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 ردیف تبصره بند موضوع

شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید کشور به دولت مکلف است رابطه مالی شرکت ملی نفت  ایران و دولت را اصالح نموده 

شود. یبا نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه م یاتیسهم از نظر مال نیا،ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند 2تفکیک هر میدان ظرف   
 1 1 7-2/ل

 یم( 2دولت ) یاز مقررات مال یبخش میمواد به قانون تنظ ی( قانون الحاق برخ4مشمول حکم ماده ) ۰۰41در سال  یدر فهرست واگذار یشرکتها

}واریز مالیات علی الحساب و سودسهام علی الحساب بصورت یک دوازدهم...{باشند.  
 2 2 ب

قانون، شامل  نیا( ۳شماره ) وستیوابسته به دولت مندرج در پ یبانکها و مؤسسات انتفاع ،یدولت یبودجه شرکتها تیشفاف یبه منظور اصالح ساختار و ارتقا

 یبانک مرکز ران،ینفت ا یتابعه وزارت نفت از جمله شرکت مل یح نام است، شرکتهایتصر ایبه آنها مستلزم ذکر  یکه شمول قانون و مقررات عموم ییشرکتها

تابعه آنها  یو شرکتها رانیا یمعدن عیمعادن و صنا یتابعه سازمان توسعه و نوساز یو شرکتها رانیا عیصنا یسازمان گسترش و نوساز ران،یا یاسالم یجمهور

....................ردیپذ یانجام م ریاقدامات ز یردولتیغ یعموم یربط نهادها یتابعه و ذ یو شرکتها  

 ۳ 2 1/ی

به حسابرس مستقل و  یبررس یکنند و برا هیته یلیبودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفص قیعامل مکلفند گزارش تطب یأتهای/ه رهیمد یأتهایه

 یوزارت امور اقتصاد یاز آن را برا یارائه و نسخه ا یمال یدر صورتها انعکاس بند جهت نیا( 1مصرح در جزء ) یاشخاص حقوق ریسا ایشرکت و  یبازرس قانون

سازمان  یبا همکار ییو دارا یتوسط وزارت امور اقتصاد ربوطه. دستورالعمل مندیمحاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نما وانید ،ییو دارا

 شود. یو ابالغ م هیته 14۰۰سال  رماهیت انیحداکثر تا پا یبرنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرس

نسخه از  کیاست و  یالزام بند نیو بانکها با ساز و کار ا یو مادر تخصص یاصل یشرکتها ی( برایقیشش ماهه )غیر تلف یدوره ا انیم یمال یصورتها هیته

و سازمان  ییو دارا یوزارت امور اقتصاد ،یاسالم یبرنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورا ونیسیبه کم 14۰۰مهرماه سال  انیمذکور تا پا یمال یصورتها

 شود. یبرنامه و بودجه کشور ارسال م

 4 2 1-5/ی

 ایو  رکتش یگزارش حسابرس و بازرس قانونساالنه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع  یمال ینسبت به صورتها یمجامع عموم میاتخاذ تصم

مجامع  یمصوب فاقد اعتبار با رؤسا یمال یبر صورتها یهرگونه آثار مال تیباشد. مسؤول یبند فاقد اعتبار م نیا( 1مصرح در جزء ) یاشخاص حقوق ریسا

باشد. یم یعموم  

 5 2 ۳/ی

 نیا( 1مصرح در جزء ) یاشخاص حقوق ریا سایشرکتها و  یگزارش حسابرس و بازرس قانونمطرح شده در  راداتیعامل در رفع ا یأتهای/ه رهیمد یأتهایه

و.......... ندیگزارش نما یبه صورت کتب یعموم در مقاطع سه ماهه به مجمع دیاقدامات خود را با جهیمسؤول بوده و نت یمجامع عموم فیبند و تکال  
 6 2 4/ی

 لیعملکرد، ذ جیمذکور را بر نتا فیاز تکال یناش یباشند موظفند، خالص آثار کم یم یفیتکل متیکه مکلف به ارائه خدمات و کاال به ق ییرکتهاش

. ندیافشاء نما ،یمال یصورتها یحیتوض یها ادداشتیآن را در  اتیارائه و جزئ یسازمان حسابرس یابالغ یاستانداردها مطابق انیصورت سود و ز

.دیبند جداگانه اظهارنظر نما نیشرکت، در خصوص ا یو بازرس قانون یمکلف است در گزارش حسابرس یسازمان حسابرس  

ی/ 8 2 7 
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اصل  یکل یاستهایس یو قانون اجرا( 2دولت ) یاز مقررات مال یبخش میمواد به قانون تنظ یقانون الحاق برخ( 28بند )و( ماده ) یاست در راستا لفدولت مک

 یتوالسه سال م یبند که ط نیا( 1مصرح در جزء ) یاشخاص حقوق ریسا ایو  یدولت یشرکتها فیتکل نیینسبت به تع ی( قانون اساس44چهل و چهارم )

 یمجامع عموم یرؤسا.دیاقدام نما 1400سال  ورماهیشهر انیباشد، تا پا یشرکت م هیاز سرما یمیاز ن شیانباشته آنها ب انیز ایبوده و  اندهیز

