ی گردد  وارد  خساراتی  خاصی  مودیان  یا  مودي  به  یا  کشور  منطقه  ک 

از   وارده  وزارتخانهخسارت  شهرداریها  طریق  یا  دولتی  موسسات  یا  ها 

عامسازمان یا  موسسات  یا  و  بیمه  امور هاي  وزارت  نگردد  جبران  المنفعه 

تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات  اقتصادي و دارایی می 

، در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مودیان که بیش  ي مود

مذکور از بین رفته است و  ) اموال آنان در اثر حوادث  %50از پنجاه درصد (

باشند با تصویب هیأت وزیران  هاي مالیاتی خود نمی قادر به پرداخت بدهی 

 طوالنی نماید.تقسیط  تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا 

و  آیین  تهیه  دارایی  و  اقتصادي  امور  وزارت  توسط  ماده  این  اجرایی  نامه 

 تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 

زده غرب و جنوب کشور که فهرست  مودیان مالیاتی مناطق جنگ  - تبصره  

 این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی و تصویب هیأت

 ردد، از تسهیالت مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد: گوزیران اعالم می 

) مالیات مودیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط  %50پنجاه درصد (  -الف

 گردد.بخشوده می 1372لغایت  1368مذکور از اول سال  

به ازاي هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریخ اجراي این اصالحیه یک    -ب

تا   مالیاتی  بدهی  سال  سوم  نقاط   1367پایان  در  حاصل  درآمد  بابت  آنها 

 شود.بخشوده می  مذکور 

مالیات پرداخت شده مودیان موصوف بابت درآمدهاي حاصل از تاریخ   -ج

در در نقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آن  1367لغایت سال    1359/ 30/6

 هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شد.

سیل،   -165ماده   زلزله،  قبیل  از  سوانح  و  حوادث  اثر  بر  که  مواردي  در 

یک  الی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر به  سوزي، بروز آفات و خشکس آتش

منطقه کشور یا به مودي یا مودیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده 

هاي بیمه و یا  سازمان ها یا موسسات دولتی یا شهرداریها یا طریق وزارتخانه از  

عام  می موسسات  دارایی  و  اقتصادي  امور  وزارت  نگردد  جبران  تواند المنفعه 

، در آن سال و سنوات بعد عادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مودي م

) اموال آنان  %50کسر و نسبت به آن دسته از مودیان که بیش از پنجاه درصد (

هاي مالیاتی  مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی در اثر حوادث  

از بدهی مالیاتی آنها را    باشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتیخود نمی

 تقسیط طوالنی نماید. بخشوده یا 

نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه و تصویب  آیین 

 هیأت وزیران خواهد رسید.

زده غرب و جنوب کشور که فهرست این  مودیان مالیاتی مناطق جنگ  -تبصره 

وزیران    ي و دارایی و تصویب هیأت مناطق بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد

 گردد، از تسهیالت مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد:اعالم می 

) مالیات مودیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط %50پنجاه درصد (  -الف

 گردد.بخشوده می 1372لغایت  1368مذکور از اول سال  

این اصالحیه یک  به ازاي هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریخ اجراي    -ب

 آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور  1367سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال  

 شود.بخشوده می 

تاریخ    -ج از  درآمدهاي حاصل  بابت  مودیان موصوف  پرداخت شده  مالیات 

در در نقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آن   1367لغایت سال    1359/ 30/6

 نان در همان نقاط کسر خواهد شد.هر سال از مالیات سنوات بعد آ
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۱۰۳ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

در مواردي که مودي قادر به ادامه فعالیت در نقاط مذکور نباشد با ارائه   -د

-دالئل مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارایی تمام یا قسمتی از بدهی 

 موصوف مودي بخشوده خواهد شد.هاي 

با ارائه   -د نباشد  ادامه فعالیت در نقاط مذکور  در مواردي که مودي قادر به 

بدهی از  قسمتی  یا  تمام  دارایی  و  اقتصادي  امور  وزارت  قبول  مورد  -دالئل 

 موصوف مودي بخشوده خواهد شد.هاي 

رداخت مالیاتی،  تواند قبوض پیش پسازمان امور مالیاتی کشور می  -166ماده  

نام و   با  قبوض مذکور  نماید.  مودیان عرضه  استفاده  براي  و  غیرقابل تهیه 

انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مودي مبلغ پیش پرداخت، به اضافه دو  

) مالیاتی مربوط  %2درصد  از بدهی  پرداخت  ازاي هر سه ماه زود  به  ) آن 

 .خواهد شدکسر 

تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی،  مالیاتی کشور می سازمان امور   -166ماده  

غیرقابل انتقال تهیه و براي استفاده مودیان عرضه نماید. قبوض مذکور با نام و  

بوده و در موقع واریز مالیات مودي مبلغ پیش پرداخت، به اضافه دو درصد  

د خواه ) آن به ازاي هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسر 2%(

 .شد

 

مالیاتی کشور   -167ماده   امور  یا سازمان  دارایی  و  اقتصادي  امور  وزارت 

تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از می 

یک طور  به  جریمه  و  بدهی  جا  اصل  قطعی  مالیات  ابالغ  تاریخ  از  نیستند 

 .مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید 

کشور  -167ماده   مالیاتی  امور  سازمان  یا  دارایی  و  اقتصادي  امور  وزارت 

تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل می 

ابالغ مالیات قطعی بدهی مربوط را  جا  و جریمه به طور یک از تاریخ  نیستند 

 .حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید 

 

اند براي جلوگیري از اخذ مالیات مضاعف و تبادل  تو دولت می  -168ماده  

با دولت اطالعات راجع به درآمد و دارایی  -موافقت   هاي خارجی مودیان 

هاي مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شوراي اسالمی به مرحله  امهن

تاریخ  هاي مربوط به امور مالیاتی که تا  نامه اجرا بگذارد. قراردادها یا موافقت

هیأت  اجراي   یا  مقننه  قوه  تصویب  به  و  منعقد  دول خارجی  با  قانون  این 

 وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است. دولت 

-سال از تاریخ اجراي این قانون قراردادها و موافقت موظف است ظرف یک

به هاي قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آنها مستدال  نامه

 .شوراي اسالمی گزارش نماید مجلس 

می  -168ماده   تبادل دولت  و  مضاعف  مالیات  اخذ  از  جلوگیري  براي  تواند 

هاي  نامه موافقت  هاي خارجیمودیان با دولت  اطالعات راجع به درآمد و دارایی

مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شوراي اسالمی به مرحله اجرا بگذارد. 

تاریخ اجراي این قانون هاي مربوط به امور مالیاتی که تا  نامهفقتقراردادها یا موا 

با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا  

سال  موظف است ظرف یک   زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است. دولت 

ا بررسی و نظر  هاي قبلی رنامه از تاریخ اجراي این قانون قراردادها و موافقت

 .شوراي اسالمی گزارش نمایدخود را مبنی بر ادامه یا لغو آنها مستدال به مجلس 

 

که حسب  اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون    -169ماده

 شوند،نام در نظام مالیاتی می اعالم سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت 

مکلفند براي انجام معامالت خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي خود 

، مکلفند براي  قانوناشخاص حقوقی و صاحبن مشاغل موضوع این    -169ماده

انجام معامالت خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله 

معامالت ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست  را در صورتحساب 

 خود را به سازمان مذکور ارائه کنند. 

ماده  ب • متن  از  مزبور  ماده، جمله  عام  به شمول  توجه   169ا 

 گردیده است. الیحه پیشنهادي حذف 
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۱۰٤ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و  و طرف معامله را در صورتحساب 

 فهرست معامالت خود را به سازمان مذکور ارائه کنند. 

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله 

ش  از  استفاده  شماره یا  از  استفاده  یا  و  دیگران  براي  خود  اقتصادي  ماره 

اي معادل  مورد مشمول جریمه   اقتصادي دیگران براي معامالت خود، حسب

شود. همچنین عدم ارائه فهرست معامالت  می  ) مبلغ مورد معامله%2دودرصد(

شود انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می

جریمهمشم یک ول  معادل  ارائه %1درصد(  اي  آنها  فهرست  که  معامالتی   (

 باشد.نشده است، می 

در صورتی که طرف معامالت اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل  - 1تبصره

کننده نهائی کاال یا خدمات و نیز  موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف 

ماده( موضوع  مشمول  حقیقی  درج  81اشخاص  باشند  قانون  این  شماره  ) 

 اقتصادي اشخاص مذکور الزامی نیست.

و  مصرف  کاالها  که  است  حقیقی  تبصره شخص  این  موضوع  نهائی  کننده 

کند و از  خدمات را متناسب با نیاز خود براي مصارف شخصی خریداري  

 آن براي عرضه کاالها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

صندوق فروش    موظفند از سامانهمودیان مالیاتی موضوع این ماده   - 2تبصره

«صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل 

اندازي تجهیزات فوق اعم از هاي انجام شده بابت خرید، نصب و راه هزینه

شده مودیان مزبور در اولین سال افزاري از مالیات قطعی افزاري و سخت نرم

 ن قابل کسر است. استفاده و یا سالهاي بعد آ

اولویت، اشخاص  براساس  تدریج و  به  مالیاتی موظف است  امور  سازمان 

مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج  

روزنامه از  یکی  از  در  و  اعالم  کشور  رسمی  روزنامه  و  کثیراالنتشار  هاي 

 ابتداي فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله یا  

استفاده از شماره اقتصادي خود براي دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادي  

) %2اي معادل دودرصد( مورد مشمول جریمه   دیگران براي معامالت خود، حسب 

شود. همچنین عدم ارائه فهرست معامالت انجام شده به می  املهمبلغ مورد مع

می تعیین  که  روشهایی  طریق  از  کشور  مالیاتی  امور  مشمول سازمان  شود 

ارائه نشده است،  %1درصد(  اي معادل یکجریمه  ) معامالتی که فهرست آنها 

 باشد.می 

مشاغل  - 1تبصره و صاحبان  اشخاص حقوقی  معامالت  که طرف  در صورتی 

حقیقی مصرف  اشخاص  ماده،  این  نیز موضوع  و  یا خدمات  کاال  نهائی  کننده 

) این قانون باشند درج شماره اقتصادي  81اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده( 

 اشخاص مذکور الزامی نیست. 

کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کاالها و خدمات  مصرف 

کند و از آن براي عرضه  خصی خریداري  را متناسب با نیاز خود براي مصارف ش 

 کاالها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

سامانه - 2تبصره از  موظفند  ماده  این  موضوع  مالیاتی  فروش    مودیان  صندوق 

معادل  کنند.  استفاده  مشابه  تجهیزات  و  فروش»  (مکانیزه)  ماشینی  «صندوق 

راه هزینه و  نصب  خرید،  بابت  شده  انجام  از   اندازيهاي  اعم  فوق  تجهیزات 

و سختنرم قطعی افزاري  مالیات  از  سال  افزاري  اولین  در  مزبور  مودیان  شده 

 استفاده و یا سالهاي بعد آن قابل کسر است. 

سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول 

رج در یکی  حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق د

هاي کثیراالنتشار و روزنامه رسمی کشور اعالم و از ابتداي فروردین از روزنامه

 ماه سال بعد از آن اعمال نماید. 

ده سازمان  %10درصد(  معادل  توسط  که  مودیانی  ابرازي عملکرد  مالیات  از   (

 اندصندوق فروش و تجهیزات مشابه شده  امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه
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۱۰٥ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

) از مالیات ابرازي عملکرد مودیانی که توسط سازمان  %10درصد( معادل ده

سامانه از  استفاده  به  ملزم  مالیاتی  مشابه    امور  تجهیزات  و  فروش  صندوق 

نامه اجرائی مربوط، براي مدت دو سال اول  اند مشروط به رعایت آیینشده

میزان اي به شود. عدم اجراي حکم این تبصره موجب تعلق جریمه بخشوده می 

 .باشد) فروش می %2دودرصد(

آیین موجب  به  اطالعات  ارائه  چگونگی  و  صندوق  از  استفاده  نامه نحوه 

االجراء شدن این ماه از تاریخ الزماجرائی است که حداکثر ظرف مدت شش

قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاري وزارت صنعت، معدن  

ایر اصناف  اتاق  و  تجارت  می و  تهیه  وزیران  ان  هیأت  تصویب  به  و  شود 

 رسد.می 

) آن و تعیین مصادیق  1ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره( - 3تبصره

به  معامالت مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مودي) 

آیین  ششنامهموجب  مدت  ظرف  حداکثر  که  بود  خواهد  تاریخ  اي  از  ماه 

پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر  تصویب این قانون با  

 .رسدامور اقتصادي و دارایی می 

و   - 4تبصره مذکور  جرائم  وصول  و  اختالف  حل  مطالبه،  رسیدگی،  نحوه 

ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون  

 شود. ) انجام می 157با رعایت مهلت مقرر در ماده(

تا مدت  -   5هتبصر وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر 

الزمشش از  پس  معامالت ماه  انجام  سامانه  قانون  این  شدن  االجراء 

مراحل  وزارتخانه  کلیه  انجام  مدیریت  براي  را  اجرائی  دستگاههاي  و  ها 

اندازي کند و امکان دسترسی برخط(آنالین) سازمان  ها راهمناقصات و مزایده

 یاتی را فراهم آورد.امور مال

) قانون برگزاري مناقصات  1کلیه دستگاههاي اجرائی موضوع بند (ب) ماده(

راه موظفند حداکثر ظرف مدت سه   3/11/1383مصوب   از  اندازي ماه پس 

آیین به رعایت  بخشوده مشروط  اول  براي مدت دو سال  مربوط،  اجرائی  نامه 

جریمه می  تعلق  موجب  تبصره  این  حکم  اجراي  عدم  بهشود.  میزان  اي 

 .باشد) فروش می %2دودرصد(

نامه اجرائی  نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطالعات به موجب آیین

مدت شش  ظرف  حداکثر  که  تااست  از  الزمماه  قانون ریخ  این  شدن  االجراء 

توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 رسد. شود و به تصویب هیأت وزیران می و اتاق اصناف ایران تهیه می 

تبصره( - 3تبصره و  ماده  این  احکام  اجرائی  مصادیق 1ترتیبات  تعیین  و  آن   (

یین حداقل رقم گردش مالی مودي) به موجب معامالت مشمول و حد آستانه (تع

ماه از تاریخ تصویب این اي خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش نامهآیین 

قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادي و  

 .رسددارایی می 

ات نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختالف و وصول جرائم مذکور و ترتیب - 4تبصره

پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت  

 شود.) انجام می 157مهلت مقرر در ماده(

ماه  وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش  -   5تبصره

الزم از  وزارتخانهپس  معامالت  انجام  سامانه  قانون  این  شدن  و االجراء  ها 

مناقصات و مزایدهدستگاههاي اجر انجام کلیه مراحل  براي مدیریت  ها ائی را 

اندازي کند و امکان دسترسی برخط(آنالین) سازمان امور مالیاتی را فراهم  راه

 آورد.

ماده( بند (ب)  اجرائی موضوع  مناقصات 1کلیه دستگاههاي  برگزاري  قانون   (

دازي سامانه انماه پس از راهموظفند حداکثر ظرف مدت سه   3/11/1383مصوب  

مذکور کلیه معامالت خود به غیر از معامالت محرمانه را از طریق این سامانه به 

 ثبت برسانند. 
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 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

سامانه مذکور کلیه معامالت خود به غیر از معامالت محرمانه را از طریق 

 این سامانه به ثبت برسانند. 

مرب موارد  تبصره(تعیین  مطابق  معامالت  بودن  محرمانه  به  بند(ب) 1وط   (

  7/8/1390) قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب3ماده(

 مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

مکرر)    169واسطه عدم اجراي احکام ماده(جرائمی که مودیان به -   6تبصره

اند، مطابق مقررات  همرتکب شد  1380هاي مستقیم مصوب سال  قانون مالیات 

 شود.این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می 

) 3) بند(ب) ماده( 1تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معامالت مطابق تبصره(

مصوب فساد  با  مقابله  و  اداري  نظام  سالمت  ارتقاي  مجمع    7/8/1390قانون 

 . تشخیص مصلحت نظام است

به -   6تبصره مودیان  که  ماده(جرائمی  احکام  اجراي  عدم  مکرر)   169واسطه 

اند، مطابق مقررات مرتکب شده  1380هاي مستقیم مصوب سال  قانون مالیات 

 شود.این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می 

فعالیت -مکرر    169ماده   منظور شفافیت  نظام  به  استقرار  و  اقتصادي  هاي 

دارایی  و  عملکردي  هویتی،  اطالعات  پایگاه  مالیاتی،  اطالعات  یکپارچه 

مودیان مالیاتی شامل مواردي نظیر اطالعات مالی، پولی و اعتباري، معامالتی،  

ازمان امور مالیاتی کشور  اي و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سسرمایه 

 شود. ایجاد می 

شهرداري وزارتخانه  دولتی،  موسسات  و  ها،  دولت  به  وابسته  موسسات  ها، 

انقالب شهرداري  نهادهاي  غیردولتی،  عمومی  نهادهاي  و  موسسات  ها، 

امالك   و  اسناد  ثبت  سازمان  اعتباري،  و  مالی  موسسات  و  بانکها  اسالمی، 

ز دولتی و غیردولتی که اطالعات مورد  کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم ا

نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوي موجبات تحصیل درآمد و  

هاي  آورند، موظفند اطالعات به شرح بستهدارایی براي اشخاص را فراهم می 

 ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. 

 الف ـ اطالعات هویتی: 

 هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی  ـ اطالعات1

ـ مجوزهاي فعالیت اقتصادي و همچنین مجوزهاي مربوط به انجام معامالت 2

 تجاري و عقد قراردادها 

 ب ـ اطالعات معامالتی اشخاص: 

فعالیت - مکرر    169ماده   شفافیت  منظور  و  به  اقتصادي  نظام هاي  استقرار 

یکپارچه اطالعات مالیاتی، پایگاه اطالعات هویتی، عملکردي و دارایی مودیان  

اي  مالیاتی شامل مواردي نظیر اطالعات مالی، پولی و اعتباري، معامالتی، سرمایه 

 شود.و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می 

دولتی،  وزارتخانه  موسسات  و شهرداري ها،  دولت  به  وابسته  موسسات  ها، 

ها، موسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی، نهادهاي انقالب اسالمی،  شهرداري 

بانکها و موسسات مالی و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و سایر  

اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطالعات مورد نیاز پایگاه فوق 

رند و یا به نحوي موجبات تحصیل درآمد و دارایی براي اشخاص را در اختیار دا

هاي ذیل را در اختیار سازمان  آورند، موظفند اطالعات به شرح بسته را فراهم می 

 امور مالیاتی کشور قرار دهند. 

 الف ـ اطالعات هویتی: 

 ـ اطالعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی 1

نین مجوزهاي مربوط به انجام معامالت ـ مجوزهاي فعالیت اقتصادي و همچ2

 تجاري و عقد قراردادها 

 ب ـ اطالعات معامالتی اشخاص: 

 ها، کاالها و خدمات) ـ معامالت (خرید و فروش دارایی 1
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 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

 ها، کاالها و خدمات) ـ معامالت (خرید و فروش دارایی 1

 ـ تجارت خارجی (واردات و صادرات کاالها و خدمات)2

 هاي تجاري ردادهاي مربوط به انجام معامالت و فعالیت ـ قرا3

 ـ قراردادهاي مربوط به انجام عملیات پیمانکاري و هرگونه خدمات 4

 ـ اطالعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طال 5

 هاي پرداختی هاي صادره و خسارت نامهـ اطالعات انواع بیمه 6

 مسافر ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و  7

 اي اشخاص: پ ـ اطالعات مالی، پولی و اعتباري و سرمایه 

 بهادار ـ جمع گردش ساالنه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق 1

 ـ جمع گردش و مانده ساالنه (دوره مالی) انواع حسابهاي بانکی 2

 ها و سود آنها ـ جمع گردش و مانده ساالنه (دوره مالی) انواع سپرده 3

تسهیالت بانکی اعم از ارزي و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه  ـ  4

 تعهدات اعم از گشایش 

 ها و نظایر آناعتبار اسنادي و تنزیل اعتبار اسنادي، ضمانت

 ها، اموال و امالك و همچنین نقل و انتقال آنها ت ـ اطالعات دارایی 

وزارت امور اقتصادي    هاي اقتصادي که با پیشنهادثـ  سایر اطالعات فعالیت 

 .و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد

مربوط به کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوي در جریان عملیات   - 1تبصره

  هاي مذکوراي و معامالت داراییمالکیت، نگهداري، انتقاالت، خدمات بیمه

مالمی  امور  سازمان  که  ترتیبی  به  موظفند  می باشند  مقرر  کشور  دارد یاتی 

 اطالعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.

متخلف از مفاد حکم این تبصره عالوه بر مسوولیت تضامنی که با مودي در  

دوم تا دوبرابر اي معادل یک پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه 

 مالیات پرداخت شده خواهدبود. 

 ـ تجارت خارجی (واردات و صادرات کاالها و خدمات)2

 هاي تجاري ـ قراردادهاي مربوط به انجام معامالت و فعالیت 3

 قراردادهاي مربوط به انجام عملیات پیمانکاري و هرگونه خدمات ـ 4

 ـ اطالعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طال 5

 هاي پرداختی هاي صادره و خسارت نامهـ اطالعات انواع بیمه 6

 ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر 7

 ص: اي اشخا پ ـ اطالعات مالی، پولی و اعتباري و سرمایه 

 بهادار ـ جمع گردش ساالنه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق 1

 ـ جمع گردش و مانده ساالنه (دوره مالی) انواع حسابهاي بانکی 2

 ها و سود آنها ـ جمع گردش و مانده ساالنه (دوره مالی) انواع سپرده 3

نین کلیه ـ تسهیالت بانکی اعم از ارزي و ریالی در قالب کلیه عقود و همچ4

 تعهدات اعم از گشایش 

 ها و نظایر آناعتبار اسنادي و تنزیل اعتبار اسنادي، ضمانت

 ها، اموال و امالك و همچنین نقل و انتقال آنها ت ـ اطالعات دارایی 

هاي اقتصادي که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادي  ث ـ سایر اطالعات فعالیت 

 .مزبور اضافه خواهد شد و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد

و اطالعات  کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوي در جریان عملیات   - 1تبصره

دارد باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می می   این ماده

 اطالعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.

این تبصره عالوه بر   از مفاد حکم  با مودي در  متخلف  مسوولیت تضامنی که 

جریمه  مشمول  داشت  خواهد  مالیات  یک پرداخت  معادل  دوبرابر  اي  تا  دوم 

 مالیات پرداخت شده خواهدبود. 

دسترسی   - 2تبصره امکان  است  موظف  کشور  مالیاتی  امور  سازمان 

گمرك   مرکزي،  بیمه  ایران،  اسالمی  جمهوري  مرکزي  بانک  برخط(آنالین) 

ن، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و امالك جمهوري اسالمی ایرا
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 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

کشور   - 2تبصره مالیاتی  امور  دسترسی  سازمان  امکان  است  موظف 

بیمه مرکزي، گمرك  ایران،  بانک مرکزي جمهوري اسالمی  برخط(آنالین) 

جمهوري اسالمی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و  

امالك کشور و همچنین سایر دستگاههاي اجرائی را به فهرست بدهکاران  

استفاده  تا  آورد  فراهم  مذکورمالیاتی  طبقه  کنندگان  حفظ  با  بندي،  بتوانند 

 اطالعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند. 

اشخاص متخلف از حکم این ماده عالوه بر محکومیت به مجازات  - 3تبصره

مقرر در این قانون، مسوول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند  

 بود. 

این اطالعات دارند،   دستگاههاي اجرائی - 4تبصره به  نیاز  قانون  که مطابق 

هیأت  تصویب  با  طبقه مجازند  حفظ  و  اطالعات  وزیران  از  مربوط،  بندي 

 موجود در پایگاه اطالعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند. 

ترتیبات اجراي احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد   -  5تبصره

رقم اطالعات)، دریافت و ارسال اطالعات و مهلت آن  آستانه (تعیین حداقل  

اي است که  نامهموجب آیینبا حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به 

با پیشنهاد سازمان امور  این قانون  از تاریخ تصویب  ظرف مدت شش ماه 

شود مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران تهیه می 

 رسد.ان امور اقتصادي و دارایی و دادگستري می تصویب وزیرو به

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مکلف است بانک اطالعات  -   6تبصره

به  را  آن  اطالعاتی  سامانه  و  طراحی  را  شرکتها  که  ثبتی  کند  ایجاد  نحوي 

موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم  

 آید.

از  وزارت   - 7تبصره پس  ماه  حداکثر شش  است  موظف  شهرسازي  و  راه 

تصویب این قانون «سامانه ملی امالك و اسکان کشور» را ایجاد کند. این  

به  باید  برخط  گونهسامانه  امکان شناسایی  اي طراحی شود که در هر زمان 

کشور و همچنین سایر دستگاههاي اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم 

بندي، اطالعات دریافتی را کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه آورد تا استفاده 

 در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

به مجازات  - 3تبصره بر محکومیت  ماده عالوه  این  از حکم  متخلف  اشخاص 

مقرر در این قانون، مسوول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند 

 بود. 

دارند،   - 4تبصره اطالعات  این  به  نیاز  قانون  مطابق  که  اجرائی  دستگاههاي 

ات موجود بندي مربوط، از اطالعوزیران و حفظ طبقه مجازند با تصویب هیأت 

 در پایگاه اطالعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.

ترتیبات اجراي احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد  -   5تبصره

آستانه (تعیین حداقل رقم اطالعات)، دریافت و ارسال اطالعات و مهلت آن با  

اي است که ظرف نامه موجب آیین حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به

مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور 

می  تهیه  ایران  اسالمی  جمهوري  مرکزي  بانک  مشارکت  بهو  و  تصویب شود 

 رسد.وزیران امور اقتصادي و دارایی و دادگستري می 

ات ثبتی  سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مکلف است بانک اطالع -  6تبصره

به  را  آن  اطالعاتی  را طراحی و سامانه  موجبات شرکتها  ایجاد کند که  نحوي 

 دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید. 

وزارت راه و شهرسازي موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب  - 7تبصره

د. این سامانه باید  این قانون «سامانه ملی امالك و اسکان کشور» را ایجاد کن

اي طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان  گونهبه

یا کاربران واحدهاي مسکونی، تجاري، خدماتی و اداري و پیگیري نقل و انتقال  

به نقاط امالك و مستغالت  کلیه  را در  صورت رسمی، عادي، وکالتی و غیره 

هرسازي موظف است امکان دسترسی برخط  کشور فراهم سازد. وزارت راه و ش

 به سامانه مذکور را براي سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند. 
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۱۰۹ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهاي مسکونی، تجاري، خدماتی و اداري و  

صورت رسمی، عادي، وکالتی و  نتقال امالك و مستغالت بهپیگیري نقل و ا

غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازي موظف 

است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را براي سازمان امور مالیاتی  

 کشور ایجاد کند.

