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اوی پیش کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حبودجه 

ملیاتی بینی درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام ع

6نون از بعد از جنگ تا ک. اهداف قانونی می شودو به سیاست ها که منجر به نیل 

.ساله به شرح زیر اجرا شده است  5برنامه 

برنامه ششم  برنامه پنجم برنامه جهارم برنامه سوم برنامه دوم برنامه اول

1400-1396 1394-1390 1388-1384 1383-1379 1378-1374 1372-1368
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1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 منبع مالیات

؟ 818.152 643.944 557.291 497.163 420.911 359.199 277.883 248.277 220.417 یممالیات های مستق

؟ 596.163 448.101 405.794 338.084 246.747 217.026 135.969 70.485 60.105
مالیات بر کاالو 

خدمات

1.945.000 1.414.316 1.092.046 963.085 835.247 667.658 576.225 413.852 318.762 280.522
مالیات مستقیم و
مالیات برکاال و 

«1»خدمات

1390-1399نمایه درآمدهای مالیاتی 



بخش اول
احکام مالیاتی قانون بودحه 

1400سال 



1تبصره

میلیونکیسقفتاگازیمیعاناتوخامنفتصادراتازحاصلمنابعازملیتوسعهصندوقسهم

وخامتنفروزدربشکهمیلیونیکبرمازادودرصدبیستگازصادراتخالصوروزدربشکه

باوفروشبرمبنینفتوزارتگزارشبا.شودمیتعییندرصدهشتوسیگازیمیعانات

عمنابوصولازپساستمکلفایراناسالمیجمهوریمرکزیبانککل،داریخزانهاعالم

کلازایراننفتملیشرکتدرصدنیموچهاردهسهمووجوهاینواریزبهنسبتبالفاصله

نیموچهاردهسهمنیزو(دولتسهامسودتقسیمازمعاف»گازیمیعاناتوخامنفتصادرات

سودتقسیمازمعاف»طبیعیگازصادراتخالصمحلازنفتوزارتتابعهدولتیشرکتدرصد

210109درآمدیردیفموضوعدرصد3سهمهمچنینو«صفرنرخبامالیاتودولتسهام

.کنداقدامقانوناین«5»شمارهجدول



-«ل»بند

بهکشورازگونفتتولیدازخودسهمتعیینبرایاستمکلفایراننفتملیشرکت-2

اقداماداقتصشورایدرتصویبجهتدوماهظرفذیلاجزایمبنایبرمیدانهرتفکیک

.کند

.دشومیمحاسبهسهامسودازمعافوصفرنرخبامالیاتینظرازسهماین-7-2



6تبصره
برالوهعاستمکلفکشورسراسراستانیفاضالبوآبهایشرکتطریقازنیرووزارت-الف

مصرفالگویازباالترشربآبفروشمترمکعبهرازایبه شهری،آب بهاینرخدریافت

خزانه داریبهودریافتشهری،آبمشترکانازریال200مبلغوزیرانهیأتتوسطتعیین شده

.بوددنخواهافزودهارزشبرمالیاتودرآمدبرمالیاتمشمولفوقوجوه.کندواریزکشورکل 

ظرفمی شوددادهاجازه«کشورمالیاتیامورسازمان»داراییواقتصادیاموروزارتبه-ب

1387سنواتدوره هایافزودهارزشبرمالیاتمؤدیانپرونده هایازبخشآنیک سال،مدت

ارقررسیدگیموردتاکنونونمودهتسلیممقررموعددرراخوداظهارنامه هایکه،1397تا

یک ماهمدتفظرکشورمالیاتیامورسازمانپیشنهادبهکهدستورالعملیبراساسرانگرفته اند

رسیدگینبدومی رسد،داراییواموراقتصادیوزیربه تصویبومی شودتهیهقانونابالغازبعد

.نمایدقطعی



-«د»بند
انپیمانکاروتولیدیواحدهایازدریافتیافزودهارزشعوارضومالیات-2

«2»و«1»اجزایرعایتبااستانحساببهاستاندرواقعهای«پروژه»طرح
ظورمنتولیدیواحداستقرارمحلتوسعهششمبرنامهقانون«6»ماده«ب»بند

.می شود
ابخدماتیوتولیدیواحدهایهایپروندهاستمکلفمالیاتیامورسازمان

احدواستقرارمحلکهرافعالیتمحلیکدارایحقوقییاحقیقیشخصیت
ادارهبه،نیستآنهامرکزیدفتراستقرارمحلاستاندرآنهاخدماتییاتولیدی

.دنمایارسالخدماتیوتولیدیواحداستقرارمحلاستانمالیاتیامورکل
هرسهمنسبتبهملیخدماتیواحدهایافزودهارزشبرعوارضومالیات
.شودمیواریزذیربطاستانخزانهحساببهکشور،جمعیتازاستان

ماههسهمقاطعدررابنداینعملکردگزارشاستموظفمالیاتیامورسازمان
.کندارائهکشورمحاسباتدیوانبه



درتوسعهششمبرنامهقانون«6»ماده«ب»بند«1»جزءموضوعافزودهارزشعوارض-3

واسالمشهرشهروتهرانشهرینقاطدردرصد88نسبتبهاسالمشهروتهرانشهرستان های

.می شودتوزیعآنهاعشایریوروستایینقاطدر درصد12

«2»دولتمالیمقرراتازبخشیتنظیمقانونبهموادبرخیالحاققانون«12»مادهمطابق-ه

ودمی شدادهاجازهذی ربطتابعههایشرکتطریقازنیروونفتوزارتخانه هایازیکهربه

برقمشترکانمسکونیواحدهرازریال،«2000»مبلغگازمشترکانمسکونیواحدهرازماهانه

وأخذریال«10.000»مبلغبرقوگازمشترکانتجاریواحدهایازیکهرازوریال«1000»مبلغ

نزدقانوناین«5»شمارهجدول160186و160185ردیفهایموضوععمومیدرآمدحساببه

  درصد50معادلفوق الذکرمبالغروستایی،مشترکانبرای.کنندواریزکشورکلخزانه داری

.بودنخواهدافزودهارزشبرمالیاتودرآمدبرمالیاتمشمولفوقوجوه.می باشد



مصوبغیردولتیبخشمشارکتباعادیپسماندهایساماندهیبهکمکقانون«6»مادهاجرایدر-«و»بند

ارزشهزاردریکاستموظفکشورمالیاتیامورسازمانطریقازداراییواقتصادیاموروزارت،20/1/1399

ردیفبهارحاصلهمنابعوکردهأخذرااستبازیافتقابلآنهاازقسمتییاتمامکهکاالهاییوقطعاتاولیه،مواد

.نمایدواریز160189شمارهدرآمدی

زیستمحیطسازمانتوسطقانون،اینابالغازپسدوماهحداکثرفوق الذکرکاالهاوقطعاتاولیه،موادفهرست

بازیافتبهبتنسزیستمحیطحفاظتسازمانتأییدباکهواردکنندگانیوتولیدکنندگان.می شوداعالموتعیین

.شوندنمیعوارضاینمشمولنموده اند،اقدامخودکاالهایوقطعاتاولیه،موادازحاصلپسماند



-«ح»بند

و هاخیریهمسلح،نیروهایعمومی،نهادهایبهوابستهخصوصی،دولتی،ازاعمدرمانیمراکزکلیه-1

وجهدریافتبه موجبکهپزشکانپزشکیحق العملیاحق الزحمهازدرصد10مکلفنددولتیهایشرکت

کسریاتمالعلی الحساببه عنوانمی شودپرداختبیمارطرفازنقداًیاوبیمه هابهارسالیصورتحساب های

