لیحهامالایاتابراارزشاافزوداه
ا
ا
فصل اول -تعاریف و کلیات
ماده-۱امفاهیماوااصطالحاتازیر،ادراایناقانون،ادارایاتعاریفامشروحهاذیلامیباشند:
الف)اعرضهههههه:اوا هذاریاکهالایهاااارائههادهدمهتابههغیر،اازاطریقاهرانوعامعهامهههایهاااعقهدا
قانونی؛
ب)اواردات:اوروداکالایااددمتاازادارجاازاکشهههورایاامناطقاآزاداتجاری-اصهههنعتیابها
قهمروا مرکیاکشور؛
پ)اصادرات:اصدوراکالایااددمتابهادارجاازاکشورایاامناطقاآزاداتجاری-اصنعتی؛
ت)امالیاتاواعوارضافروش:امالیاتاواعوارضامتعهقابهاعرضههاکالهااواارائهاددماتا
مشمولامالیاتاواعوارضاتوسطامؤدیادرایکادورهامعین؛
ث)امالیاتاواعوارضادرید:امالیاتاواعوارضامتعهقابهادریداکالهااواددماتامشههمولا
مالیاتاواعوارضابرایافعالیتهایااقتصادیامؤدیادرایکادورهامعین؛
ج)امهالیهااتابراارزشافزوده:امهابههالتفهاوتامهالیهااتافروشابهاامهالیهااتادریهادادرایهاک ادورها
معین؛
یهاا
یهااواد اهایا ار ا
یاشهههاردا ار ا
تابرا ا
ناقانوناب اههمراهامالایا ا
یاکهابهاموجبااای ا
چا)اعوارض:امبال اغ ا
ا
ناشههداه
یاازاعوارضابوداه،اب اه صههراحتابایا ا
ناقانون،اهرجاامراد،انوعا ادایگ ار ا
یشههوادا.ادرااای ا
وضههما ام ا
ضهاياسهالایان اهادودرواواعوارضاموضهوعامادها
یا،اعوار ا
لایند ا ا
یاآ ا
اسهت؛اازاجمههاعوارضاواحدها ا
نا.
ناقاان او ا
ا()53ااای ا
ح)امؤدی:اشدصیااستاکهابهاعرضهاکال،اارائهادههدمت،اوارداتایااصههادراتامبادرتا
مینماید.
خ)ادورهامالیاتی:ادورهامالیاتیاسهماههاميباشداوامنطبقابرافصولاسالاشمسیااست.
لیا
د)ااعتبهارامهالیهااتی:امهالیهااتاواعوارضهههههياکههامؤدیابهابهتادریهاداکهالا(اعماازاناهادهاواکها ا
ناایی)ایاا ددمتابهاموجباایناقانوناپردادتاکردهااست.
ذ)امعافیتامالیاتی:اعدماتعهقامالیاتاواعوارضاموضوعاایناقانونابراکالهااواددمات.
ر)اقانونامالیاتهایامستقیم:اقانونامالیاتهایامستقیمامصوبا1366/12/03اوااصالحاتا
بعدیاآن.
ز)اسازمان:اسازماناامورامالیاتياكشور
ژ)اپایانهافروشههگاهي:اپایانهاموضههوعابندا«ب»امادها()1اقانوناپایانههايافروشههگاهياوا
سامانهامؤدیان.
س)اسههامانهامؤدیان:اسههامانهاموضههوعابندا«پ»امادها()1اقانوناپایانههايافروشههگاهياوا
سامانهامؤدیان.
تبصهره-ادراایناقانوناهراكجااازاواژها مالیاتااسهتفادهاشهدهااسهت،امرادامالیاتاواعوارضا
ارزشاافزودهااسهههههت،اكههامهالیهاتادریهافتيابههادزانههادولهتاواریزاواعوارضادریهافتيامطهابقا
ترتیباتامقررادراایناقانونابیناشارداريهااوادهیاريهااوامناطقاعشایرياتوزیمامي ردد.

ماده-2اعرضههههاكالهااواارائهاددماتادراایرانا(قهمروا مركي)اواوارداتاواصهههادراتا
آناا،اازالحاظامالیاتاواعوارضامشمولامقرراتاایناقانونااست.