هاي  مرجع رسیدگی به هر گونه اختالف که در تشخیص مالیات  -170ماده  

امور   اداره  بین  قانون  این  هیأت  موضوع  شود  ایجاد  مودي  و  مالیاتی 

باشد مگر مواردي که به موجب مقررات سایر مواد  اختالف مالیاتی می حل

 .این قانون مرجع رسیدگی دیگري تعیین شده باشد

مالیات  -170ماده   تشخیص  در  که  اختالف  گونه  هر  به  رسیدگی  هاي  مرجع 

اختالف د هیأت حل موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مودي ایجاد شو 

باشد مگر مواردي که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع  مالیاتی می 

 .رسیدگی دیگري تعیین شده باشد

 

کارمندان وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازمان امور مالیاتی   -171ماده  

نمی  خدمت  به  آمادگی  یا  خدمت  دوره  در  وکیل  کشور  عنوان  به  توانند 

 ده مودیان مراجعه نمایند. نماینیا 

مالیاتی   -171ماده   امور  سازمان  و  دارایی  و  اقتصادي  امور  وزارت  کارمندان 

نماینده توانند به عنوان وکیل یا کشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمی 

 مودیان مراجعه نمایند.

 

( -172ماده   درصد  به حساب%100صد  که  وجوهی  از  )  شده  تعیین  هاي 

به صورت بالعوض طرف   نظایر آن  و  یا کمک  بازسازي  منظور  به  دولت 

هاي غیر  وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمکشود و همچنین  پرداخت می 

تجهیز،   تعمیر،  جهت  حقوقی  یا  حقیقی  از  اعم  اشخاص  بالعوض  نقدي 

دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی  احداث و یا تکمیل مدارس، 

هاي تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کمیته  یا اردوگاهو درمانی و  

امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هالل احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و  

وزارتخانههنري(  توسط  که  طبق ضوابطی  پرورش،  دولتی)  و  آموزش  هاي 

فن و  تحقیقات  امور علوم،  و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  آوري، 

می اقتصادي   تعیین  دارایی  سال  و  عملکرد  مالیات  مشمول  درآمد  از  شود 

 .باشدپرداخت منبعی که مودي انتخاب خواهد کرد قابل کسر می 

هاي تعیین شده از طرف  ) وجوهی که به حساب %100صد درصد ( -172ماده  

پرداخت  بالعوض  به صورت  آن  نظایر  و  یا کمک  بازسازي  منظور  به  دولت 

همچنین  می  و  کمکوجو شود  یا  و  تخصیصی  یا  پرداختی  نقدي  ه  غیر  هاي 

بالعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا  

دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا  تکمیل مدارس، 

هاي تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی  اردوگاه

دولتی) طبق  جمعیت هالل احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنري(   (ره) و 

-هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن ضوابطی که توسط وزارتخانه

تعیین  دارایی  و  اقتصادي  امور  و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  آوري، 

 شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودي انتخابمی 

 .باشدخواهد کرد قابل کسر می 

 

سال -173 ماده فروردین  اول  از  قانون  گذاشته  1368 این  اجرا  موقع  به 

شود و مقررات آن شامل کلیه مالیاتها و مالیات بر درآمدهایی است که  می 

شود به موقع اجرا گذاشته می  1368 این قانون از اول فروردین سال -173 ماده

سبب تعلق و مقررات آن شامل کلیه مالیاتها و مالیات بر درآمدهایی است که  
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 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجراي این  

درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به  قانون بوده و همچنین مالیات بر  

یابد خواهد بود و کلیه  سال مالی که در سال اول اجراي این قانون خاتمه می 

 قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است.

) قانون  8با اجراي این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده ( -تبصره  

 . منتفی است 1352 ب سال تعدیل و تثبیت اجاره بها مصو 

بوده و   قانون  این  از تاریخ اجراي  بعد  یا تحصیل درآمد حسب مورد  مالیات 

سال مالی که در همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به 

یابد خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات  خاتمه می سال اول اجراي این قانون  

 مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است.

( - تبصره   ماده  موضوع  تخلیه  عوارض  وصول  قانون  این  اجراي  قانون 8با   (

 . منتفی است 1352 تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال 

هاي و سایر مالیاتمالیات بر درآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد   -174 ماده

سال از  قبل  آنها  تعلق  سبب  که  قانون  این  موضوع  بعد   1368 مستقیم  و 

باشد به عنوان بقایاي مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص  می  1345 از

هاي مالیاتی و تکالیف مودیان و مرور زمان تابع درآمد مشمول مالیات و نرخ 

اظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع  احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لح

 مقررات این قانون خواهد بود. 

آنها حسب  مالیات  - 1 تبصره تعلق  یا  هایی که سال تحصیل درآمد مربوط 

نشده   باشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت می 1346 مورد قبل از سال 

 باشد قابل مطالبه نخواهد بود.

ماده   - 2 تبصره مالیات 180(انتقاالت موضوع  قانون  هاي مستقیم مصوب  ) 

ماه  آن 1345 اسفند  بعدي  اصالحات  قانون  و  این  اجراي  از  قبل  که 

دهنده بعد از اجراي این قانون به گرفته است درصورت فوت انتقال صورت 

االرث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط دراین  سهم

 ی قبلی وصول خواهد شد.االرث پرداخت از وضع سهمقانون پس 

هاي  مالیات بر درآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیات -174 ماده

سال از  قبل  آنها  تعلق  سبب  که  قانون  این  موضوع  بعد  1368 مستقیم  و 

باشد به عنوان بقایاي مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد  می  1345 از

احکام ی و تکالیف مودیان و مرور زمان تابع  هاي مالیاتمشمول مالیات و نرخ

قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات  

 این قانون خواهد بود. 

هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد مالیات  - 1 تبصره

این قانون پرداخت می 1346 قبل از سال نشده باشد   باشد و تا تاریخ تصویب 

 قابل مطالبه نخواهد بود. 

هاي مستقیم مصوب اسفند ) قانون مالیات 180انتقاالت موضوع ماده ( - 2 تبصره

گرفته است که قبل از اجراي این قانون صورت و اصالحات بعدي آن  1345 ماه

االرث ورثه مربوط دهنده بعد از اجراي این قانون به سهمدرصورت فوت انتقال

االرث از وضع سهم لیات متعلق طبق مقررات مربوط دراین قانون پساضافه و ما

 پرداختی قبلی وصول خواهد شد.

 

هاي مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر کلیه نصاب  -175ماده  

تصویب   و  دارایی  و  اقتصادي  امور  وزارت  پیشنهاد  به  بار  یک  سال  دو 

 .وزیران قابل تعدیل است هیأت 

هاي مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو کلیه نصاب  -175ماده  

وزیران  سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی و تصویب هیأت 

 .قابل تعدیل است

 



 

 )17/11/1398(تنظیمی  مستقیمنویس الیحه اصالح قانون مالیات هاي پیش جدول
 مدیریت خدمات مالیاتی  –معاونت کسب و کار 

 

۱۱۱ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

تواند مالیات موضوع این قانون را  سازمان امور مالیاتی کشور می  -176 ماده

نامه  آیین  یا تشخیصی وصول نماید.از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی و  

اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب  

 شود.وزیر امور اقتصادي و دارایی به موقع اجرا گذارده می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تواند مالیات موضوع این قانون را از  سازمان امور مالیاتی کشور می  -176 ماده

نامه اجرایی  آیین   ابطال تمبر به صورت قطعی و یا تشخیصی وصول نماید.طریق  

این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور 

 شود.اقتصادي و دارایی به موقع اجرا گذارده می 
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 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

  ��ل پ��م: وظا�ف �ودیان  ��ل پ��م: وظا�ف �ودیان 

این قانون را که  هاي موضوع  توانند اظهارنامه مالیاتی می ـ مودیان   177ماده  

حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به ادارة امور  

صورت ادارة امور مالیاتی مذکور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند. در این

رف منعکس نموده و اظهارنامۀ تسلیمی را ظباید مراتب را در پروندة مودي 

ادارة امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه  سه روز براي اقدام به  

به ادارة امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن  

به ادارة امور مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردي نیز که 

ادارة   به  اشتباها  را  اظهارنامۀ خود  دیگري درشهرستان  مودي  مالیاتی  امور 

 مربوط تسلیم نماید خواهد بود. 

اظهارنامه یا    هرگاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر براي تسلیم  ـ   1تبصره  

باشد، مکلف به تسلیم آن می سایر اوراقی که مودي مالیاتی به موجب مقررات  

از تعطیل    یا عمومی گردد اولین روز بعد  مصادف با تعطیل یا تعطیالت رسمی 

برحسب  مزبور  تعطیالت  تسلیم   یا  جهت  مقرر  موعد  یا  مهلت  جزء  مورد 

 اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.

تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که درخارج از ایران   ـ 2تبصره 

و شرکت  موسسات  همچنین  و  دارند  که  اقامت  در  هایی  آنها  اصلی  مرکز 

، چنانچه داراي نماینده در ایران باشند به عهدة نمایندة استخارج از کشور  

 آنها خواهد بود. 

شروع فعالیت  صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ   ـ  3تبصره  

 مراتب را کتبا به ادارة امور مالیاتی محل اعالم نمایند. 

جریمه  مشمول  مقرر  مهلت  در  فوق  تکلیف  دادن  انجام  ده اي  عدم  معادل 

) و  %10درصد  تسهیالت  ازکلیه  محرومیت  موجب  نیز  و  قطعی  مالیات   (

امور مالیاتی خواهد بود.    تاریخ شناسایی توسط ادارة تا هاي مالیاتی معافیت 

می ـ   177ماده   مالیاتی  اظهارنامه مودیان  موضوع  توانند  که هاي  را  قانون  این 

حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به ادارة امور 

این  نمایند. در  تسلیم  مالیاتی مذکور مالیاتی محل سکونت  امور  ادارة  صورت 

می را ظرف سه منعکس نموده و اظهارنامۀ تسلی باید مراتب را در پروندة مودي  

ادارة امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به ادارة روز براي اقدام به  

امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به ادارة امور 

مودي اظهارنامۀ  مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردي نیز که  

به اشتباها  را  نماید   خود  تسلیم  مربوط  مالیاتی دیگري درشهرستان  امور  ادارة 

 خواهد بود. 

اظهارنامه یا سایر    هرگاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر براي تسلیم ـ   1تبصره  

باشد، مصادف مکلف به تسلیم آن می اوراقی که مودي مالیاتی به موجب مقررات  

روز بعد از تعطیل یا تعطیالت یا عمومی گردد اولین    با تعطیل یا تعطیالت رسمی 

مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق   مزبور برحسب 

 مذکور محسوب خواهد شد.

ایران   ـ  2تبصره   از  که درخارج  مودیانی  مالیات  پرداخت  و  اظهارنامه  تسلیم 

خارج مرکز اصلی آنها در  هایی که  اقامت دارند و همچنین موسسات و شرکت 

، چنانچه داراي نماینده در ایران باشند به عهدة نمایندة آنها خواهد از کشور است 

 بود. 

شروع فعالیت مراتب  صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ   ـ  3تبصره  

 را کتبا به ادارة امور مالیاتی محل اعالم نمایند. 

معادل ده درصد اي عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه

معافیت 10%( و  تسهیالت  ازکلیه  محرومیت  نیز موجب  و  قطعی  مالیات  هاي  ) 

ادارة تا مالیاتی توسط  در   تاریخ شناسایی  این حکم  بود.  مالیاتی خواهد  امور 
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۱۱۳ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

مشاغلی که   در مورد صاحبان  ذیربط  این حکم  مراجع  از طرف  آنها  براي 

 ، نخواهد بود.پروانه یا مجوز فعالیت صادرگردیده است

که   مشاغلی  صاحبان  مجوز مورد  یا  پروانه  ذیربط  مراجع  طرف  از  آنها  براي 

 .، نخواهد بودفعالیت صادرگردیده است 

مودي مالیاتی    در مواردي که اظهارنامۀ مالیاتی یا سایر اوراقی که  ـ  178ماده  

وسیلۀ ادارة پست واصل  باشد به  به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می 

گردد تاریخ تسلیم به ادارة پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع  می 

 .مربوط تلقی خواهد شد

مودي مالیاتی    مواردي که اظهارنامۀ مالیاتی یا سایر اوراقی که در   ـ  178ماده  

می  آن  تسلیم  به  مکلف  مقررات  موجب  به  به  واصل باشد  پست  ادارة  وسیلۀ 

گردد تاریخ تسلیم به ادارة پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع می 

 .مربوط تلقی خواهد شد

نیکی به مودیان ابالغ می گردد،  در مواردي که اوراق مالیاتی به صورت الکترو

 حکم این ماده جاري نخواهد بود.

 

 

 

 

مربوط به تکالیف    178با توجه به اینکه مبحث فصل و ماده   •

مودیان می باشد و ارتباطی با مبحث ابالغ ندارد، لذا الحاق  

 عبارت پیشنهادي به ماده مزبور فاقد توجیه است.   

خود داشته   هاي متعدد براي سکونتدر صورتی که مودي محل ـ  179ماده  

اصلی معرفی نماید  عنوان محل سکونت  باشد مکلف است یکی از آنها را به  

سکونت مودي را محل   هاي تواند هر یک از محل وگرنه اداره امور مالیاتی می 

 سکونت اصلی تلقی نماید.

مودي محل  ـ  179ماده   که  براي سکونت در صورتی  متعدد  داشته    هاي  خود 

  اصلی معرفی نماید باشد مکلف است یکی از آنها را به عنوان محل سکونت  

سکونت مودي را محل   هاي تواند هر یک از محل وگرنه اداره امور مالیاتی می 

 سکونت اصلی تلقی نماید.

 

هاي مالی  نمایندگی   ـ هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائۀ گواهی  180ماده  

المی ایران در خارج ثابت کند که از درآمد  یا سیاسی دولت جمهوري اس

از   مالیاتی خود در یکی  مالیات  یک سال  مقیم  به عنوان  کشورهاي خارج 

لحاظ   از  است  شناخته  پرداخته  کشور  از  خارج  مقیم  سال  آن  در  مالیاتی 

 خواهد شد مگر در یکی از موارد زیر: 

 ـ در سال مالیاتی مزبور در ایران داراي شغلی بوده باشد. 1

نت ـ در سال مالیاتی مزبور الاقل شش ماه متوالیا یا متناوبا درایران سکو   2

 داشته باشد.

یا امثال    ـ توقف در خارج از کشور به منظور انجام مأموریت یا معالجه   3

 آن بوده باشد. 

ـ  اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی که درآمدي   تبصره 

دولت محل تحصیل درآمد و مالیات آن را به    از خارج کشور تحصیل نموده

هاي مالی یا  نمایندگی   ـ هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائۀ گواهی  180ماده  

المی ایران در خارج ثابت کند که از درآمد یک سال  سیاسی دولت جمهوري اس

مالیاتی خود در یکی از کشورهاي خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است 

مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهد شد مگر در لحاظ  از  

 یکی از موارد زیر: 

 ـ در سال مالیاتی مزبور در ایران داراي شغلی بوده باشد. 1

ـ در سال مالیاتی مزبور الاقل شش ماه متوالیا یا متناوبا درایران سکونت داشته   2

 باشد.

یا امثال آن   انجام مأموریت یا معالجه ـ توقف در خارج از کشور به منظور    3

 بوده باشد. 

ـ  اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی که درآمدي از   تبصره 

نموده تحصیل  کشور  به    خارج  را  آن  مالیات  درآمد و  تحصیل  محل  دولت 
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۱۱٤ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

را دراظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و  پرداخته باشند و درآمد مذکور  

مقررات این قانون اعالم نمایند مالیات پرداختی    زیان خود حسب مورد طبق 

آنها در خارج ازکشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در  

گیرد، هر  خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می 

 از مالیات بر درآمد آنها قابل کسر خواهد بود.  کمتر باشد کدام

پرداخته باشند و درآمد مذکور را دراظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان  

مقررات این قانون اعالم نمایند مالیات پرداختی آنها در   حسب مورد طبق خود  

خارج ازکشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور 

کمتر باشد   گیرد، هر کدام با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می 

 از مالیات بر درآمد آنها قابل کسر خواهد بود. 
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۱۱٥ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

  ��ل ش�م: وظا�ف ا�خاص ��ث ��ل ش�م: وظا�ف ا�خاص ��ث

به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارك مودیان اعم از دستی و    -  181ماده  

ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجراي قوانین و مقررات مالیاتی، واحدي 

سازمان   در  مالیاتی  بازرسی  واحد  عنوان  ایجاد  تحت  کشور  مالیاتی  امور 

شود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا  می 

اشخاص مجاز از طرف وي، نسبت به اعزام هیأتهاي بازرسی حسب مورد با  

مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستري تشکیل  

ودي و محل نگهداري دفاتر، اسناد شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت ممی 

کند و کلیه  و مدارك و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) اقدام می 

دفاتر، اسناد و مدارك، اطالعات و سوابق مالی نزد مودیان را مورد بازرسی  

دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی قرار می 

 دهد.می ربط انتقال ذي 

ا  است دفاتر، اسناد و مدارك منتقل شده رمکلف  ربط  مالیاتی ذي امور اداره

 نماید.به مودي عودتحداکثر ظرف مدت دو هفته 

ماده   - 1تبصره این  موضوع  مالی  سوابق  و  مدارك  و  اسناد  دفاتر،  بازرسی 

ع  هاي موضو شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالی مربوط به مالیات 

 این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.

چنانچه در بازرسی هیأتهاي موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارك  - 2تبصره

و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود،  

 شود. ربط اعالم می مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذي 

هاي  ن مالیاتی موظفند با هیأتهاي موضوع این ماده همکاري مودیا - 3تبصره

عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارك و سوابق مالی و تجهیزات الزم را به

نگهداري اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی  

استنک درصورت  مزبور  مودیان  قراردهند.  هیأتها  اختیار  در  را  آنها  اف،  به 

به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارك مودیان اعم از دستی و ماشینی    -  181ماده  

مالیاتی، واحدي تحت  بر اجراي قوانین و مقررات  با هدف نظارت  (مکانیزه) 

شود. واحد ور ایجاد می عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کش

مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از  

طرف وي، نسبت به اعزام هیأتهاي بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح 

یا دادگستري تشکیل می  نماینده دادستان  با عضویت  اقامتگاه قضائی  به  شود، 

ري دفاتر، اسناد و مدارك و تجهیزات  قانونی، محل فعالیت مودي و محل نگهدا

اقدام می  کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارك،  اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) 

دهد و یا در صورت اطالعات و سوابق مالی نزد مودیان را مورد بازرسی قرار می 

 دهد.ربط انتقال می لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذي 

ذي امور اداره رمکلف  ربط  مالیاتی  شده  منتقل  مدارك  و  اسناد  دفاتر،  ا است 

 نماید.به مودي عودتحداکثر ظرف مدت دو هفته 

 

بازرسی دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالی موضوع این ماده شامل   - 1تبصره

مالیات  به  مالی مربوط  اسناد و مدارك و سوابق  این کلیه دفاتر،  هاي موضوع 

 مالیات بر ارزش افزوده است.   قانون و

چنانچه در بازرسی هیأتهاي موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارك و  - 2تبصره

سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب  

 شود.ربط اعالم می از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذي

هاي الزم فند با هیأتهاي موضوع این ماده همکاري مودیان مالیاتی موظ - 3تبصره

عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارك و سوابق مالی و تجهیزات نگهداري  را به 

اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را  

شمول در اختیار هیأتها قراردهند. مودیان مزبور درصورت استنکاف، عالوه بر  
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۱۱٦ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

از معافیت قانون،  این  بر شمول مجازات مقرر در  منابع  عالوه  مالیاتی  هاي 

 شوند. مختلف درآمدي سال مورد مراجعه محروم می 

نامه اجرائی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی  آیین - 4تبصره

) 1/1/1395االجراء شدن این قانون (ماه از تاریخ الزمکشور ظرف مدت سه  

 رسد.تصویب وزیران امور اقتصادي و دارایی و دادگستري می شترکا بهم

هاي مالیاتی منابع مختلف درآمدي سال  مجازات مقرر در این قانون، از معافیت

 شوند. مورد مراجعه محروم می 

مالیاتی  آیین - 4تبصره امور  سازمان  پیشنهاد  به  ماده  این  موضوع  اجرائی  نامه 

) 1/1/1395االجراء شدن این قانون (ماه از تاریخ الزمکشور ظرف مدت سه  

 رسد.ب وزیران امور اقتصادي و دارایی و دادگستري می تصویمشترکا به

پرداخت مالیات  کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به   ـ182ماده  

مالیات دیگري را تعهد یا  باشند و همچنین هرکس که پرداخت  دیگران می 

ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداري از انجام تکالیف مقرر در  

اند در حکم مودي محسوب و از شناخته شده  اي قانون مشمول جریمه این  

طبق مقررات قانونی اجراي وصول مالیاتها با آنان رفتار   نظر وصول بدهی 

 .خواهد شد

به   ـ182ماده   مکلف  قانون  این  مقررات  مطابق  که  مالیات  کسانی  پرداخت 

می  پرداخت  دیگران  که  هرکس  همچنین  و  دیگري  باشند  یا  مالیات  تعهد  را 

ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداري از انجام تکالیف مقرر در این 

اند در حکم مودي محسوب و از نظر وصول شناخته شده   اي قانون مشمول جریمه

 .طبق مقررات قانونی اجراي وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد بدهی

 

به   ـ183ماده   ملک  انتقال  که  مواردي  انجام در  ثبت  ادارة  گیرد  می   وسیلۀ 

ملک باید قبال پرداخت شود و ادارة ثبت با    بر نقل و انتقال قطعیمالیات  

ذیصالح در سند انتقال ذکر شمارة مفاصا حساب صادره از ادارة امور مالیاتی  

 .اقدام به انتقال ملک خواهد نمود

مالیات گیرد  می   وسیلۀ ادارة ثبت انجام قال ملک به  در مواردي که انت  ـ183ماده  

ملک باید قبال پرداخت شود و ادارة ثبت با ذکر شمارة مفاصا حساب   متعلقه

ذیصالح در سند انتقال اقدام به انتقال ملک خواهد صادره از ادارة امور مالیاتی  

 .نمود

توجه  ب • ماده  ا  جمله  از  الیحه  از  (مالیات   4موادي  الیحه 

 عایدي) اصالح مزبور موجه است. 

شرکتها و ادارات ثبت مکلف اند در آخر هر ماه فهرست کامل   ـ184ماده  

حاصله در مورد   رسند و تغییراتموسساتی را که در طول ماه به ثبت می 

ی را که دفتر  و موسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقشرکتها 

هاي آن به  اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شمارهرسانده  قانونی به ثبت 

 اقامت موسسه ارسال دارند.ادارة امور مالیاتی محل  

کامل   ـ184ماده   فهرست  ماه  هر  آخر  در  اند  مکلف  ثبت  و ادارات  شرکتها 

می  ثبت  به  ماه  طول  در  که  را  تغییرات موسساتی  و  در  رسند  مورد   حاصله 

و موسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی شرکتها 

هاي آن به ادارة امور اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره رسانده  به ثبت

 اقامت موسسه ارسال دارند.مالیاتی محل  

 

م از باب دودر کلیه مواردي که معامالت مربوط به فصل چهارم  ـ185ماده 

موجب سند رسمی    و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به 

می  رسمی  صورت  اسناد  دفاتر  صاحبان  خالصۀ گیرد  فهرست  اند  مکلف 

اخذ رسید به ادارة امور مالیاتی    معامالت هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل 

 .ذیربط در محل تسلیم نمایند

از باب چهارم    اول و در کلیه مواردي که معامالت مربوط به فصل   ـ185ماده  

موجب سند رسمی    دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به

مکلف اند فهرست خالصۀ معامالت گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی  صورت می 

ی ذیربط در اخذ رسید به ادارة امور مالیات   هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل

 .محل تسلیم نمایند

 اصالح عبارتی با توجه به مفاد اصالحی الیحه •
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 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار   -186ماده  

دار منوط به ارائه گواهی  اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صالحیت

ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی  از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا  

رعایت این حکم مسئوالن امر نسبت  باشد و در صورت عدم  شده می قطعی 

 هاي مزبور با مودي مسئولیت تضامنی خواهند داشت. مالیات به پرداخت 

بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان   - 1تبصره   اعطاي تسهیالت 

هاي  وط به اخذ گواهی مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباري من

 ذیل خواهد بود: 

 .گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده -1

هاي اي از صورت گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه -2

 مالی ارائه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباري. 

ور و بانک مرکزي  ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کش 

 جمهوري اسالمی ایران تعیین و ابالغ خواهد شد.

داده می  -2تبصره   اجازه  مالیاتی کشور  امور  معادل  به سازمان  مبلغی  شود 

را   مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل  یک در هزار درآمد مشمول 

وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات 

تشکلمصوب   به  ساالنه  ح بودجه  مجامع  و  صنفی  در  رفه هاي  که  اي 

می امر  همکاري  مالیات  وصول  و  وجوه تشخیص  نماید.  پرداخت  نمایند 

پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی  

 است.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران موسسات  -3تبصره  

شرکت  ارزش  و  بر  مالیات  و  مستقیم  مالیات  از  اعم  مالیاتی  بدهی  که  هایی 

افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضاي هیأت مدیره 

موسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام  

مالیاتی کشور  امور مالی و  از جمله  اقتصادي  معامالت غیرواقعی در نظام 

یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار   -186ماده   صدور یا تجدید 

دار منوط به ارائه گواهی  اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صالحیت

بط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی  از اداره امور مالیاتی ذیر

رعایت این حکم مسئوالن امر نسبت به باشد و در صورت عدم  شده می قطعی 

 هاي مزبور با مودي مسئولیت تضامنی خواهند داشت. مالیات پرداخت 

صاحبان   - 1تبصره   همچنین  و  حقوقی  اشخاص  به  بانکی  تسهیالت  اعطاي 

ذیل  هاي ایر موسسات اعتباري منوط به اخذ گواهی مشاغل از طرف بانکها و س

 خواهد بود:

 .گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده -1

نسخه -2 بر وصول  مبنی  مربوط  مالیاتی  امور  اداره  از صورت گواهی  هاي  اي 

 مالی ارائه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباري. 

توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزي  ضوابط اجرایی این تبصره  

 جمهوري اسالمی ایران تعیین و ابالغ خواهد شد.

شود مبلغی معادل یک  به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می  -2تبصره  

وصول و  در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را  

نمود منظور  خزانه  در  مخصوص  حساب  مصوب در  اعتبارات  حدود  در  تا  ه 

تشخیص و وصول  اي که در امر رفه هاي صنفی و مجامع ح بودجه ساالنه به تشکل

نمایند پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده از مالیات همکاري می 

 شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. 

اسامی مدیران موسسات و    سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، - 3تبصره  

افزوده  از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش  شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم 

دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضاي هیأت مدیره موسسات 

معامالت  انجام  بر  مبتنی  (صورتحساب)  اسناد  صدور  علت  به  که  شرکتها  و 

ه امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی  غیرواقعی در نظام اقتصادي از جمل

 اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعالم کند.یافته
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 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها  محکومیت قطعی یافته 

 اعالم کند.

و  اشخاص  این  نام  به  موسسه  یا  شرکت  ثبت  است  موظف  مذکور  اداره 

و   سایر شرکتها  و  آن شرکت  مدیره  هیأت  در  آنها  ثبت عضویت  همچنین 

اخذ  و  تکلیف  تعیین  به  منوط  مالیاتی  بدهکاران  براي  را  موسسات 

 اصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند. مف

انجام معامالت غیرواقعی   بر  مبتنی  اسناد (صورتحساب)  در تخلف صدور 

مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکتها موظف است از انجام ثبت شرکت  

 یا موسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت 

 سال خودداري کند.ایر شرکتها و موسسات به مدت سه مدیره آن شرکت و س

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی    -4تبصره

شوند به سازمان ثبت اسناد و امالك  سال فاقد فعالیت تلقی می را که طی پنج 

کشور اعالم کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعالم سازمان امور  

بت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به أخذ مالیاتی کشور ث

 مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشورکند. 

اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام این اشخاص و همچنین 

ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و موسسات را  

مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از براي بدهکاران  

 سازمان امور مالیاتی کشور کند. 

در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معامالت غیرواقعی مندرج 

در این ماده نیز اداره ثبت شرکتها موظف است از انجام ثبت شرکت یا موسسه 

مدیره آن شرکت    ضویت آنها در هیأت به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت ع

 سال خودداري کند.و سایر شرکتها و موسسات به مدت سه

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را    - 4تبصره

شوند به سازمان ثبت اسناد و امالك کشور سال فاقد فعالیت تلقی می که طی پنج 

تا از  است  مکلف  مذکور  سازمان  کند.  مالیاتی  اعالم  امور  سازمان  اعالم  ریخ 

کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب 

 مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشورکند.

معامالت موضوع فصل چهارم از باب دوم و در کلیه مواردي که  - 187ماده  

ششم و  اول  فصول  اسناد   همچنین  موجب  به  قانون  این  سوم  باب 

اند قبل از ثبت و  گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفصورت می رسمی 

یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی  

موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا نوع و

اعالم و پس از کسب گواهی انجام معامله  محل سکونت مودي حسب مورد  

مورد نموده و شماره مرجع  اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب  

 .را در سند معامله قید نمایند صدور آن 

گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعالم دفترخانه، پس از 

بدهی  ازوصول  معامله  مورد  به  مربوط  مالیاتی  از    هاي  ذیربط،  مودي 

نقل و انتقال دارایی هاي موضوع فصول اول ،  در کلیه مواردي که  - 187ماده  

سوم باب  اول  فصل  و  دوم  باب  سوم  و  اسناد   دوم  موجب  به  قانون  این 

بل از ثبت و یا  اند قگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفصورت می رسمی 

اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع 

محل  و یا  و  ملک  وقوع  محل  مالیاتی  امور  اداره  به  نظر  مورد  معامله  موضوع 

سکونت مودي حسب مورد اعالم و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به 

را  د نموده و شماره مرجع صدور آن مورثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب 

 .در سند معامله قید نمایند

معامله   انجام  اعالم گواهی  از  پس  آنی  و  (سیستمی)  اي  سامانه  صورت  به 

) ماده 1دفترخانه و وصول مالیات هاي مربوط به مالیات علی الحساب تبصره (

 اصالح عبارتی به دلیل اصالحات فصول الیحه  •
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۱۱۹ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

مالیات بر درآمد اجاره امالك و همچنین وصول مالیات حق واگذاري  قبیل 

شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و  محل، مالیات  

 انتقال قطعی امالك حسب مورد صادر خواهد شد.

ر،  چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختالف باشد پرونده ام  -  1تبصره  

رسیدگی    خارج از نوبت در مراجع حل اختالف مالیاتی موضوع این قانون

خواهدشد و اگر مودي تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأي  

قبول مودي  از طرف مراجع حل اختالف داشته باشد با وصول مالیات مورد  

دار، وثیقه و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بها

 االختالف گواهی انجام معامله صادر خواهدشد. ملکی و... معادل مبلغ مابه 

در مواردي که به موجب احکام دادگاهها، وجوه مربوط به حق  -  2تبصره  

در الن گردد، مسئو واگذاري محل در صندوق دادگستري و امثال آن تودیع می 

داره امور مالیاتی مربوط، موقع پرداخت به ذینفع مکلف اند ضمن استعالم از ا

 .نمایندمالیاتی کشور واریز مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امور 

اسناد  -3تبصره   تنظیم  به  نسبت  که  مورد  هر  در  رسمی  اسناد  دفاتر 

اقدام   مالی  حقوق  و  غیرمنقول  و  منقول  اموال  به  نسبت  وکالتی(بالعزل) 

یمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه  نمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظ می 

تبصره،   این  از حکم  کنند. مستنکف  ارسال  مالیاتی کشور  امور  به سازمان 

) این قانون، مسوول جبران  200عالوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده (

 زیان و خسارت وارده به دولت است. 

سال از  ظرف مهلت یک سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است   -4تبصره  

الزمتا ( ریخ  قانون  این  شدن  ثبت    )1/1/1395االجراء  سامانه  به  اتصال  با 

ملک مورد    بدهیالکترونیک سازمان ثبت اسناد و امالك نسبت به اعالم میزان  

صورت آنی از طریق انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به

ر مکلف است  دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و امالك کشو 

امکان دسترسی برخط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و امالك  

)، مالیات فصول اول و دوم باب دوم و مالیات نقل و انتقال امالك موضوع   77(

) این قانون که مالیات هر کدام بیشتر باشد حسب مورد صادر خواهد 59ماده  (

 د.ش

چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختالف باشد پرونده امر، خارج  -  1تبصره  

رسیدگی خواهدشد   از نوبت در مراجع حل اختالف مالیاتی موضوع این قانون

و اگر مودي تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأي از طرف مراجع 

مالیات مورد   با وصول  باشد  یا قبول  حل اختالف داشته  مودي و اخذ سپرده 

تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی و... معادل مبلغ 

 االختالف گواهی انجام معامله صادر خواهدشد.مابه

حق  -  2تبصره   به  مربوط  وجوه  دادگاهها،  احکام  موجب  به  که  مواردي  در 

در النگردد، مسئو می واگذاري محل در صندوق دادگستري و امثال آن تودیع  

موقع پرداخت به ذینفع مکلف اند ضمن استعالم از اداره امور مالیاتی مربوط،  

 .نمایندمالیاتی کشور واریز مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امور 

اسناد  -3تبصره   تنظیم  به  نسبت  که  مورد  هر  در  رسمی  اسناد  دفاتر 

نمایند،  غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می   وکالتی(بالعزل) نسبت به اموال منقول و 

موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان  

امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره، عالوه بر جریمه  

) این قانون، مسوول جبران زیان و خسارت وارده 200و مجازات مقرر در ماده (

 . به دولت است

با   از زمان ابالغ این قانونسازمان امور مالیاتی کشور مکلف است   - 4تبصره  

به اعالم  اسناد و امالك نسبت  الکترونیک سازمان ثبت  ثبت  به سامانه  اتصال 

ملک مورد انتقال و امکان اخذ و    مالیات هاي موضوع این ماده مربوط بهمیزان  

صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. واریز آن به حساب مالیاتی به

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مکلف است امکان دسترسی برخط به سامانه 
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 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

کشور را براي سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجراي مفاد این ماده فراهم  

 کند. 

هاي منقول و  پس از اجراي مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی 

آنها مالیات وضع شده است، قبل از   موجب این قانون برايغیرمنقول که به 

، ممنوع است. متخلف، در پرداخت  بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقالپرداخت  

 .مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد 

ثبت  سامانه  به  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  اتصال  از  پس  که  در صورتی 

مالیاتی کشور الکترونیک سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، سازمان امور  

نکند  اعالم  مذکور  سامانه  طریق  از  را  معامله  مورد  ملک  مالیاتی  بدهی 

معامله  منتقل  مالیاتی ملک مورد  بدهی  قبال  در  اسناد رسمی  و سردفتر  الیه 

 مسوولیتی نخواهند داشت.

شود و ظرف می   هاي مذکور تهیهنامه اجرائی این ماده با همکاري سازمان آیین 

تصویب ) به1/1/1395االجراء شدن این قانون (ریخ الزم مدت شش ماه از تا 

 رسد. رئیس قوه قضائیه می 

ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و امالك کشور را براي سازمان امور مالیاتی  

 ي مفاد این ماده فراهم کند. کشور جهت اجرا

دارایی  و  اموال  انتقال  و  نقل  ثبت  ماده  این  مفاد  اجراي  از  و  پس  منقول  هاي 

به   از  غیرمنقول که  مالیات وضع شده است، قبل  آنها  براي  قانون  این  موجب 

، ممنوع است. مالیات هاي مربوط به محل مورد انتقال موضوع این مادهپرداخت  

 .ات متعلقه مسوولیت تضامنی داردمتخلف، در پرداخت مالی

با اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان اسناد و  

امالك کشور، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است پس از استعالم دفترخانه، 

مالیات هاي موضوع این ماده مربوط به ملک مورد معامله را از طریق سامانه 

ند. در غیر این صورت منتقل البه و سردفتر اسناد رسمی در موصوف اعالم ک

قبال دریافت مالیات هاي مربوط به ملک مورد معامله به شرح این ماده و تبصره 

 ) آن مسئولیتی نخواهند داشت. 4(

 

مقررات این  ابطال تمبر مکلف اند بر اساس  متصدیان فروش و   ـ188ماده  

قانون به میزان مقرر در روي هر وکالتنامه تمبر باطل و میزان آن را در دفتري  

هریک از وکال نگهداري شود،  که اختصاصا جهت تمبر مصرفی باید وسیلۀ  

 ثبت و گواهی نمایند.

ادار به  وکیل  مالیاتی  به حساب  رسیدگی  موقع  در  باید  مزبور  امور  دفتر  ة 

مالیاتی   نظر  از  دفتر وکیل  قبول  از موجبات عدم  ارائه شود وگرنه  مالیاتی 

 خواهد بود. 

 

 

 

مقررات این قانون متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلف اند بر اساس   ـ188ماده  

که  دفتري  در  را  آن  میزان  و  باطل  تمبر  وکالتنامه  هر  در روي  مقرر  میزان  به 

هریک از وکال نگهداري شود، ثبت و  مصرفی باید وسیلۀ اختصاصا جهت تمبر 

 گواهی نمایند. 

دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل به ادارة امور مالیاتی  

 ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد بود.
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 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

  ���م: ��و�قات و ��ا�م ما�یا�ی ��ل  ��ل ���م: ��و�قات و ��ا�م ما�یا�ی 

اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال   -189ماده  

ترازنامه و حساب سود و زیان قبول   متوالی  مورد  آنان  دفاتر و مدارك  و 

ون مراجعه به قرارگرفته باشد و مالیات هرسال را در سال تسلیم اظهارنامه بد

) % 5مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد (هیأتهاي حل اختالف  

)  190از مزایاي مقرر در ماده (  اصل مالیات سه سال مذکور عالوه بر استفاده 

هاي جاري پرداخت  این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی 

 .شدیا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد

 خواهد بود.   جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف

اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال   -189ماده  

زیان  و  سود  حساب  و  ترازنامه  قبول   متوالی  مورد  آنان  مدارك  و  دفاتر  و 

ون مراجعه به قرارگرفته باشد و مالیات هرسال را در سال تسلیم اظهارنامه بد

) اصل  %5دل پنج درصد (هیأتهاي حل اختالف مالیاتی پرداخت کرده باشند معا

استفاده بر  (  مالیات سه سال مذکور عالوه  ماده  مقرر در  این 190از مزایاي   (

هاي جاري پرداخت یا در قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی 

 .شدحساب سنوات بعد آنان منظور خواهد 

 جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. 

علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از  ـ190ماده  

قانون   این  در  مقرر  رسید  مالیات  سر  پرداخت  تعلق   عملکردبراي  موجب 

ر ماه تا سر رسید پرداختی به ازاي ه) مبلغ  %1اي معادل یک درصد (جایزه

کسر خواهد شد. پرداخت    همان عملکرد متعلق    مقرر خواهد بود که از مالیات 

مالیات به ازاي    %5/2اي معادل  ریمه ج   موعد موجب تعلق  الیات پس از آن م

 خواهد بود. هر ماه  

اظهارنامۀ مالیاتی مبدأ احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم  

انقضاي مهلت تسلیم آن    هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ

خ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم االختالف از تاریو نسبت به مابه  

اظهارنامه خودداري نموده یا اصوال مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ  

تسلیم   مهلت  مورد  انقضاي  حسب  مالیات  پرداخت  سررسید  یا  اظهارنامه 

 باشد.می 

تسلیم   ـ   1تبصره   به  راجع  خود  قانونی  تکالیف  به  که  موقع مودیانی  به 

یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت  اظهارنامه  

سود و زیان و حسب مورد ارائۀ  مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب 

علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر   ـ190ماده  

به استثناي مالیات علی الحساب  رسید مقرر در این قانون براي پرداخت مالیات 

اي معادل موجب تعلق جایزه  تکلیفی کسر و پرداخت شده توسط اشخاص ثالث

ر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که به ازاي هپرداختی ) مبلغ %1یک درصد (

موعد موجب تعلق   متعلق کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن  از مالیات 

 خواهد بود. مالیات به ازاي هر ماه   %2/ 5اي معادل جریمه 

به تسلیم   مالیاتی  مبدأ احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف  اظهارنامۀ 

انقضاي مهلت تسلیم آن و   مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ هستند نسبت به  

مابه   به  تسلیم نسبت  از  که  مودیانی  مورد  در  و  مطالبه  تاریخ  از  االختالف 

تاریخ   نیستند،  اظهارنامه  تسلیم  به  یا اصوال مکلف  نموده  اظهارنامه خودداري 

 باشد. رد می اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مو انقضاي مهلت تسلیم  

 

به موقع اظهارنامه  مودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم   ـ  1تبصره  

یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات 

سود و زیان و حسب مورد ارائۀ به موقع    طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب 

) قانون فعلی، برقراري مشوق 190هدف قانون گذار از ماده ( •

درحالیکه  است،  بوده  الحساب  علی  مالیات  پرداخت  براي 

الحسابی را که   تنظیم کننده الیحه قصد دارد مالیات هاي علی

قهراً توسط اشخاص ثالث کسر می شود را از برخورداري از  

مشوق مذکور مستثنی کند. اگرچه این استثناء منطقی به نظر  

) و موارد  104می رسد، با این وجود با توجه به پیشنهاد ماده (

) ماده  به  شده  ایجاد  163اضافه  به  منجر  که  الیحه  همین   (

ن در پرداخت داوطلبانه علی محدودیت در اختیارات مودیا 

حاکی از بی اعتنایی حکم قانون الحساب مالیات می گردد،  

میزان برخورداري مودیان از مشوق به ارزش زمانی پول بوده ،

 داشت .  موضوع این ماده کاهش چشمگیري خواهد 
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۱۲۲ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

اند در موارد مذکور در مادة  مودهبه موقع دفاتر و اسناد و مدارك خود اقدام ن

بول یا با ادارة تشخیص مالیاتی صادره را ق ، هر گاه برگ  ) این قانون 239(

امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن  

اقدام  از هشتاد درصد (  پرداخت آن  قانون %80کنند  این  ) جرایم مقرر در 

معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی که این گونه مودیان ظرف یک ماه  

 پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت  ابالغ برگ قطعی مالیات نسبت بهاز تاریخ  

) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف %40آن اقدام نمایند از چهل درصد (

 خواهند بود.

نسبت   ـ  2تبصره   مودي  اعتراض  وصول  تاریخ  فاصلۀ  برچنانچه  گ به 

تجاوز نماید، جریمه تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال 

ماده نسبت به مدت زمان بیش    ) در ماه موضوع این %5/2دو و نیم درصد (

قطعی مالیات قابل مطالبه از مودي از یک سال مذکور تا تاریخ ابالغ برگ  

نخواهد بود. سازمان امورمالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که 

رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مودیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ  

 عتراض آنان صورت پذیرد.تسلیم ا

) این  239اند در موارد مذکور در مادة (مودهن  دفاتر و اسناد و مدارك خود اقدام

برگ  قانون گاه  هر  مالیاتی  ،  امور  ادارة  با  یا  قبول  را  مالیاتی صادره  تشخیص 

 توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام

) درصد  هشتاد  از  بود%80کنند  خواهند  معاف  قانون  این  در  مقرر  جرایم   ( .

ابالغ برگ همچنین، در صورتی که این گونه مودیان ظرف یک ماه از تاریخ  

آن اقدام نمایند از چهل   قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت 

 خواهند بود.) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف  %40درصد (

 

گ تشخیص بر  بهچنانچه فاصلۀ تاریخ وصول اعتراض مودي نسبت  ـ  2تبصره  

تجاوز نماید، جریمه دو و نیم مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال 

ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال   ) در ماه موضوع این%5/2درصد (

برگ   ابالغ  تاریخ  تا  بود. مذکور  نخواهد  مودي  از  مطالبه  قابل  مالیات  قطعی 

ترتیبا است  مکلف  کشور  امورمالیاتی  و سازمان  رسیدگی  که  نماید  اتخاذ  تی 

قطعیت یافتن مالیات مودیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض 

 آنان صورت پذیرد.

بنا به   ـ  191ماده   این قانون  درخواست تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در 

با   انجام  مودي  بودن عدم  اختیار  از  بر خارج  مبنی  ابرازي  به دالیل  توجه 

تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودي به  

 .باشدتشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می 

مودي  درخواست تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به   ـ  191ماده 

با توجه به دالیل ابرازي مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر  

و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودي به تشخیص و موافقت 

 .باشدسازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می 

 

ب مقررات موج در کلیه مواردي که مودي یا نماینده او که به    -   192ماده  

این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است  

چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل 

معادل سی  براي اشخاص حقوقی و  %30درصد(بخشودگی  متعلق  مالیات   (

قانون و ده این  براي    مالیات  )%10درصد(  صاحبان مشاغل موضوع  متعلق 

 باشد.سایر مودیان می 

موجب مقررات این  در کلیه مواردي که مودي یا نماینده او که به    -  192ماده  

قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه 

آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی  نسبت به تسلیم  

و  %30درصد(معادل سی  حقوقی  اشخاص  براي  متعلق  مالیات  درصد)   پانزده 

 باشد.مالیات متعلق براي سایر مودیان می 

 ه براي کلیه اشخاص حقیقی کاهش جریمه موضوع این ماد
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۱۲۳ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

هاي تسلیمی و یا  شده در اظهارنامهحکم این ماده درمورد درآمدهاي کتمان 

 هاي غیرواقعی نیز جاري است.هزینه

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مودیان    -تبصره  

ما اظهارنامه  تسلیم  زمانی  مواعد  تنظیم و  نحوه  از مالیاتی درمورد  را  لیاتی 

هاي کثیراالنتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به طریق رسانه ملی، روزنامه 

 اطالع عموم برساند.

کتمان  درآمدهاي  درمورد  ماده  این  اظهارنامه حکم  در  یا  شده  و  تسلیمی  هاي 

 جاري است.هاي غیرواقعی نیز هزینه

مودیان    -تبصره   وظایف  و  تکالیف  است  مکلف  مالیاتی کشور  امور  سازمان 

مالیاتی درمورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق  

روزنامه ملی،  اطالع رسانه  به  جمعی  ارتباط  وسایل  سایر  و  کثیراالنتشار  هاي 

 عموم برساند.

مقررات مربوط به  این قانون و نسبت به مودیانی که به موجب -193ماده  

مکلف به نگهداري دفاتر قانونی هستند درصورت عدم تسلیم ترازنامه و   آن

حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه اي معادل بیست درصد  

 ور خواهند بود.موارد مذک) مالیات براي هریک از 20%(

ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره   -تبصره   اظهارنامه و  عدم تسلیم 

 معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد. 

موجب -193ماده   به  که  مودیانی  به  و نسبت  قانون  به  این  مربوط  مقررات 

قانونی   آن دفاتر  نگهداري  به  و  مکلف  ترازنامه  تسلیم  عدم  درصورت  هستند 

حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه اي معادل بیست درصد  

 ور خواهند بود.) مالیات براي هریک از موارد مذک20%(

در مورد اشخاص حقیقی، جریمه متعلق به نسبت درآمد مشمول فعالیت شغلی  

 محاسبه می شود.مربوط به کل درآمد مشمول مالیات  

عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت  - تبصره  

 موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

 

 

 

 

 الیحه   129الحاق عبارت در تناسب با ماده  •

( ـ194ماده مادة  مقررات  اجراي  در  آنها  اظهارنامۀ  که  این )  158مودیانی 

می  قرار  رسیدگی  مورد  مالیات  قانون  مشمول  درآمد  که  در صورتی  گیرد، 

) %15بیش از پانزده درصد (  مشخصۀ قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودي 

اختالف داشته باشد عالوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز  

ابالغ از  بعد  سال  سه  تا  بود  ا  نخواهد  قطعی  مشخصۀ  هرگونه مالیات  ز 

 .هاي مقرر در قانون مالیاتها نیز محروم خواهند شدتسهیالت و بخشودگی 

این قانون  )  158مودیانی که اظهارنامۀ آنها در اجراي مقررات مادة ( ـ194ماده

می  قرار  رسیدگی  مشخصۀ مورد  مالیات  مشمول  درآمد  که  در صورتی  گیرد، 

رقم اظهار با    کتمان شده)(از بابت هزینه هاي غیر واقعی و درآمدهاي  قطعی  

) اختالف داشته باشد عالوه بر  %15بیش از پانزده درصد (  شده از طرف مودي 

تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از 

هاي مقرر در قانون  مالیات مشخصۀ قطعی از هرگونه تسهیالت و بخشودگی   ابالغ

 .ند شدمالیاتها نیز محروم خواه

این حکم در مورد مودیانی که اظهارنامه آنها مورد پذیرش قرار می گیرد و بعداً 

طبق اسناد مثبته مشخص شود درآمد یا فعالیت هاي کتمان شده داشته نیز جاري  

 می باشد. 

• ) ماده  الحاق  به  توجه  با  شده  اعمال  و  158اصالح  الیحه   (

رعایت عدالت مالیاتی قابل قبول است. در عین حال پیشنهاد  

  "هزینه هاي غیرواقعی"می شود تعاریف و ضوابط تشخیص  

براي     "واقعی غیر قابل قبول  "و تفکیک آن از  هزینه هاي  

 پرهیز از مناقشات بسیار محتمل مشخص شود.
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۱۲٤ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم  ـ  195ماده  

مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامۀ    ) این قانون ظرف 114اظهارنامۀ موضوع مادة (

درصد(  دو  از  است  عبارت  ترتیب  به  واقع  درصد  )%2خالف  یک  و 

 .)سرمایه پرداخت شدة شخص حقوقی در تاریخ انحالل1%(

ین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم جریمه تخلف آخر ـ  195ماده  

مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامۀ   ) این قانون ظرف 114اظهارنامۀ موضوع مادة (

)سرمایه  %1و یک درصد ( )%2خالف واقع به ترتیب عبارت است از دو درصد(

 . پرداخت شدة شخص حقوقی در تاریخ انحالل 

 

مدیران   ـ196ماده   یا  مدیر  تخلف  دارایی  جریمۀ  تقسیم  مورد  در  تصفیه 

حقوقی یا قبل از سپردن   شخص حقوقی قبل از تصفیۀ امور مالیاتی شخص 

) مالیات  %20معادل بیست درصد(  ) این قانون118تأمین مقرر موضوع مادة (

 .گرددوصول می متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه  

در مورد تقسیم دارایی شخص   جریمۀ تخلف مدیر یا مدیران تصفیه ـ196ماده  

حقوقی یا قبل از سپردن تأمین مقرر   حقوقی قبل از تصفیۀ امور مالیاتی شخص

) مالیات متعلق خواهد %20معادل بیست درصد(  ) این قانون118موضوع مادة (

 .گرددوصول می بود که از مدیر یا مدیران تصفیه  

 

مقررات این قانون مکلف به تسلیم  نسبت به اشخاصی که به شرح   -197ماده  

می  مودي  به  راجع  مشخصات  یا  قرارداد  یا  فهرست  یا  در   باشند، صورت 

صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداري و یا بر خالف واقع تسلیم  

) %2نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از دو درصد (

) کل مبلغ قرارداد  % 1کاري یک درصد (پرداختی و در خصوص پیمان  حقوق

و در هر حال با مودي متضامنا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند  

 .بود

نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف  به تسلیم     -197ماده  

فهرست با اطالعات هویتی در زمان پرداخت وجوه مشمول مالیات تکلیفی این 

یا  قانون می باشند،   در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداري و 

 % 1برخالف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق عبارت خواهد بود از یک درصد  

 وجوه پرداختی که مدارك و اطالعات آن ارسال نشده است.

 

در شرکتهاي منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر   -198ماده  

طور جمعی یا فردي، نسبت به حقوقی غیردولتی به شرکتها مدیران اشخاص  

مالیات  همچنین  و  حقوقی  اشخاص  درآمد  بر  مالیات  که پرداخت  هایی 

موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف  اشخاص حقوقی به  

باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده  به کسر یا وصول یا ایصال آن می 

سوولیت تضامنی خواهند داشت. این مسوولیت مانع  باشد با شخص حقوقی م

 .از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست

سایر   -198ماده   در  و  حقوقی  اشخاص  تصفیه  مدیران  منحله،  شرکتهاي  در 

به  غیردولتی  حقوقی  اشخاص  مدیران  به شرکتها  نسبت  فردي،  یا  جمعی  طور 

هایی که اشخاص ت پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیا

موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا  حقوقی به  

می  آن  ایصال  یا  با وصول  باشد  شده  قطعی  آنها  مدیریت  دوران  در  و  باشند 

شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. این مسوولیت مانع از مراجعه 

 .ضامنها به شخص حقوقی نیست

 

به   -199ماده   یا حقوقی که  قانون  هر شخص حقیقی  این  موجب مقررات 

مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است درصورت تخلف از انجام 

وظایف مقرره عالوه بر مسوولیت تضامنی که با مودي در پرداخت مالیات  

موجب مقررات این قانون مکلف هر شخص حقیقی یا حقوقی که به   -199ماده  

به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است درصورت تخلف از انجام وظایف 

مقرره عالوه بر مسوولیت تضامنی که با مودي در پرداخت مالیات خواهد داشت،  
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۱۲٥ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

جریمه مشمول  داشت،  ده  خواهد  معادل  پرداخت  %10درصد(اي  مالیات   (

) مالیات به ازاي هر ماه نسبت  %5/2درصد(و نیم   د مقرر و دونشده در موع

 .به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود

دریافت  توسط  مالیات  دراین چنانچه  شود،  پرداخت  وجوه  صورت کننده 

) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات %5/2درصد(جریمه دو و نیم  

کس  به  مکلفین  از  مزبور  مودي  و وصول  توسط  مطالبه  مالیات،  ایصال  و  ر 

 خواهد شد.

) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر  %10درصد(ي معادل ده  امشمول جریمه 

) مالیات به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید %5/2درصد(و نیم   و دو

 .پرداخت، خواهد بود

صورت جریمه  کننده وجوه پرداخت شود، دراین چنانچه مالیات توسط دریافت 

خ پرداخت مالیات توسط مودي ) موضوع این ماده تا تاری%5/2درصد(دو و نیم  

 مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.