کشوریاتیمالامورسازمانحساببهصورتحسابمبلغوصولازبعدماهپایانتامربوطپزشکنامبهوکنند

مطابقنهکاراوحقوقدرآمدبه عنوانکهپرداخت هاییکلیهشاملبنداینعلی الحسابمالیات.کنندواریز

«199»مادهحکم.بودنخواهدمی شود،کسرآنمالیاتوپرداختقانوناین«12»تبصره«الف»بند«2»جزء

.می باشدجاریبندایناجرایدربعدیالحاقاتواصالحاتبا1366مصوبمستقیممالیات هایقانون

وزارتطتوسآنهامجوزکهدامپزشکیوداروسازیپیراپزشکی،پزشکی،مشاغلوحرفصاحبانکلیه-2

درلشاغاشخاصکلیهوشودمیصادرایرانپزشکینظامسازمانیاوپزشکیآموزشودرمانبهداشت،

.کنندادهاستففروشگاهیپایانهازمکلفندخانواده،وحقوقیمشاورهووکالتازاعمحقوقیکارهایوکسب



-«ط»بند

پایگاههایازاستفادهبا1400سالدراستمکلفکشورمالیاتیامورسازمان-1

یفتکلتعیینبهنسبتمستقیممالیات هایقانون«مکرر169»مادهموضوعاطالعاتی

وکردهاقدامحقوقیوحقیقیاشخاصازدولتمالیات1399سالپایانتامطالبات

جدولدرمندرجذی ربطدرآمدیردیفبهووصولرامطالباتایندرصد30حداقل

عایترعدمصورتدراعتباریومالیمؤسساتوبانکها.کندواریزقانوناین«5»شماره

برعالوهمستقیممالیات هایقانون«مکرر169»مادهدرمقررتکالیفسایروفوقتکالیف

حجمدرصد2معادلجریمه ایمشمولمستقیممالیات هایقانوندرمزبورجریمه های

.می شوندسالهردراعتباریومالیمؤسسهوبانکنزداشخاصسپرده های



.بودخواهدوصولومطالبهقابلمزبورقانونمقرراتطریقازجریمه هااین

حقوقیوحقیقیاشخاصاقتصادیومالیهویتی،اطالعاتمکلفندبیمهشرکتهای

آنختیارادرمی کندمقررکشورمالیاتیامورسازمانکهترتیبیبهرادرخواست شده

.دهندقرارسازمان

ونقاندرمزبورجریمه هایبرعالوهبنداینرعایتعدمدرصورتبیمهشرکت های

سالپایاندردریافتیبیمهحقدرصد5معادلجریمه ایمشمولمستقیممالیات های

.بودخواهند1399



خالی سازمان امور مالیاتی مکلف است در مورد مالیات بر خانه های -2

1400مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، تا پایان دی ماه سال « 54»موضوع ماده

. نمایدنسبت به اعالم مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده اقدام

زمان سااشخاص مشمول مکلف به پرداخت مبالغ مذکور تا یک ماه پس از اعالم 

.امور مالیاتی خواهند بود

ه مادامی که الیحه دایمی شدن مالیات بر ارزش افزوده الزم االجرا نشد-ک

فزوده باشد، سهم هر یک از دستگاه های ذینفع از اجرای قانون مالیات بر ارزش ا

.است1399مطابق با قانون سال 1400در سال 



یات ، مالهمزمان با هر پرداختدر معامالت پیمانکاری کارفرما موظف است -« ل»بند

ا مالیات بر تا زمانی که کارفرم. ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند

موظف ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور

رسمی و سایر است ضمن پاسخ به استعالم بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد

خواهد دستگاه های اجرایی حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ن

در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسالمی. داشت

یناً پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را ع

بلغ معادل مسازمان امور مالیاتی کشور . به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد

زانه داری اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خ

ناد خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اس. کل  کشور ارائه می کند

.خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند



-«م»بند
برایافزوده،ارزشبرمالیاتقانون«45»مادهموضوعکشورازخروجعوارض،1400سالدر-1

مصوبکشورکل1396سالبودجهقانوناساسبرسالطولدریک باربرایمرزنشینانوعتباتزائران
بهجزءاینموضوعمرزنشینافراد.می شودأخذآنبعدیالحاقاتواصالحاتبا24/12/1395

براساسوعموضاینتأییدوبررسیهستند؛مرزیشهرهایوروستاهادرساکنکهمی شوداطالقکسانی
مذکورفراداپستی«کد»شناسهوملیشمارهبرمبتنیکشوروزارتمرزنشیناناطالعاتبانکسامانه

.است
مرزهایاز1400سالمهر  ماهدوموبیستتا1400سالشهریورماهچهارمتاریخازکهاربعینزائران-2

.معافندخروجعوارضپرداختازمی شوندخارجکشورازعراقکشورمقصدبهزمینی

یبرون مرزمسابقاتبهجوانانوورزشوزارتمجوزباکهملیتیم هایورزشکارانخروجعوارض-3
.می شودأخذومحاسبهخروجاولمرحلهعوارضنرخباخروج،مرحلههربرایمی شونداعزام

بااندودهببکارمشغولهمجوارکشورهایدرکارگربعنوانگذشتهیکسالطولدرکهکارگرانی-4
خروجعوارضپرداختازهاشهرستانواستانهاکاراداراتیاواجتماعیرفاهوکارتعاون،وزارتتائید

.باشندمیمعافکشوراز



-جمعیرتصوبهراقانونیگمرکیومالیاتیتخفیفاتومعافیت هاموظفنداجرائیدستگاههای-«ن»بند

بریاتمالعنوانبهگمرکیتخفیفاتومعافیت هاعملکرد.کنندثبتخودبهمربوطحسابهایدرخرجی

.می شودمحسوبایراناسالمیجمهوریگمرکوصولیواردات

درآمدهایافزایشبه منظورومستقیممالیات هایقانون«مکرر169»و«103»مواداستنادبه-«س»بند

قانون،اینغابالازپسیک ماهمدتظرفاستمکلفقضائیهقوهمالیاتی،تمبرابطالطریقازدولتمالیاتی

وکالیوشاورانمازاعمفعالافرادتمام.کندتکمیلراموکلووکیلبینالکترونیکیقراردادتنظیمسامانه

امانهسایندرراموکلباخودمالیقراردادهایموظفنددادگستریوکالیکانون هایووکال،مراکزعضو

مبنایرونیک،الکتقراردادسامانهتوسطقراردادهربرایصادرشدهیکتای«کد»شناسه.نمایندتنظیموثبت

اطالعاتراجاستخمنظوربهقضائیخدماتسامانهدردادگستریوکالیکانون هایووکالمشاوران،شناسایی

.بودخواهدمالیاتیتمبرابطالوقرارداددرمندرجمالی



موضوع در امور مالیاتی در صورت اثبات خالف گویی وکیل عالوه بر پیگیریسازمان 

برابر اختالف کشف شده 5مراجع قضائی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف 

زم سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف مدت سه ماه زیرساخت ال. اقدام می نماید

لیاتی در جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب ما

اجرای تاخیر در راه اندازی سامانه، مشمول استنکاف از. سراسر کشور را فراهم آورد

.محسوب می شود

عبارت 1399برای عملکرد سال قانون مالیات های مستقیم « 100» مادهدر تبصره -ع

..می شوداصالح برابر «  30»به عبارت برابر « 10»»



به قیمت 1400قانون برنامه ششم توسعه، از ابتدای سال « 73»در اجرای ماده -ف

ریال، تولید داخل با « 250»خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ 

ریال به «  1500»ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ « 500»المللی مبلغ بین « برند»نشان

ریال به عنوان « 33.000»عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی 

ریال به عنوان حقوق «  100/000»مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی وارداتی 