تبصهره-1اکالهااواددماتامشهمولاموضهوعاایناقانوناکهاتوسهطامؤدیاناحقیقیادریداری،ا
تحصهایلایااتولیدامیشهود،ادراصهورتیاکهابرایامصهارفاشهدصهایابرداشهتهاشهوداعرضههاکالابها
دودامحسهوبامیشهوداوامشهمولامالیاتاواعوارضادواهداشهد.ادراصهورتیکهاعرضههاکالابها
دودابرایااستفادهاشغهیاباشدامشمولامالیاتاواعوارضاندواهداشد.
تبصههره-۲امعاوضهههاکالهااواددماتادراایناقانون،اعرضهههاکالاواارائهاددمتاازاطرفا
هرایکاازامتعامهینامحسوبامیشودااوامشمولامقرراتاایناقانونااست.
ماده-3اتاریخاتعهقامالیاتاواعوارضاتاریخاصههههدوراصههههورتحسههههابامطابقاباامقرراتا
است.
صاسهازمان،اسهندا
تبصهره-اقبوضاآب،ابرق،ا از،امدابراتاواسهایرامواردیاکهابهاتشهدی ا
فروشاکالایااددمتامحسوبامیشوند،ادراحکماصورتحساباهستند.
تاوا
یاهرادورهاماالایااتيا،اکلاماالایا ا
ناماهِاپساازاانقضها ا
یامکهفااسهتاحدککرراتااپاایا ا
ماده-4امؤاد ا
یاتعهقا رفت اه اسهههت،اباا
یاآنادورهابهافروشاکالاواایااارائهاددماتاتوسهههطا او ا
طا
عوارضهههيارااکها ا
یکند،ا
یاکهاسهازمانامقررا ام ا
یادود،اب اه ترتایاب ا
نامادهاواپساازاکسهرااعتباراماالایاات ا
تاتبصهرهاا()2ااای ا
رعاای ا
تانماایادا.
اپرداد ا
تبصهره-1امطابقاایناقانون،ااصهلابرانقديابودنامعامالتااسهت؛امگراایناکهانسهایهابودنا
معامالتاوادریافتاواپردادتهایامرتبطابااآنادراسههههامانهامؤدیاناربتاشههههدهاوابه تأییداطرفینا
رسههایدهاباشههد.ادرامواردیاکهامعامههایااقراردادادراسههامانهامؤدیاناربتانشههدهاباشههد،اآنامعامههایاا
قرارداد،انقدياتهقیامیشود.
تبصهههههره-2ادرامعهامالتاغیرنقهدیانظیرافروشااقسهههههاطیاوااجهارهابههشهههههرطاتمهیهاکاوا
قراردادههایاپیمهانکهاریاوامشهههههاورهاياطرفاقراردادابهااکهارفرمهایهااناموضهههههوعامهادها()5اقهانونا
مدیریتاددماتاکشهوریاوامادها() 29اقانونابرنامهاپنجسهالهاشهشهماتوسهعهااقتصهادي،ااجتماعیاوا
فرهنگی اجماوری ااسهههههالمی اایران ،اتههاریخ اتعهقامههالیههاات اواعوارضاهمههاناتههاریخ اصههههههدورا
صههورتحسههابااسههت؛الکنامؤدیا باارعایتاتبصههرهافوقامجازااسههتاپردادتامالیاتافروشااینا
نوعامعامالتارااتاازماناپردادتارمنامعامههاتوسههههطادریدارایاامبهغاقرارداداتوسههههطاکارفرما،ا
متنهاسههههبهاأ،ابههاتهأدیرابینهدازداواسهههههازمهاناتهاازمهاناپردادهتامهالیهااتاواعوارضافروشااینانوعا
معامالتاتوسهطاکارفرماایاادریدار،امؤدیاراامشهمولاجریمهاتأدیرادراپردادتاندواهدکرد.ادرا
دصههوصامعامالتامذکور،اتاازماناپردادتامالیاتاواعوارضاتوسههطادریدار،ااعتبارامالیاتيا
براياوياازااینابابتامنظوراندواهداشد.