مصوبات  بقمجامع و أخذ تصمیم مطا لیحسب مورد نسبت به تشک ربط،یمراجع ذ ریو سا رانیوز أتیه ای یواگذار أتیماه پس از مصوبات ه کیمکلفند 

 .ندیمذکور اقدام نما

 8 2 1۰/ی

حسب  رانیا یعضو جامعه حسابداران رسم یمؤسسات حسابرس ایو  یسازمان حسابرس قیاز طر 1400آذر ماه سال  انیمکلفند تا پا یدولت یشرکتها

 یاتیلعم ینسبت به انجام حسابرس ،یمال یاعتماد گزارش ها تیقابل شیشرکت و افزا تیفعال یو اثربخش ییکارآ ،یصرفه اقتصاد شیمورد در جهت افزا

 یاتیعمل یبرنامه ششم توسعه، حسابرس یکه از ابتدا ییفوق و شرکتها یعامل شرکتها اتیاقدام کنند. هیأت مدیره /ه یو ارائه آن به مجمع عموم

 باشند. یخود م یجلسه مجامع عموم نیو ارائه گزارش اقدامات در اول یاتیعمل یحسابرس جینتا رامونیشده اند، مکلف به اقدامات الزم پ

 9 2 12/ی

خدمات  تیریمد ن( قانو5موضوع ماده ) یاجرائ یدستگاهها رانیو معاون آنان و مد یخدمات کشور تیریقانون مد( 71همزمان مقامات موضوع ماده ) تیعضو

 یها تیریمد ریو سا یعامل تیریمد ره،یمد أتیدر ه یتیریمد یپستها هیکارکنان شاغل در کل نیکشور و همچن ی( قانون محاسبات عموم5و ماده ) یکشور

است. منوعدستگاهها م ریمجموعه سا ریمجموعه خود و ز ریو سازمانها اعم از ز یردولتیغ یعموم یو نهادها یدولت یشرکتها یاجرائ  

 1۰ 2 1۳/ی

)  ونیلیاشد مبلغ ده مب 5/2آنها تا  یبارور زانیکه م ییاستانها یمتولد شود، برا ۰۰41سال  یهر فرزند که از ابتدا یدولت مکلف است به ازا

 دیقانون صرفا جهت خر نی( ا5جدول شماره ) 2541۳۰ فیاز محل رد الیر(۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫1۰) اردیلیده هزار م فتا سق الیر(۰۰۰٫۰۰۰٫1۰

و.....قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد. یگذار هیسرما یصندوق ها یواحدها  

11 2 ک  

. اس( است.ی. تی)ا یکیشود، با نرخ سامانه معامالت الکترون یم الیو تسعیر به ر لیتبد یکه از محل منابع صندوق توسعه مل یبعمنا هیمحاسبه کل  
 

 12 4 ج

و مقررات تا  نیکه در چهارچوب قوان یو تعاون یخصوص یو حقوق یقیاشخاص حق یمطالبات قطع ان،یشود در صورت درخواست متقاض یبه دولت اجازه داده م

 یسود به بنگاهها ارانهیبانکها )از جمله بابت  ،یگبازنشست یصندوق ها ،یردولتیغ یعموم یمطالبات نهادها نیشده است و همچن جادیا 1۳99 سال انیپا

 اءیخاتم االنب یقرارگاه سازندگ ییزدا تیمحروم مانکارانی)ص(، پ اءیخاتم االنب یکرونا(، قرارگاه سازندگ یماریب وعیاز ش دهید بیآس یردولتیغ یبخش ها

از دولت  یفیتکل یمتهایقادامه  ارانهیتابعه وزارتخانه ها بابت  یدولت یشرکتها زیتابعه و وابسته و ن یو شرکتها رانینفت ا یمل شرکت ،یسازندگ جی)ص(، بس

 یبانکها و مؤسسات اعتبار ای یبه بانک مرکز ادشدهیاشخاص  یشده است را با بده جادیا 1۳99سال  انیو مقررات مربوط تا پا نیقوانکه در چهارچوب 

 هیوانتشار اسناد تس قیاز طر الیر (۳5۰ , ۰۰۰,  ۰۰۰,  ۰۰۰,  ۰۰۰) اردیلیو پنجاه هزار م صدیشده است، تا سقف س جادیا 91۳9سال  انیا پاکه ت یربانکیغ

و.................... کند هیتسو ریبه شرح ز یربانکیغ یبانکها و مؤسسات اعتبار ،یبه بانک مرکز میخزانه و تسل  

 

 1۳ 5 ز/2
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 نیشود. همچن یمبه نرخ صفر  اتیمشمول مال( ۰۰41منتشر شده در سال )دولت  یاسالم یاوراق مال یسینو رهیکارمزد تعهد پذو  تبصره این اوراق و اسناد

واسط،  یعدم استفاده از نهادها ایتبصره، صرف نظر از استفاده  نیمربوط به انتشار اوراق موضوع ا یها و پرداخت ها افتیارکان انتشار و در نیمعامالت ب

می شود.1۳94 /1/2 کشور مصوب ینظام مال یو ارتقا ریرقابت پذ دیقانون رفع موانع تول( 41حکم ماده ) اتیها و مستثن تیمشمول معاف  