اي  در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه -200ماده  

عالوه   تخلف  صورت  در  است  گردیده  مقرر  رسمی  اسناد  دفاتر  براي 

هاي متعلق  ت مالیات یا مالیات مسئولیت تضامنی سردفتر با مودي در پرداخبر

) آن نیز خواهد بود و در  %20درصد (اي معادل بیست مربوط، مشمول جریمه 

تکرار  درجه  به  مورد  تعزیري  حبس  مقررات   شش مجازات  رعایت  با  نیز 

 .مربوط محکوم خواهد شد

اي براي  در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه  -200ماده  

بر  عالوه  تخلف  صورت  در  است  گردیده  مقرر  رسمی  اسناد  مسئولیت  دفاتر 

هاي متعلق مربوط، مشمول تضامنی سردفتر با مودي در پرداخت مالیات یا مالیات 

نیز خواهد بود و در مورد تکرار %20درصد (اي معادل بیستجریمه   به  ) آن 

مربوط محکوم خواهد نیز با رعایت مقررات    شش مجازات حبس تعزیري درجه

 .شد

 

هرگاه مودي به قصد فرار از مالیات از روي علم و عمد به ترازنامه   -201ماده  

مالیات  و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که براي تشخیص  

باشد و برخالف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید  مالك عمل می 

حساب سود تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه ویا براي سه سال متوالی از  

هاي مقرر در این قانون  ها و مجازات و زیان خودداري کند عالوه بر جریمه 

 .محروم خواهدشدهاي قانونی در مدت مذکور ها و بخشودگی از کلیه معافیت 

هرگاه مودي به قصد فرار از مالیات از روي علم و عمد به ترازنامه   -201ماده  

مالیات  ساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که براي تشخیص  و ح 

باشد و برخالف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا مالك عمل می 

حساب سود و زیان  براي سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و

بر جریمه  کند عالوه  مجازات خودداري  و  مقرها  کلیه هاي  از  قانون  این  در  ر 

 .محروم خواهدشدهاي قانونی در مدت مذکور ها و بخشودگی معافیت 

 

مالیاتی کشور   -202ماده   امور  یا سازمان  اقتصادي و دارایی  امور  وزارت 

خروج می  از  از«براي   تواند  آنها  قطعی  بدهی  میزان  که  مالیاتی  بدهکاران 

ربط  برداري از مراجع قانونی ذي اشخاص حقوقی تولیدي داراي پروانه بهره

درصد( بیست  پنج %20از  مبلغ  یا  و  شده  ثبت  سرمایه   (

حقیقی  5,000,000,000میلیارد( اشخاص  و  اشخاص حقوقی  سایر  ریال،   (

ده از  ثبت%10درصد(تولیدي  سرمایه  میلیارد   )  دو  یا  و  شده 

ما -202ماده   امور  سازمان  یا  دارایی  و  اقتصادي  امور  کشور وزارت  لیاتی 

بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از«براي اشخاص  تواند از خروجمی 

بهره  پروانه  داراي  تولیدي  ذي حقوقی  قانونی  مراجع  از  بیست برداري  از  ربط 

) ریال،  5,000,000,000) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد(%20درصد(

) سرمایه ثبت  %10درصد(ي از ده سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولید
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۱۲٦ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

یکصد  2,000,000,000( از  حقیقی  اشخاص  سایر  و  ریال   (

 است از کشور جلوگیري نماید. بیشتر  ) ریال»100,000,000میلیون(

تأیید   و  درخواست  با  عازم سفر واجب  اشخاص  مورد  در  ماده  این  حکم 

ذي  اعزاممراجع  مالیاتی  ربط  بدهی  پرداخت  نبودن  میسور  بر  مبنی  کننده 

 باشد.وط، با اخذ تضمین الزم جاري نمی مرب

حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی  

از  اعم  مالیاتی شخص حقوقی  قطعی  بدهی  درآمد شخص  بابت  بر  مالیات 

هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر  حقوقی یا مالیات 

مدیریت آنان بوده نیز جاري است.    باشد و مربوط به دورانو ایصال آن می 

سازمان  یا  وزارت  اعالم  با  ذیربط  ماده  مراجع  این  اجراي  به  مکلف  مزبور 

 باشند.می 

که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام   در صورتی -تبصره  

به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی  

تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام  کشور می 

 نماید. 

) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد 2,000,000,000شده و یا دو میلیارد (

 است از کشور جلوگیري نماید. بیشتر  ) ریال»100,000,000میلیون(

حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع 

بودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ کننده مبنی بر میسور نربط اعزامذي 

 باشد.تضمین الزم جاري نمی 

حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت 

مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا  بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از 

آن    هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصالمالیات 

مدیریت آنان بوده نیز جاري است. مراجع ذیربط با باشد و مربوط به دوران  می 

 باشند.مزبور مکلف به اجراي این ماده می اعالم وزارت یا سازمان 

که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام   در صورتی - تبصره  

ایند سازمان امور مالیاتی  به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نم

 تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید. کشور می 
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۱۲۷ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

  ��ل ���م: ابالغ  ��ل ���م: ابالغ 

ابالغ و در نسخۀ   اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودي  ـ  203ماده  

پیدا نشود اوراق مالیاتی    دسترسی ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه به خود مودي  

او به یا محل کار  او    باید در محل سکونت  یا مستخدمین  از بستگان  یکی 

ابالغ گردد مشروط بر این که به نظر مأمور ابالغ سن ظاهري این اشخاص  

براي تمیز اهمیت اوراق مورد ابالغ کافی بوده و بین مودي و شخصی که  

 منفعت نباشد.دارد تعارض  اوراق را دریافت می 

یا مستخدمین  هرگاه مودي یا در صورت عدم حضور وي بستگان   ـ  1تبصره  

برگها  گرفتن  از  کهاو  در صورتی  یا  نمایند  اشخاص  هیچ  استنکاف  از  یک 

آنان از گرفتن اوراق یا عدم  مذکور در محل نباشند مأمور ابالغ باید امتناع  

قید اول    حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه  نموده ونسخۀ 

اوراق  نماید.  الصاق  مودي  کار  محل  یا  سکونت  محل  درب  به  را  اوراق 

قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابالغ  مالیاتی که به ترتیب فوق ابالغ شده،  

 شود. به مودي محسوب می 

اوراق مالیاتی از  تواند براي ابالغ  سازمان امور مالیاتی کشور می  ـ  2تبصره  

باید اوراق مالیاتی را به  سفارشی استفاده نماید. مأمور پست    خدمات پست

ثانی  ابالغ و در نسخۀ  او در محل  یا بستگان و مستخدمین  شخص مودي 

رسید اخذ کند و چنانچه مودي یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع 

موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخۀ دوم را  کنند، مأمور پست این  

مالیاتی عودت  شده الصاق می نشانی تعیین به   کند و نسخۀ اول را به ادارة 

دهد. هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با می 

این تاریخ مجددا مراجعه   "، عبارت  قید تاریخ مراجعه پانزده روز پس از 

یین شده  تعرا در اوراق مذکور قید و نسخۀ دوم را به نشانی    "خواهد شد

دهد. مأمور پست در مراجعۀ بعدي  کند و نسخۀ اول را عودت می الصاق می 

ابالغ و در نسخۀ   اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودي ـ  203ماده  

پیدا نشود اوراق مالیاتی    ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه به خود مودي دسترسی 

یکی از بستگان یا مستخدمین او ابالغ   باید در محل سکونت یا محل کار او به

د مشروط بر این که به نظر مأمور ابالغ سن ظاهري این اشخاص براي تمیز  گرد

اهمیت اوراق مورد ابالغ کافی بوده و بین مودي و شخصی که اوراق را دریافت 

 دارد تعارض منفعت نباشد.می 

یا مستخدمین او  هرگاه مودي یا در صورت عدم حضور وي بستگان   ـ  1تبصره  

یک از اشخاص مذکور در  هیچ  یند یا در صورتی که استنکاف نما از گرفتن برگها 

آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص محل نباشند مأمور ابالغ باید امتناع  

فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده ونسخۀ اول اوراق را به درب محل  

غ سکونت یا محل کار مودي الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابال

 شود.قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابالغ به مودي محسوب می شده، 

می  ـ  2تبصره   کشور  مالیاتی  امور  ابالغ  سازمان  براي  از تواند  مالیاتی  اوراق 

پست   مأمور  نماید.  استفاده  سفارشی  پست  به خدمات  را  مالیاتی  اوراق  باید 

در نسخۀ ثانی رسید   شخص مودي یا بستگان و مستخدمین او در محل ابالغ و 

اخذ کند و چنانچه مودي یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند، مأمور 

این   نشانی  پست  به  را  دوم  نسخۀ  و  قید  مذکور  اوراق  نسخ  در  را  موضوع 

دهد. هرگاه  کند و نسخۀ اول را به ادارة مالیاتی عودت می شده الصاق می تعیین 

، محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعههیچ یک از اشخاص یاد شده در  

را در اوراق  "پانزده روز پس از این تاریخ مجددا مراجعه خواهد شد "عبارت  

کند و نسخۀ اول را تعیین شده الصاق می مذکور قید و نسخۀ دوم را به نشانی  

دهد. مأمور پست در مراجعۀ بعدي در صورت عدم حضور اشخاص عودت می 

ر را در ذیل اوراق قید و نسخۀ دوم را به نشانی تعیین شده الصاق فوق این ام
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۱۲۸ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

در صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخۀ  

اول را به ادارة مالیاتی کند و نسخۀ  دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می 

می  بدینعودت  اوراقی که  می   ترتیبدهد.  االصاق  تاریخ شوند  ،   ز  الصاق 

 شود.شده محسوب می ابالغ 

 ترتیب دهد. اوراقی که بدین اول را به ادارة مالیاتی عودت می کند و نسخۀ  می 

 شود. شده محسوب می الصاق ، ابالغ  شوند از تاریخ الصاق می 

اوراق مالیاتی    دومـ مأمور ابالغ باید مراتب زیر را در نسخۀ اول و   204ماده  

 ریح و امضا نماید:تص 

 و عدد.و سال به حروف  ابالغ با تعیین روز و ماه   و تاریخ الف ـ محل 

با مودي  ب ـ نام کسی که اوراق به او ابالغ شده با تعیین این که چه نسبتی  

 دارد.

)  203(مادة    ج ـ نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصرة

 .این قانون 

اوراق مالیاتی    ـ مأمور ابالغ باید مراتب زیر را در نسخۀ اول و دوم  204ماده  

 ریح و امضا نماید:تص 

 و عدد.و سال به حروف  ابالغ با تعیین روز و ماه   و تاریخ الف ـ محل 

با مودي  ب ـ نام کسی که اوراق به او ابالغ شده با تعیین این که چه نسبتی  

 دارد.

) 203مادة (  ج ـ نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصرة 

 .این قانون 

 

به دولت   ـ اگر مودي یکی از ادارات دولتی یا موسسات وابسته  205ماده  

مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره باشد، اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم  

 .یا موسسه ابالغ گردد

به دولت باشد،    اگر مودي یکی از ادارات دولتی یا موسسات وابسته  ـ 205ماده  

مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره یا موسسه اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم  

 .ابالغ گردد

 

اگر مودي شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد، اوراق   ـ  206ماده  

دیگري که از طرف شرکت حق امضا دارند مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص 

 ابالغ شود.

مادة ( تبصره ـ تبصرة آن در مورد شرکت 203مقررات  قانون و  این  هاي ) 

 .و سایر اشخاص حقوقی نیز مجري است   تجاري

اگر مودي شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد، اوراق   ـ  206ماده  

از   یا اشخاص دیگري که  باید به مدیر  طرف شرکت حق امضا دارند مالیاتی 

 ابالغ شود.

  هاي تجاري ) این قانون و تبصرة آن در مورد شرکت 203مقررات مادة ( تبصره ـ

 .و سایر اشخاص حقوقی نیز مجري است

 

ـ در مواردي که مودي محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا   207ماده  

د در صورتی که اوراق  محل ابالغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مور

مودي ابالغ شود و در پرونده مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت  

دلیل و اثري حاکی از اطالع مودي ازاین موضوع بوده و به این نشانی ایراد  

که محل  مادامی  باشد،  اعالم نکرده  کار  یا  محل سکونت  عنوان  به  دیگري 

 .، قانونی و صحیح است ن نشانی به همانکند، ابالغ اوراق مالیاتی  

یا   207ماده   ـ در مواردي که مودي محلی را به عنوان محل کار یا سکونت 

محل ابالغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مورد در صورتی که اوراق  

مودي ابالغ شود و در پرونده مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت  

از اطالع مودي ازاین موضوع بوده و به این نشانی ایراد  دلیل و اثري حاکی  

دیگري به عنوان محل سکونت یا کار اعالم نکند،  نکرده باشد، مادامی که محل 

 .، قانونی و صحیح است به همان نشانی ابالغ اوراق مالیاتی 
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 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

در مواردي که نشانی مودي در دست نباشد اوراق مالیاتی یک   ـ  208ماده  

ثیراالنتشار حوزة ادارة امور مالیاتی محل و اگر در محل  روزنامۀ ک نوبت در  

ترین محل به حوزة ادارة کثیراالنتشار نزدیک مزبور روزنامه نباشد در روزنامۀ 

مالیاتی   از روزنامه امور  مرکز آگهی می یا یکی  این هاي کثیراالنتشار  شود. 

 آگهی درحکم ابالغ به مودي محسوب خواهد شد.

، محل  راق مالیاتی ابالغ شده باید عالوه بر مطالب مربوط در متن او  ـ1تبصره  

 درج شده باشد.، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مودي  مراجعه 

)  207در مورد مودیان مالیات مستغالت که نشانی آنها طبق مادة ( ـ2تبصره 

ترتیب   به  مالیاتی  اوراق  نباشد  مشخص  قانون  مادة  این  تبصرة  در  مذکور 

قانون)  203( آن    این  مالیات  که  مستغلی  محل  ابالغ به  است  مطالبه  مورد 

 خواهد شد.

در مواردي که نشانی مودي در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت  ـ  208ماده  

مزبور در روزنامۀ ک اگر در محل  و  مالیاتی محل  امور  ادارة  ثیراالنتشار حوزة 

روزنامۀ  در  نباشد  نزدیک روزنامه  امور تکثیراالنتشار  ادارة  حوزة  به  محل  رین 

روزنامه مالیاتی   از  یکی  می یا  آگهی  مرکز  کثیراالنتشار  آگهی  هاي  این  شود. 

 درحکم ابالغ به مودي محسوب خواهد شد.

، محل راق مالیاتی ابالغ شده باید عالوه بر مطالب مربوط در متن او ـ1تبصره  

 شد.درج شده با، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مودي  مراجعه 

) این 207در مورد مودیان مالیات مستغالت که نشانی آنها طبق مادة ( ـ2تبصره  

) این 203مذکور در تبصرة مادة (قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی به ترتیب 

 مورد مطالبه است ابالغ خواهد شد.به محل مستغلی که مالیات آن   قانون
  

 

، جز درمواردي که راجع به ابالغ ـ مقررات آیین دادرسی مدنی   209ماده  

در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابالغ اورق مالیاتی اجرا خواهد 

 .شد

، جز درمواردي که در  ـ مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابالغ  209ماده  

 .این قانون مقرر گردیده است در مورد ابالغ اورق مالیاتی اجرا خواهد شد
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۱۳۰ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

  ��ل ��م: و�ول ما�یات ��ل ��م: و�ول ما�یات

روز از تاریخ   ـ هرگاه مودي مالیات قطعی شدة خود را ظرف ده 210ماده  

ابالغ برگ قطعی پرداخت ننماید ادارة امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی 

کند ظرف یک ماه ازتاریخ ابالغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا  به او ابالغ می 

 ور مالیاتی بدهد. امترتیب پرداخت آن را به ادارة  

تشخیص قطعی  ، مدارك  در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات  ـ  1تبصره  

 ، مبلغ پرداخت شدة قبلی و جریمۀ متعلق درج گردد. ، سال مالیاتی بدهی

یا   ـ  2تبصره   دراظهارنامه  مذکور  مودي  قبول  مورد  مالیات  از  قسمت  آن 

شود و از طریق عملیات  می ترازنامۀ تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی  

 .اجرایی قابل وصول است 

روز از تاریخ ابالغ   ـ هرگاه مودي مالیات قطعی شدة خود را ظرف ده 210ماده  

به موجب برگ اجرایی به او ابالغ   برگ قطعی پرداخت ننماید ادارة امور مالیاتی

کند ظرف یک ماه ازتاریخ ابالغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت می 

 ور مالیاتی بدهد. امآن را به ادارة  

مالیات  ـ  1تبصره   مبلغ  و  نوع  باید  اجرایی  برگ  تشخیص قطعی  ، مدارك  در 

 متعلق درج گردد.   ، مبلغ پرداخت شدة قبلی و جریمۀ، سال مالیاتی بدهی

آن قسمت از مالیات مورد قبول مودي مذکور دراظهارنامه یا ترازنامۀ   ـ   2تبصره  

شود و از طریق عملیات اجرایی قابل می تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی  

 .وصول است 

هرگاه مودي پس از ابالغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات   ـ  211ماده  

را کال   مطالبه  ترتیب  مورد  یا  نکند  به  پرداخت  را  آن  امور  پرداخت  ادارة 

و جرایم متعلق به اضافۀ ده    مالیاتی ندهد به اندازة بدهی مودي اعم از اصل 

توقیف  %10درصد( مودي  مطالبات  و  غیرمنقول  یا  منقول  اموال  از  بدهی   (

 خواهد شد.

مالیاتی    امور  عهدة اجرائیات ادارة صدور دستور توقیف و دستور اجراي آن به  

 باشد.می 

هرگاه مودي پس از ابالغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد  ـ  211ماده  

ادارة امور مالیاتی ندهد پرداخت آن را به  مطالبه را کال پرداخت نکند یا ترتیب  

از اصل  اعم  اندازة بدهی مودي  به اضافۀ ده درصد(  به  ) %10و جرایم متعلق 

 یرمنقول و مطالبات مودي توقیف خواهد شد.بدهی از اموال منقول یا غ 

امور مالیاتی    عهدة اجرائیات ادارة صدور دستور توقیف و دستور اجراي آن به  

 باشد.می 

 

 : توقیف اموال زیر ممنوع است ـ 212ماده 

 .و وظیفه  و سه چهارم حقوق بازنشستگی  ـ دو سوم حقوق حقوق بگیران  1

لوازمی که براي رفع حوائج ضروري مودي وافراد تحت  ـ لباس و اشیا و   2

النفقۀ    اشخاص واجب تکفل او الزم است و همچنین آذوقۀ موجود و نفقۀ  

 .مودي 

تأمین حداقل  ـ ابزار و آالت کشاورزي و صنعتی و وسایل کسب که براي   3

 .معیشت مودي الزم است 

 : توقیف اموال زیر ممنوع است ـ 212ماده 

 .و وظیفه  و سه چهارم حقوق بازنشستگی  ـ دو سوم حقوق حقوق بگیران  1

ـ لباس و اشیا و لوازمی که براي رفع حوائج ضروري مودي وافراد تحت   2

 .النفقۀ مودي   ب اشخاص واج تکفل او الزم است و همچنین آذوقۀ موجود و نفقۀ  

ابزار و آالت کشاورزي و صنعتی و وسایل کسب که براي   3 تأمین حداقل  ـ 

 .معیشت مودي الزم است 

 .ـ محل سکونت به قدر متعارف  4

 



 

 )17/11/1398(تنظیمی  مستقیمنویس الیحه اصالح قانون مالیات هاي پیش جدول
 مدیریت خدمات مالیاتی  –معاونت کسب و کار 

 

۱۳۱ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

 .ـ محل سکونت به قدر متعارف  4

شود زائد بر می مالی که براي توقیف در نظر گرفته    هرگاه ارزش ـ  1تبصره  

تفکیک   قابل  و  بوده  مالیاتی مودي  بدهی  تمام میزان  و   توقیف مال    نباشد، 

می فروخته   مسترد  مازاد  و  شد  این  خواهد  مگر  مودي شود  اموال    که 

 معادل میزان فوق معرفی نماید.دیگري  بالمعارض  

ز ـ  2تبصره   از  یکی  مودي  خانه  هرگاه  یک  در  که  باشد  زندگی وجین 

متعلق به زن و    البیت آنچه عادتا مورد استفادة زنان استنمایند، از اثاث می 

می  شناخته  به شوهر  متعلق  که بقیه  آن  مگر  معلوم شود  فوق  ترتیب  خالف 

 شود.

از کشاورزي و صنعتی تولیدي    واحدهاي   توقیف  ـ  3تبصره   مداعم  ت  در 

 د موجب تعطیل واحد تولیدي گردد. عملیات اجرایی نبای 

 

توقیف در نظر گرفته   ـ  1تبصره   براي  مالی که  بر می هرگاه ارزش  شود زائد 

و فروخته   توقیف مال    نباشد، تماممیزان بدهی مالیاتی مودي بوده و قابل تفکیک  

دیگري  اموال بالمعارض    که مودي شود مگر این  خواهد شد و مازاد مسترد می 

 معادل میزان فوق معرفی نماید.

نمایند،  زندگی می هرگاه مودي یکی از زوجین باشد که در یک خانه   ـ  2تبصره  

متعلق به زن و بقیه متعلق به   البیت آنچه عادتا مورد استفادة زنان است از اثاث  

 خالف ترتیب فوق معلوم شود. شود مگر آن که شوهر شناخته می 

 

صنعتی تولیدي    واحدهاي   توقیف  ـ  3تبصره   و  کشاورزي  از  مداعم  ت در 

 عملیات اجرایی نباید موجب تعطیل واحد تولیدي گردد. 

امور مالیاتی    ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیلۀ ارزیاب ادارة ـ  213ماده  

می  مودي  ولی  آمد  باتودیع حق به عمل خواهد  طبق تواند  ارزیابی  الزحمۀ 

که   کند  تقاضا  دادگستري  رسمی  کارشناسان  دستمزد  به  مربوط  مقررات 

 ارزیاب رسمی به عمل آید.  ارزیابی اموال وسیلۀ

به   امور مالیاتیارزیابی اموال مورد توقیف به وسیلۀ ارزیاب ادارة   ـ  213ماده  

الزحمۀ ارزیابی طبق مقررات تواند باتودیع حق عمل خواهد آمد ولی مودي می 

اموال  مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستري تقاضا کند که ارزیابی 

 ارزیاب رسمی به عمل آید.  وسیلۀ 

 

م ـ  214ماده   و  آگهی حراج  به  مربوط  اقدامات الزم  فروش  کلیۀ  و  زایده 

مسئول اجرائیات ادارة  عهدة  م از منقول و غیرمنقول بهاموال مورد توقیف اع

باشد. در مورد فروش اموال غیرمنقول در صورتی که پس از  امور مالیاتی می 

انجام تشریفات مقرر وتعیین خریدار، مالک براي امضاي سند حاضر نشود  

 اجرائیات ادارة امور مالیاتی به استناد مدارك مربوط ازادارة ثبت محلمسئول  

ثبت اسناد و امالك تقاضاي انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و ادارة  

 .مکلف به اجراي آن است 

زایده و فروش اموال کلیۀ اقدامات الزم مربوط به آگهی حراج و م ـ  214ماده  

به غیرمنقول  و  منقول  از  اعم  توقیف  امور عهدة  مورد  ادارة  اجرائیات  مسئول 

باشد. در مورد فروش اموال غیرمنقول در صورتی که پس از انجام می مالیاتی  

مسئول  نشود  حاضر  سند  امضاي  براي  مالک  وتعیین خریدار،  مقرر  تشریفات 

اجرائیات ادارة امور مالیاتی به استناد مدارك مربوط ازادارة ثبت محل تقاضاي  

ادارة   اانتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و  مالك مکلف به ثبت اسناد و 

 . اجراي آن است 

 

پس از دو  ـ در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که  215ماده  

شود) خریداري  می نوبت آگهی (که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی  

امور   سازمان  نشود  پیدا  آن  می براي  کشور  ارزیابی  مالیاتی  مطابق  تواند 

توقی 215ماده   منقول  اموال غیر  مورد  از دو  ف شده در صورتی که ـ در  پس 

شود) خریداري  می نوبت آگهی (که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی  

تواند مطابق ارزیابی کارشناس  مالیاتی کشور می براي آن پیدا نشود سازمان امور  
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۱۳۲ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

کل بدهی مودي به عالوة هزینۀ متعلقۀ از  کارشناس رسمی دادگستري معادل 

 مورد توقیف تملک وبهاي آن را به حساب بدهی مودي منظور نماید.   مال

سازمان امور    در صورتی که مودي قبل از انتقال مال مذکور به نام ـ  1تبصره  

بدهی خود باشد سازمان امور    ، حاضر به پرداخت گري مالیاتی کشور و یا دی

بدهی   دریافت  با  کشور  درصد(مالیاتی  ده  اضافۀ  به  ب%10مودي  و )  دهی 

 نماید. هاي متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می هزینه

در صورتی که مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده  ـ  2تبصره  

داشت  فروش  آمادگی جهت  اگر  و مودي  باشد  باشد  در ه  نماید  درخواست 

 .شرایط مساوي اولویت با مودي است 

 

معادل  دادگستري  مال مورد رسمی  از  متعلقۀ  هزینۀ  به عالوة  مودي  بدهی  کل 

 ه حساب بدهی مودي منظور نماید. توقیف تملک وبهاي آن را ب

سازمان امور    در صورتی که مودي قبل از انتقال مال مذکور به نام ـ  1تبصره  

بدهی خود باشد سازمان امور   ، حاضر به پرداخت گري مالیاتی کشور و یا دی

بدهی   دریافت  با  کشور  درصد(مالیاتی  ده  اضافۀ  به  و  %10مودي  بدهی   (

 نماید. مزبور رفع توقیف می هاي متعلقه از ملک  هزینه

در صورتی که مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد  ـ   2تبصره  

داشت فروش  جهت  آمادگی  مودي  اگر  و  باشد  شرایط  ه  در  نماید  درخواست 

 .مساوي اولویت با مودي است 

اجرایی راجع به مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات   ـ  216ماده  

که طبق مقررات اجرایی  مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی 

باشد هیأت حل اختالف مالیاتی خواهد بود. مالیاتها قابل مطالبه و وصول می 

فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأي صادر خواهد    به شکایات مزبور به

 .االجراء استصادره قطعی و الزم شد. رأي  

حاکی از این  هاي مستقیم در صورتی که شکایت  رد مالیات در مو  ـ  1تبصره  

، به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه  باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت 

به  رأي  دانست ضمن صدور  وارد  را  مالیاتی شکایت  اختالف  هیأت حل 

به  نسبت  یا  اقدام الزم صادر  و  قرار رسیدگی  مورد  اجرائیه حسب  بطالن 

صادره صادر خواهد کرد. رأي  رسیدگی و رأي  مالیات مودي  درآمد مشمول  

 . قطعی است از هیأت حل اختالف 

مالیات  ـ   2تبصره   مورد  شکایتدر  هرگاه  غیرمستقیم  این    هاي  از  اجرایی 

رسیدگی به این شکایت    جهت باشد که مطالبۀ مالیات قانونی نیست مرجع 

ي هیأت مزبور در این باره نیز هیأت حل اختالف مالیاتی خواهد بود و رأ 

 .االجراء است قطعی و الزم 

اقدامات   ـ  216ماده   از  ناشی  شکایات  به  رسیدگی  به مرجع  راجع  اجرایی 

یا حقوقی  از حقیقی  اعم  از اشخاص  که طبق مقررات اجرایی  مطالبات دولت 

باشد هیأت حل اختالف مالیاتی خواهد بود. به مالیاتها قابل مطالبه و وصول می 

اهد شد. فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأي صادر خو   شکایات مزبور به 

 .االجراء است صادره قطعی و الزمرأي  

حاکی از این  هاي مستقیم در صورتی که شکایت  در مورد مالیات  ـ   1تبصره  

، به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت 

هیأت حل اختالف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأي به بطالن  

ب مورد قرار رسیدگی و اقدام الزم صادر یا نسبت به درآمد مشمول اجرائیه حس

مودي   رأي  مالیات  و  رأي  رسیدگی  کرد.  هیأت حل صادره  صادر خواهد  از 

 .قطعی استاختالف  

اجرایی از این جهت   هاي غیرمستقیم هرگاه شکایت در مورد مالیات  ـ  2تبصره  

سیدگی به این شکایت نیز هیأت ر  باشد که مطالبۀ مالیات قانونی نیست مرجع 

و   قطعی  باره  این  در  مزبور  هیأت  رأي  و  بود  خواهد  مالیاتی  اختالف  حل 

 .االجراء است الزم
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۱۳۳ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

دولت و بهاي    مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات

مالیات   از  نیز آن دسته  بین رفته و  از  غیرمستقیم که طبق    هاي مال قاچاق 

باید حل و فصل شود نخواهد  مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص  

 بود. 