.ورودی اضافه می گردد

درآمد حاصل از فروش فرآورده های خونی و خدمات آزمایشگاهی سازمان -ص

هزینه تلقی می شود و به مصرف -بعنوان درآمد140206انتقال خون موضوع ردیف 

.می رسدهزینه های مورد نیاز آن سازمان 



-«ق»بند

قبیلازهنریفعالیتهایودرسیکمکانتشاراتبهمربوطفعالیتهایمالیاتیمعافیت-1
میلیارد2سقفتاصرفاًمستقیم،مالیاتهایقانون«139»ماده«ل»بندموضوعبازیگری

«131»مادهیا«105»مادهنرخبهموردحسبآنازبعدواستاعمالقابلسالدرریال

.شودمیمالیاتمشمولمستقیممالیاتهایقانون

حدهایواکرونا،ازدیدهآسیبکارهایوکسبصاحبانوتولیدازحمایتمنظوربه-2
السدرتولیدیواحدهایوریالمیلیاردیکازکمترمالیاتمشمولدرآمدباصنفی

براتمالیبرایمالیاتی،هایمشوقوبخشودگیوقانونیهایمعافیتبرعالوه1399

شوندبرخوردارمیبخشودگیدرصدواحد5از1399سالعملکرد

20نرخباباشندحقوقیاشخاصاگرآنهامالیاتمشمولدرآمدیعنی-سخنرانتوصییح

میلیون500ودرصد10بانرخاولریالمیلیون500تاباشندحقیقیاشخاصاگردرصد

شدخواهدمحاسبه5درصد15بانرخدومریال



بین المللیسازمان هایهدایایوکشوراورژانسسازمانتوسطآمبوالنسخودرویواردات-3

.استمعافگمرکیعوارضوورودیحقوقپرداختازسازماناینبهغیردولتی

.شودمیحذفهادانشگاهکنکورمؤسساتمالیاتیمعافیت های-4

ه،شبکازاعمانشعابحقپرداختازمقدسدفاعموزه هایو«حوزه هاوپایگاه ها»بسیجرده های-5

.هستندمعافشهرداریعوارضوگازبرق،فاضالب،وآباشتراکوانشعاب

1400سالدرونزوئال-ایرانمشترکبانکارزیبدهی هایودارایی هاتسعیرازناشیسود-6

.استصفرنرخبهمالیاتمشمول

هگونهروخدماتوکاالهاصادراتازحاصلدرآمدهایبرایمالیاتیمعافیت هایازبرخورداری-7

.تاسکشوراقتصادیچرخهبهصادراتازحاصلارزبازگشتبهمنوطصادراتیمشوق هایوجایزه

دخانیاترکتشتوسطتنباکووتوتونتضمینیخریدجهتریالمیلیاردپانصدوهزاردومبلغتا-8

.گرددمیتلقیشرکتاینمالیاتیقبولقابلهزینهایران



مسکونیواحدهایبرمالیاتازحاصلدرآمدهایازدرصد20استموظفدولت-10

پوششتحتمددجویانمسکنتامینبابت530000-79شمارهردیفمحلازراقیمتگران

.نمایدهزینهحمایتینهادهای

یاتیمالمعافیتهایهدفمندسازیراستایدراستموظفدارائیواقتصادیاموروزارت-11

رافرصنرخباگمرکیومالیاتیاعتبارسیاستمالی،حمایتهایسازیشفافوگمرکیو

و1366مصوبمستقیمهایمالیاتقانوندرمصرحمالیاتیقانونیهایمعافیتجایگزین

عافیتمتمامیفهرستونمودهآنبعدیاصالحاتوگمرکیامورقانونوآنبعدیاصالحات

اینابالغازپسماهسهمدتظرفومشخصراآنهامعافیتمیزانوگمرکیومالیاتیهای

خاص،اشفعالیتحوزهشاملبایدفهرستایننمایدارائهاسالمیشورایمجلسبهقانون

اینونیقاناستنادوهامعافیتایناثردرشدهپوشیچشمگمرکیومالیاتیدرآمدمیزان

.باشدهامعافیت
@ACCPress



ویزیربنایهایپروژهانواعدرمردمعمومگذاریسرمایهزمینهساختنفراهممنظوربه-12

ویقتشنیزوکشاورزیوصنعتیتولیدیونقلوحملای،سرمایههایداراییتملکهایطرح

گذاریمایهسرهایصندوقاز/بهداراییانتقالونقلهرگونهغیرمستقیم،گذاریسرمایهفرهنگ

پرداختازشود،میانجامبهاداراوراقوبورسسازمانمجوزباهاآننویسیپذیرهکهپروژه

.باشدمیمعافانتقالونقلعوارضومالیاتهرگونه

بهنقدیغیرآوردهانتقالازناشیموسس،هایشرکتدرایجادیسودوانتقالونقلمالیات

وعتیصنتولیدیایپروژهتکمیلوایجادبمنظورکهتاسیسشرفدرعامسهامیشرکتهای

مجوزوگیردمیشکلنقلوحملوایسرمایههایداراییتملکطرحهایوزیربناییکشاورزی،

رخنبهمالیاتمشمولگردد،میاخذبهاداراوراقوبورسسازمانازآنتاسیسوعمومیعرصه

.باشدمیصفر



-«ش»بند
دوتوانوسواریخودروهایانواع(حقوقیوحقیقیاشخاصازاعم»مالکینکلیه

وسال18ازکمترفرزندانوخودنامبهشخصیانتظامیشمارهدارایکابین

میلیارد10ازبیشآنهاارزشمجموع1400سالپایاندرکهتکفلتحتمحجور

:باشندمیخودروساالنهمالیاتمشمولزیرشرحبهباشدریال

درصد1ریالمیلیارد10مازادبهنسبتریالمیلیارد15مبلغتا-1

درصد2ریالمیلیارد15مازادبهنسبتریالمیلیارد30مبلغتا-2

درصد3ریالمیلیارد30مازادبهنسبتریالمیلیارد45مبلغتا-3

درصد4ریالمیلیارد45مازادبهنسبت-4



یاختساتاریخبهتوجهباخودروانواعروزقیمتبنداینموضوعخودرومالیاتمحاسبهماخذ

.شودمیاعالموتعیین1399سالپایانتاکشورمالیاتیامورسازمانتوسطکهاستآنواردات

ازپسبالفاصلهشوند،میواردیاتولیدسازماناعالمازبعدکهخودروانواعبرایمزبورماخذ

.شدخواهداعالموتعیینمزبورسازمانتوسطآنوارداتیاتولید

حداکثرهاآنارزشومشمولهایداراییتعیینبهنسبتاستمکلفکشورمالیاتیامورسازمان

مشمولاشخاصاطالعبهمقتضینحوبهرامراتبوکنداقدام1400سالماهخردادپایانتا

تملکحتتهایخودروبهمربوطساالنهمالیاتمکلفندحقوقیوحقیقیاشخاصکلیه.برساند

انتقالونقلثبت.نمایندپرداخت1400سالماهبهمنپایانتاحداکثرراتکفلتحتافرادوخود

هیبدپرداختازقبلاستگردیدهوضعمالیاتآنهابرایبنداینموجببهکههاییخودرو