تبصهره-3اکهیهاکارفرمایاناموضهوعامادها()5اقانونامدیریتاددماتاکشهوریاوامادها()29ا
قانونابرنامهاپنجسههالهاشههشههماتوسههعهااقتصههادي،ااجتماعیاوافرهنگیاجماوریااسههالمیاایرانا
موظفنداعالوهابراربتااصههلاقرارداداپیمانکاری،اکهیهاپردادت¬هایادودابهاپیمانکاراراانیزادرا
سهههههامهانههامؤدیهااناربهتانموده،اهمزمهانابهااهراپردادهت،امهالیهااتاواعوارضامتنهاسهههههبابهااآناراابهها
پیمانکهاراپردادتاکنهد.اچنهانچههاکارفرمااازاپردادتامالیهااتاواعوارضافروشادودداریاکنهد،ابعدا
ازاانقضهایاماهتاقانونی،ااصهلامالیاتاواعوارضاواجریمههایامتعهقابهاآناتوسهطاسهازماناازا
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طریقاعمهیاتااجرائیاازاکارفرمااوصهولاوااصهلامالیاتاواعوارضابهاحسهاباپیمانکارامنظورا
دواهدشد.
تبصههره-4اپیمانکاراناواماندسههانامشههاوراموضههوعااینامادهامیتواننداازااوراقاتسههویها
دزانهاموضهوعامادها()۲اقانونارفماموانماتولیدارقابتاپذیراواارتقایانظامامالیاکشهورامصهوبا
۱/۲/۱۳۹۴اوااوراقامالیااسهالمیاکهاتوسهطادولتامنتشهرامی¬شهودا(منوطابهادریافتامسهتقیماازا
دولت)ابرایاتسهویهامالیاتاواعوارضادودااسهتفادهانمایند.اسهازمانامکهفابهاپذیرشااینااوراقا
بهاعنوانامالیاتاواعوارضابهامیزاناارزشاتنزیلاشههههدهاآنا(باانرخاحفظاقدرتادریدااسههههنادا
ت.ا
دزانهایاانرخاسههودااوراقامالي-ااسههالمي)امتناسههبابااسههالاهاياباقياماندهاتااسههررسههیدااس ه ا
میزانامالیاتاوصههولیاازااینامحلابهعنواناعمهکرداوصههولیانقدیاسههازمانادراسههالاپذیرشا
اوراقامحسهوبامیشهود.ادرااجرایاایناتبصهرهاسهازمانامکهفااسهتاکهامعادلاسهاماعوارضاازا
پهذیرشااوراقامهذکورارااازامحهلاوصهههههولیههایاجهاریابههاحسهههههاباعوارضاشهههههارداریههااوا
دهیاریهایامربوطهامنظورانماید.
تبصههره-5اچنانچهاوجهاوارداتاددمتادرادورهایاادورههایابعداپردادتاشههود،امالیاتاوا
عوارضاآناهمادراهمانادورهاپردادتامیشود.
فصل دوم -مأخذ ،نرخ و نحوه محاسبه
ماده-5ا مأدذامحاسهبهامالیاتاواعوارضافروشاکالهااواددمات،ادراموردامؤدیاناعضهوا
سههامانهامؤدیان،اارزشافروشامندرجادراصههورتحسههاباالکترونیکیااسههتاکهاتوسههطاآنانادرا
سامانهامزبوراربتاشدهااست.
تبصره-1امأدذامحاسبهامالیاتافروشاکالهااواددماتادراموردامؤدیانیاکهاعضواسامانها
مؤدیانانیسههتنداوانیزامؤدیانامتدهفاموضههوعامادها()9اقانوناپایانههایافروشههگاهیاواسههامانها
مؤدیان،اارزشاروزاكالایااددمتادرازماناتعهقاميباشهداکهاتوسهطاسهازمانابرااسهاسااطالعاتا
موجودادراسهامانهامؤدیان،ااسهتعالماازامراجماذیصهالحایااتعییناکارشهناسایااهیأتاکارشهناسهایا
مشهدصامیشهود.اهمچنیناسهازمانامیتواندابرایاتعیینامأدذامشهمولامالیاتامؤدیانامزبور،اازا
دفاتر،ااسههناداوامدار(ا(اعماازاالکترونیکیایااغیرالکترونیکی)اآنااااسههتفادهانماید.امؤدیامکهفا
اسههتادفاتر،ااسههناداوامدار(امذکوراراادراصههورتادردواسههتامأمورانامالیاتی،اکارشههناسایاا
هیأتاکارشناسیابهاآناناارائهاکند.