دولت و بهاي مال    مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات

غیرمستقیم که طبق مقررات   هاي قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات  

 باید حل و فصل شود نخواهد بود.به خود در مراجع خاص   مخصوص

شود که یک  به وزارت امور اقتصادي و دارایی اجازه داده می  ـ  217ماده  

گردد  قانون وصول می درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این

) در حساب مخصوص در  دولتی   هاي (به استثناي مالیات بر درآمد شرکت 

نظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و  خزانه م

مالیات فعالیت موثري  در امر وصول کهوکسانی  کارکنان حسابرسی و تشویق

دارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به  و یا می مبذول داشته  

 .یر مستثنی است و کلیۀ مقررات مغا  مالیات پاداش وصولی از شمول   عنوان 

گزارشی از وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است که در هر شش ماه 

طبقات و سطوح مختلف میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین 

 درآمد را به کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمی تقدیم نماید.

شود که یک درصد  به وزارت امور اقتصادي و دارایی اجازه داده می  ـ  217ماده  

این  موضوع  جرایم  و  مالیات  بابت  که  وجوهی  می از  وصول  (به قانون  گردد 

بر درآمد شرکت  مالیات  ) در حساب مخصوص در خزانه دولتی   هاي استثناي 

منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی  

مالیات فعالیت موثري مبذول داشته   در امر وصولکهوکسانی  کارکنان و تشویق 

پاداش    دارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان و یا می 

 .و کلیۀ مقررات مغایر مستثنی است مالیات وصولی از شمول  

ماه  در هر شش  که  است  دارایی موظف  و  اقتصادي  امور  از وزارت  گزارشی 

طبقات و سطوح مختلف درآمد ت وصولی بین میزان وصول مالیات و توزیع مالیا 

 را به کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمی تقدیم نماید. 

 

  هاي وزارتخانه  نامۀ مربوط به قسمت وصول مالیات توسط آیین  ـ  218ماده  

وزارت امور اقتصادي  امور اقتصادي و دارایی و دادگستري تصویب و توسط  

 .گذارده خواهد شدو دارایی به موقع اجرا 
 
 

 

 

 

 
 
 

امور   هاي وزارتخانه   نامۀ مربوط به قسمت وصول مالیات توسط آیین  ـ  218ماده  

توسط   و  تصویب  دادگستري  و  دارایی  و  و  اقتصادي  اقتصادي  امور  وزارت 

 .دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد
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 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

����ص و ��ا�ع ما�یا�ی 
����ص و ��ا�ع ما�یا�ی باب پ��م:   باب پ��م: سازمان 

  سازمان 

����ص ما�یات و وظا�ف و ا�تیارات آ�ھا 
����ص ما�یات و وظا�ف و ا�تیارات آ�ھا  ��ل اول: ��ا�ع 

 ��ل اول: ��ا�ع 
وصول   -219ماده   و  مطالبه  مالیات،  مشمول  درآمد  تشخیص  و  شناسایی 

شود که  مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می 

) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی  59الف) ماده (موجب بند (به  

ایران   اسالمی  جمهوري  فرهنگی  دادنو  انجام  نحوه  است.  گردیده   ایجاد 

اختیارات و برخورداري از صالحیت  تکالیف از  استفاده  از  و  هاي هر یک 

مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجراي احکام مقرر  

اي خواهدبود که حداکثر ظرف مدت شش نامهاین قانون به موجب آییندر

کشور،   مالیاتی  امور  سازمان  پیشنهاد  به  قانون  این  تصویب  از  پس  به ماه 

 وزیر امور اقتصادي و دارایی خواهد رسید.تصویب 

سازمان امور مالیاتی کشور با اجراي طرح جامع مالیاتی و استفاده   -1تبصره

و  ترتیبات  ماشینی(مکانیزه)،  روشهاي  و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  از 

از قبیل ثبترویه  با آن شامل مواردي  ارائه  هاي اجرائی متناسب  نام، نحوه 

ثبت اظهار مالیات،  وصول  و  مطالبه  رسیدگی،  مالیات،  پرداخت  نامه، 

مالیاتی   امور  ادارات  تعیین  و  مالیاتی  اوراق  ابالغ  مودیان،  اعتراضات 

کند. حکم این تبصره  صالح براي انجام موارد فوق را تعیین و اعالم می ذي 

شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابالغ 

 اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.

منظور تسهیل در انجام  سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است به    -2تبصره

استثناي تشخیص و تعیین  هاي خود بهامور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیت 

مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش  

نامه د. نحوه واگذاري و انجام دادن تکالیف طبق آیین غیردولتی واگذار کن

می  تهیه  مالیاتی کشور  امور  سازمان  توسط  که  است  و ظرف  اجرائی  شود 

الیات  شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول م -219ماده  

موجب شود که به  موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می 

) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  59الف) ماده (بند ( 

تکالیف و استفاده   ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادنجمهوري اسالمی ایران  

یک از مأموران مالیاتی و اداره   هاي هراز اختیارات و برخورداري از صالحیت

در  مقرر  احکام  اجراي  ترتیبات  همچنین  و  مالیاتی  موجب امور  به  قانون  این 

اي خواهدبود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون نامه آیین

وزیر امور اقتصادي و دارایی  به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب 

 خواهد رسید.

سازمان امور مالیاتی کشور با اجراي طرح جامع مالیاتی و استفاده از   - 1تبصره

هاي  فناوري اطالعات و ارتباطات و روشهاي ماشینی(مکانیزه)، ترتیبات و رویه 

ثبت  قبیل  از  مواردي  شامل  آن  با  متناسب  اظهارنامه، اجرائی  ارائه  نحوه  نام، 

مالیا مطالبه و وصول  مالیات، رسیدگی،  مودیان،  پرداخت  اعتراضات  ثبت  ت، 

مالیاتی ذي  ادارات امور  مالیاتی و تعیین  انجام موارد ابالغ اوراق  صالح براي 

این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در فوق را تعیین و اعالم می  کند. حکم 

مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابالغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات 

 نیست.

منظور تسهیل در انجام امور ان امورمالیاتی کشور مجاز است به سازم   -2تبصره

استثناي تشخیص و تعیین مأخذ هاي خود بهمالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیت 

مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی  

ه اجرائی است نامواگذار کند. نحوه واگذاري و انجام دادن تکالیف طبق آیین 

تهیه می  مالیاتی کشور  امور  از  شود و ظرف مدت شش که توسط سازمان  ماه 
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۱۳٥ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

تصویب ) به1/1/1395االجراء شدن این قانون (ماه از تاریخ الزممدت شش 

 رسد.وزیر امور اقتصادي و دارایی می 

) ماده  2)، تبصره (88ماده ()،  86)، ماده (53) ماده (9درتبصره (  -3تبصره

) عبارت  143) ماده (2) و تبصره (126)، ماده(109) ماده (5)، تبصره(103(

روز»، «ظرف  هاي «ظرف ده«تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت 

 شود.روز» می روز» و «منتهی ظرف سی سی 

تصویب وزیر امور اقتصادي  ) به1/1/1395االجراء شدن این قانون (تاریخ الزم 

 رسد.و دارایی می 

(  - 3تبصره (9درتبصره  ماده   (53) ماده   ،(86) ماده   ،(88) تبصره  ماده 2)،   (

) عبارت «تا  143) ماده (2) و تبصره (126)، ماده(109) ماده (5)، تبصره(103(

روز»  روز»، «ظرف سی هاي «ظرف دهپایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت 

 شود.روز» می و «منتهی ظرف سی 

 شود:اصالحات عبارتی زیر در این قانون انجام می  -220ماده 

1-  » عبارت  ذیل  مواد  مالیاتی  در  امور  عبارت  سازمان  جایگزین  کشور» 

 گردد: وزارت امور اقتصادي و دارایی» می «

) و تبصره  154) و (114)، (80)، (57)، ( 41)، (40)، (39)، ( 29)، (26مواد (

مواد (2( مواد (159)، (158) ذیل آن،  تبصره ذیل آن،  )، 163)، (160) و 

)  2ه ()، تبصر191)، ماده (186)، تبصره ماده (176)، (169)، (166)، (164(

) ذیل آن و تبصره ماده 2) و (1هاي () و تبصره 215)، ماده (203ذیل ماده (

)230 .( 

2-  » عبارت  زیر  موارد  واژه در  جایگزین  مالیاتی»  امور  و  اداره  ها 

سرممیز  ممیز مالیاتی»، « مأموران تشخیص»، « مأمور تشخیص»، « هاي« عبارت 

دفتر ممیزي»  میزي حوزه مالیاتی»، « دفتر م حوزه مالیاتی»، « حوزه»، «مالیاتی»،« 

 :شوداداره امور اقتصادي و دارایی» می و « 

) تبصره 35)، (34)، (31)، (29)، (27)، (26مواد  ) ماده 3) و (2هاي () و 

)  1هاي () و تبصره 80)، ماده (72) و تبصره ذیل آن، ماده (39) ، ماده (38(

)،  113)، مواد (109ماده (  )5)، تبصره (102) و (88)، (87) آن، مواد (2و (

)114)  ،(117)  ،(126) و   (154) تبصره  و   (2) مواد  آن،   (156)  ،(161  ،(

) و تبصره  186) و (185)، (184)، (183)، (179)، (170)، (164)، (162(

) 229)، (227)، (214)، (213)، (211)، (210)، (208)، (188ذیل آن ، مواد (

 ). 249) و (233( )،232) و تبصره ذیل آن، مواد (230و (

 شود:اصالحات عبارتی زیر در این قانون انجام می  -220ماده 

وزارت سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت « در مواد ذیل عبارت « -1

 گردد: امور اقتصادي و دارایی» می 

) و تبصره 154) و (114)، (80)، (57)، (41)، (40)، (39)، (29)، (26مواد (

)، 164)، (163)، (160) و تبصره ذیل آن، مواد (159)، (158آن، مواد ( ) ذیل  2(

) ذیل ماده 2)، تبصره (191)، ماده (186)، تبصره ماده ( 176)، (169)، (166(

 ).230) ذیل آن و تبصره ماده (2) و (1هاي () و تبصره 215)، ماده (203(

2-  » عبارت  زیر  موارد  واژدر  جایگزین  مالیاتی»  امور  و  ه اداره  ها 

« هاي« عبارت  تشخیص»،  « مأمور  تشخیص»،  « مأموران  مالیاتی»،  سرممیز  ممیز 

دفتر ممیزي» و  دفتر ممیزي حوزه مالیاتی»، « حوزه مالیاتی»، « حوزه»، «مالیاتی»،« 

 :شوداداره امور اقتصادي و دارایی» می «

) 38ماده ()  3) و (2هاي () و تبصره 35)، (34)، (31)، (29)، ( 27)، (26مواد (

) آن،  2) و (1هاي () و تبصره80)، ماده (72) و تبصره ذیل آن، ماده (39، ماده (

)،  117)، (114)، (113)، مواد ( 109) ماده (5)، تبصره (102) و (88)، (87مواد (

)،  170)، (164)، (162)، (161)، (156) آن، مواد (2) و تبصره (154) و (126(

)،  208)، (188) و تبصره ذیل آن ، مواد (186(  ) و185)، (184)، (183)، (179(

) و تبصره ذیل آن، مواد 230) و (229)، (227)، (214)، (213)، (211)، (210(

 ). 249) و ( 233)، (232(
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۱۳٦ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

   ، حذف شد.27/11/1380در تاریخ  -221ماده 

   ، حذف شد.27/11/1380در تاریخ  -222ماده 

   ، حذف شد.27/11/1380در تاریخ  -223ماده 

   ، حذف شد.27/11/1380ریخ در تا -224ماده 

   ، حذف شد.27/11/1380در تاریخ  -225ماده 

مودیانی که مکلف  ـ عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف   226ماده  

ه  وزیان  سود  حساب  و  ترازنامه  و  اظهارنامه  تسلیم  عدم   ستندبه  موجب 

زیان  و  و حساب سود  ترازنامه  به  قانونی رسیدگی  مقرر  موعد  در  که  آنها 

) این قانون نخواهد بود. در  156تسلیم شده است در مهلت مذکور درمادة (

غیر این صورت، درآمد مذکور درترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی 

 قطعی خواهد بود.

نحوي از  شود در صورتی که به  می   ـ به مودیان مالیاتی اجازه داده  تبصره

  از نظر محاسبهتسلیمی  انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان 

مدارك الزم ارائۀ  با  باشد،  انقضاي    اشتباهی شده  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف 

اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا  مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع  

زی و  هر حال    ان اصالحی حساب سود  در  و  نماید  تسلیم  مورد  را حسب 

 باشد. مودي تاریخ تسلیم اظهارنامۀ اول می تاریخ تسلیم اظهارنامۀ  

طرف   226ماده   از  مقرر  موعد  در  اظهارنامه  تسلیم  عدم  حقوقیـ    اشخاص 

آنها که در موعد مقرر  موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان 

) این قانون نخواهد بود. 156است در مهلت مذکور درمادة (  قانونی تسلیم شده

در غیر این صورت، درآمد مذکور درترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی  

 قطعی خواهد بود.

نحوي از انحاء شود در صورتی که به  ـ به مودیان مالیاتی اجازه داده می  تبصره

لیمی اشتباهی شده باشد، با تسدر اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان 

ظرف یک ماه از تاریخ انقضاي مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت  ارائۀ مدارك الزم

را    اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصالحی به رفع  

اظهارنامۀ   تسلیم  تاریخ  حال  هر  در  و  نماید  تسلیم  مورد  تاریخ حسب  مودي 

 باشد. ول می تسلیم اظهارنامۀ ا 

  "اشخاص حقوقی"منحصر کردن مودیان موضوع صدر این ماده به  

 فاقد توجیه به نظر می رسد.

 

 

 

 گسترش مجوز براي اظهارنامه اصالحی   •

  زیان مودي  در مواردي که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و ـ227ماده 

صدور    علی الرأس و   تشخیص شود و همچنین پس از  حسب مورد قبول می 

هایی داشته است که درآمد  فعالیت   ، چنانچه ثابت شود مودي برگ تشخیص 

و یا ادارة امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص  آن را کتمان نموده است  

مطلع  آن  فعاندنبوده  از  از  ناشی  درآمد  محاسبۀ  با  باید  مالیات  هاي  الیت ، 

مابه   و  (  مذکورتعیین  مادة  در  مقرر  مهلت  رعایت  با  آن  ) 157التفاوت 

 .قانون مطالبه شوداین 

زیان اشخاص   در مواردي که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و ـ227ماده  

یا اظهارنامه اشخاص حقیقی شود و همچنین حسب مورد قبول می   حقوقی و 

هایی داشته است فعالیت  ، چنانچه ثابت شود مودي پس از صدور برگ تشخیص 

از   ناشی  درآمد  محاسبۀ  با  باید  مالیات   ، است  نموده  کتمان  را  آن  درآمد  که 

) 157التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در مادة (  هاي مذکورتعیین و مابه  فعالیت 

 .به شودقانون مطال این 
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۱۳۷ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

در مواردي که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مودي   ـ  228ماده  

مورد قبول واقع نشود و یا اساسا مودي اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونی 

مقررات این قانون تشخیص و مطالبه  تسلیم نکرده باشد، مالیات مودي طبق  

 خواهد شد.

اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مودي  در مواردي که   ـ  228ماده  

مورد قبول واقع نشود و یا اساسا مودي اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونی  

طبق   مودي  مالیات  باشد،  نکرده  مطالبه تسلیم  و  تشخیص  قانون  این  مقررات 

 خواهد شد.

 

می  -229 ماده مالیاتی  امور  به  اداره  رسیدگی  براي  یا  توانند  اظهارنامه 

ه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه  تشخیص هرگونه درآمد مودي به کلی

باشد وگرنه و رسیدگی نمایند و مودي مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می

قبل  که  بعدا به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن 

د که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی از تشخیص قطعی درآمد معلوم شو 

 خارج از حدود اختیار مودي میسر نبوده است.

حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختالف براي تشخیص  

 نمایند.درآمد واقعی مودي به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مودي استناد  

توانند براي رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص می اداره امور مالیاتی   -229 ماده

و رسیدگی  ه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه  هرگونه درآمد مودي به کلی

باشد وگرنه بعدا به نفع  نمایند و مودي مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می 

تشخیص قبل از  که  او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن

قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود  

 اختیار مودي میسر نبوده است. 

حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختالف براي تشخیص 

 نمایند.درآمد واقعی مودي به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مودي استناد  

 

نزد  ر  د -230 ماده درآمد  تحصیل  از  حاکی  اسناد  و  مدارك  که  مواردي 

) این قانون موجود 231اشخاص ثالث به استثناي اشخاص مذکور در ماده (

اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و  اشخاص ثالث مکلفباشد  

همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطالعات مربوط به درآمد 

یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف    مودي 

محکوم  دولت  به  وارده  زیان  جبران  به  شود  دولت  متوجه  زیانی  آنها 

به    شد.خواهند وارده  زیان  تعیین  و  ثالث  اشخاص  استنکاف  ثبوت  مرجع 

دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعالم دادستانی انتظامی مالیاتی و  

 به موضوع رسیدگی خواهند نمود. رج از نوبتخا

ارائه اسناد و مدارك مورد   -تبصره   در موارد استنکاف اشخاص ثالث در 

تواند اشخاص  می درخواست اداره امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور 

ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارك مذکور  

ر مواردي که مدارك و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص د -230 ماده

اشخاص ) این قانون موجود باشد  231ثالث به استثناي اشخاص مذکور در ماده (

همچنین اصل یا    اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر وثالث مکلف

یا مشخصات   رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطالعات مربوط به درآمد مودي

او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه 

خواهند  محکوم  دولت  به  وارده  زیان  جبران  به  شود  ثبوت   شد.دولت  مرجع 

وارده زیان  تعیین  و  ثالث  اشخاص  مراجع صالحه قضایی    استنکاف  به دولت 

به موضوع رسیدگی    است که با اعالم دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت

 خواهند نمود.

مورد   -تبصره   مدارك  و  اسناد  ارائه  در  ثالث  اشخاص  استنکاف  موارد  در 

کشور   مالیاتی  امور  سازمان  مالیاتی،  امور  اداره  اشخاص می درخواست  تواند 

طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارك مذکور   ثالث را از

 قضایی موضوع، مانع از اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود.  بنماید. تعقیب
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 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

ضایی موضوع، مانع از اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد ق  بنماید. تعقیب

 بود. 

ها، موسسات  ادارات امور مالیاتی کتبا از وزارتخانه در مواردي که   -231 ماده

شرکت  انقالب  دولتی،  نهادهاي  و  دولتی  و هاي  شهرداریها  و  سایر  اسالمی 

نهادهاي عمومی غیردولتی اطالعات و اسناد الزم را در زمینه   موسسات و

رونوشت   اندفعالیت و معامالت و درآمد مودي بخواهند مراجع مذکور مکلف

گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطالعات الزم را در اختیار آنان بگذارند 

نماید که در  آن را مخالف مصالح مملکت اعالم  که مسئول امر ابراز  مگر این 

این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادي و دارایی از  

به تخلف مسئول  ابراز آن خودداري می  این صورت  با شود و در غیر  امر 

نوبت  از  قضایی خارج  مراجع صالحه  در  مالیاتی  انتظامی  دادستانی  اعالم 

مورد  د به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی در رسیدگی و حسب مور

اسناد و اطالعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را  

خواهد  مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور

 بود. 

 هاي اعتباري غیربانکی، سازمان امور مالیاتی در مورد بانکها و موسسه  -تبصره 

امور   وزیر  طریق  از  را  مودي  درآمد  به  مربوط  اطالعات  و  اسناد  کشور 

هاي اعتباري غیر  اقتصادي و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانکها و موسسه

 بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادي و دارایی اقدام نمایند.

ا، موسسات هادارات امور مالیاتی کتبا از وزارتخانهدر مواردي که   -231 ماده

شرکت  و دولتی،  شهرداریها  و  اسالمی  انقالب  نهادهاي  و  دولتی  سایر  هاي 

نهادهاي عمومی غیردولتی اطالعات و اسناد الزم را در زمینه فعالیت    موسسات و

رونوشت گواهی    اندو معامالت و درآمد مودي بخواهند مراجع مذکور مکلف

که ر اختیار آنان بگذارند مگر این شده اسناد مربوط و هر گونه اطالعات الزم را د

نماید که در این صورت با مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعالم  

موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادي و دارایی از ابراز آن خودداري  

امر با اعالم دادستانی انتظامی  شود و در غیر این صورت به تخلف مسئول  می 

د به مالیاتی  مورد  نوبت رسیدگی و حسب  از  ر مراجع صالحه قضایی خارج 

در  ولی  شد.  خواهد  محکوم  مناسب  نزد مجازات  که  اطالعاتی  و  اسناد  مورد 

مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه 

 خواهد بود. آن منوط به موافقت دادستان کل کشور 

 
هاي اعتباري غیربانکی، سازمان امور مالیاتی  بانکها و موسسه در مورد   -تبصره 

اقتصادي  کشور اسناد و اطالعات مربوط به درآمد مودي را از طریق وزیر امور  

هاي اعتباري غیر بانکی موظفند  و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانکها و موسسه 

 حسب نظر وزیر امور اقتصادي و دارایی اقدام نمایند. 

 

که   -232ماده   را  اطالعاتی  باید  مالیاتی  مراجع  سایر  و  مالیاتی  امور  اداره 

آورند محرمانه تلقی و از  ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودي به دست می 

افشاي آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز  

اسالم مجازات  قانون  طبق  افشا  صورت  در  و  نمایند  آنها  خودداري  با  ی 

 خواهد شد.رفتار 

اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطالعاتی را که ضمن   -232ماده  

افشاي آن آورند محرمانه تلقی و از  رسیدگی به امور مالیاتی مودي به دست می 

جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداري  

 خواهد شد.فشا طبق قانون مجازات اسالمی با آنها رفتار نمایند و در صورت ا
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۱۳۹ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

م  -233ماده   بند  به  مالیات  54وجب  قانون  قانون اصالح  هاي  ماده واحده 

 .) قانون حذف شد233، ماده (۳۱/۰٤/۱۳۹٤ مستقیم، مصوب 

هاي مستقیم،  ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات   54وجب بند  به م  -233ماده  

 .) قانون حذف شد233، ماده (۳۱/۰٤/۱۳۹٤ مصوب

 

  ، حذف شد.27/11/1380در تاریخ  -234ماده  ، حذف شد.27/11/1380در تاریخ  -234ماده 

بدهی مالیاتی   ادارة امور مالیاتی مکلف است نسبت به مودیانی که  ـ235ماده  

نموده پرداخت  را  پنج قطعی خود  تاریخ وصول    اند حداکثر ظرف  از  روز 

 مودي تسلیم کند.مودي مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به تقاضاي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بدهی مالیاتی    ادارة امور مالیاتی مکلف است نسبت به مودیانی که ـ235ماده  

روز از تاریخ وصول تقاضاي    اند حداکثر ظرف پنجقطعی خود را پرداخت نموده

 تسلیم کند. مودي مودي مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به 
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۱٤۰ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

  ��ل دوم: �تیب ر�ید�ی  ��ل دوم: �تیب ر�ید�ی 

 ، حذف شد.27/11/1380در تاریخ  -236ماده  ، حذف شد.27/11/1380در تاریخ  -236ماده 

به  -237ماده   متکی  و  مأخذ صحیح  اساس  بر  باید  مالیات  تشخیص  برگ 

هاي مربوط  که کلیه فعالیتدالیل و اطالعات کافی و به نحوي تنظیم گردد  

به  و از آن  براي مودي روشن  درآمدهاي حاصل  قید و  طور صریح در آن 

کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در  باشد. امضا

طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و  تشخیص بهبرگ  

بود و در صورت   از هرجهت خواهند  از نحوهنظریه خود   استعالم مودي 

مکلف مالیات  برگ  تشخیص  صدور  مبناي  که  را  گزارشی  جزئیات  اند 

تشخیص قرار گرفته است به مودي اعالم نمایند و هر گونه توضیحی را در  

 .خصوص بخواهد به او بدهنداین 

برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دالیل   -237ماده  

و   کافی  اطالعات  فعالیتو  کلیه  که  گردد  تنظیم  نحوي  وبه  مربوط   هاي 

طور صریح در آن قید و براي مودي روشن باشد. درآمدهاي حاصل از آن به

برگ امضا  در  را  و سمت خود  کامل  نام  باید  مالیات  تشخیص  برگ  کنندگان 

طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه تشخیص به

از هرجهت خو  از نحوه خود  استعالم مودي  بود و در صورت  تشخیص   اهند 

اند جزئیات گزارشی را که مبناي صدور برگ تشخیص قرار گرفته  مالیات مکلف

خصوص بخواهد به است به مودي اعالم نمایند و هر گونه توضیحی را در این

 .او بدهند

به   ـ238ماده   و  صادر  مالیات  تشخیص  برگ  که  مواردي  ابالغ  در  مودي 

تواند ظرف سی روز از  مودي نسبت به آن معترض باشد می شود، چنانچه  می 

االختیار خود به ادارة امور مالیاتی  تامتاریخ ابالغ شخصا یا به وسیلۀ وکیل  

مراجعه و با ارائۀ دالیل و اسنادو مدارك کتبا تقاضاي رسیدگی مجدد نماید.  

است پس از ثبت درخواست مودي در دفتر مربوط و  مسئول مربوط موظف  

رسیدگی  مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع    رف ظ

رد مندرجات  و در صورتی که دالیل و اسناد و مدارك ابراز شده را براي  

، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج برگ تشخیص کافی دانست 

در    و امضا نماید و در صورتی که دالیل و اسناد و مدارك ابرازي را موثر 

تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودي قرار گیرد، مراتب  

امضاي مسئول مربوط و مودي خواهد رسید ظهر برگ تشخیص منعکس و به  

و هرگاه دالیل و اسناد و مدارك ابرازي مودي را براي رد برگ تشخیص یا 

برگ  ظهر  در  مستدال  را  مراتب  باید  ندهد  موثرتشخیص  درآمد  تعدیل 

شود،  مودي ابالغ می در مواردي که برگ تشخیص مالیات صادر و به   ـ238ماده  

تواند ظرف سی روز از تاریخ ابالغ مودي نسبت به آن معترض باشد می چنانچه  

ة امور مالیاتی مراجعه و با ارائۀ االختیار خود به ادارتام شخصا یا به وسیلۀ وکیل  

دالیل و اسنادو مدارك کتبا تقاضاي رسیدگی مجدد نماید. مسئول مربوط موظف 

مهلتی که بیش از    است پس از ثبت درخواست مودي در دفتر مربوط و ظرف

رسیدگی و در صورتی که دالیل و  سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع 

،  رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستده را براي  اسناد و مدارك ابراز ش

آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتی که  

دالیل و اسناد و مدارك ابرازي را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر  

امضاي  او مورد قبول مودي قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به 

ط و مودي خواهد رسید و هرگاه دالیل و اسناد و مدارك ابرازي  مسئول مربو 

مودي را براي رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثرتشخیص ندهد باید مراتب 
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۱٤۱ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

و پروندة امر را براي رسیدگی به هیأت حل اختالف ارجاع   خیص منعکستش

 نماید. 