.استممنوعاجارهوقطعیانتقالونقلدارایی،برمالیاتشاملانتقالموردمالیاتی



.داردتضامنیمسئولیتمتعلقهمالیاتپرداختدربنداینحکمازمتخلفین

پایانتاحداکثروتهیهداراییواقتصادیاموروزارتتوسطبندایناجرایینامهآیین

.رسدمیوزیرانهیاتتصویببه1400سالخردادماه

پرداختمشمولاصلیسرزمینمشابهصنعتی-تجاریآزادمناطق1400سالدر-ت

.بودخواهند«VAT»افزودهارزشبرمالیات

وگازینفتی،محصوالتغیرفلزی،-فلزیمعدنیموادصادراتازحاصلدرآمد-ث

وعریفت.شودمیمالیاتمشمولکشورنقاطتمامدرخامنیمهوخامصورتبهپتروشیمی

ودیاقتصاامورهایوزارتخانهمشترکپیشنهادبهمذکورخامنیمهوخامموادفهرست

هیهتایرانکشاورزیومعادنوصنایعبازرگانی،اتاقوتجارتومعدنصنعت،دارائی،

.درسمیوزیرانهیاتتصویببهقانوناینتصویبازپسماهسهمدتظرفومی شود



«نهساال»داراییبرمالیاتمشمولزیربندهایشرحبهقیمتگرانمسکونیواحدهای1400سالدر-خ

:می شوند

100معادلروزارزشبا«اعیانوعرصهاحتساببا»قیمتگرانویالهایباغومسکونیواحدهای-1

:زیرنرخ هایبهبیشترومیلیارد

هزاردر1ریالمیلیارد150تاریالمیلیارد100مازادبهنسبت-1-1

هزاردر2ریالمیلیارد250تاریالمیلیارد150مازادبهنسبت-2-1

هزاردر3ریالمیلیارد400تاریالمیلیارد250مازادبهنسبت-3-1

هزاردر4ریالمیلیارد600تاریالمیلیارد400مازادبهنسبت-4-1

هزاردر5باالبهریالمیلیارد600بهنسبت-5-1

اتمالیمشمولجداگانهومحسوبمستغلیکمسکونیواحدهربند،اینموضوعمالیاتمحاسبهدر

.می باشد





:نمی باشندمالیاتاینمشمولزیرموارد-2

ساختحالدرمسکونیواحدهای-1-2

تملکسالدرمسکونیواحدهای-2-2

امالکواسنادثبتسازمانتجارت،ومعدنصنعت،وشهرسازیوراهوزارتخانه های-3

مالکیتاطالعاتبه«آنالین»برخطدسترسیامکانموظفندشهرداری هاوکشور

قرارسازمانایناختیاردررااماکنحوزهدرکشورمالیاتیامورسازماننیازموردامالک

ارزشومشمولدارایی هایتعیینبهنسبتاستمکلفکشورمالیاتیامورسازمان.دهند

اطالعبهمقتضینحوبهرامراتبوکنداقدام1400سالخردادماهپایانتاحداکثرآنها

.برساندمشمولاشخاص



کاربرمحورهایرسانهدرکنندهدنبالهزار500دارایکاربراندرآمدهای-ذ

کلفممالیاتیامورسازمان.بودخواهددرآمدبرمالیاتمشمولتبلیغاتمحلاز

خذابهمربوطاجراییدستورالعملبنداینشدناالجراالزمازماهدوظرفاست

راتتبلیغامحلازمحورکاربرهایرسانهایحرفهکاربراندرآمدهایازمالیات

.برساندداراییواقتصادیاموروزیرتأییدبهوتهیه

شدههتهیخوداظهاریومالیاتیمؤدیانلیستاستمکلفمالیاتیامورسازمان

.دهدقرارعموممنظردرسازمانسایت«تارنما»دروتهیهراآنهاتوسط

صادراتازحاصلدرآمد،1400سالدرکشورنیازموردقیرتأمینمنظوربه-ظ

.می گرددمالیاتمشمولقیر،



7تبصره

هایسازمان1397سالازقبلمطالباتشودمیدادهاجازهدولتبه-ه

وعادنمنوسازیوتوسعهسازمانو«ایدرو»ایرانصنایعنوسازیوگسترش

کبانسرمایهتامیندرمشارکتبابت«ایمیدرو»ایرانمعدنیصنایع

وزارتومذکورهایسازمانمطالباتهمچنینومعدنوصنعتتخصصی

سهامذاریواگازهاآنبهمتعلقسهمبابتتابعهدولتیشرکتطریقازنفت

سیاستاجرایقانونموضوعتکالیفانجامبهمشروط.مربوطقوانینمطابق

ومالیاتبابتدولتبههاآنبدهیبارااساسیقانون«44»اصلکلیهای

طریقازخرجی-جمعیصورتبهریالمیلیاردهزار10سقفتاسهامسود

.کندتهاترخزانهگردش



9تبصره 

ی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مال«  78»مادهدر راستای تحقق -ز

آن دسته از موسسات و بنگاه های . قانون اساسی«  30» اصلو در جهت اجرای « 2»دولت

تثنای اسبه « ره»اقتصادی زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 

.  دمواردی که اذن ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارن

110112موضوع ردیفنسبت به واریز مالیات خود به حساب خزانه داری کل کشور موظفند 

.واریز نمایند

منظور . قانوناین  « 9»شمارهجدول 55-530000معادل درآمد واریزی از محل ردیف 

ی و سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایمقاوم .نوسازی.آموزشیتوسعه عدالت 

در اختیار «  ره»خمینیمناطق محروم و خوابگاه های دانش آموزی کمیته امداد امام 

.وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد



10تبصره

بیمهحقاصلازریالمیلیاردهزار4مبلغمکلفندبیمه ایشرکتهای-الف

یکهر«پرتفوی»بیمهفروشبراساسکهجدولیطیرادریافتیثالثشخص

بهانهماهبه صورتمی رسدبیمهشورای عالیتصویببه  وتعیینهاشرکتاز

نزدقانوناین«5»شمارهجدول160111ردیفعمومیدرآمدحساب

.کنندواریزکشورکلخزانه داری

بولققابلهزینه هایعنوانبهبنداینموضوعبیمهشرکت هایواریزیوجوه

.شودمیمحسوبمالیاتی



11تبصره

موضوعکشورازخروجعوارضازریالمیلیارد598مبلغ-ط

جهت1387مصوبافزودهارزشبرمالیاتقانون«45»ماده

ماده«ب»بند«5»جزءموضوعمرزیروستاهایمحیطبهسازی

انقالبنمسکبنیاداختیاردرکشورتوسعهششمبرنامهقانون«27»