تبصره-2امواردازیراجزءامأدذامحاسبهامالیاتانميباشد:
الف-اانواعاتدفیفاتااعطائي؛
ب-امالیاتاموضههههوعاایناقانوناكهاقبالأاتوسههههطاعرضهههههاكنندهاكالایااارائهدهندهاددمتا
پردادتاشده است؛
پ-اسایرامالیاتهاياغیرمستقیماواعوارضیاكهابهاموجباقوانیناموضوعهاهنگاماعرضها
كالا یااارائهاددمتابهاآناتعهقا رفتهااست؛
ت-اوجوهیاکهابهاموجباسههایراقوانیناوصههولامیشههوداوابهاحسههابادرآمداعمومیایاابها
حسابادرآمداشارداریهااواریزامی ردد؛
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یاوابسهتهابهادودا
عا
غایرانتفا ا
یا ا
نها ا
یهاابهاسهازما ا
یهااواد اهایا ار ا
یاشهاردا ار ا
یاپردادات ا
کها ا
ثا-اکم ا
ا
طبقاقوانیناوامقرراتاموضهوعه،امشهروطابهاآناكهامالیاتامتعهقهابهاعنوانابدشهياازاآنااحتسهابا
نشدهاباشدا؛
ج-ا یارانهاپردادتيادولتابابتاجبراناتمامایااقسههههمتياازاقیمتاكالهااواددماتامشههههمولا
قیمتا ذاری؛ا مشروطابهاآناكهامالیاتافروشابهاعنوانابدشياازاآنااحتسابانشدهاباشد.
چ-اوجوهياكهاازاردیفاايابودجهاايامصههوبادسههتگاهااابیناشههركتااياتابعهادراقوانینا
بودجهااياسهنواتياجاابهاجااميشهودامشهروطابراآناكهابابتادریدایاافروشاكالاواددماتانباشهدا
درآمدامحسوبانميشود.
مااده-6امهأدهذامحهاسههههبههامهالیهاتاواعوارضاوارداتاكهال،امجموعاارزشا مركيا(قیمهتا
ی)ا
دریهاد ،اهزینهه احمهلاوانقهلاواحقابیمهه)اواحقوقاوروديا(حقوقا مرکی اواسهههههودابهازر هان ا
ميباشد.امالیاتامذکوراجزءاحقوقاوروديامحسوبانميشود.
ماده-7انرخامالیاتاواعوارضاکالهااواددمات،ابهاسهههههترنایاکالهایاداصاکهانرخاآنااا
درامادها()28افصلاششماایناقانوناتصریحاشده،انهدرصدا()%9امیباشد.
ماده-8امالیاتاواعوارضهایاکهامؤدیانابرایادریداکالهااواددماتاموردانیازابرایاانجاما
فعهالیهاتههایااقتصهههههادیادوداپردادهتامیکننهد،ابههاعنوانااعتبهارامهالیهااتیاآنهانامنظوراشهههههدهاواازا
مالیاتافروشاآناااکسهرامیشهود.ادراصهورتياكهاجممااعتبارامالیاتیامؤدیادراهرادورهامالیاتيا
بیشههتراازامالیاتافروشاویاباشههد،اسههازماناموظفااسههتامبهغامازاداراابهادورهاوایاادورههایا
بعدامنتقلانماید.ادراصهههورتیاکهامؤدیادردواسهههتاکنداکهامازادامزبورابهاویامسهههتردا ردد،ا
سههازماناموظفااسههتاحداکرراظرفامدتایکماهاازاتاریخاربتادردواسههت،انسههبتابهااسههتردادا
مابهالتفاوتامذکوراازامحلاوصههههولیهایاجاریااقدامانماید.ادراغیراایناصههههورت،امشههههمولا
دسارتيابهامیزانادودرصد()% 2ادراماهاازاتاریخاربتادردواستانسبتابهامبهغاقابلااسترداداوا
مدتاتأدیرامیباشهداکهاتوسهطاسهازماناواازامحلاوصهولیهایاجاریاپردادتامی ردد.امتدهافاینا
ازااجرایاایناحکماباادردواسههتامؤدیاوارکیاهیأتارسههاید یابهاتدهفاتااداریابهامجازاتابندا
«د»امادها()9اقانونارسید یابهاتدهفاتااداریامصوب1372/9/7امحکومامیشوند.