و پروندة امر را براي رسیدگی به هیأت   را مستدال در ظهر برگ تشخیص منعکس

 حل اختالف ارجاع نماید. 

روز از تاریخ ابالغ برگ تشخیص  در صورتی که مودي ظرف سی   -239 ماده

را  مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعالم کند یا مالیات مورد مطالبه  

به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختالف 

رفع  ) این قانون  238موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده (

گردد  اظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می نماید پرونده امر از لح

ننماید و یا در  مهلت  و در مواردي که مودي ظرف سی روز کتبا اعتراض 

مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین  

 شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.

طب  -تبصره   مالیات  تشخیص  برگ  که  مواردي  تبصرهدر  مقررات  ماده   ق 

) این قانون ابالغ شده باشد و مودي به شرح مقررات 208) و ماده (203(

اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته    این ماده

شود. در این صورت و همچنین در مواردي که مودي ظرف مهلت سی  می 

از  اعتراض  روز  تشخیص  برگ  به  کتبا  ابالغ  براي تاریخ  امر  پرونده  کند 

 گردد. رسیدگی به هیأت حل اختالف مالیاتی ارجاع می 

در صورتی که مودي ظرف سی روز از تاریخ ابالغ برگ تشخیص  -239 ماده

را به مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعالم کند یا مالیات مورد مطالبه  

ا اختالف موجود مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد ی

رفع نماید پرونده ) این قانون  238بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده (

گردد و در مواردي  امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می 

مهلت مقرر در ماده مذکور  که مودي ظرف سی روز کتبا اعتراض ننماید و یا در 

بوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص به اداره امور مالیاتی مر

 مالیات قطعی است.

) 203ماده (   در مواردي که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره -تبصره  

اقدام   ) این قانون ابالغ شده باشد و مودي به شرح مقررات این ماده 208و ماده (

شود. در این ی نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته م

تاریخ ابالغ صورت و همچنین در مواردي که مودي ظرف مهلت سی روز از 

حل  هیأت  به  رسیدگی  براي  امر  پرونده  کند  اعتراض  تشخیص  برگ  به  کتبا 

 گردد. اختالف مالیاتی ارجاع می 

 

مالیاتی  ـ  240ماده   اختالف  هیأت حل  در  پرونده  موقع طرح  نمایندة در   ،

امور   باید در جلسات مقرر هیأت  ادارة  شرکت کند و براي توجیه  مالیاتی 

 کند و توضیحات الزم را بدهد.تشخیص دالیل کافی اقامه  مندرجات برگ

، نمایندة ادارة در موقع طرح پرونده در هیأت حل اختالف مالیاتی  ـ  240ماده  

ت شرکت کند و براي توجیه مندرجاامور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیأت  

 کند و توضیحات الزم را بدهد.تشخیص دالیل کافی اقامه  برگ

 

  ، حذف شد.27/11/1380در تاریخ  -241ماده  ، حذف شد.27/11/1380در تاریخ  -241ماده  

اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در  -242ماده  

مالیاتی    همچنین در مواردي که محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و  

باشد، وجه قابل استرداد را از محل  طبق مقررات این قانون قابل استرداد می 

 وصولی جاري ظرف یک ماه به مودي پرداخت کند. 

اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در  -242ماده  

مالیاتی    محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردي که 

استرداد می  قابل  قانون  این  مقررات  از محل طبق  را  استرداد  قابل  باشد، وجه 

 وصولی جاري ظرف یک ماه به مودي پرداخت کند. 
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۱٤۲ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون به   - تبصره

 ) در ماه از تاریخ %5/1هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (

می  استرداد  زمان  تا  محل وصولی دریافت  از  و  مودي باشد  به  جاري  هاي 

مالیات  به  نسبت  تبصره  این  حکم  شد.  خواهد  و  پرداخت  تکلیفی  هاي 

هاي پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در الحساب علی

نشود از تاریخ  صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مودي مسترد  

 انقضاي مدت مزبور جاري خواهد بود.

مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر   - تبصره

دریافت   ) در ماه از تاریخ %5/1عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (

هاي جاري به مودي پرداخت خواهد باشد و از محل وصولیتا زمان استرداد می 

هاي پرداختی  الحساب هاي تکلیفی و علی . حکم این تبصره نسبت به مالیات شد

از  ماه  باشد در صورتی که ظرف سه  مالیات متعلق  بر  در صورتی که اضافه 

تاریخ درخواست مودي مسترد نشود از تاریخ انقضاي مدت مزبور جاري خواهد  

 بود. 

عمل آمده بهدر صورتی که درخواست استرداد از طرف مودي   ـ  243ماده

تواند ظرف سی روز  باشد و ادارة امور مالیاتی آن را وارد نداند، مودي می 

اختالف مالیاتی درخواست    از تاریخ اعالم نظر ادارة یاد شده از هیأت حل

مالیاتی در این مورد قطعی و غیرقابل    رسیدگی کند. رأي هیأت حل اختالف 

رداد مالیات اضافی ادارة  صدور رأي به است   تجدید نظر است و در صورت 

 .) این قانون ملزم به اجراي آن خواهد بود242مربوط طبق جزء اخیر مادة (  

عمل آمده باشد در صورتی که درخواست استرداد از طرف مودي به  ـ  243ماده

تواند ظرف سی روز از تاریخ  و ادارة امور مالیاتی آن را وارد نداند، مودي می 

اختالف مالیاتی درخواست رسیدگی کند.   از هیأت حل   اعالم نظر ادارة یاد شده

مالیاتی در این مورد قطعی و غیرقابل تجدید نظر است   رأي هیأت حل اختالف

صدور رأي به استرداد مالیات اضافی ادارة مربوط طبق جزء اخیر    و در صورت 

 .) این قانون ملزم به اجراي آن خواهد بود242مادة ( 
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۱٤۳ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

  ��ل �وم: ���ع �ل ا�تالف ما�یا�ی  �وم: ���ع �ل ا�تالف ما�یا�ی ��ل 

مرجع رسیدگی به کلیۀ اختالف هاي مالیاتی جز درمواردي که   ـ244 ماده

یأت حل اختالفات  ، ه   بینی شده ضمن مقررات این قانون مرجع دیگري پیش

تشکیل  از سه نفر به شرح زیر  . هر هیأت حل اختالف مالیاتی  مالیاتی است 

 خواهد شد: 

 ـ یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور.  1

قاضی بازنشسته   ـ یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته. در صورتی که  2

شهرستانها  در  شرایطی  به واجد  بنا  باشد  نداشته  وجود  استانها  مراکز  یا 

قاضی  نفر  یک  قضائیه  قوه  رئیس  مالیاتی کشور،  امور  سازمان    درخواست 

 معرفی خواهد نمود. شاغل را براي عضویت هیأت 

جمهوري اسالمی   ـ یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن  3

اي یا  یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفه  ایران

صنفی یا شوراي اسالمی شهر به انتخاب مودي در صورتی که هاي  تشکل 

اعتراض  تشخیص مالیات ابالغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم  برگ 

تشخیص در مهلت قانونی مودي انتخاب خود را اعالم ننماید سازمان   به برگ

با توجه به نوع فعالیت مودي یا موضوع مالیات مورد   امور مالیاتی کشور 

 رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد. 

هاي حل اختالف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی  جلسات هیأت  ـ  1تبصره  

، ولی  هاي مزبور با اکثریت آرا قطعی والزم االجرا است ي هیأت است و رأ

 نظر اقلیت باید در متن رأي قید گردد. 

هیأت  ـ   2تبصره   امور  تشکیل  اداره  مسئولیت  و  مالیاتی  اختالف  حل  هاي 

مالیاتی جلسات هیأتها به عهده سازما الزحمه  کشور می ن امور  باشد و حق 

اي که بنا به پیشنهاد سازمان هاي حل اختالف براساس آیین نامه اعضا هیأت 

تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی خواهد رسید از  امور مالیاتی کشور به  

مرجع رسیدگی به کلیۀ اختالف هاي مالیاتی جز درمواردي که ضمن   ـ244 ماده

یأت حل اختالفات مالیاتی  ، ه  بینی شدهمقررات این قانون مرجع دیگري پیش 

 از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد: . هر هیأت حل اختالف مالیاتی  است 

 تی کشور. ـ یک نفر نماینده سازمان امور مالیا 1

قاضی بازنشسته    ـ یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته. در صورتی که   2

یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست واجد شرایطی در شهرستانها 

براي   را  قاضی شاغل  نفر  قوه قضائیه یک  مالیاتی کشور، رئیس  امور  سازمان 

 معرفی خواهد نمود.  عضویت هیأت 

یا   جمهوري اسالمی ایران  فر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادنـ یک ن  3

هاي  اي یا تشکل اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفه

تشخیص صنفی یا شوراي اسالمی شهر به انتخاب مودي در صورتی که برگ  

تشخیص   اض به برگ اعترمالیات ابالغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم  

در مهلت قانونی مودي انتخاب خود را اعالم ننماید سازمان امور مالیاتی کشور 

با توجه به نوع فعالیت مودي یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان  

 مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد. 

هیأت  ـ  1تبصره   نفر رسمی جلسات  با حضور سه  مالیاتی  اختالف    هاي حل 

، ولی نظر  هاي مزبور با اکثریت آرا قطعی والزم االجرا است ي هیأت است و رأ 

 اقلیت باید در متن رأي قید گردد. 

هاي حل اختالف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات اداره امور هیأت  ـ  2تبصره  

هاي  باشد و حق الزحمه اعضا هیأتکشور می هیأتها به عهده سازمان امور مالیاتی 

اي که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ف براساس آیین نامه حل اختال

که به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی خواهد رسید از محل اعتباري به  
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۱٤٤ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

شود که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی می محل اعتباري 

 ت خواهد بود. پرداخ قابل

پرداخت خواهد   شود قابلهمین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی می 

 بود. 

نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت از بین کارمندان   ـ245ماده  

خدمت بوده و ال اقل شش  داراي حداقل ده سال سابقۀ  سازمان مذکور که  

سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند  

 انتخاب خواهند شد.

کشور عضو هیأت از بین کارمندان  نمایندگان سازمان امور مالیاتی   ـ245ماده  

خدمت بوده و ال اقل شش سال  داراي حداقل ده سال سابقۀ  سازمان مذکور که  

آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب 

 خواهند شد.

 

پرونده  ـ246ماده هر  مورد  در  مالیاتی  اختالف  هیأت حل  رسیدگی  ، وقت 

ادارة امور مالیاتی جهت حضور مودي یا نمایندة مودي و نیز اعزام نمایندة  

باید به آنها ابالغ گردد. فاصلۀ تاریخ ابالغ و روز تشکیل جلسۀ هیأت نباید  

 .مودي و موافقت واحد مربوطکمتر از ده روز باشد مگر به درخواست 

ـ عدم حضور مودي یا نمایندة مودي و نیز نمایندة ادارة امور مالیاتی   تبصره

 مربوط مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأي نخواهد بود.

، جهت وقت رسیدگی هیأت حل اختالف مالیاتی در مورد هر پرونده ـ246ماده

اید به آنها ادارة امور مالیاتی بحضور مودي یا نمایندة مودي و نیز اعزام نمایندة  

ابالغ گردد. فاصلۀ تاریخ ابالغ و روز تشکیل جلسۀ هیأت نباید کمتر از ده روز  

 .مودي و موافقت واحد مربوطباشد مگر به درخواست  

ادارة امور مالیاتی   تبصره نیز نمایندة  ـ عدم حضور مودي یا نمایندة مودي و 

 مربوط مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأي نخواهد بود.

 

آراء هیأتهاي حل اختالف مالیاتی بدوي قطعی و الزم االجراء   -247اده  م

تا از  روز  بیست  مدت  ظرف  اینکه  مگر  اساس  است.  بر  رأي  ابالغ  ریخ 

مالیاتی 203ماده( مأموران  به مودي،از طرف  تبصره هاي آن  قانون و  این   (

مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده  

هت رسیدگی به هیأت حل اختالف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد.  ج 

 رأي هیأت حل اختالف مالیاتی تجدید نظر قطعی و الزم االجراء می باشد.

مودي مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و   - 1تبصره  

 نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند. 

نمایندگان عضو هیأتهاي حل اختالف مالیاتی نباید قبال نسبت به   - 2تبصره  

 ه باشند.موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأي داد

در صورتی که رأي صادره هیأت بدوي از سوي یکی از طرفین  -3تبصره  

مورد اعتراض تجدید نظر خواهی قرار گرفته باشد در مرحله تجدید نظر فقط  

 طرف رسیدگی و رأي صادر خواهد شد.به ادعاي آن 

آراء هیأتهاي حل اختالف مالیاتی بدوي قطعی و الزم االجراء است.  -247ماده  

) این 203ریخ ابالغ رأي بر اساس ماده(روز از تا مگر اینکه ظرف مدت بیست  

قانون و تبصره هاي آن به مودي،از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد 

اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل 

اختالف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأي هیأت حل اختالف مالیاتی  

 د نظر قطعی و الزم االجراء می باشد.تجدی

قبول را پرداخت و   -1تبصره   مالیات مورد  مالیاتی مکلف است مقدار  مودي 

 نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند. 

به  - 2تبصره   نسبت  قبال  نباید  مالیاتی  اختالف  حل  هیأتهاي  عضو  نمایندگان 

 ه باشند.داشته یا رأي دادموضوع مطروحه اظهار نظر 

در صورتی که رأي صادره هیأت بدوي از سوي یکی از طرفین مورد  - 3تبصره  

اعتراض تجدید نظر خواهی قرار گرفته باشد در مرحله تجدید نظر فقط به ادعاي  

 آن طرف رسیدگی و رأي صادر خواهد شد.
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 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

مواردي که   -4تبصره   استثناء  به  مالیاتی  اختالف  هیأتهاي حل  آراء قطعی 

رأي هیأت حل اختالف مالیاتی بدوي با عدم اعتراض مودي یا مأمور مالیاتی  

) این قانون قابل شکایت و  251مربوط قطعیت می یابد برابر مقررات ماده(

 یاتی خواهد بود.رسیدگی در شوراي عالی مال

مال -   5تبصره   امور  مودیان  سازمان  کتبی  شکایت  دارد  اجازه  کشور  یاتی 

مالیاتی از آراء هیأتهاي حل اختالف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این  

ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذي ربط تسلیم شده است را یک  

به منظور رسیدگی و صدور بار به هیأتهاي حل اختالف مالیاتی تجدید نظر  

 رأي مقتضی احاله نماید. 

در مواردي که شکایت مودیان مالیاتی از آراء هیأتهاي بدوي از  -  6تبصره  

طرف هیأت حل اختالف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از  

آراء هیأتهاي تجدید نظر از طرف شعب شوراي عالی مالیاتی مردود اعالم  

رأي    ) تفاوت مالیات موضوع %1حله معادل یک درصد (شود، براي هر مر

مورد شکایت و مالیات ابرازي مودي در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی  

 تعلق می گیرد که مودي مکلف به پرداخت آن خواهد بود.

ردي که رأي  آراء قطعی هیأتهاي حل اختالف مالیاتی به استثناء موا -4تبصره  

هیأت حل اختالف مالیاتی بدوي با عدم اعتراض مودي یا مأمور مالیاتی مربوط 

) این قانون قابل شکایت و رسیدگی در 251قطعیت می یابد برابر مقررات ماده(

 شوراي عالی مالیاتی خواهد بود.

یاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مودیان مالیاتی  سازمان امور مال  -   5تبصره  

آراء هیأتهاي حل اختالف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در از  

مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذي ربط تسلیم شده است را یک بار به هیأتهاي  

حل اختالف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رأي مقتضی احاله  

 نماید. 

ا -  6تبصره   مالیاتی  مودیان  مواردي که شکایت  از  در  بدوي  هیأتهاي  آراء  ز 

طرف هیأت حل اختالف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء  

هیأتهاي تجدید نظر از طرف شعب شوراي عالی مالیاتی مردود اعالم شود، براي  

رأي مورد شکایت و    ) تفاوت مالیات موضوع%1هر مرحله معادل یک درصد (

مالیات ابرازي مودي در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که  

 مودي مکلف به پرداخت آن خواهد بود.

 

اظهار نظر موجه رأي هیأت حل اختالف مالیاتی بایستی متضمن   ـ248ماده  

اتخاذ تصمیم به تعدیل  و مدلل نسبت به اعتراض مودي بوده و در صورت  

 د شود. توسط هیأت در متن رأي قی، جهات و دالیل آن  آمد مشمول مالیاتدر

اظهار نظر موجه و رأي هیأت حل اختالف مالیاتی بایستی متضمن   ـ248ماده  

اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مدلل نسبت به اعتراض مودي بوده و در صورت  

 د شود.یتوسط هیأت در متن رأي ق ، جهات و دالیل آن  مشمول مالیات 

 

مالی ـ249ماده اختالف  حل  محاسبات  هیأتهاي  مورد  مأخذ  اند  مکلف  اتی 

اشتباهی کرده باشند،  مالیات را در متن رأي قید و در صورتی که در محاسبه  

به موضوع رسیدگی و رأي    با درخواست مودي یا ادارة امور مالیاتی مربوط

 را اصالح کنند. 

اتی مکلف اند مأخذ مورد محاسبات مالیات  مالی هیأتهاي حل اختالف   ـ249ماده

محاسبه   در  که  صورتی  در  و  قید  رأي  متن  در  با را  باشند،  کرده  اشتباهی 

مالیاتی مربوط  امور  ادارة  یا  به موضوع رسیدگی و رأي را    درخواست مودي 

 اصالح کنند. 
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۱٤٦ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

تشخیص مالیات اختالف مالیاتی برگ    در مواردي که هیأت حل ـ250ماده  

رد و یا این که تشخیص ادارة امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است    را

رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت اي از رأي خود را به انضمام    نسخه

انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف  رسیدگی نزد دادستان  

 تعقیب متخلف اقدام نماید.  نسبت به

تشخیص مالیات را  اختالف مالیاتی برگ    حل  در مواردي که هیأت ـ250ماده  

 رد و یا این که تشخیص ادارة امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخه

رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی  اي از رأي خود را به انضمام  

 انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت بهنزد دادستان  

 قدام نماید.تعقیب متخلف ا

 

از تاریخ ابالغ  توانند ظرف یک ماه مودي یا ادارة امور مالیاتی می  ـ251ماده

مالیاتی  اختالف  حل  هیأت  قطعی  عدم  رأي  استناد  به  و  ،  قوانین  رعایت 

کافی به شوراي عالی ، با اعالم دالیل  مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی 

 را در خواست کنند.  رسیدگیمالیاتی شکایت و نقض رأي و تجدید 

از تاریخ ابالغ رأي  توانند ظرف یک ماه  مودي یا ادارة امور مالیاتی می  ـ251ماده

مالیاتی  اختالف  حل  هیأت  عدم  قطعی  استناد  به  مقررات ،  و  قوانین  رعایت 

کافی به شوراي عالی مالیاتی شکایت  ، با اعالم دالیل  موضوعه یا نقص رسیدگی 

 را در خواست کنند. ید رسیدگی و نقض رأي و تجد 
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۱٤۷ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

  ��ل �ھارم: �ورای عا�ی ما�یا�ی و وظا�ف و ا�تیارات آن  ��ل �ھارم: �ورای عا�ی ما�یا�ی و وظا�ف و ا�تیارات آن 

نفر عضو که شوراي عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج   ـ  252ماده  

، ، مالی ، اقتصادي مجرب در امورحقوقی از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و  

حداقل   داراي  که  حسابرسی  و  یا  حسابداري  کارشناسی  تحصیلی  مدرك 

رشته  در  می معادل  مذکور  امور   هاي  سازمان  کل  رئیس  پیشنهاد  به  باشند 

 شوند. مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادي و دارایی منصوب می 

باید از کارکنان  شوراي عالی مالیاتی  حداقل پانزده نفر از اعضاء   ـ1تبصره

وزارت امور اقتصادي و دارایی و یا سازمانها و واحدهاي تابعه آن که داراي  

 مالیاتی باشند انتخاب شوند. حداقل شش سال سابقه کار در مشاغل

جلسات شوراي عالی مالیاتی با حضور حداقل دو سوم اعضاء   ـ   2تبصره  

عالوه یک حاضرین به  حداقل نصف    رسمی است و تصمیمات آن با رأي 

 معتبر خواهد بود.

نفر عضو که از شوراي عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج   ـ  252ماده  

امورحقوقی  در  مجرب  و  مطلع  نظر،  صاحب  اشخاص  اقتصادي بین  مالی ،   ، ،

مدرك تحصیلی کارشناسی یا معادل  حسابداري و حسابرسی که داراي حداقل  

باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور   ي مذکور می هادر رشته 

 شوند. و حکم وزیر امور اقتصادي و دارایی منصوب می 

مالیاتی   ـ1تبصره عالی  شوراي  اعضاء  از  نفر  پانزده  کارکنان  حداقل  از  باید 

وزارت امور اقتصادي و دارایی و یا سازمانها و واحدهاي تابعه آن که داراي  

 مالیاتی باشند انتخاب شوند. شش سال سابقه کار در مشاغلحداقل 

جلسات شوراي عالی مالیاتی با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمی   ـ  2تبصره  

عالوه یک حاضرین معتبر خواهد به  است و تصمیمات آن با رأي حداقل نصف  

 بود. 

تاریخ  سال از    دورة عضویت اعضاي شوراي عالی مالیاتی سه ـ   253ماده  

تقاضاي خودشان یا به انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به

. ) این قانون 267موضوع مادة (موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداري  

انقضاي   از  بالمانع است انتصاب مجدد اعضا پس  . رئیس سه سال مذکور 

امور اقتصادي و اعضا شورا که کارمند وزارت  شوراي عالی مالیاتی از بین  

پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر  دارایی باشد، به 

 .شوداموراقتصادي و دارایی منصوب می 

سه  ـ  253ماده   مالیاتی  عالی  شوراي  اعضاي  عضویت  تاریخ    دورة  از  سال 

تقاضاي خودشان یا به انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به

اداري    موجب اختصاصی  دادگاه  مادة (حکم قطعی  قانون267موضوع  این   ( .

. رئیس شوراي  سه سال مذکور بالمانع است انتصاب مجدد اعضا پس از انقضاي  

اعضا شورا که کارمند وزارت امور اقتصادي و دارایی باشد،  عالی مالیاتی از بین  

وزیر اموراقتصادي و  پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم  به  

 .شوددارایی منصوب می 

 

مرکب از سه شوراي عالی مالیاتی داراي هشت شعبه و هر شعبه   ـ  254ماده  

از طرف رئیس شوراي عالی   اعضاي شعب  بود.رئیس و  نفر عضو خواهد 

 .شوندمنصوب می  مالیاتی 

سه نفر  مرکب از  شوراي عالی مالیاتی داراي هشت شعبه و هر شعبه   ـ  254ماده  

 عضو خواهد بود.رئیس و اعضاي شعب از طرف رئیس شوراي عالی مالیاتی

 .شوندمنصوب می 

 

  وظایف و اختیارات شوراي عالی مالیاتی به شرح زیر است:  - 255ماده  وظایف و اختیارات شوراي عالی مالیاتی به شرح زیر است:  - 255ماده 
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۱٤۸ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

هاي مربوط به اجراي این قانون در مواردي که  ها و بخشنامه نامه تهیه آیین -1

دارایی و  اقتصادي  امور  وزیر  مالیاتی   از طرف  امور  سازمان  رئیس کل  یا 

گردد و یا در مواردي که شوراي عالی مالیاتی تهیه آن را  کشور ارجاع می 

داند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد ضروري می 

 کند. 

اجراي   -2 نظر در مورد شیوه  اعالم  پیشنهاد و  منظور  به  مطالعه  بررسی و 

مقررات    مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصالح و تغییر قوانین وقوانین و مقررات  

مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادي و دارایی یا رئیس  

 سازمان امور مالیاتی کشور. کل 

اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادي  -3

اتی کشور حسب اقتضا براي مشورت  سازمان امور مالی  و دارایی یا رئیس کل

 نماید.مالیاتی ارجاع می و اظهار نظر به شوراي عالی 

عالی مالیاتی پس از  در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضاي شوراي  

تنفیذ وزیر امور اقتصادي و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور،  

 االتباع است. اتی الزمحسب مورد، براي کلیه مأموران و مراجع مالی

هاي حل اختالف مالیاتی که از لحاظ عدم رسیدگی به آراي قطعی هیأت-4

مودي یا  رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت 

 اداره امور مالیاتی واقع شده باشد. 

هاي مربوط به اجراي این قانون در مواردي که از ها و بخشنامهنامه تهیه آیین -1

مالیاتی   امور  یا رئیس کل سازمان  اقتصادي و دارایی  امور  کشور طرف وزیر 

گردد و یا در مواردي که شوراي عالی مالیاتی تهیه آن را ضروري  ارجاع می 

 تی کشور پیشنهاد کند. داند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیامی 

 

بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعالم نظر در مورد شیوه اجراي قوانین  -2

مقررات مالیاتی    و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصالح و تغییر قوانین و 

سازمان  و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادي و دارایی یا رئیس کل 

 مالیاتی کشور.امور 

اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادي و   -3

سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا براي مشورت و    دارایی یا رئیس کل

 نماید.مالیاتی ارجاع می اظهار نظر به شوراي عالی 

پس از تنفیذ    عالی مالیاتیدر موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضاي شوراي  

وزیر امور اقتصادي و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب 

 االتباع است.مورد، براي کلیه مأموران و مراجع مالیاتی الزم 

هیأت-4 قطعی  آراي  به  لحاظ عدم  رسیدگی  از  که  مالیاتی  اختالف  هاي حل 

مورد شکایت رسیدگی  نقص  یا  مقررات موضوعه  و  قوانین  یا    رعایت  مودي 

 اداره امور مالیاتی واقع شده باشد. 

مالیاتی شکایتی  ـ  256ماده   امور  ادارة  یا  از طرف مودي  در موعد   هرگاه 

مقرر از رأي قطعی هیأت حل اختالف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با 

ارك صراحتا یا تلویحا ادعاي نقص قوانین  اقامۀ دالیل و یا ارائۀ اسناد و مد

شده باشد، رئیس شوراي عالی  وضوعه یا ادعاي نقص رسیدگی  و مقررات م

به   ارجاع خواهد  مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی  از شعب مربوط  یکی 

 نمود.