.گیردمیقراراسالمی



12تبصره

-الف

درمستقیممالیات هایقانون«84»مادهموضوعمالیاتیمعافیتسقف-4

.شودمیتعیینریالمیلیون480مبلغ1400سال

وحقوقازاعمغیردولتیودولتیکارکنانحقوقدرآمدبرمالیاتنرخ

ومستقیممالیاتهایقانون«86»ماده«2»و«1»هایتبصرهمشمولین»مزایا

هیأتاعضایبهمربوطمقرراتازایپارهاصالحقانون«5»مادهرعایتبا

اتموسسوهادانشگاهبازنشستهوشاغل«پژوهشیوآموزشی»علمی

بهکارانهو«بعدیالحاقاتواصالحاتبا»1368مصوبعالیآموزش

:باشدمیزیرشرح



درصد10میلیون960تاریالمیلیون480مازادبهنسبت-1-4

درصد15ریالمیلیون1.440تاریالمیلیون960مازادبهنسبت-2-4

درصد20ریالمیلیون2.160تاریالمیلیون1.400مازادبهنسبت-3-4

درصد25ریالمیلیون2.880تاریالمیلیون2.160مازادبهنسبت-4-4

درصد30ریالمیلیون3.840تاریالمیلیون2.880مازادبهنسبت-5-4

درصد35ریالمیلیون3.840مازادبهنسبت-6-4

و«57»مادهموضوعدرآمدفاقداشخاصمستغالتساالنهمالیاتمعافیتمیزان

هبساالنهمستقیمهایمالیاتقانون«101»مادهموضوعمشاغلدرآمدبرمالیات

.شودمیتعیینریالمیلیون360مبلغ



-م

اشخاص1398.08.01مصوبمؤدیانسامانهوفروشگاهیهایپایانهقانوناجرایمنظوربه-1

هایحسابازیکیحداقل1400ماهاردیبهشتپایانتاموظفندصنفیواحدهایمالکانوحقوقی

1400ردینفروپایانتااستموظفمرکزیبانک.کنندمعرفیفروشحسابعنوانبهراخودبانکی

پیشورتصبهشاپرکشبکهبهمتصلهایحسابتمامی.کندمعرفیمنظوراینبرایراایسامانه

.نیستمذکورسامانهدرآنهاثبتبهنیازیوهستند«فروشحساب»فرض،

هردرحساببهزواریدفعاتیامبلغکهصورتیدرنیستند،متصلشاپرکشبکهبهکههاییحساب-2

قانون،اینرنظازشود،میتعییناعتباروپولشورایتوسطکهباشدتعدادیومبلغازبیشترماه

مالیاتیامورسازمان.بودخواهند«3»بنددرمذکورحکممشمولوشدهتلقی«فروشحساب»

سابحمزبورحساباینکهبرمبنیویتقاضایبهحساب،صاحبدرخواستصورتدراستموظف

.کندرسیدگینیست،فروش



عنوانبهشود،میواریز«فروشحساب»بهکهوجوهیکلیه-3

.گرددمیتلقیحسابصاحبفروش

صرفاً الذکرفوققانون«5»ماده«ب»بندموضوعمالیاتیاعتبار-4

کهدگیرمیتعلقصنفیواحدهاییاحقوقیاشخاصبهصورتیدر

.باشدشدهواریزفروشندهفروشحساببهخریدمبلغ



14تبصره

سالدربندیسهمیهازقبلبنزینقیمتاصالحازحاصلمنابع-2

شرکتدرصد14.5سهموافزودهبرارزشمالیاتوعوارضمشمول1398

.شودنمیایراننفتملی

موضوعانرژیهایحاملفروشازهادهیاریوهاشهرداریعوارض-3

این«مصارف»هاپرداختیجداولوافزودهبرارزشمالیاتقانون«38»ماده

ریزواکشوروزارتوجوهتمرکزحساببهماهیکظرف.وصولازپس.تبصره

.شودپرداختهادهیاریوهاشهرداریبهتاشودمی



15تبصره

درعتسریوتوسعهجهتاستمکلفایرانهسته ایسوختواولیهموادتولیدشرکت-ج

ادموباهمراهجانبیمحصوالتومعدنیموادسرمایه ای،دارایی هایتملکطرحهایاجرای

آنزاحاصلدرآمدورساندهفروشبهمقرراتوقوانینبامطابقراجداسازیازپسپرتوزا

ویعموم-اداریفروش رفته،خدماتوکاالتمام شدهقیمتشامل»هزینه هاکسرازپسرا

راحاصلهدرآمدوکندواریزکشورکلخزانه دارینزدخاصیحساببه«فروشوتوزیع

تملکهایردیفوطرحهادرسرمایه گذاریجهتشرکتآنساالنهبودجهمطابق

عادنمسهامتملکیاوخارجییاداخلیمنشأبازردکیکخریدجهتسرمایه ایدارایی های

ازمانسبامبادله شدهنامه هایموافقتبراساسسوختچرخهبامرتبطهایشرکتوپرتوزا

شرکتدردولتسرمایهافزایشحساببهحاصلهدرآمد.نمایدهزینهکشوربودجهوبرنامه

.می شودمحاسبهصفرنرخباآنمالیاتودولتسهامسودتقسیمازمعافومنظور



17تبصره

قانون«29»مادهموضوعهایدستگاهکلیهحمایتی،هایسیاستکارآمدسازیوساماندهیمنظوربه-و

حمایتذیرآسیب پاقشارازشکلهربهکهبنیادهاوغیردولتیعمومینهادهایجملهازتوسعهششمبرنامه

درحمایت،دهدریافت کننفردملی«کد»شمارهتفکیکبهراخودکمکهایوحمایت هاتمامیمکلفندمی کنند،

وهابانکایران،اسالمیجمهوریمرکزیبانک.نمایندثبتاجتماعی،رفاهوکارتعاون،وزارتسامانه

«کد»شمارهتفکیکبهراشدهپرداختالحسنهقرضتسهیالتمکلفنددولتیوخصوصیاعتباریموسسات

ایندرجمندراطالعاتمبنایبرمددجویانبهکمکوپرداختهرگونهونمایندثبتمذکورسامانهدرملی

بندایناجرایازتوسعهششمبرنامهقانون«29»مادهمشمولدستگاههایمدیرانچنانچهبودخواهدسامانه

.گردندمیاسالمیمجازاتقانون«19»ماده«5»درجه«1»بنددرمندرجمجازاتمشمولنماینداستنکاف

از،اشخاصبهخصوصیوغیردولتیخیریهموسساتپرداختیحمایتیهایهزینهبرخورداریوشمول

العاتاطثبتبهمنوطتکالیف،برعالوهمستقیمهایمالیاتقانون«139»ماده«ط»بندمالیاتیهایمعافیت

ودهشانجاماطالعاتثبتامکاناستمکلفاجتماعیرفاهوکارتعاون،وزارت.استمذکورسامانهدرآن

نیزالعاتاطمحرمانگیرعایتبانهادمردمخیریهموسساتبرایراافرادسنجیاستحقاقاستعالمهمچین

.نمایدفراهم



18تبصره

-و

،«پروژه»طرحعامسهامهایشرکتاز/بهداراییانتقالونقلهرگونه-2

ازعماگذاریسرمایههایصندوقویامستقیمغیرگذاریسرمایههایصندوق

ونقلمالیاتپرداختازمستغالتوامالک،ساختمانوزمین،«پروژه»طرح

.استمعافانتقال

21تبصره

.است1400سالبهمربوطقانونایندرمندرجاحکاماجرای-ص



بخش دوم 
فروشگاهیقانون پایانه های 

1398.07.21مصوب 



فروشگاهیمهم قانون پایانه های نکات 
1398.07.21-تاریخ تصویب

1398.08.16-تاریخ روزنامه رسمی
1398.09.01–تاریخ الزم االجرای قانونی 
1400.01.01-تاریخ الزم االجرای عملی



-1هماد

پرداختدرگاه،(pos»بانکیکارتخواندستگاهرایانه،:فروشگاهیپایانهـب

پرداختیالکترونیکهایشبکهبهاتصالامکانکهدیگریوسیلههریاالکترونیکی

یکیالکترونصورتحسابصدورقابلیتازوداشتهرامؤدیانسامانهوکشوررسمی

.باشدبرخوردار

مؤدی،هربهآندرکهسازمانمدیریتتحتاستایسامانه:مؤدیانسامانهـپ

ازراًمنحصسازمانومؤدیانمیاناطالعاتتبادلویافتهاختصاصایویژهکارپوشه

یاافزارسختهرگونهازاستفادهباتوانندمیمؤدیان.شودمیانجامکارپوشهآنطریق

دیگریهوسیلهریاابریهایسامانهفروشگاهی،پایانهشخصی،رایانهازاعمافزارنرم

نهائیجعمر.شوندمتصلمؤدیانسامانهبهباشد،شدهمتصلآنبهمالیاتیحافظهکه

.باشدمیمؤدیانسامانهالکترونیکی،صورتحساباستعالموصدورثبت،



فرد صورتحسابی است دارای شماره منحصر به: صورتحساب الکترونیکیـ ث 

.  ودمالیاتی که اطالعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره می ش

سب و کار مشخصات و اقالم اطالعاتی صورتحساب الکترونیکی، متناسب با نوع ک

انکی یا در مواردی که از دستگاه کارتخوان ب. توسط سازمان تعیین و اعالم می شود

د، رسید یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می شو

.ی استگزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیک



«  نفیغیرصو صنفی »کلیه صاحبان مشاغل : « مؤدیان»مشمولـ اشخاص ج 

ات چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیهای فصلو اشخاص حقوقی موضوع 

با اصالحات و الحاقات بعدی آن، مشمول 1366/12/3های مستقیم مصوب 

هستنداین قانون 

ل در این قانون هرگاه از واژه مؤدی استفاده می شود، مراد، اشخاص مشمو. 