تبصهههههره-1امهالیهااتاواعوارضادریهاداناهاده¬ههایامربوطابههاطرحاهایاتمههکاداراییههایا
سهرمایهایا(عمرانی)ادولتاقابلااسهتردادانیسهتاواجزءاباایاتماماشهدهاداراییهایامزبورامنظورا
می ردد.
تبصره-2ادراصورتياكهامؤديافقطابهاعرضهاكالهااواارائهاددماتامعافااشتغالاداشتها
باشهداوایااطبقامقرراتاایناقانوناکالاواددماتاویامشهمولامالیاتاواعوارضانباشهد،امالیاتاوا
عوارضاپردادتیابابتادریداناادههایاآناااقابلاتااترایاااستردادانميباشد.
تبصهره-3ادراصهورتياكهامؤدیابهاعرضههاتوکماکالهااواددماتامشهمولاوامعافااشهتغالا
داشههتهاباشههد،اصههرفاأامالیاتاواعوارضههایاکهابابتادریداناادههایاموردنیازابرایاتولیداکالهااوا
ددماتامشمولاپردادتاکرده است،احسبامورد،اقابلاکسر،اتااترایاااستردادااست.
یابهاعرضهههاکالهااواددماتامعافاایاامشههمولااشههتغالا
فنظراازاآنکهامؤد ا
تبصههراه 4ا-اصههر ا
یاقابلاکسههر،اتااتراوا
تادطوطاتوالایادا او ا
نآل ا
تاوعوارضاد ارایادامربوطابهاماشههاای ا
داشههتهاباشههد،اماالایا ا
یباشادا.
استردادا ام ا
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یامؤدیاناكهاطبقامقرراتاایناقانوناقابلا
تبصههراه 5ا-اآناقسههمتاازامالیاتاواعوارضاپردادات ا
تهايامسهتقیمامحسهوبا
نامالیا ا
تااتراایاااسهتردادانیسهت،ابهاعنواناهزین اههاياقابلاقبولاموضهوعاقانو ا
يش اودا .ا
ما
تاواعوارضا
نامادهاماالایا ا
یا ا()2اواا()4ااای ا
تاتبصهراهها ا
تبصهراه 6ا-اسهازمانامکهفااسهتاباارعاای ا
یاقبهلاازابارهابردا اریا
سارااکهادرادوراهها ا
یامجوزاتأسههههاای ا
یادارا ا
یایهااامعهدان ا
یاتوالیها اد ا
یاواحدها ا
پردادات ا
یاواحداموردنظراپردادتاکرداهاند،ا
ساوارااهانداز ا
یاتأسههاای ا
جاتاد ارایاداکالهااواددماتامورداانایا ازابرا ا
مست ارادانماایادا.
تبصهره-7امالیاتهااواعوارضهایاکهادراموقمادریداکالهااواددماتاتوسهطاشهارداریهااوا
دهیهااریههاابرایاانجهاماوظهایفاوادهدمهاتاقهانونیاپردادهتامی ردد،اطبقامقرراتاایناقهانوناقهابهلا
تااتراوایاااستردادااست.
تبصههره-8امالیاتاواعوارضاپردادتشههدهاتوسههطاسههفارتدانهها،امأموریتهايادیپهماتیك،ا
پسهههههتهاياكنسهههههولي،امأمورانا دیپهمهاتیهكاواكاركنهاناادارياوافنياآناهااکهاتبعههادولتاجماوریا
اسهالمیاایرانانمیباشهند،ابهاشهرطاعملامتقابلاواهمچنینامالیاتاواعوارضاپردادتشهدهاتوسهطا
دفاتراسهازمانهايابین المههياوااعضهاياآناناكهامقیماجماوريااسهالمياایراناميباشهندا(اتباعاغیرا
ایرانی )،ابااارائهااسهناداوامداركامربته،اقابلااسهتردادااسهت.انحوهااسهتردادابهاموجبادسهتورالعمهيا
اسههتاكهاتوسههطاوزارتدانههاياامورادارجهاوا امورااقتصههادياوادارایيا(سههازمان)اتصههویباوا
ابالغامیشود.