 14 5 ل

( مشمول ماده ییو دارا یمنتشر شده توسط وزارت امور اقتصاد )دولت یاسالم یدر اوراق منتشرشده دولت، اوراق مال یو هماهنگ ساز یکپارچگیبه منظور 

[نزد سازمان ثبت:معافیت اوراق بهادار از 27ماده ].است یبا اصالحات و الحاقات بعد1/9/1۳84 مصوب رانیا یاسالم یقانون بازار اوراق بهادار جمهور( 27)  

 

51 5 ص  

 یانسان یرویاشتغال ن شیافزا اینسبت به حفظ  طیسال از زمان تقس کیو اصناف که حداقل به مدت  یو خدمات یمعدن ،یصنعت ،یدیتول یواحدها انیکارفرما

 یکارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت م یجار مهیاقدام نموده اند و فهرست حق ب 1۳98فهرست بهمن ماه سال  یکارگاه خود بر مبنا

از  نیشده مطابق قوان یقطع یهایبده فیتکل نییقانون و حداکثر ظرف چهارماه، نسبت به درخواست تع نیجراء شدن االزم اال خیتوانند از تار یم ند،ینما

 یقانون بر مبنا نیالزم االجراء شدن ا خیمذکور تا تار یکارگاهها انیکه کارفرما یها برخوردار شوند. در موارد مهیجر ریمتعلقه و سا یها مهیجر یبخشودگ

حفظ  تیآنها و رعا ینیگزیجا ایشده  لیکار تعد یرویاز بازگشت ن سشدگان کارگاه اقدام نموده باشند، پ مهیب لینسبت به تعد 1۳98فهرست بهمن ماه 

شوند. یها به شرح فوق برخوردار م مهیجر ی، از بخشودگ1۳98فهرست بهمن ماه  یو بر مبنا طیسال از زمان تقس کیاشتغال حداقل به مدت   

 

61 5 ث  

هر متر مکعب فروش آب  یبه ازا ،یشهر ینرخ آب بها افتیسراسر کشور مکلف است عالوه بر در یآب و فاضالب استان یشرکتها قیاز طر روین زارتو

. کند زیکل کشور وار یدار خزانهو به  افتیدر ،یاز مشترکان آب شهر الیر( 2۰۰) ستیمبلغ دو رانیوز أتیشده توسط ه نییمصرف تع یاز الگو باالتر"شرب

بر ارزش افزوده نخواهد بود اتیبر درآمد و مال اتیوجوه فوق مشمول مال  
 

71 6 الف  

بر ارزش افزوده  اتیمال انیمؤد یاز پرونده ها یسال، آن بخش کی ظرفشود  یکشور( اجازه داده م یاتی)سازمان امور مال ییو دارا یبه وزارت امور اقتصاد

 یقرار نگرفته اند، بر اساس دستورالعمل یدگینموده اند و تاکنون مورد رس میخود را در موعد مقرر تسل یکه اظهارنامه ها ،1۳۹۷تا  1۳۸۷سنوات  یدوره ها

 ،یدگیبدون رسرسد،  یم ییو دارا یامور اقتصاد ریوز بیشود و به تصو یم هیاز ابالغ قانون ته دماه بع کیکشور ظرف  یاتیسازمان امور مال شنهادیکه به پ

.دینما یقطع  

 

81 6 ب  

]معافیت مالیاتی مناطق غیربرخوردار از شود: یتوسعه کشور اضافه م یبرنامه ها یقانون احکام دائم( ۳2بند )پ( ماده )( 1به جزء ) ریمتن ز

 یم رانیوز أتیه بیسازمان برنامه و بودجه کشور به تصو شنهادیجزء با پ نیاشتغال موضوع ا ازبرخوردار  ریغ یمناطق و شهرستانها یشاخصها،[اشتغال....

 رسد.

1د/  6 19 
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بند )ب( ( 2و )( 1) یجزءها تیواقع در استان به حساب استان با رعا یا(هطرح )پروژه مانکارانیو پ یدیتول یاز واحدها یافتیو عوارض ارزش افزوده در اتیمال

با  یو خدمات یدیتول یواحدها یمکلف است پرونده ها یاتیامور مال سازمانشود. یمنظور م یدیششم توسعه محل استقرار واحد تول نامه( قانون بر1ماده )

 هبه ادار ستیآنها ن یآنها در استان محل استقرار دفتر مرکز یخدمات ای یدیرا که محل استقرار واحد تول تیمحل فعال کی یدارا یحقوق ای یقیحق تیشخص

و..........دیارسال نما یو خدمات یدیاستان محل استقرار واحد تول یاتیمور مالکل ا  

2د/  6 2۰ 

 یتابعه ذ یشرکتها قیاز طر روینفت و ن یاز وزارتخانه ها کیبه هر ( 2دولت ) یمال قرراتاز م یبخش میمواد به قانون تنظ یقانون الحاق برخ( 12مطابق ماده )

مشترکان  یکنند. برا زیکل کشور وار ینزد خزانه دار یریال أخذ و به حساب درآمد عموم ......مشترکان  یشود ماهانه از هر واحد مسکون یربط اجازه داده م

بر  اتیبر درآمد و مال اتیوجوه فوق مشمول مالباشند.  یماست و مشترکان فاقد گاز از پرداخت معاف ( ٪5۰مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد ) ،ییروستا

 ارزش افزوده نخواهد بود.