.است؛ مگر خالف آن تصریح شده باشد

@ACCPress



نام در سامانه تـ کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، نسبت به ثب2ماده

رتباط ها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرف کننده نهائی اخرده فروشی. مؤدیان اقدام کنند

استفاده . نددارند، عالوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می باش

لزامی نیست؛ اما از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که مستقیماً با مصرف کننده نهائی ارتباط ندارند، ا

ز طریق مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورتحساب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، ا

. سامانه مؤدیان صادر کنند 

ماهیتیزنوافزودهارزشبرمالیاتازمعافخدماتوکاالارائهدلیلبهکهمؤدیانیفهرستـتبصره

بهرند،نداراالکترونیکیصورتحسابصدورومؤدیانسامانهدرعضویتامکانآنها،کاروکسب

سالهراهمدیپایانتاحداکثروزیران،هیأتتصویبازپسوداراییواقتصادیاموروزارتپیشنهاد

.شدخواهداعالمسازمان،توسطبعدسالعملکردبرای



الزمتاریخازماهپانزدهمدتظرفحداکثراستموظفسازمانـ3ماده
واندازیراهرامؤدیانسامانه،«1400.01.01»قانوناینشدناالجراء

طریقازارالکترونیکیصورتحسابصدوروسامانهدرمؤدیاننامثبتامکان
.کندفراهممزبورسامانه

ایندر«1400.03.01از»مذکورمهلتانقضایازپسماهسهـ2تبصره
صادرمؤدیانسامانهطریقازکهالکترونیکیهایصورتحسابفقطماده،
مالیاتیباراعتمحاسبهمبنایوشدهشناختهمعتبرسازمانسویازباشد،شده
.بودخواهدمؤدیانبرای



ـ اصل بر صحت اطالعات ثبت شده مؤدی در سامانه مؤدیان 4ماده

مأموران مالیاتی، جز در مواردی که. است، مگر خالف آن اثبات شود

«   9»اده مؤدی از ثبت نام در سامانه امتناع کرده و یا به ترتیبی که در م

خلف ذکر شده، اثبات شود که در ثبت اطالعات خود در سامانه مؤدیان ت

ناد و نموده است، حق مراجعه به محل فعالیت مؤدی و مطالبه دفاتر، اس

.مدارک وی و رسیدگی به آنها را ندارند



ان به فرایند کلی ثبت معامالت و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مؤدیـ 5ماده

:صورت زیر است

در.شودمیصادرمؤدیانسامانهطریقازفروشندهتوسطالکترونیکی،صورتحسابـالف

صدورووشفرثبتعملیاتدارند،ارتباطنهائیکنندهمصرفبامستقیماً کهمؤدیانیمورد

.شودمیانجامفروشگاهیپایانهتوسطالکترونیکی،صورتحساب

د،باشمؤدیانسامانهعضوخودونبودهنهائیکنندهمصرفخریدار،کهصورتیدرـب

درویهکارپوشبهخودکارصورتبهفروشنده،توسطصادرشدهالکترونیکیصورتحساب

.شودمیمنظوراوبرایمالیاتیاعتبارعنوانبهوشودمیمنتقلمؤدیانسامانه



صورتحسابدرجتاریخازروز30مدتظرفمکلفندمالیاتیمؤدیانـتبصره

صورتحساباینپذیرشعدمیاپذیرشاعالمبهنسبتمؤدیانکارپوشهدرالکترونیکی

میوطمربصورتحسابتأییدمنزلهبهمذکورمدتظرفاظهارنظرعدم.کننداقدامها

.باشد

استعبارتکهمؤدیافزودهارزشبرمالیاتبدهیماهه،«3»دورههرپایاندرـپ

طبق،دورهطولدروی«مالیاتیاعتبار»خریدمالیاتوفروشمالیاتالتفاوتمابهاز

ازبیشترمؤدیفروشمالیاتکهصورتیدر.شودمیمحاسبهسامانهتوسطمقررات

ترتیبیبهراالتفاوتمابهاستموظفمؤدیباشد،وی«مالیاتیاعتبار»خریدمالیات

الیاتمکهصورتیدرمتقابالً .کندواریزسازمانحساببهکند،میمقررسازمانکه

باتاسموظفسازمانباشد،وی«مالیاتیاعتبار»خریدمالیاتازکمترمؤدیفروش

.کندمستردمؤدیبهراالتفاوتمابهمربوطهقانونیترتیباترعایت



، « 1400خرداداز اول » این قانون«  3»پس از اتمام مواعید مقرر در ماده ـ ت 

یص مأموران مالیاتی جز در مواردی که در این قانون اجازه داده شده، نباید در تشخ

.بدهی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص مشمول دخالت کنند

ؤدیانمسامانهعضوکهمؤدیانیخصوصدرسازماناطالعاتتکمیلمنظوربهـث

امانهسکنند،میفروشبهاقدامالکترونیکیصورتحسابصدوربدونیانبوده

شندهفروکهراخودخریدهایبتواندمؤدیکهشودطراحیایگونهبهبایدمؤدیان

.ددهاطالعسازمانبهاست،نکردهصادرالکترونیکیصورتحسابآنهابرای



اطالعات ـ گمرک جمهوری اسالمی ایران موظف است امکان انتقال الکترونیکی و برخطتبصره 

رکز مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط واردکنندگان را به سامانه مؤدیان از طریق م