در موعد مقرر    مالیاتی شکایتی   هرگاه از طرف مودي یا ادارة امور ـ  256ماده  

از رأي قطعی هیأت حل اختالف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامۀ دالیل 

مد و  اسناد  ارائۀ  یا  مقررات  و  و  قوانین  نقص  ادعاي  تلویحا  یا  ارك صراحتا 

شده باشد، رئیس شوراي عالی مالیاتی شکایت موضوعه یا ادعاي نقص رسیدگی  

 از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود. یکیرا جهت رسیدگی به 

رعایت   ازلحاظ  صرفا  امر  ماهیت  به  ورود  بدون  است  موظف  مزبور  شعبۀ 

هاي قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات تشریفات و کامل بودن رسیدگی 
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 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

ازلحاظ رعایت   امر صرفا  ماهیت  به  بدون ورود  مزبور موظف است  شعبۀ 

رسیدگی  بودن  کامل  و  و  تشریفات  قوانین  با  مورد  مطابقت  و  قانونی  هاي 

عه به موضوع رسیدگی و مستندا به جهات و اسباب و دالیل  مقررات موضو 

هاي حل اختالف مالیاتی و یا رد قانونی رأي مقتضی بر نقض آراي هیأت

با اکثریت مناط اعتبار است و نظر   شکایت مزبور صادر نماید، رأي شعبه 

 قید گردد. اقلیت باید در متن رأي  

موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندا به جهات و اسباب و دالیل قانونی رأي  

بر نقض آراي هیأت  یا رد شکایت مزبور هامقتضی  مالیاتی و  ي حل اختالف 

صادر نماید، رأي شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن  

 قید گردد. رأي  

گردد  در مواردي که رأي مورد شکایت از طرف شعبه نقض می  ـ  257ماده  

ارجاع  اختالف مالیاتی دیگر  پروندة امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل  

ت یک هیأت بیشتر نباشد به هیأ   خواهد شد و در صورتی که در آن محل 

نزدیکترین   مالیاتی  اختالف  با محل مزبور در محدودة یک  حل  شهري که 

شود. مرجع مزبور مجددا به موضوع اختالف مالیاتی استان باشد ارجاع می 

سوم   فصل  مالیا برطبق  عالی  شوراي  شعبۀ  نظر  رعایت  با  و  باب  تی  این 

شود قطعی  دهد. رأیی که بدین ترتیب صادر می مقتضی می رسیدگی و رأي  

 .االجراء است والزم

اختالف مالیاتی  هاي حل  حکم این ماده در مواردي که آراي صادره از هیأت 

 خواهد بود. گردد نیز جاري توسط دیوان عدالت اداري نقض می 

شود نقض می الیاتی  هاي حل اختالف م در مواردي که رأي هیأت  تبصره ـ

ت را براي رسیدگی  هیأ  شوراي عالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رأي 

نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا درصورت احراز تخلف اقدام به 

 تعقیب نماید.

می  ـ  257ماده   نقض  از طرف شعبه  رأي مورد شکایت  که  مواردي  گردد در 

ب مجدد  رسیدگی  امر جهت  هیأت حل  پروندة  ارجاع  ه  دیگر  مالیاتی  اختالف 

ت حل یک هیأت بیشتر نباشد به هیأ  خواهد شد و در صورتی که در آن محل 

شهري که با محل مزبور در محدودة یک استان باشد اختالف مالیاتی نزدیکترین  

شود. مرجع مزبور مجددا به موضوع اختالف مالیاتی برطبق فصل سوم ارجاع می 

مقتضی رعایت نظر شعبۀ شوراي عالی مالیاتی رسیدگی و رأي  این باب و با  

 .االجراء است شود قطعی والزمدهد. رأیی که بدین ترتیب صادر می می 

اختالف مالیاتی  هاي حل  حکم این ماده در مواردي که آراي صادره از هیأت 

 خواهد بود. گردد نیز جاري توسط دیوان عدالت اداري نقض می 

ـ موا تبصره  هیأت در  رأي  که  مالیاتی  ردي  اختالف  حل  می هاي  شود نقض 

ت را براي رسیدگی  هیأ  شوراي عالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رأي 

به  اقدام  تخلف  احراز  درصورت  تا  دارد  ارسال  مالیاتی  انتظامی  دادستان  نزد 

 تعقیب نماید.

 

مش -258ماده   موارد  به  نسبت  مالیاتی  عالی  شوراي  شعب  در  ابه هرگاه 

هاي مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادي و دارایی  رویه 

سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شوراي عالی مالیاتی هیأت  یا رئیس کل  

عمومی شوراي عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و روساي شعب و در  

ورا تشکیل شعبه یک نفر از اعضاي آن شورا به انتخاب رئیس ش  غیاب رئیس 

هاي  هرگاه در شعب شوراي عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه  -258ماده  

مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادي و دارایی یا رئیس 

هیأت عمومی  کل   مالیاتی  عالی  رئیس شوراي  یا  مالیاتی کشور  امور  سازمان 

 حضور رئیس شورا و روساي شعب و در غیاب رئیس شوراي عالی مالیاتی با  

شعبه یک نفر از اعضاي آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و  
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 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

خواهد شد و موضوع مورد اختالف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ  

نماید. در این صورت رأي هیات عمومی که  صدور رأي می   نظر و اقدام به

با دو سوم آراي تمام اعضا قطعی است براي شعب شوراي عالی مالیاتی و  

االتباع  موارد مشابه الزمدر   یو مأموران مالیات  اختالف مالیاتیهاي حل هیأت

 .است

صدور    موضوع مورد اختالف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به

نماید. در این صورت رأي هیات عمومی که با دو سوم آراي تمام اعضا رأي می 

و   اختالف مالیاتی هاي حلست براي شعب شوراي عالی مالیاتی و هیأتقطعی ا

 .االتباع است در موارد مشابه الزم مأموران مالیاتی

هرگاه شکایت از رأي هیأت حل اختالف مالیاتی از طرف مودي  ـ259ماده 

وجه نقد یا تضمین    به عمل آمده باشد و مودي به میزان مالیات مورد رأي 

و یا وثیقۀ ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن  بانکی بسپرد  

مورد قبول ادارة امور مالیاتی باشد، معرفی نماید رأي هیأت تا صدور رأي  

 .ماند االجراء می موقوف شوراي عالی مالیاتی  

هرگاه شکایت از رأي هیأت حل اختالف مالیاتی از طرف مودي به   ـ259ماده  

وجه نقد یا تضمین بانکی    به میزان مالیات مورد رأي عمل آمده باشد و مودي  

بسپرد و یا وثیقۀ ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول 

ادارة امور مالیاتی باشد، معرفی نماید رأي هیأت تا صدور رأي شوراي عالی  

 .ماند االجراء می موقوف  مالیاتی  

 

ماده    -260ماده   مالیات   121به موجب  از قانون  هاي  قانون اصالح موادي 

 حذف شد. 27/11/1380مستقیم مصوب 

هاي مستقیم  قانون اصالح موادي از قانون مالیات   121به موجب ماده    -260ماده  

 حذف شد.  27/11/1380مصوب 
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 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

  �یات عا�ی ا��ظا�ی ما�یا�ی و وظا�ف و ا�تیارات آن ��ل پ��م:   ��ل پ��م: �یات عا�ی ا��ظا�ی ما�یا�ی و وظا�ف و ا�تیارات آن 

ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات هاي    58به موجب بند    -   261ماده  

 .) و تبصره آن حذف شد261، ماده (1394/ 31/4مستقیم، مصوب 

بند    -  261ماده   موجب  هاي    58به  مالیات  قانون  اصالح  قانون  واحده  ماده 

 .) و تبصره آن حذف شد261، ماده (1394/ 31/4مستقیم، مصوب 

ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات هاي    58به موجب بند    -262ماده  

 .) قانون حذف شد262، ماده (1394/ 31/4مستقیم، مصوب 

ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات هاي مستقیم،    58به موجب بند    -262ماده  

 .) قانون حذف شد262(، ماده 1394/ 31/4مصوب 
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 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

  ��ل ش�م: داد�تا�ی ا��ظا�ی ما�یا�ی و وظا�ف و ا�تیارات آن  ��ل ش�م: داد�تا�ی ا��ظا�ی ما�یا�ی و وظا�ف و ا�تیارات آن 

وزارت امور  مقام  دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی   ـ263ماده  

خدمت بوده و شش سال دارایی که داراي حداقل ده سال سابقۀ  اقتصادي و  

آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور 

مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادي و دارایی به این سمت منصوب  

 شود.می 

دیار داشته باشد داتواند به تعداد کافی  دادستان انتظامی مالیاتی می  تبصره ـ

 نماید.  و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض 

عالی  دا ـ263ماده   کارمندان  بین  از  مالیاتی  انتظامی  امور مقام  ستان  وزارت 

خدمت بوده و شش سال آن  اقتصادي و دارایی که داراي حداقل ده سال سابقۀ  

یس کل سازمان امور مالیاتی  را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئ

 شود.کشور و حکم وزیر امور اقتصادي و دارایی به این سمت منصوب می 

 
دادیار داشته باشد و تواند به تعداد کافی  دادستان انتظامی مالیاتی می  تبصره ـ

 نماید.  قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض 

 ر است: مالیاتی به شرح زی وظایف دادستان انتظامی   -264ماده 

مأموران مالیاتی و نمایندگان  رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات    -الف  

هیأت  در  مالیاتی کشور  امور  همچنین  سازمان  و  مالیاتی  اختالف  هاي حل 

وصول مالیات دخالت دارند و نیز سایر مأموران که طبق این قانون در امر  

دهند و تعقیب  زبور را انجام می کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران م 

  آنها.

 تحقیق در جهات اخالقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.  -ب 

مالیاتی و   -پ   نمایندگان سازمان    اعالم نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران 

 هاي حل اختالف مالیاتی.امور مالیاتی کشور در هیأت 

بینی  در این قانون پیش   اقامه دعوي علیه مودیان و مأموران مالیاتی که  - ت  

 شده است.

 ر است: وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زی  -264ماده 

تقصیرات    -الف   و  تخلفات  و کشف  نمایندگان  رسیدگی  و  مالیاتی  مأموران 

هاي حل اختالف مالیاتی و همچنین سایر  سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت 

صول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که ومأموران که طبق این قانون در امر  

  دهند و تعقیب آنها.با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می 

 

 تحقیق در جهات اخالقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.  -ب 

نمایندگان سازمان امور   اعالم نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و   - پ  

 هاي حل اختالف مالیاتی. هیأتمالیاتی کشور در  

بینی شده اقامه دعوي علیه مودیان و مأموران مالیاتی که در این قانون پیش   - ت  

 است.

 

 جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود: -265ماده 

 شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون. -الف 

 گزارش رسیده از مراجع رسمی.  -ب 

ردي که از طرف وزیر امور اقتصادي و دارایی یا رئیس کل سازمان  موا  -پ  

 ارجاع شود. تخلفات اداري  هیأت رسیدگی به امور مالیاتی کشور و یا 

 جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود: -265ماده 

 شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون. -الف 

 گزارش رسیده از مراجع رسمی.  -ب 

سازمان  مواردي که از طرف وزیر امور اقتصادي و دارایی یا رئیس کل    - پ  

 ارجاع شود. تخلفات اداري  هیأت رسیدگی به امور مالیاتی کشور و یا 
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۱٥۳ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

 مشهودات و اطالعات دادستانی انتظامی مالیاتی.   -ت 

دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی   -تبصره 

و یا  مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر    دهد و حسبقرار می 

نماید و در  تسلیم می  هیأت رسیدگی به تخلفات اداري ادعانامه تنظیم و به

به باید  مراتب  نیز  تعقیب  منع  صدور  تخلفات   موارد  به  رسیدگی  هیأت 

را  اعالم اداري  تعقیب صادره  منع  قرار  که  در صورتی  مذکور  هیأت  شود. 

 وضوع تشخیص ندهد رأسا نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.منطبق با م

 مشهودات و اطالعات دادستانی انتظامی مالیاتی.   -ت 

این ماده را مورد رسیدگی   -تبصره  مالیاتی موارد مذکور در  انتظامی  دادستان 

تعقیب صادر  قرار می  منع  قرار  یا  بایگانی  را  پرونده  یا  و  دهد و حسب مورد 

نماید و در موارد تسلیم می  هیأت رسیدگی به تخلفات اداري ادعانامه تنظیم و به

شود. اعالم هیأت رسیدگی به تخلفات اداري  صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به

موضوع  با  منطبق  را  صادره  تعقیب  منع  قرار  که  صورتی  در  مذکور  هیأت 

 ود. تشخیص ندهد رأسا نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نم

هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري، مرجع رسیدگی به تخلفات    –   266ماده  

مالیاتی کشور در هیأتهاي   نمایندگان سازمان امور  مالیاتی و  مأموران  کلیه 

باید داراي بیش  باشند. حداقل یکی از اعضاي هیأت  اختالف مالیاتی می   حل

 سال سابقه در امور مالیاتی باشد.  از ده

ر کلیه مواد این قانون عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداري» تبصره ـ د

  شود.جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» می 

هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري، مرجع رسیدگی به تخلفات   –  266ماده  

 کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهاي حل 

 باید داراي بیش از ده باشند. حداقل یکی از اعضاي هیأت  اختالف مالیاتی می 

 سال سابقه در امور مالیاتی باشد.

اداري»   به تخلفات  «هیأت رسیدگی  قانون عبارت  این  تبصره ـ در کلیه مواد 

  شود.جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» می 

 

انتظامی اعضاي شوراي عالی مالیاتی و   - 267ماده   هیأت  اعضايتخلفات 

به دستور وزیر امور اقتصادي و دارایی در دادگاه  رسیدگی به تخلفات اداري 

به اختصاصی   کشور  عالی  دیوان  شعب  روساي  از  یکی  از  مرکب  اداري 

معرفی رئیس دیوان عالی کشور، رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس کل 

قرار می  مالیاتی کشور مورد رسیدگی  امور  بر طسازمان  قانون  گیرد که  بق 

مربوط رسیدگی و رأي بر برائت   رسیدگی به تخلفات اداري و سایر مقررات 

 .االجرا است یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رأي قطعی و الزم 

اعضاي - 267ماده   و  مالیاتی  عالی  شوراي  اعضاي  انتظامی  هیأت   تخلفات 

ی در دادگاه  به دستور وزیر امور اقتصادي و دارای رسیدگی به تخلفات اداري

اداري مرکب از یکی از روساي شعب دیوان عالی کشور به معرفی  اختصاصی  

رئیس دیوان عالی کشور، رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور 

گیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار می 

مقررات  سایر  و  بر  اداري  رأي  و  یا محکومیت صادر    مربوط رسیدگی  برائت 

 .االجرا است خواهد نمود. این رأي قطعی و الزم 

 

مالیاتی   268ماده   مقررات  و  قوانین  موجب  به  که  مواردي  در  سبب  ـ  به 

عهدة صاحبان  شود تکالیفی به  معامالتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می 

تکالیف   انجام  از  آنان  تخلف  است  شده  گذارده  بهدفتر  وسیلۀ    مذکور 

سرد مجازات  و  محاکمه  شد.  خواهد  تعقیب  مالیاتی  انتظامی  فتر  دادستانی 

متخلف در مرجع صالحیت دار مذکور درقانون دفاتر اسناد رسمی به عمل  

به سبب معامالتی  ـ در مواردي که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی   268ماده  

عهدة صاحبان دفتر گذارده شود تکالیفی به  که در دفتر اسناد رسمی انجام می 

تکالیف   انجام  از  آنان  تخلف  است  انتظامی  شده  دادستانی  وسیلۀ  به  مذکور 

سرد مجازات  و  محاکمه  شد.  خواهد  تعقیب  مرجع مالیاتی  در  متخلف  فتر 

ولی   آمد  خواهد  عمل  به  رسمی  اسناد  دفاتر  درقانون  مذکور  دار  صالحیت 
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 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

تواند مالیاتی عالوه بر تسلیم ادعا نامه می خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی  

توض  اداي  براي  مالیاتی  امور  ادارة  نمایندة  وجود  مرجع  از  در  الزم  یحات 

 مزبور استفاده نماید.

انتظامی   نامه می دادستانی  ادعا  بر تسلیم  نمایندة مالیاتی عالوه  از وجود  تواند 

 استفاده نماید. ادارة امور مالیاتی براي اداي توضیحات الزم در مرجع مزبور 

هاي حل اختالف مالیاتی در انجام تخلف قضات اعضاي هیأت -269ماده  

هیأت  عهده  به  مالیاتی  مقررات  و  قوانین  موجب  به  که  حل  تکالیفی  هاي 

انتظامی مالیاتی در دادسراي   اختالف گذارده شده است با اعالم دادستانی 

مورد قضات بازنشسته  انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در  

) این قانون به تخلف آنان با اعالم 244) ماده ( 3نیز نمایندگان موضوع بند (و  

متناسب   مجازات  به  و  رسیدگی  دادگستري  محاکم  در  انتظامی  دادستانی 

 خواهند شد. محکوم 

هیأت -269ماده   اعضاي  قضات  انجام تخلف  در  مالیاتی  اختالف  حل  هاي 

اختالف هاي حل  نین و مقررات مالیاتی به عهده هیأت تکالیفی که به موجب قوا

گذارده شده است با اعالم دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسراي انتظامی قضات 

نیز نمایندگان  مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و  

انتظامی  ) این قانون به تخلف آنان با اعالم دادستانی  244) ماده (3موضوع بند (

 خواهند شد. در محاکم دادگستري رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم

 

ان مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی  مجازات تخلف مأمور -270ماده  

 کشور در هیأت حل اختالف در موارد زیر عبارت است از: 

د هر گاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شو  -1

عضو هیأت حل  که مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور  

اختالف مالیاتی از روي تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مودي  

میزان واقعی تشخیص    و بدون تحقیقات کافی درآمد مودي را کمتر یا بیشتر از 

که شوراي عالی مالیاتی   اند، عالوه بر جبران خسارت وارده به میزانی داده

ماه و حداکثر پنج سال   نماید متخلف به مجازات اداري حداقل سه تعیین می 

 انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

مالیاتی -2 مأموران  اثر مسامحه و غفلت  بر  مالیات مودیان  مواردي که  در 

که    یی هامشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه 

) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست مقصر به موجب 158در اجراي ماده (

اداري رأي به تخلفات  برکنار و حسب  هیأت رسیدگی  مالیاتی  از خدمات 

مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداري محکوم   مورد به

 خواهد شد.

مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی  مجازات تخلف مأمور -270ماده   ان 

 ر موارد زیر عبارت است از: کشور در هیأت حل اختالف د

هر گاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که   -1

کشور   مالیاتی  امور  سازمان  نمایندگان  و  مالیاتی  حل مأموران  هیأت  عضو 

اختالف مالیاتی از روي تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مودي  

میزان واقعی تشخیص   درآمد مودي را کمتر یا بیشتر از و بدون تحقیقات کافی  

اند، عالوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شوراي عالی مالیاتی تعیین داده

ماه و حداکثر پنج سال انفصال    نماید متخلف به مجازات اداري حداقل سه می 

 از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول   در مواردي که مالیات مودیان بر-2

که در اجراي    هایی مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه

هیأت  ) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست مقصر به موجب رأي158ماده (

مجازات    از خدمات مالیاتی برکنار و حسب مورد به رسیدگی به تخلفات اداري

 مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداري محکوم خواهد شد.متناسب  
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 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

ک میزانی  به  دولت  به  وارده  زیان  به  نسبت  مالیاتی  ضمنا  عالی  شوراي  ه 

می  انتظامیتشخیص  دادستان  وسیله  و  داشته  مدنی  مسئولیت  متخلف   دهد 

هاي حقوقی دادگستري به این عنوان دعواي جبران ضرر و  مالیاتی در دادگاه

زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستانی 

 .اهد گرفت انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خو 

به   دهند  قرار  اقدام  مورد  را مجددا  مختوم  مالیاتی  امر  که  مالیاتی  مأموران 

به انفصال از خدمات دولت  اداري هیأت رسیدگی به تخلفات موجب حکم

الی   با دادن گزارش  چهار سال محکوم می از یک  شوند و در مواردي که 

تقصیرند  مودیانی را که بی خالف واقع در امر مالیاتی تعمدا وسایل تعقیب  

هاي دادگستري به حبس از شش ماه تا  موجب حکم دادگاه   فراهم سازند به 

ها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی  ند. دادگاهشو دو سال محکوم می 

 .خواهند نمود

این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد  

) این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص  239) و ( 227) و (156(

اي که باشد، بابت فعالیت دیگر مودي اعم از این که از همان  هر مرحلهدر

نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرك مثبت یا در خارج از 

مرور   (مهلت  مواد  موضوع  مالیاتی  (156زمان  و  مطالبه  157)  قانون  این   (

 .  مالیات نمایند

تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردي که  -تبصره 

پیش  قانون  این  در  آن  براي  خاصی  قانون  بینیمقررات  مطابق  است    شده 

 رسیدگی به تخلفات اداري خواهد بود.

ضمنا نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شوراي عالی مالیاتی تشخیص 

انتظامی می  دادستان  وسیله  و  داشته  مدنی  مسئولیت  متخلف  در   دهد  مالیاتی 

اقا دادگاه  این عنوان دعواي جبران ضرر و زیان  به  مه  هاي حقوقی دادگستري 

انتظامی مالیاتی  خواهد شد و در صورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستانی  

 .مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت 

مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب 

به انفصال از خدمات دولت از یک الی   اداري هیأت رسیدگی به تخلفات حکم

شوند و در مواردي که با دادن گزارش خالف واقع در محکوم می   چهار سال

بی  که  را  مودیانی  تعقیب  وسایل  تعمدا  مالیاتی  بهامر  سازند  فراهم   تقصیرند 

دادگاه محکوم موجب حکم  دو سال  تا  ماه  از شش  به حبس  دادگستري  هاي 

 .ها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمودند. دادگاهشو می 

ین حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد ا

) این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص 239) و (227) و (156(

اي که باشد، بابت فعالیت دیگر مودي اعم از این که از همان نوع هر مرحلهدر

خارج از مهلت مرور  باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرك مثبت یا در  

 ) این قانون مطالبه مالیات نمایند.  157) و (156زمان مالیاتی موضوع مواد (

که   -تبصره  مواردي  در  جز  آنها  مجازات  و  تخلفات  به  رسیدگی  تشریفات 

رسیدگی    شده است مطابق قانون   بینی مقررات خاصی براي آن در این قانون پیش 

 به تخلفات اداري خواهد بود. 

ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات هاي    22به موجب بند    -   271ماده  

با توجه   ) قانون حذف شد. لیکن271، ماده (1394/  31/4مستقیم، مصوب  

ه در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی ب (97به مفاد تبصره ماده (

 .مجري خواهد بود 271صورت کامل به اجراء در نیامده است، متن ماده 

بند    -  271ماده   موجب  هاي    22به  مالیات  قانون  اصالح  قانون  واحده  ماده 

با توجه به   ) قانون حذف شد. لیکن271، ماده (1394/  31/4مستقیم، مصوب  

لیاتی به صورت در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع ما (97مفاد تبصره ماده (

 .مجري خواهد بود 271کامل به اجراء در نیامده است، متن ماده 
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 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

ماه هر سال  سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دي  -272ماده  

نسبت به اعالم آن گروه یاگروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که عالوه 

بندهاي (الف) و (د) ماده   از  بر شرکتهاي موضوع  استفاده  قانون   » واحده 

حرفه  و  تخصصی  ذي خدمات  حسابداران  بهاي  حسابدار    صالح  عنوان 

براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه   1372رسمی» مصوب سال  

موسسات   یا  حسابرسی  سازمان  توسط  شده  حسابرسی  مالی  صورتهاي 

رنامه مالیاتی و  حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظها

باشند ماه پس از مهلت انقضاي ارائه اظهارنامه می یا حداکثر ظرف مدت سه  

را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران و یکی  

روزنامه  این از  اطالع  به  مربوط)  الکترونیکی  سامانه  یا  و  کثیراالنتشار  هاي 

سا آن  بر  عالوه  برساند.  اشخاص  از  می گروه  یادشده  اشخاص  زمان  تواند 

حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردي مشمول حکم این ماده نماید،  

صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابالغ کتبی تا پایان  که در این 

آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که  دي  به آگاهی  ماه هر سال 

شود، مشمول حکم این  دشده آغاز می سال مالی آنها بعد از اعالم سازمان یا

ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع  

) %20درصد (این ماده در مهلت مقرر، عالوه بر تعلق جریمه معادل بیست

مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق  

 رسیدگی تعیین خواهد شد.

شده به شرح این ماده و مطالب مذکور صورتهاي مالی حسابرسی   -1تبصره 

گزارش  چهارچوب در  در  که  مربوط  قانونی  بازرسی  و  حسابرسی  هاي 

تواند براي تشخیص درآمد مشمول  مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می 

مالیات اشخاص یادشده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار 

 .گیرد

پایان دي   -272ماده   تا  است  مکلف  مالیاتی کشور  امور  سال سازمان  هر  ماه 

نسبت به اعالم آن گروه یاگروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که عالوه بر  

شرکتهاي موضوع بندهاي (الف) و (د) ماده واحده « قانون استفاده از خدمات 

عنوان حسابدار رسمی» مصوب   صالح بهاي حسابداران ذي حرفه تخصصی و  

براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهاي مالی    1372سال  

حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه 

حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه 

باشند را از طریق مقتضی (درج در اه پس از مهلت انقضاي ارائه اظهارنامه می م

هاي کثیراالنتشار و یا  روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران و یکی از روزنامه

سامانه الکترونیکی مربوط) به اطالع این گروه از اشخاص برساند. عالوه بر آن  

ی معینی را به صورت موردي  تواند اشخاص حقیقی و حقوق سازمان یادشده می 

صورت موضوع شمول اشخاص یادشده مشمول حکم این ماده نماید، که در این 

ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی  باید با ابالغ کتبی تا پایان دي 

شود،  و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعالم سازمان یادشده آغاز می 

اهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی  مشمول حکم این ماده خو 

درصد  مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، عالوه بر تعلق جریمه معادل بیست 

) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق  20%(

 رسیدگی تعیین خواهد شد.

اده و مطالب مذکور در  شده به شرح این مصورتهاي مالی حسابرسی   -1تبصره 

هاي حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این  گزارش 

تواند براي تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص قانون تنظیم شده باشد، می 

 .یادشده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد

سابرسی صورتهاي مالی و یا  تواند ح سازمان امور مالیاتی کشور می   - 2تبصره

یا   سازمان حسابرسی  به  را  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  مالیاتی  گزارش  تنظیم 

موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این  
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 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

تواند حسابرسی صورتهاي مالی و  سازمان امور مالیاتی کشور می   -2هتبصر

یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی  

یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در  

پرداخت حق مالیاتی طبق مقررات مربوط،  این صورت،  الزحمه حسابرسی 

 اتی کشور است.سازمان امور مالی برعهده

الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده صورت، پرداخت حق

 سازمان امور مالیاتی کشور است. 