 21 6 ه

 سازمان قیاز طر ییو دارا یوزارت امور اقتصاد2۰/1/1۳99مصوب  یردولتیبا مشارکت بخش غ یعاد یپسماندها ی( قانون کمک به سامانده6ماده ) یدر اجرا

است را أخذ و منابع حاصله را به  افتیاز آنها قابل باز یقسمت ایکه تمام  ییقطعات و کاالها ه،یمواد اولدر هزار ارزش  کیکشور موظف است  یاتیمال امور

 و...........دینما زیوار 16۰189شماره  یدرآمد فیرد

 22 6 و

از حق الزحمه ( ٪10ده درصد )مکلفند  یدولت یها و شرکتها هیریمسلح، خ یروهاین ،یعموم یوابسته به نهادها ،یخصوص ،یاعم از دولت یمراکز درمان هیکل

به عنوان على شود  یپرداخت م مارینقدا از طرف ب ایها و  مهیبه ب یارسال یها سابوجه صورتح افتیکه به موجب در پزشکان یحق العمل پزشک ای

لى الحساب کنند. مالیات ع زیکشور وار یاتیماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مال انیو به نام پزشک مربوط تا پاکسر  اتیالحساب مال

شود،  یآن کسر م اتیقانون پرداخت و مال نیا( 12بند )الف( تبصره )( 2در آمد حقوق و کارانه مطابق جزء ) انکه به عنو ییپرداخت ها هیبند شامل کل نیا

 .......نخواهد بود. 

 

ح/1  6 2۳ 

سازمان نظام  ایو  یکه مجوز آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یو دامپزشک یداروساز ،یراپزشکیپ ،یشکصاحبان حرف و مشاغل پز هیکل

استفاده  یفروشگاه انهیپاو خانواده، مکلفند از  یاعم از وکالت و مشاوره حقوق یحقوق یاشخاص شاغل در کسب و کارها هیشود و کل یصادر م رانیا یپزشک

 د.کنن

 

 24 6 ح/2
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 ردیف تبصره بند موضوع

 نیینسبت به تع میمستق یاتهایمکرر( قانون مال169موضوع ماده ) یاطالعات یگاههایبا استفاده از پا 14۰۰کشور مکلف است در سال  یاتیامور مالسازمان 

 فیو به رد وصولمطالبات را  نیا( %۳۰درصد ) یاقدام کرده و حداقل س یو حقوق یقیدولت از اشخاص حق اتیمال 1۳99سال  انیمطالبات تا پا فیتکل

مقرر  فیتکال ریفوق و سا فیتکال تیدر صورت عدم رعا یو اعتبار یکند. بانکها و مؤسسات مال زیقانون وار نی( ا5ربط مندرج در جدول شماره ) یذ یدرآمد

حجم سپرده ( ٪2معادل دو درصد ) یمه ایمشمول جر میمستق یاتهایمزبور در قانون مال یها مهیعالوه بر جر میمستق یاتهایمکرر( قانون مال 169در ماده )

 ...........شوند یدر هر سال م یو اعتبار یاشخاص نزد بانک و مؤسسه مال یها

 

 25 6 ط/1

نسبت به  14۰۰مکرر( قانون مالیاتهای مستقیم، تا پایان  دی ماه سال  54سازمان امور مالیاتی مکلف است در مورد مالیات بر خانه های خالی موضوع ماده )

م سازمان امور اعالم مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده اقدام نماید. اشخاص مشمول مکلف به پرداخت مبالغ مذکور  تا یک ماه پس از اعال

 مالیاتی خواهند بود.

 

 26 6 ط/2

که  ی. تا زمانپرداخت کند مانکاریبر ارزش افزوده متناسب با آن را به پ اتیپرداخت، مال رکارفرما موظف است همزمان با ه یمانکاریدر معامالت پ

و  یکشور موظف است ضمن پاسخ به استعالم بانکها و مؤسسات مال یاتیپرداخت نکرده باشد، سازمان امور مال مانکاریبر ارزش افزوده را به پ اتیکارفرما مال

کارفرما  یکه بده یرا نخواهد داشت. در موارد یاز و رکردید مهیأخذ جر ای مانکاریحق مطالبه آن از پ یاجرائ یدستگاهها ریو سا یدفاتر اسناد رسم ،یاعتبار

کشور  یاتیبه سازمان امور مال نایاوراق را ع نیکارفرما موظف است ا مانکار،یشود در صورت درخواست پ یپرداخت م یبه صورت اسناد خزانه اسالم مانکاریبه پ

 یکل کشور ارائه م یکسر و اسناد مذکور را به خزانه دار مانکاریپ یاتیمال یرا از بده یلیاوراق تحو یکشور معادل مبلغ اسم یاتیزمان امور مالدهد. سا لیتحو

 منظور کند. اتیمال یرا به عنوان وصول یلیاسناد خزانه تحو یکل کشور موظف است معادل مبلغ اسم یخزانه دارکند. 