فصل سوم -معافیتها
ماده-9اعرضهاکالهااواارائهاددماتازیراازاپردادتامالیاتاواعوارضامعافامیباشد.
الف)اکالها
-1اکهیهامحصهولتاکشهاورزیافرآوریانشهدهامشهتملابرامحصهولتادامازراعیاواباغی،ا
یاهانادارویی،امحصهولتامرتعی،امحصهولتاجنگلا(ازاجمههاچوبادام)،امحصهولتا هدانها
(ازاجمههاسبزی،اصیفی،ا لاوا یاهاواانواعاقارچ) ا
تبصره-افعالیتهایامربوطابهامراحلابستهبندی،اانبارداریاوانگاداریامحصولادرادمایا
مناسههبادراسههرددانه،اانجمادامحصههولا(شههاملاسههرددانه)،اپا(اکردن،ادرجهابندی،ابوجا اریا
بذور،اپوسهت یریاماننداشهالیکوبی،اشهسهتشهو،اتمیزکاری،اتفکیک،اهمگنسهازی،ادشهککردنا
انواعامحصهولتاماننداچای،اکشهمشاوادرماابااروشاهایامدتهف،اتفتدادناماننداپدتاندوداوا
(کنی،افرآوریامحصههههولتاکشههههاورزیامحسههههوبانمیشههههود.اارائهاددماتامزبورابها
پنبهپا ا
محصولتاکشاورزیامشمولامالیاتاواعوارضافروشانیست.
-2ادامازندهاوادورا(اآن،اکهیهاموادااصههههههیاتولیدامرلادامازندهامطابقاپروانهاصهههههادرها
توسطاوزارتاجااداکشاورزی،اکمپوست،اکشتابافتاوابستراآمادهاکشتابافت؛
تبصههره-ادامابهاحیواناتيا(شههاملاچاارپایان،اپرند ان،اآبزیاناواحشههرات)ااطالقامي رددا
كهابرايااموراتغذیةاانسهانایااداماوافعالیتاايااقتصهادي،اتولیدياواآزمایشهگاهي،اتولید،انگاداريا
واپرورشادادهاميشوند.
-3ابذر،انشاء،اناال،اسماواکود؛ ا
-4اآبامصارفاکشاورزی؛
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-5اکالهایازیر:
-1-5اشیر،اپنیراواماست؛
-2-5اتدماماکیان؛
-3-5اآرداوانان؛
-4-5اانواعا وشتاوافرآوردههايا وشتيامطابقاباافارستیاکهاهراسالاوزارتاباداشت،ا
درماناواآموزشاپزشکیاتااپایانادیماهابرایااجراءادراسالابعدابهاسازماناامورامالیاتیاارسالا
میکند؛
-5-5ابرنج،احبوبات،اسویااواپروتئیناسویا؛
-6-5اانواعاروغنهایادوراکی؛ااعماازا یاهياواحیواني
-7-5اشیردشکامدصوصاتغذیهاکودکان؛
-8-5اتدمامرغانطفهداراواتبدیلاآنابهاجوجهایکروزه؛ا
-6اانواعاکالهایازیر:
-1-6ادمیراکاغذاواکاغذاباطهه؛
-2-6ادفتراتحریر؛
-3-6اكاغذاچاپ،اتحریراواروزنامه؛
-7انسدههایاکاغذیاواالکترونیکیامحصولتازیر:
-1-7اكتاب؛
-2-7اروزنامه؛
-3-7امجههاوانشریه؛
-8ا كالهاياواردهاهمراهامسهافرابرايااسهتفادهاشهدصهياتاامیزانامعافیتامقرراطبقاقانونا
مقرراتاصادراتاواواردات؛
-9اانواعاشهههههمشاطال(وارداتیاوادادهی)اواانواعاحوالههایاکاغذیایااالکترونیکیادارایا
پشتوانهاصددرصد()%100اطالا ا
-10اداراییهایاغیرمنقولاواانواعاحوالههایاکاغذیایااالکترونیکیامبتنیابراآناا؛
تبصهره-امعافیتاموضهوعاایناجزءامانماوضهماعوارضامحهیاتوسهطاشهوراهایااسهال امیا
شاراوابدشابراامال(،امستغالت،ااراضیاوافضاهایاشاریاواروستاییانمیباشد.