اول سال   ـ273ماده   از  قانون  این  اجراي  کلیۀ   1381تاریخ  بود و  خواهد 

به   1380ماه سال  اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین  

مالیاتی   نرخ  و  رسیدگی  ترتیب  لحاظ  از  نیز  باشد  قانون بعد  این  مشمول 

قوانین   کلیه  قانون  این  اجراي  تاریخ  از  شد.  به خواهند  مغایر  مقررات   و 

، اجتماعی  سوم توسعه اقتصادي استثناي احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه  

) 13در دوران برنامۀ مزبور و نیز مادة (و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران  

آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران قانون چگونگی ادارة مناطق  

مصوب    7/6/1372مصوب   اخیر  21/1/1374واستفساریه  لغو قانون  الذکر 

این می  و  گردد.  قوانین  شمول  که  مغایري  مقررات  و  قوانین  شامل  حکم 

 .باشدعمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می مقررات  

خواهد بود و کلیۀ اشخاص   1381تاریخ اجراي این قانون از اول سال   ـ273ماده  

به بعد باشد نیز    1380ه سال  ماحقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین  

مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی  

و مقررات مغایر به استثناي احکام مالیاتی مقرر در اجراي این قانون کلیه قوانین  

، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران  سوم توسعه اقتصادي قانون برنامه 

آزاد تجاري  ) قانون چگونگی ادارة مناطق  13برنامۀ مزبور و نیز مادة (  در دوران

مصوب   ایران  اسالمی  جمهوري  صنعتی  مصوب   7/6/1372ـ  واستفساریه 

می   1374/ 21/1 لغو  اخیرالذکر  این قانون  مقررات گردد.  و  قوانین  شامل  حکم 

تصریح    عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یامغایري که شمول قوانین و مقررات  

 .باشدنام است نیز می 

 

شود و مرتکب یا مرتکبان  موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می   -274 ماده

 گردند:هاي درجه شش محکوم می مورد، به مجازات حسب 

 ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارك خالف واقع و استناد به آن1

 ـ اختفاي فعالیت اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن 2

ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطالعات مالیاتی و اقتصادي خود  3

) این قانون و امتناع از انجام تکالیف  181یا اشخاص ثالث در اجراي ماده (

مکرر) به    169) و (169موضوع مواد(  مالیبر ارسال اطالعات    قانونی مبنی 

 ا این اقدامسازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت ب

شود و مرتکب یا مرتکبان حسب موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می   -274 ماده

 گردند: هاي درجه شش محکوم می مورد، به مجازات 

 ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارك خالف واقع و استناد به آن1

 . کتمان درآمد یا فعالیت اقتصادي  2

مالیاتی به اطالعات مالیاتی و اقتصادي خود یا  ـ ممانعت از دسترسی مأموران  3

) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی 181اشخاص ثالث در اجراي ماده (

مواد(  مبنی  موضوع  اطالعات  ارسال  (169بر  و  امور   169)  سازمان  به  مکرر) 

 مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام 
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 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

هاي مستقیم و مالیات بر ارزش  ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات 4

افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان 

 شدهامور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین 

و   5 معامالت  یا  دیگران،  نام  به  خود  قراردادهاي  و  معامالت  تنظیم  ـ 

 قراردادهاي مودیان دیگر به نام خود برخالف واقع 

ـ خودداري از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه  6

 سال متوالی  اي در سه مالیاتی حاوي اطالعات درآمدي و هزینه 

 ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی 7

این    - 1تبصره محرومیت اعمال  اعمال  نافی  قانون  مجازات  در  مندرج  هاي 

مصوب   فساد  با  مقابله  و  اداري  نظام  مجمع    07/08/1390ارتقاي سالمت 

 تشخیص مصلحت نظام نیست. 

اعالم جرائم و اقامه دعوي علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع   - 2تبصره

قانونی مراجع  سایر  و  مالیاتی  انتظامی  دادستانی  طریق  از  صورت    قضائی 

 پذیرد.می 

هاي مستقیم و مالیات بر ارزش  انونی مربوط به مالیات ـ عدم انجام تکالیف ق4

افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان  

 شدهامور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین 

ـ تنظیم معامالت و قراردادهاي خود به نام دیگران، یا معامالت و قراردادهاي   5

 برخالف واقع  مودیان دیگر به نام خود

اظهارنامه   6 تسلیم  و  تنظیم  قانونی درخصوص  تکالیف  انجام  از  ـ خودداري 

 سال متوالی  اي در سه مالیاتی حاوي اطالعات درآمدي و هزینه 

 ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی 7

نون ارتقاي  هاي مندرج در قااعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت   -1تبصره

مصوب   فساد  با  مقابله  و  اداري  نظام  تشخیص   1390/ 07/08سالمت  مجمع 

 مصلحت نظام نیست.

مراجع   -2تبصره نزد  مزبور  جرائم  مرتکبان  علیه  دعوي  اقامه  و  جرائم  اعالم 

صورت  قانونی  مراجع  سایر  و  مالیاتی  انتظامی  دادستانی  طریق  از  قضائی 

 پذیرد.می 

چنانچه مرتکب هریک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد،    -275ماده  

 شود:هاي زیر محکوم می ماه تا دوسال به یکی از مجازات براي مدت شش 

 ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی1

 ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاري 2

مسوولیت کیفري شخص حقوقی مانع از مسوولیت کیفري شخص   -تبصره 

 باشد. حقیقی مرتکب جرم نمی 

چنانچه مرتکب هریک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، براي    -275ماده  

 شود:هاي زیر محکوم می ماه تا دوسال به یکی از مجازات مدت شش 

 ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی1

 ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاري 2

حقوق  -تبصره  شخص  کیفري  شخص مسوولیت  کیفري  مسوولیت  از  مانع  ی 

 باشد. حقیقی مرتکب جرم نمی 

 

موسسات   -276ماده همچنین  و  حسابرسان  حسابداران،  از  هریک  چنانچه 

حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و موسسات مالی و اعتباري در  

ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش  

شوند. مجازات معاونت سایر نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می 

 شود.اشخاص طبق قانون مجازات اسالمی تعیین می 

موسسات  -276ماده همچنین  و  حسابرسان  حسابداران،  از  هریک  چنانچه 

حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و موسسات مالی و اعتباري در 

ی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند ارتکاب جرم مالیات 

شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می 

 شود.طبق قانون مجازات اسالمی تعیین می 
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 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

هاي مقرر در  مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی عالوه بر مجازات   -277ماده

هاي  مسوول پرداخت اصل مالیات و جریمه   ) این قانون،276) تا(274مواد(

) این قانون مطالبه نشده باشد 157متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (

 .باشندو همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی می 

مجازات   -277ماده بر  عالوه  مالیاتی  جرائم  مرتکبان  یا  در مرتکب  مقرر  هاي 

تا(274مواد( جریمه 276)  و  مالیات  اصل  پرداخت  مسوول  قانون،  این  هاي  ) 

) این قانون مطالبه نشده باشد و  157متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (

 .باشندهمچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی می 

 

مالیاتی  -278ماده امور  سازمان  رئیس  درخواست  به  بنا  قضائیه  قوه   رئیس 

ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه  کشور در هریک از استان 

دهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف مالیاتی تشکیل می 

 است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را براي آنها تأمین نماید.

امور مالیاتی کشور رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان    -278ماده

ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی  در هریک از استان 

دهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم تشکیل می 

 و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را براي آنها تأمین نماید.

 

شده در استفاده از اطالعات ثبت   هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء  -279ماده

موضوع   مالیاتی  مودیان  دارایی  و  عملکردي  هویتی،  اطالعات  پایگاه 

فرآیند تشخیص و 169ماده( از  قانون در خصوص مسائلی غیر  این  مکرر) 

مرتکب   و  است  مزبور جرم  اطالعات  افشاي  یا  مالیاتی  درآمدهاي  وصول 

و تا پنج سال، به مجازات بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دعالوه  

هاي قانونی  شود. سایر مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می

نفعان و به تشخیص مراجع قانونی  این ماده با اقامه دعوي توسط ذي   مربوط به

 .شودصالح تعیین می ذي 

شده در استفاده از اطالعات ثبت   هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء  -279ماده

موضوع  مالیاتی  مودیان  دارایی  و  عملکردي  هویتی،  اطالعات  پایگاه 

مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول 169ماده(

عالوه   مرتکب  و  است  جرم  مزبور  اطالعات  افشاي  یا  مالیاتی  بر درآمدهاي 

شش   انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از

این    هاي قانونی مربوط بهشود. سایر مجازات ماه تا دو سال حبس محکوم می 

صالح تعیین نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذي ماده با اقامه دعوي توسط ذي 

 .شودمی 

 

) از کل درآمدهاي حاصل %1درصد (تواند معادل یک دولت می   -280ماده

داري کل کشور واریز  که به خزانه هاي مستقیم موضوع این قانون را  از مالیات 

شود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه ساالنه در اختیار وزارت  می 

به   به نسبت شاخص جمعیت  از مبادله موافقتنامه،  تا پس  قرار دهد  کشور 

هاي شهرهاي زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت  ها و شهرداري دهیاري 

 شود. پرداخت 

ها که به موجب قانون براي  موسسات وابسته به شهرداري ها و  مالیات سازمان 

انجام وظایف ذاتی شهرداري در امور عمومی، شهري و خدماتی تشکیل و  

) از کل درآمدهاي حاصل از  %1درصد (تواند معادل یک دولت می   -280ماده

خزانهمالیات  به  که  را  قانون  این  موضوع  مستقیم  واریز  هاي  کشور  کل  داري 

شود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه ساالنه در اختیار وزارت می 

به  جمعیت  شاخص  نسبت  به  موافقتنامه،  مبادله  از  پس  تا  دهد  قرار  کشور 

شهرداري دهیاري  و  جمعیت ها  نفر  هزار  پنجاه  و  دویست  زیر  شهرهاي  هاي 

 شود. پرداخت 

ها که به موجب قانون براي  ها و موسسات وابسته به شهرداري مالیات سازمان 

و  تشکیل  خدماتی  و  شهري  عمومی،  امور  در  شهرداري  ذاتی  وظایف  انجام 
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۱٦۰ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

) سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداري است با نرخ صفر  %100صددرصد(

 .باشدمی 

با نرخ صفر  %100صددرصد( ) سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداري است 

 .باشدمی 

 .مکرر در قانون فعلی وجود ندارد 280ماده 

 

 

مکرر: کلیه درامدهاي موضوع این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده   280

به حساب هاي درآمدهاي عمومی نزد خزانه داري کل کشور واریز ي شود. 

خرجی در خصوص منابع فوق ممنوع می    – برقراري هرگونه ساز وکار جمعی  

 باشد.

با توجه به اعتقاد بخش خصوصی به عدالت مالیاتی از   •

 الحاق این ماده استقبال می شود.

)، به استثناي مواردي  1394/ 31/4تاریخ اجراي این قانون (مصوب  -281ماده

که در همین قانون ترتیب دیگري براي آن مقرر شده است، از ابتداي سال  

باشد. لیـکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده می  1395

شود و بعد از آن شروع می   1/1/1394ا از  ) این قانون که سال مالی آنه95(

) ماده  مقررات  و  رسیدگی  ترتیب  اظهارنامه،  تسلیم  لحاظ  نرخ 272از  و   (

 .باشندمالیاتی، مشمول احکام این قانون می 

)، به استثناي مواردي که 1394/ 31/4تاریخ اجراي این قانون (مصوب  -281ماده

 1395ست، از ابتداي سال  در همین قانون ترتیب دیگري براي آن مقرر شده ا

) این 95باشد. لیـکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده (می 

شود از لحاظ تسلیم  و بعد از آن شروع می   1/1/1394قانون که سال مالی آنها از  

) و نرخ مالیاتی، مشمول احکام 272اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده (

 .باشنداین قانون می 

 

 

 

 

 

هاي مستقیم  االجراء شدن قانون اصالح قانون مالیات ـ از تاریخ الزم282ماده

 شود:، احکام مالیاتی قوانین زیر لغو می 31/4/1394مصوب 

 12/6/1392) قانون نظام صنفی کشور اصالحی مصوب  71) و (29ـ مواد(1

ماده(2 در  17ـ  خدماتی  و  تولیدي  توان  حداکثر  از  استفاده  قانون  تأمین  ) 

) قانون 104نیازهاي کشور و تقـویت آن در امـر صـادرات و اصالح مـاده (

 1/5/1391هاي مستقـیم ـ مصوب مالیـات 

) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازي صنایع کشور و  6ـ ماده(3

) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  113اصالح ماده(

 24/5/1382ن مصوب جمهوري اسالمی ایرا

 علی رغم عدم ذکر در الیحه به نظر می رسد منظور تنظیم کننده 

 ) بوده است:282الیحه الحاق متن ذیل به عنوان اصالح ماده (
 
 

تاریخ الزم282ادهم از  مالیات ـ  قانون  قانون اصالح  مستقیم  االجراء شدن  هاي 

 شود:، احکام مالیاتی قوانین زیر لغو می 31/4/1394مصوب 

 12/6/1392) قانون نظام صنفی کشور اصالحی مصوب 71) و (29ـ مواد(1

) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدي و خدماتی در تأمین نیازهاي  17ماده(ـ  2

) مـاده  اصالح  و  صـادرات  امـر  در  آن  تقـویت  و  قانون 104کشور   (

 1/5/1391هاي مستقـیم ـ مصوب مالیـات 

ماده(3 و  6ـ  کشور  صنایع  نوسازي  تسهیل  مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون   (

ماده( برنا 113اصالح  قانون  فرهنگی  )  و  اجتماعی  اقتصادي،  توسعه  سوم  مه 

 24/5/1382جمهوري اسالمی ایران مصوب 
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۱٦۱ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

) قانون تسهیل تنظیم اسناد  6) و ماده (1ـ استثناي مذکور در بند (ج) ماده (4

 1386در دفاتر اسناد رسمی مصوب 

از مقررات مالی 66ماده (  -5 تنظیم بخشی  قانون  به  الحاق موادي  ) قانون 

 1384دولت مصوب 

) قانون تسهیل تنظیم اسناد 6) و ماده (1ـ استثناي مذکور در بند (ج) ماده ( 4

 1386در دفاتر اسناد رسمی مصوب 

) قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 66ماده (  -5

 1384مصوب 

 از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون احکام مالیاتی زیر لغو می شود:
قانون احکام دایمی  45و بند ب ماده  32بند پ ماده  3جزء 

 1395برنامه هاي توسعه مصوب 
   32بند پ ماده  3جزء 

مناطق   در  خدماتی  و  معدنی  صنعتی،  واحدهاي  مالیاتی  معافیت 
هاي منظورشده در مناطق آزاد  معافیت  غیربرخوردار از اشتغال را به میزان

تجاري . صنعتی اعمال کند. توسعه واحد و نیز تولید کاالي جدید در این  
 .باشندواحدها به میزان سهم خود مشمول این حکم می

 45بند ب ماده  
سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف 

 .است
صنعتی جمهوري   -مناطق آزاد تجاريقانون اداره  13ماده 

 اسالمی ایران
انواع فعالیتهاي   -   13ماده   اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به 

دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادي در منطقه آزاد   اقتصادي اشتغال 
بهره از مندرجتاریخ  پرداخت   برداري  از  سال  پانزده  مدت  به  مجوز  در 

مالیاتهاي مستقیم معاف خواهند    ایی موضوع قانونمالیات بر درآمد و دار
ا تابع مقرراتزبود و پس  پانزده سال  با    مالیاتی  انقضاء  بود که  خواهند 

 .پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شوراي اسالمی خواهد رسید
) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی  27ماده (

 1395کشور مصوب 
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۱٦۲ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

ـ شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج  27ماده  
از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران که از  

محل آورده نقدي یا مطالبات حال  شده سهامداران افزایش سرمایه می  
قانون مالیات هاي ) 48دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده ( 

 .ره  آن معاف می باشندمستقیم و تبص
قانون برنامه ششم توسعه   53و بند ت ماده   52بند الف ماده  

   1395مصوب 
ترغیب  به -52ماده   و  ریلی  نقل  و  حمل  اقتصاد  تقویت  منظور 
گذاري بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجراي سرمایه

اقبال  طرحها(پروژه و  رضایتمندي  افزایش  و  ازها)  خدمات     عمومی 
 :شده در این نوع حمل و نقلارائه
از     برداريگذاري بخش غیردولتی در احداث و بهرهسرمایه  -الف

گذاري شهري مانند سرمایهشهري و برونحمل و نقل ریلی درون
و  در مناطق کمترتوسعه قوانین  تلقی شده و مشمول کلیه  یافته 

سرمایه با  مرتبط  مناطق  مقررات  در  یافته کمترتوسعهگذاري 
 .خواهد بود

بر   -ب عالوه  ریلی  نقل  و  حمل  خدمات  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
) قانون مالیات بر ارزش افزوده  12) ماده ( 12هاي مذکور در بند ( معافیت

 .با نرخ صفر محاسبه خواهد شد
هاي کلی اصل وزارت راه و شهرسازي موظف است با رعایت سیاست -پ

هاي کلی اصل ) قانون اساسی و قانون اجراي سیاست44چهل و چهارم ( 
و الحاقات بعدي آن و    1387) قانون اساسی مصوب  44چهل و چهارم ( 

اي مصوب هاي حمل و نقل ریلی شهري و حومهقانون حمایت از سامانه
ح  22/5/1385 حومهشرکت  مسافري  ریلی  نقل  و  هدف  مل  با  را  اي 

حومه ریلی  نقل  و  حمل  امور  توسعه  و  شهرها  حاشیه  و ساماندهی  اي 
آهن جمهوري  اي در زیرمجموعه شرکت راهساخت خطوط مستقل حومه

هاي مربوطه اسالمی ایران تشکیل دهد. این شرکت با همکاري شهرداري 

 ) در الیحه48با توجه به حذف فصل حق تمبر (شامل ماده 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 کاهش معافیت ها در تعقیب اهداف الیحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 )17/11/1398(تنظیمی  مستقیمنویس الیحه اصالح قانون مالیات هاي پیش جدول
 مدیریت خدمات مالیاتی  –معاونت کسب و کار 

 

۱٦۳ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

باشد. اي در کشور میومهمتولی کلیه امور حمل و نقل ریلی مسافري ح
طور مستقل در امور توسعه حمل و فعالیت شرکتهاي قطارهاي شهري به

است. بالمانع  حومه  ریلی  ریلی    نقل  نقل  و  حمل  شرکت    اساسنامه 
االجراء شدن این قانون  ماه پس از الزماي ظرف مدت ششمسافري حومه

ت کشور به به پیشنهاد مشترك سازمان، وزارت راه و شهرسازي و وزار
 .رسدتصویب هیأت وزیران می

 –53ماده 
شرکت مادرتخصصی فرودگاهها و ناوبري هوایی ایران و شرکتهاي   -الف

مشمول  ایران  اسالمی  جمهوري  آهن  راه  شرکت  و  وابسته  فرودگاهی 
  7/7/1370مزایاي قانون توسعه صنعت ایرانگردي و جهانگردي مصوب  

 .شوندمی
الزم  -ب زمان  از  است  موظف  به  دولت  نسبت  قانون  این  االجراء شدن 

بازنگري از طریق تمهیدات قانونی و لغو تخفیفات تکلیفی و معافیت در 
بهره و زمینه  نشست  فرودگاهی،  هوایی،  ناوبري  خدمات  از  برداري 

واقعی  برخاست، خدمات پروازي، واگذاري اماکن و سایر موارد مرتبط و  
 ید. نها اقدام نمانمودن نرخ آ

اقتصاد   -پ تقویت  منظور  به  است،  موظف  هواپیمایی کشوري  سازمان 
سرمایه ترغیب  هوایی،  نقل  و  غیرنظامی، حمل  هوایی  بخش  در  گذاري 

ها و ارتقاي سطح علمی و فنی صنعت ها و سرمایهگیري از ظرفیتبهره
نتقال بنیان و اهوایی کشور با رعایت اصل حمایت از صنایع داخلی دانش

نیروهاي   براي  اشتغال  ایجاد  همچنین  و  داخل  به  پیشرفته  فناوري 
کرده، برنامه مدونی به منظور تحقق اهداف ذیل تهیه و پس از  تحصیل

 :عالی هواپیمایی کشوري به اجراء بگذاردتأیید شوراي 
نیازمندي پیش .  1 مدیریت  و  با بینی  کشور  هوایی  ناوگان  توسعه  هاي 

 بتنی بر توسعه پایدار هاي ممشیرعایت خط
انواع   .  2 سیاستگذاري و لحاظ کردن تدابیر الزم براي چگونگی تأمین 

با  کشور  هوایی  نقل  و  حمل  ناوگان  نیاز  مورد  بالگردهاي  و  هواپیما 
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۱٦٤ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

بینهمکاري  و  داخلی  مشترك  تولید هاي  از  حمایت  اولویت  با  المللی 
 داخلی 

ارکت صنایع هوایی  سیاستگذاري و لحاظ کردن تدابیر الزم جهت مش .3
و   هواپیما  انواع  تولید  و  ساخت  در  خصوصی  بخش  اولویت  با  داخلی 

 .پذیردبالگردهایی که تأمین و خرید آنها از خارج کشور صورت می
توسعه    -ت و  تقویت  و  بنیان  دانش  اقتصاد  از  منظور حمایت  به 

صنعت هوایی، تمامی شرکتهاي فعال در این صنعت در حوزه هاي 
، سرهم(مونتاژ) و تعمیر و نگهداري انواع وسایل  طراحی، ساخت

و  قوانین  از  قانون  این  اجراي  طول  در  آنها  متعلقات  و  پرنده 
شرکتهاي   براي  مصوب  و  شده  بینی  پیش  حمایتی  سیاستهاي 

 .دانش بنیان برخوردار خواهند بود
این حمایت ها بر عهده معاونت    صالحیت احراز و برخورداري از -تبصره

 .جمهور خواهد بودوري رئیسعلمی و فنا
 ) ماده  (ت)  بند  اجراي 53تبصره  طول  در  توسعه  ششم  برنامه  قانون   (

ها و مؤسسات  ) قانون حمایت از شرکت7برنامه در بخش مغایرت بر ماده ( 
 .ها و اختراعات حاکم استسازي نوآوري بنیان و تجاري دانش

سازندگان    -ث به  بالگرد  و  هواپیما  ساخت  پرداخت سفارش  از  داخلی 
 .هزینه هاي ثبت سفارش معاف خواهد بود

 1392اساسنامه سازمان هوا و فضا مصوب   7ماده  3تبصره 
 :شودوظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر تعیین می: 7ماده

ـ هدایت متمرکز، سیاستگذاري، مدیریت، هماهنگی، پشتیبانی و 1
 :اي تابع به منظورهاي صنعتی و واحدهنظارت بر فعالیت گروه

الف ـ طراحی، ساخت، تولید، بازسازي، نوسازي، خرید و فروش انواع  
هاي زمینی، هوایی  هاي آفندي، پدافندي و ضد موشک و سامانهموشک

هاي پرتاب  هاي پرتاب کننده، ایستگاهو دریایی مربوط به آنها، حامل
فضاي ماوراي   هاي محوله در راستاي استفاده ازماهواره و سایر مأموریت

 .جو
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۱٦٥ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

هاي سازمان از هاي تحقیقاتی در راستاي مأموریتب ـ اجراي پروژه
طریق ایجاد سازوکارهاي الزم و با رعایت مأموریت و وظایف مؤسسه 

 .آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
پ ـ همکاري فنی و تحقیقاتی با مؤسسات پژوهشی، صنعتی و تولیدي  

ر و در صورت ضرورت، حمایت از و مراکز علمی داخل و خارج کشو
 .هاي صنعتی و تولیدي مرتبط با اهداف سازمانطرح

ت ـ استفاده از ظرفیت مازاد موجود در امور تولید غیرنظامی بر اساس 
 .هاي ابالغی ستاد کلسیاست

 .ث ـ توسعه، تکمیل، نوسازي و بهسازي صنایع فضایی و موشکی
چارچوب قوانین و مقررات ج ـ خرید و فروش خدمات مهندسی در 

 .مربوط
هاي سازمان با استانداردها، ـ بررسی و انطباق فعالیت زیرمجموعه2

ربط و انجام حسابرسی  هاي ابالغی از سوي مراجع ذي  ضوابط و برنامه
 .داخلی از آنها

هاي داخلی و ها، مؤسسات و شرکتـ اخذ نمایندگی از سازمان3
 .ا در قالب مقررات نیروهاي مسلح خارجی و اعطاي نمایندگی به آنه

 
ـ انعقاد قرارداد جهت انتقال فناوري، تدارك، ساخت، خرید، فروش و  4

 .توزیع محصوالت
-ـ عضویت و مشارکت در مجامع و نهادهاي تخصصی داخلی، منطقه 5
 .ي و بین المللی درحوزه وظایف و اختیارات سازمانا

ه طراحی، تولید ـ تهیه ضوابط و استانداردهاي فنی مربوط ب 6
هاي صنعتی واحدهاي تابع در چارچوب  محصوالت و خدمات گروه

 .هاي سازمان و ارایه آن به مراجع ذیصالح جهت تصویبمأموریت
-ـ اخذ هر گونه تسهیالت مالی از منابع داخلی و خارجی و سایر روش7
 .اي تأمینی منابع مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
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۱٦٦ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

تواند به منظور تأمین نیازمندیهاي نیروهاي مسلح  می سازمان: 1تبصره
قانون تشکیل با تأیید وزارت و با کسب مجوز  1به شرح مذکور در ماده 

هاي ها و گروهاز فرماندهی کل نیروهاي مسلح نسبت به ایجاد شرکت
 .خدماتی و صنعتی اقدام نماید

لید و  هاي جدید (تواجراي وظایف سازمان در خصوص پروژه: 2تبصره
ها، تحقیقات) و ایجاد شرکت هاي جدید و یا سرمایه گذاري در شرکت

اخذ تسهیالت و منابع مالی خارجی و ارتباطات خارجی و ایجاد هر گونه  
تشکیالت در خارج از کشور و نیز ساختار و سازمان در حدود ضوابط  

 .شودابالغی فرماندهی معظم کل قوا انجام می
درآمدهاي ناشی از فعالیتهاي نظامی سازمان، واحدها و  :  3تبصره

تابع   و مزایاي کارکنان  و حقوق  نیروهاي مسلح  با  شرکتهاي آن 
مقررات استخدامی نیروهاي مسلح از پرداخت مالیات معاف است  
درآمد  بر  مالیات  و  کارکنان سازمان  بر حقوق سایر  مالیات  لکن 

زیرمجموعه و  سازمان  هاي  بفعالیت  آن  نیروهاي  هاي  از  خارج  ا 
هوافضا   صنایع  سازمان  اختیار  در  خزانه  به  واریز  از  پس  مسلح 

 .نیروهاي مسلح  قرار می گیرد

 
اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهاي مسلح    8ماده   4تبصره 
   1383مصوب 

 ندارد  4این ماده تبصره  
قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و   20و  19مواد 
   1395شی غیر دولتی مصوب پرور
مدارس غیردولتی در برخورداري از کلیه تخفیفات، ترجیحات   ـ19 ماده

 .ستندھاي مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی ھو معافیت 

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود ساالنه معادل  -20 ماده
از شهریه دریافتی توسط مراکز آموزشی و پرورشی  )  %4درصد (  چهار
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۱٦۷ 
 

 مال�ظات  ) ٩٨ال��ه اصالح ��ی قوان�ن و ���رات ما�یا�ی (���ن   و اصالحات �عدی آن   ١٣٦٦�����م ��وب  ��ون ما�یات �ی  

 غیردولتی را دریافت و به حساب درآمدهاي اختصاصی ملی نزد خزانه 
داري کل کشور واریز نماید. وجوه واریزي از این محل مطابق اعتبارات 
مراکز   و  مدارس  سازمان  اختیار  در  سنواتی  بودجه  قوانین  در  مصوب 

ردمی قرار می گیرد تا براي نظارت در  غیردولتی و توسعه مشارکتهاي م 
امور آموزشی و پرورشی غیردولتی    مراکز یادشده و کیفیت به  بخشی 

برخوردار هزینه شود. مبلغ دریافتی به عنوان علی    مناطق محروم و کم
الحساب مالیات مراکز مذکور تلقی و در مفاصا حساب مالیاتی آنان لحاظ 

 .گردد
ریافت و هزینه کرد وجوه موضوع این ماده  دستورالعمل نحوه د  -1تبصره  

 .به تصویب شوراي سیاستگذاري، برنامه ریزي و نظارت مرکزي می رسد 
وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش نحوه اجراي این    -2تبصره  

 .ماده را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه دهد 
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