 

 27 6 ل

 تیافمربوط به خود ثبت کنند. عملکرد مع یدر حسابها یخرج - یرا به صورت جمع یقانون یو گمرک یاتیمال فاتیها و تخف تیموظفند معاف یاجرائ یدستگاهها

 شود. یمحسوب م رانیا یاسالم یگمرک جمهور یبر واردات وصول اتیبه عنوان مال یگمرک فاتیها و تخف

 

 28 6 ن
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مکلف است  هیقوه قضائ ،یاتیابطال تمبر مال قیدولت از طر یاتیمال یدرآمدها شیو به منظور افزا میمستق یاتهایمکرر( قانون مال 169و )( 1۰۳استناد مواد )به 

  ................. و کند لیو موکل را تکم لیوک نیب یکیقرارداد الکترون میقانون، سامانه تنظ نیاز ابالغ ا سماه پ کیظرف 

کشور را  ردر سراس یاتیمفاصا حساب مال یکیالکترون افتیو در اتیمال یکیالزم جهت پرداخت الکترون رساختیمکلف است ظرف سه ماه ز یاتیسازمان امور مال

  ......و فراهم کند

 29 6 س

 ۳۰ 6 ع شود. یاصالح م "برابر یس"به عبارت  "ده برابر "عبارت  1۳۹۹عملکرد سال  یبرا میمستق یاتهایقانون مال( 100در تبصره ماده )

صرفا تا  م،یمستق یاتهایقانون مال( 1۳9موضوع بند )ل( ماده ) یگریباز لیاز قب یهنر یتهایو فعال یمربوط به انتشارات کمک درس یتهایفعال یاتیمال تیمعاف

 میمستق یاتهایقانون مال( 1۳1ماده ) ای(1۰5در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ ماده ) الیر(  2,  ۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) اردیلیسقف دو م

 شود. یم اتیمشمول مال

ق/1  6 ۳1 

 اردیلیم کیکمتر از  اتیبا درآمد مشمول مال یصنف یاز کرونا، واحدها دهید بیآس یو صاحبان کسب و کارها دیاز تول تیبه منظور حما

بر عملکرد  اتیلما یبرا ،یاتیمالی و مشوقها یو بخشودگ یقانون یها تیعالوه بر معاف 1۳۹۹در سال  یدیتول یاحدهاو و الیر( 1٫000٫000٫000)

 شوند. یبرخوردار م یاز پنج واحد درصد بخشودگ 1۳۹۹سال 

ق/2  6 ۳2 

 ۳۳ 6 ق/4 شود. یحذف م شگاههامؤسسات کنکور دان یاتیمال یها تیمعاف

ق/6 به نرخ صفر است. اتیمشمول مال 1400ونزوئال در سال  - رانیبانک مشترک ا یارز یها یها و بده ییدارا ریاز تسع یسود ناش  6 ۳4 

منوط به بازگشت  یصادرات یو مشوقها زهیحاصل از صادرات کاالها و خدمات و هرگونه جا یدرآمدها یبرا یاتیمال یها تیاز معاف یبرخوردار

 کشور است. یارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد
ق/7  6 ۳5 

اعتبار  استیس ،یمال یتهایحما یو شفاف ساز یو گمرک یاتیمال یها تیمعاف یهدفمندساز یموظف است در راستا ییو دارا یوزارت امور اقتصاد -

 ........و  نموده یو قانون امور گمرک میمستق یاتهایمصرح در قانون مال یاتیمال یقانون یها تیمعاف نیگزیبا نرخ صفر را جا یو گمرک یاتیمال

 

 

ق/11  6 ۳6 
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 یدیحمل و نقل و تول ،یا هیسرما یها ییتملک دارا یو طرحها ییربنایز یعموم مردم در انواع طرح )پروژه(ها یگذار هیسرما نهیساختن زمبه منظور فراهم 

 رهیطرح )پروژه( که پذ یگذار هیسرما یبه/ از صندوقها ییهرگونه نقل و انتقال دارا م،یرمستقیغ یگذار هیفرهنگ سرما قیز تشویو ن یو کشاورز یصنعت

 باشد. یو عوارض نقل و انتقال معاف م اتیاز پرداخت هرگونه مالشود،  یآنها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام م یسینو

 لیو تکم جادیکه به منظور ا سیعام در شرف تأس یسهام یبه شرکتها یرنقدیاز انتقال آورده غ یمؤسس، ناش یدر شرکتها یجادینقل و انتقال و سود ا اتیمال

و  یو مجوز عرضه عموم ردیگ یو حمل و نقل شکل م یا هیسرما یها ییتملک دارا یو طرحها ییربنایز ،یو کشاورز یصنعت یدیتول یطرح )پروژه(ها

 باشد. یبه نرخ صفر م اتیمشمول مالگردد،  یسازمان بورس و اوراق بهادار أخذ م زآن ا سیتأس

ق/12  6 ۳7 

سال و محجور  18دارای شماره انتظامی به نام خود و فرزندان کمتر از  نیو وانت دو کابکلیه مالکین)اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی( انواع خودروهای سواری 

 ....باشند......مالیات سالیانه خودرو می مشمول بشرح ذیل ده میلیارد ریال باشد  بیش ازآنها ارزش مجموع 14۰۰تحت تکلف که در پایان سال 
 ۳8 6 ش

 ۳9 6 ت ( خواهند بود.ی.تی.ایبر ارزش افزوده )و اتیمشمول پرداخت مال یاصل نیمشابه سرزم یصنعت -یآزاد تجار مناطق 1400در سال 