.کندملی تبادل اطالعات فراهم 

ینممالیاتیدورههردرمؤدیهرتوسطصادرهالکترونیکیهایصورتحسابجمعـ6ماده

زمانسابهآنمالیاتکه،قبلسالمشابهدورهدرویشدهاظهارفروشبرابر«3»ازبیشترتواند

یکیالکترونهایصورتحسابجمع.باشداست،شدهدادهآنپرداختترتیبیاشدهپرداخت

اتیمالیسابقهفاقدواحدهاییاجدیدالتأسیسواحدهایبرایمالیاتیدورههردرصادرشده

.باشدمستقیمهایمالیاتقانون«101»مادهموضوعساالنهمعافیتبرابر«3»ازبیشتواندنمی

بهنوطممؤدیانکلیهبرایمادهایندرمقررمجازحدازبیشالکترونیکیصورتحسابصدور

تضامینائهاریامالیاتیبدهیپرداختترتیبتعیینیامتعلقهافزودهارزشبرمالیاتپرداخت

تعلقیاتیمالاعتبارصادرشدهالکترونیکیصورتحساببهصورتاینغیردربود،خواهدکافی

.گیردنمی



میتهیهسازمانتوسطقانوناینشدناالجراءالزمازماه«6»مدتظرفمادهایناجرائینامهآیین

کهشودیمتنظایگونهبهبایدمذکورنامهآیین.رسدمیداراییواقتصادیاموروزیرتصویببهوشود

مانعال،حعیندرونشدهمواجهمشکلبااقتصادیبنگاههایفعالیتوجدیدکارهایوکسباندازیراه

.شودکشورمالیاتینظامدرصوریمؤدیانگیریشکل

فهرستهساماندرآنهاثبتمنزلهبهمؤدیانسامانهدرشدهثبتالکترونیکیهایصورتحسابـ7ماده

اینرداضافیتکلیفخریداروفروشندهواستمستقیمهایمالیاتقانون«169»مادهموضوعمعامالت

.داشتنخواهندمورد

صدورازیاکند،کتمانراخودمعامالتیاوهافعالیتازبرخیمؤدی،کهصورتیدرـ9ماده

کمبمرتکفروشمقداریاقیمتثبتدریاکردهخودداریمؤدیانسامانهطریقازخودهایصورتحساب

بهنمؤدیاسامانهطریقازرامؤدیتخلفموارداستموظفسازمانباشد،شدهاظهاریبیشیااظهاری

انهسامدرخودکارپوشهدرراآنهاوپذیرفتهرامزبورمواردمؤدیکهصورتیدر.برساندویاطالع

.شدخواهدقانوناین«22»مادهموضوعهایجریمهمشمولصرفاًکند،اصالحیاثبتمؤدیان



ه صورتی که مؤدی، آن موارد را نپذیرفته و از ثبت یا اصالح آنها در ساماندر 

ه هیأت مؤدیان امتناع کند، سازمان مراتب تخلف مؤدی را با اسناد و مدارک مثبته ب

الف درصورت تأیید تخلف توسط هیأت حل اخت. حل اختالف مالیاتی ارجاع می دهد

سبت به مالیاتی، سازمان می تواند با مراجعه به مؤدی یا مطالبه دفاتر و اسناد او، ن

خلف عالوه بر این، مؤدی مت. های مالیاتی سال تخلف اقدام نمایدحسابرسی دوره

.این قانون خواهد بود« 22»مشمول جریمه های موضوع ماده 

یکتایشناسهوبانکیحسابهاییاحسابشمارهمکلفندمشمولاشخاصـ10ماده

موردالکترونیکیپرداختدرگاههاییا«POS»بانکیکارتخواندستگاههای

.کننداعالمسازمانبهراخودشغلیفعالیتبرایاستفاده



مدتظرفسازمانهمکاریبااستموظفایراناسالمیجمهوریمرکزیبانکـ11ماده

یاویبانککارتخواندستگاههایساماندهیبهنسبتقانون،اینابالغازپسسالیک

ولیتفعامجوزباآنهابینتناظرایجادباونمودهاقدامالکترونیکیپرداختدرگاههای

.دهدختصاصایکتاشناسهفروش،هایپایانهازیکهربهاقتصادیبنگاههایاقتصادیشماره

متصلنکیباحسابهایطریقازشدهانجامهایتراکنشکلیهمذکور،شناسهتخصیصازپس

هایراکنشتعنوانبهالکترونیکیپرداختدرگاههاینیزوبانکیخوانکارتدستگاههایبه

جمهوریمرکزیبانکوشدهمحسوببانکیحسابصاحبشغلیفعالیتبامرتبطبانکی

ایهتراکنشایناطالعاتمربوطه،مقرراتوقانونچهارچوبدراستموظفایراناسالمی

هردورهآخرماندهوشدهبرداشتوجوهواریزی،وجوهدوره،اولماندهشاملبانکی

موضوعانمؤدیداراییوعملکردیهویتی،اطالعاتپایگاهتکمیلمنظوربهرابانکیحساب

بهبعدیالحاقاتواصالحاتبا1366مصوبمستقیمهایمالیاتقانونLمکرر169»ماده

.دهدقرارسازماناختیاردربرخطصورت



یا اجاره واحد ـ اشخاص مشمولی که نسبت به تغییر شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت14ماده

روز تغییرات انجام شده را از طریق کارپوشه « 10»کسب وکار اقدام می کنند، مکلفند ظرف مدت 

اعالم خود در سامانه مؤدیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی

.نمایند

قانون،اینشدناالجراءالزمتاریخازماهششمدتظرفمکلفندذیربطمراجعـ16ماده

ورگانیبازکارتوکار،کسبپروانهابطالیااصالحتمدید،تجدید،صدور،بهمربوطفرآیند

جدید،ادیاقتصفعالیتشروعهرگونهکهکننداصالحایگونهبهرااقتصادیهایفعالیتمجوز

اشخاص،کاروکسبابمرتبطتغییراتسایرومکانتغییرمالکان،یامالکتغییرفعالیت،نوعتغییر

ذیاجعمرتشخیص.نباشدپذیرامکانمؤدیانسامانهدرمربوطاطالعاتاصالحیاثبتبدون

.تاسمؤدیانسامانهراهبریکارگروهبامورد،هردرمربوطهمقرراتوقوانینرعایتباربط



مول ـ سازمان مکلف است اظهارنامه های مالیات بر عملکرد آن دسته از اشخاص مش19ماده

را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده اند  و آن را بر مبنای اطالعات مندرج در

جود در سامانه مؤدیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه نموده اند از طریق انطباق با اطالعات مو

مذکور، پایگاه داده سازمان راستی آزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطالعات پایگاه

 .اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند

هسامانطریقازراخودعملکردمالیاتبهمربوطاظهارنامهتوانندمیمؤدیانـ2تبصره

وریدخبهمربوطاطالعاتکهکنداتخاذترتیبیاستموظفسازمان.کنندارائهمؤدیان

ثبتبهموظفتنهامؤدیوشودمنتقلویعملکردبرمالیاتاظهارنامهبهعیناً مؤدیفروش

واجارهد،دستمزوحقوقنظیرعملکردمالیاتمحاسبهبراینیازمورداطالعاتیاقالمسایر

.دباشمیکند،میتعیینسازمانکهضوابطیومربوطمقرراتاساسبراستهالکات



از الزم ماه « 6»ـ سازمان مکلف است در چهارچوب دستورالعملی که ظرف مدت 20ماده

آن ، االجراءشدن این قانون تهیه می شود و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد

م دسته از اشخاص مشمولی که تمامی تکالیف مقرر در این قانون را رعایت کرده و از نر

ز ارائه افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان استفاده می کنند، ا

ه مستثنی دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزود

.کند

عرضهید،تولبهاقدامکشور،مالیاتینظامدراخاللیاتقلبقصدبهکهشخصیهرـ23ماده

تجهیزاتیامعیوبفروشگاهیهایپایانهوافزارینرموافزاریسختتجهیزاتازاستفادهیا

وضرربرانجبرعالوهکند،تخریبرادیگرانیاخودفروشگاهیپایانهیاکند،کنندهمعیوب

مجازاتقانونششدرجهتعزیریهایمجازاتازموردچندیایکبهموردحسبزیان،

.شودمیمحکومحبس،ازغیربهاسالمی



این قانون، « 3»مادهمذکور در « مهلت ها»ـ پس از انقضای مواعد 25ماده

ابل استناد صورتحساب هایی که در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و ق

.در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بو د

درمؤدیانصحیحعملکردازاطمینانحصولجهتتواندمیسازمانـ26ماده

ؤدیان،مسامانهدرمعامالتدقیقثبتوالکترونیکیصورتحسابصدورخصوص

وفنیهایمشاورهوآموزشارائهمؤدیان،توسطقانونیتکالیفانجامازاطمینان

ومؤدیانفادهاستموردتجهیزاتاستانداردسازیوپشتیبانیمؤدیان،بهغیرمالیاتی

زاپرداخت،الکترونیکیهایگزارشجملهازموردنیاز،هایاستعالمدریافت

.کنداستفادهمالیاتیخدماتکنندهارائهمعتمدایرانیهایشرکتخدمات



«  2»تبصرهاین قانون، « 3»مادهـ پس از انقضای مواعد مذکور در 29ماده

با اصالحات و الحاقات 1366قانون مالیات های مستقیم مصوب «  169»ماده

و «  15»ماده«  3و 2، 1»بعدی آن لغو و احکام مندرج در تبصره های 

با 1382/12/24قانون نظام صنفی کشور مصوب «  66»مادههمچنین 

می اصالحات و الحاقات  بعدی آن برای اشخاص مشمول این قانون منتفی

.دشو 



139813991400شرح
رهغل تبصا مشصاحبان 

.م.م.ق« 100»ماده
1.9802.59201.440

حسابرسی 
-درآمد»مالیاتی
«دارائی

80-5080-50150-80

میلیاردریال55یا اخرین قطعی شده بیش از 97اول درآمد ابرازی سال گروه -1400از سال 
میلیاردریال55تا 18درامدایرازی یا آخرین درآمدقطعی شده بین -گروه دوم

میلیاردریال18درآمدابرازی یا آخرین درآمد قطعی شده کمتراز –گروه سوم 



بخش سوم  
مالیاتی آخرین سالاحکام 

ادیاقتص-ششم توسعه اجتماعیبرنامه 

1400-1396



ششماقتصادی–اجتماعیتوسعهسالهپنجبرنامهسالخرینآمالیاتیاحکام

-7ماده

هیزتجوتکمیلاحداث،منظوربهحقوقییاحقیقیاشخاصتوسطکههزینه هاییوجوه-چ

پرداختوجوانانورزشوزارتبهکمکبه عنوانیاوهمگانیورزشتوسعهواماکنفضاها،

.می گرددتلقیمالیاتیقبولقابلهزینه هایعنوانبهمذکوروزارتتأییدبامی شود

33ماده

خشکوشالی کوبیمانندپوست گیریدرجه بندی،کردن،پاکانجماد،بسته بندی، مراحل-ر

.ودنمی شمحسوبکشاورزیمحصوالتفرآورینخودپزی،ماننددادنتفتوچایمانندکردن

.می باشدمعافافزودهارزشبرمالیاتپرداختازمزبور،خدمات



–52ماده

ذکورممعافیت هایبرعالوهریلینقلوحملخدماتافزودهارزشبرمالیات-ببند

.دشخواهدمحاسبهصفرنرخباافزودهارزشبرمالیاتقانون«12»ماده«12»بنددر

63ماده

تجهیزولتکمیتوسعه،احداث،درغیردولتیحقوقیوحقیقیاشخاصکلیههزینه-ج

رزشیوسالنهایکتابخانه ها،شبانه روزی،خوابگاههایپرورشی،وآموزشیفضاهای

وبرنامه ریزیشورایمصوبچهارچوبدرکهپرورشوآموزشوزارتبهوابسته

کشورمدارستجهیزونوسازیتوسعه،سازمانتأییدبامی شودانجاماستانتوسعه

.می شودمحسوبمالیاتیقبولقابلهزینهبه عنوان



ایبرغیردولتیحقوقیوحقیقیاشخاصکهدوره ایدر-65ماده

شی،آموزکمکوآموزشیفضاهایتجهیزوتکمیلوتوسعهاحداث،

آموزشمراکزوهادانشگاهدررفاهیخدماتوورزشیپژوهشی،

ابلقهزینه هایعنوانبههزینه هاایننمایندهزینهپژوهشیوعالی

.گیردقرارمحاسبهموردمالیاتیقبول



:ایثارگرانبهخدمات رسانیجامعقانون«56»مادهباستناد-88ماده
ازاعمهاالعادهفوقسایروشغلالعادهفوقوحقوقدرصد100–ذ

معافمالیاتپرداختازآزادگانوجانبازان،شاهدغیرمستمرومستمر
.باشندمی

رراتمقوقوانیندرمقررمزایایوامتیازاتکلیهازشهدافرزندان-ز
تسهیالتاستثنایبهباالترودرصد50جانبازشخصبرایمختلف

اشتغالحالتوکاریساعتکاهشپرستاری،حقخودرو،
شهیدفرزندانوابستگانشاملبنداینازناشیامتیازات.برخورداند

.شودنمی



بخش چهارم   

مکرر  « 54» قانون اصالح ماده

قانون مالیاتهای مستقیم 

1399دی ماه 22قابل اجرا از 

@ACCPress



جمعیت که به استناد نفر هزار « 100»مکرر ـ هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای باالی 54ماده 

این قانون، در هر سال « مکرر169»ماده « 7»تبصرهسامانه ملی امالک و اسکان کشور موضوع 

ی شده به عنوان خانه خالی شناسایساکن یا کاربر نداشته باشد روز « 120»ازبیش مالیاتی در مجموع 

این قانون، «  53» ماده « 11»و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت های تبصره 

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

برابر مالیات متعلقه« 6»سال اول ـ معادل 

برابر مالیات متعلقه« 12»سال دوم ـ معادل 

برابر مالیات متعلقه« 18»سال سوم به بعد ـ  معادل 



از زمان ماه « 18»ازانبوه سازی پس های « پروژه »طرحو در ماه «  12»ازواحدهای نوساز پس 

با اصالحات و 1334قانون شهرداری مصوب «  100»موضوع مادهساختمانیصدورگواهی اتمام عملیات 

.مشمول مالیات موضوع این ماده می شوند، آنالحاقات بعدی 

ماه قبل از اتماموزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، یک

.مهلت های مذکور، اخطار الزم را به مالک واحد مسکونی یا به کدپستی محل آن ارسال کند

قانون برنامه «  29»ضرایب مالیاتی فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده 

که دارای بیش از ، 1395پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

اده خانه خالی در هر سال مالیاتی باشند، نسبت به کل واحدها، دو برابر ضرایب مذکور در صدر م«  5»

.اعمال می شود



الحاقی «  مکرر169»ماده « 8»تبصره

پس از الزم االجراء شدن این تبصره، ضمن تدوین و ابالغ ماه«3»ـ وزیر راه  و  شهرسازی مکلف است ظرف حداکثر 1

رداری بدستورالعمل نحوه ثبت اطالعات، امکان اظهار رایگان اطالعات مربوط به امالک تحت تملک و محل اقامت یا بهره

قانون برنامه ششم توسعه را در سامانه ملی امالک و اسکان «  29»اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده 

.کشور در تمام مناطق کشور فراهم کند

با تعیین واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطالعات امالک تحت تملک خود رامالکان 

ور ثبت نوع بهره برداری، حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی امالک و اسکان کش

.شودیعالی امنیت ملی انجام مثبت واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، بر اساس دستورالعمل مصوب شورای. کنند

.



«  مکرر169»ماده « 8»تبصرهاصالحی 

یا ستیجاری واحد ملکی یا ا« یک»ـ سرپرستان خانوارهای تک نفره و بیشتر مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را 2

این تبصره، در سامانه امالک و «  1»بندحداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در « رایگان

ود را در عالوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می تواند یکی از واحدهای تحت تملک خ. اسکان کشور ثبت نمایند

صلی خانوار، در صورتی که اقامتگاه ا. شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید

تملک حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای تحتتواند تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد، خانوار مذکور می

بند ه های موضوع ایناقامتگا . خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است. این قانون نمی شوند« مکرر54»مشمول مالیات مندرج در ماده 

ه و اتباع خارجی آیین نامه اجرائی مربوط به تعیین و شناسایی خانوار اعم از مشمولین و غیرمشمولین دریافت یاران

ن ماه پس از الزم االجراءشدن این تبصره، با همکاری وزارتخانه های کشور و امور خارجه تدویرا ظرف مدت دو

به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اطالعات مربوط. نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند

.خانوارهای کشور را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد

@ACCPress