خام در تمام نقاط کشور  مهیبه صورت خام و ن یمیو پتروش یگاز ،یمحصوالت نفت ،یرفلزیغ - یفلز یدرآمد حاصل از صادرات مواد معدن

صنعت،  ،ییو دارا یامور اقتصاد یمشترک وزارتخانه ها شنهادیخام مذکور به پ مهیمواد خام و ن ستو فهر فیشود. تعر یم اتیمشمول مال

 أتیه بیقانون به تصو نیا بیشود و ظرف مدت سه ماه پس از تصو یم هیته رانیا یو معادن و کشاورز عیصنا ،یمعدن و تجارت و اتاق بازرگان

 رسد. یم رانیوز

 4۰ 6 ث

 .....................شوند ی)ساالنه( م ییبر دارا اتیمشمول مال ریز یبه شرح بندها متیگران ق یالهایو باغ و یونمسک یواحدها 14۰۰در سال ( 1

 موارد ذیل مشمول این مالیات نمی باشند: (2

 حال ساختواحدهای مسکونی و باغ و ویالی در  -1-2

 واحدهای مسکونی و باغ و ویالی در سال تملک -2-2

 41 6 خ

تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا  یالهایو باغ و یمسکون یاز واحدها کیساالنه مربوط به هر  اتیمکلفند مال یو حقوق یقیاشخاص حق هیکل

 ............................... ندینما اختپرد 14۰۰بهمن ماه سال  انیپا
خ/4  6 42 

 4۳ 6 ذ و............ بر درآمد خواهد بود اتیمال مولمش غات،یکاربر محور از محل تبل یاز پانصد هزار دنبال کننده رسانه ها شیب یکاربران دارا یدرآمدها
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 44 6 ظ گردد.  یم اتیمشمول مال ر،یدرآمد حاصل از صادرات ق، 1۶00کشور در سال  ازیمورد ن ریق نیبه منظور تأم

)پس از وات ساعت برق را  لویتمام شده فروش هر متر مکعب آب و دفع فاضالب و هر ک متیو ق یفیتکل متیشود مابه التفاوت ق یبه دولت اجازه داده م

بخش آب، فاضالب و برق وزارت  دهیرس یبه بهره بردار یا هیسرما یها ییتملک دارا یطرحها یبا بده (یبه عنوان بازرس قانون یسازمان حسابرس دییتأ

سرمایه شرکتهای مزبور معادل بدهی تسویه شده ناشی از .................وکند.  هیتسو یخرج - یصورت جمعبقانون برنامه و بودجه کشور ( ۳2موضوع ماده ) روین

 اجرای این حکم افزایش می یابد.

 45 7 د

در همه موارد از جمله محاسبه  14۰۰در سال  یپزشک یمصرف زاتیدارو و تجه ،یاساس یکاالها یبه استثنا یواردات یکاالها ینرخ ارز محاسبه ارزش گمرک

قانون ( 16در روز اظهار و مطابق ماده ) . اس(ی. تی)ا یکیالکترون دلهنرخ سامانه مبا ینرخ ارز اعالم شده بانک مرکز یبر اساس برابر ،یحقوق ورود

 باشد. یم یامور گمرک

و/1  7 46 

 ملزومات و تجهیزات دارو، اساسی، کاالهای برای گمرکی امور قانون( 1) ماده( د) بند صدر در مذکور گمرکی حقوق( ٪.4) درصد چهار نرخ 14۰۰ درسال

 .یابد می تقلیل کاال گمرکی ارزش( ٪2) درصد دو به کاالها سایر برای و( ٪1) درصد یک به دامی و کشاورزی های نهاده همچنین و پزشکی مصرفی
و/2  7 47 

 آن اساسی، قانون( ۳۰) ام سی اصل اجرای جهت در و( 2) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون( 78) ماده تحقق راستای در

 عدم بر مبنی فقیه ولی إذن که مواردی استثنای به( ره) امام حضرت فرمان اجرایی ستاد و مسلح نیروهای مجموعه زیر اقتصادی بنگاههای و مؤسسات از دسته

 ..نمایند واریز 11۰112 ردیف موضوع کشور کل داری خزانه حساب به خود مالیات واریز به نسبت موظفند دارند، را آن تسویه نحوه یا و مالیات پرداخت

 48 9 ز

 فروش براساس که جدولی طی را دریافتی ثالث شخص بیمه حق اصل از ریال( ۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬4) میلیارد هزار چهار مبلغ مکلفند ای بیمه شرکتهای

( 5) شماره جدول 19۰111 ردیف عمومی آمد در حساب به ماهانه صورت به رسد می بیمه عالی شورای تصویب به و تعیین شرکتها از یک هر( پرتفوی) بیمه

 می محسوب مالیاتی قبول قابل های هزینه عنوان به بند این موضوع بیمه شرکتهای واریزی وجوه. کنند واریز کشور کل داری خزانه نزد قانون این

 شود

 49 1۰ الف

 یم نییتع الیر( 000٫000٫۸04) ونیلیمبلغ چهارصد و هشتاد م 0041در سال  میمستق یاتهایقانون مال( ۸۶موضوع ماده ) یاتیمال تیسقف معاف

 شود
الف/4  12 5۰ 

مجاز است نسبت به  ییو دارا یها، وزارت امور اقتصاد ییآن دارا یبهادار ساز قیاز طر یدولت یدولت و شرکتها رمنقولیاموال غ یواگذار لیبه منظور تسه

با اصالحات و الحاقات 1/9/41۳8مصوب رانیا یاسالم ی( قانون بازار اوراق بهادار جمهور1ماده )( 2۰امالک و مستغالت موضوع بند ) یصندوق ها لیتشک

تحت نظارت بانک  یاز بورس ها یکی قیطر ازمذکور  یصندوق ها تیاز مالک یبخش ایتمام  یصندوق ها و واگذار نیا یمعامالت واحدها نهیزم جادیو ا یبعد

و....دیو سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نما یمرکز  

د/4  12 51 
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ماه  بهشتیارد انیموظفند تا پا یصنف یو مالکان واحدها یاشخاص حقوق 1۳98 /8 /1مصوب  انیو سامانه مؤد یفروشگاه یها انهیقانون پا یابه منظور اجر

 ار ی، سامانه ا۰۰41ماه  نیفرورد انیموظف است تا پا یکنند. بانک مرکز یمعرف« حساب فروش»خود را به عنوان  یبانک یاز حسابها یکی، حداقل ۰۰41

..........................کند. یمنظور معرف نیا یبرا  

م/1  12 52 

پول و  یکه توسط شورا باشد یاز مبلغ و تعداد شتریبه حساب در هر ماه، ب زیدفعات وار ایکه مبلغ  یدر صورت ستند،یکه به شبکه شاپرک متصل ن ییحساب ها

................خواهند بود.( ۳شده و مشمول حکم مذکور در جزء ) یتلق« حساب فروش»قانون،  نیشود، از نظر ا یم نییاعتبار تع  
م/2  12 5۳ 

گردد. یم یشود، به عنوان فروش صاحب حساب تلق یم زیوار« حساب فروش»که به  یوجوه هیکل م/۳   12 54 

 میو سهم چهارده و نبر ارزش افزوده  اتیعوارض و مال، مشمول 1۳98در سال  یبند هیقبل از سهم متینسبت به ق نیبنز متیمنابع حاصل از اصالح ق

شود. ینم رانینفت ا ی( شرکت مل14%/5) ددرص  
الف/2  14 55 

و محصوالت  یمواد معدن ،یا هیسرما یها ییتملک دارا یطرحها یدر اجرا عیمکلف است جهت توسعه و تسر رانیا یو سوخت هسته ا هیمواد اول دیشرکت تول

تمام شده  متیها )شامل ق نهیو مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هز نیرا مطابق با قوان یبا مواد پرتوزا پس از جداساز ههمرا یجانب

 شیدرآمد حاصله به حساب افزا............کند و  زیوار رکشو کل ینزد خزانه دار یو فروش( به حساب خاص عیو توز یعموم - یکاال و خدمات فروش رفته، ادار

شود. یمحاسبه م صفرآن با نرخ  اتیو مالسود سهام دولت  میدولت در شرکت منظور و معاف از تقس هیسرما  

 56 15 ج

.ردیگ یمذکور صورت م روگاهیشده ن یتمام شده حسابرس نهیهزبوشهر بر اساس  یاتم روگاهیبرق از ن دیخر  57 15 ه 

 یبانکها و مؤسسات انتفاع ،یدولت یشرکتها یجار یها نهیدوازدهم هز کیاز ( 2٪کل کشور مکلف است ماهانه معادل دو درصد ) یخزانه دار قیدولت از طر

 نهیهز یبه استثنا شده باشند یحسابرس یصورت مال نیآخرطبق  انباشته انیکه سودده و فاقد ز ونقان نیا( ۳شماره ) وستیوابسته به دولت مندرج در پ

جدول  2541۳۰ فیکل کشور موضوع رد ینزد خزانه دار یآنها برداشت و به حساب درآمد عموم یرا از حساب ها مهیبانک و ب یاتیعمل نهیاستهالک و هز یها

کند. زیقانون وار نی( ا5شماره )  

85 16 د  

و  یردولتیغ یعموم یقانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادها( 29موضوع ماده ) یدستگاهها هیکل ،یتیحما یاستهایس یو کارآمدساز یبه منظور سامانده

فرد  یمل (شماره )کد کیآن به تفک یخود را با لحاظ محرمانگ یها و کمکها تیحما یکنند، مکلفند تمام یم تیحما ریپذ بیکه به هر شکل از اقشار آس ادهایبن

و  یخصوص یبانکها و مؤسسات اعتبار ران،یا یاسالم یجمهور ی. بانک مرکزندیثبت نما ،یکار و رفاه اجتماع در سامانه وزارت تعاون، ت،یکننده حما افتیدر

اطالعات مندرج در  یو هرگونه پرداخت بر مبنا ندیدر سامانه مذکور ثبت نما یمل (شماره )کد کیقرض الحسنه پرداخت شده را به تفک التیمکلفند تسه یدولت

معافیتهای مالیاتی شمول و برخورداری هزینه های حمایتی پرداختی موسسات خیریه غیر دولتی و خصوصی به اشخاص از  ...................سامانه خواهد بود.  نیا

...................آن در سامانه مذکور استق.م.م عالوه بر تکالیف، منوط به ثبت  1۳2بند )ط( ماده   

 17 و
59 

 

 قیاز طرعام طرح )پروژه(  یسهام یشرکتهاخود در قالب  اریدر اخت لیو معادن تعط هامجوز یصنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به واگذاروزارت 

گردد. یم یاجرائ بورس یعال یشورا دییتأوزارت صنعت، معدن و تجارت و  شنهادیبند با پ نیا ینامه اجرائ نییآ.دیاقدام نما هیبازار سرما  
و/1  18 6۰ 
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شرکتها  ییهرگونه نقل و انتقال دارا صندوق ها  عام یسهام  یبه/ از  ستق  ریغ یگذار هیسرما  یطرح )پروژه(،  اعم از طرح  یگذار هیسرما  یصندوق ها  ایو  میم

 .استنقل و انتقال معاف  اتیپرداخت مالو ساختمان، امالک و مستغالت از  نی)پروژه(، زم

 

و/2  18 61 

 یها (از طرح )پروژه کیمازاد در هر  یها ییدارا یواگذار ازشود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل    یاجازه داده م یربانکیغ یبه بانکها و مؤسسات اعتبار  

صل  یو راهها یو بزرگراه یآزادراه یطرحها رینظ یا هیسرما  یها ییتملک دارا یو طرحها ییربنایبزرگ ز و تملک و  یمال نیدر قالب تأم یدیو تول یصنعت  یا

سقف چهل درصد )      جادیا سرما     هیپا هیسرما  از( ٪4۰شرکت و صندوق طرح )پروژه( و حداکثر تا  سهم  شرکتها  یگذار هیخود )با احتساب   تیمرتبط با فعال یدر 

 .ندی( مشارکت نمایبانکدار

در . ندیآنها اقدام نما یمذکور نسبت به واگذار یدیصنعت و تول یاز طرحها یموظفند حداکثر ظرف مدت پنج سال پس از بهره بردار یو مؤسسات اعتبار بانکها

 ینظام مال یو ارتقا ریرقابت پذ دیقانون رفع موانع تول( 1۷ماده ) یها مهیمشمول جر یبهره بردار خیپنج سال از تار گذشتصورت با  نیا ریغ

د.شون یکشور م  

 62 18 ز

شرکتها  صد )  کیشود تا   یاجازه داده م ،یردولتیغ یعموم یو نهادها یدولت یبه  سود و  (٪1در سهم دولت و مال    ریخود )غ ژهیاز  سود  چهارچوب  دررا  (اتیاز 

 .ندینما نهیو هز یگذار هیکه واحد آنها در آن استقرار دارد سرما ییمحروم و مناطق محروم استان ها یاستانها تیبا اولو تیرفع محروم یبرا نیقوان

 

 6۳ 18 ح

شرکتها  یخدمات کشور  تیری( قانون مد5موضوع ماده )  یاجرائ یدستگاهها  یبر عملکرد، تمام یمبتن یزیبودجه ر یدر اجرا مکلفند  ،یدولت یاز جمله بانکها و 

 نهینسبت به هز یبانیپشت تیمراکز فعال یها نهیو هز میمستق ریو غ میمستق یانسان یروین ریحقوق و دستمزد، غ کیها به تفک نهیهز ییبا شناسا 14۰۰در سال  

سابدار   و استتتقرار کامل  لیخدمات( تکم ای)کاال  هایخروج یابی شده  متیق یسامانه ح  یستتامانه ها ریستتا یآن از تبادل داده ها یکه اطالعات ورود تمام 

 .اقدام کنند د،یآ یبه دست م یدستگاه اجرائ

 

 64 19 الف
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ستگاه اجرائ  ست بر مبنا  ید شامل حجم فعال  یمنعقد م 14۰۰ رماهیت انیکه تا پا یتفاهمنامه با واحد مجر یمکلف ا و  (خدمات ای)کاال  هایها، خروج تیگردد و 

شده آنها و تع  متیق ست، اعتبارات واحد مجر  نیتعهدات طرف نییتمام  سابدار    یا سامانه ح صورت جداگانه به گونه  یرا در  کند که امکان  ینگهدار یا خود به 

 است یواحد مجر ریتفاهمنامه منعقده با مد هارچوبانجام خرج در چ صیبه صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخ یواحد مجر یمال یدادهایرو یریگزارش گ

ج/1  19 65 

بخش  یحسابدار خود براساس استانداردها و نظام    یها یها و بده ییدارا ینه هایکامل در آمدها، هز ییمشمول، مکلفند نسبت به شناسا     یئاجرا یدستگاهها 

از  یبخش  میمواد به قانون تنظ یبرخ الحاق قانون( 26ماده )( 1موضوع بند )  یمال یصورتها  یحسابرس  محاسبات کشور موظف به    وانیاقدام کنند. د یعموم

 است یبا اصالحات و الحاقات بعد11/11/1۳66محاسبات کشور مصوب  وانیقانون د( 2ماده ) ی، در اجرا(2دولت ) یالمقررات م

 66 19 ه

 67 2۰ ص است. 14۰۰قانون مربوط به سال  نیاحکام مندرج در ا یاجرا
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