-11اهر ونهاانتقالاداراییابه/اازاصندوقهایاسرمایه ذاریاپروژهاموضوعاقانوناتوسعها
ابزارهااواناادهایامالیاجدیدابهامنظوراتسههایلااجرایاسههایاسههتهایاکهیااصههلاچالاواچاارما
قانونااسهاسهایامصهوبا1388/09/25یااشهرکتهایافرعیاصهندوقهایاسهرمایه ذاریاپروژه،ابها
عنواناآوردهاغیرانقداشرکاءادراهماناصندوقهایاسرمایه ذاریاپروژه؛
تبصهره-ا دراصهورتياكهامالكیتاوامدیریتاشهركتاايافرعياصهندوقهاياسهرمایه ذاريا
پروژهامتعهقابهاصههندوقهایاسههرمایه ذاریاپروژهاموضههوعاقانوناتوسههعهاابزارهااواناادهایا
مالیاجدیدابهامنظوراتسهایلااجرایاسهایاسهتهایاکهیااصهلاچالاواچاارماقانونااسهاسهایاباشهد،ا
هر ونهاانتقالاداراییابه/اازاشههركتاايافرعياصههندوقهایاسههرمایه ذاریاپروژهاكهاصههرفاأادرا
راسهتايااجراياپروژهاوامرتبطابااوظایفاصهندوقهايامذكوراباشهد،امشهمولامالیاتاواعوارضا
نیست.
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-12اهر ونهاانتقالاداراییااز/ابهانااداواسههطاموضههوعاقانوناتوسههعهاابزارهااواناادهایا
مالیاجدیدابهامنظوراتسایلااجرایاسیاستهایاکهیااصلاچالاواچاارما()44اقانونااساسی
-13افرشادستبافاواموادااولیهااصهياآن
تاازاهنرمندان،ااسههتادکاراناوا
یاتوالایادادادلاموضههوعامادها ا()1اقانوناحماای ا
 14ا-اصههناای امادس هات ا
یاماهاهراسههالاتوسههطا
نااد ا
یاکهاتااپاایا ا
یامصههوبا26ا10/ا1396/امطابقافارسههات ا
فعالناصههناای امادسههات ا
باو ازای اراامورا
يشههوداواب اهتصههوای ا
یااپایشههنااادام ا
یاواصههناای امادسههات ا
یا،ا ردشههگ ار ا
ثافرهن اگ ا
وزارتا امایرا ا
یرسدا؛
یا ام ا
یاوادارای ا
اقتصااد ا
-15اانواعادارواواواکسنا(انسانیاوادامی)،الوازمامصرفیادرمانیاوالوازماتوانبدشی؛
-16اراداراواتجایزاتاکمکاناوبریاهوانوردی،اتجایزاتانظامیاوااطالعاتیاموضهههوعا
بندهایا«پ»،ا«ت»اوا«ث»امادها()119اقانوناامورا مرکیامصوبا1390/08/22اباارعایتا
ترتیباتامقررادرابندهایامذکور.
تبصهره-امعافیتاایناجزءادرادصهوصااقالماموضهوعابندا«پ»امادها()119اقانوناامورا
مرکیادراحوزهادفاعیاباااعالماوزارتادفاعاواپشههههتیبانیانیروهایامسهههههحاواتأییداوزیراامورا
اقتصادیاواداراییاقابلااعمالااست.
أ
-17اتجایزاتاوااقالمابااکاربرداصرفاادفاعی،انظامی،اانتظامی،اامنیتیاوااطالعاتی.
یانیروهایامسههحا
تبصهره-1افارسهتاایناتجایزاتاوااقالمابااپیشهناا اداوزارتادفاعاواپشهتیبان ا
واهماهنگیاستاداکلانیروهایامسهحابهتصویباهیأتاوزیرانامیرسد.
تبصههره-2اوارداتاکالهایاموضههوعاجزءهایا(،)2ا(،)6ا(،)9ا()16اوا()17ابندا«الف»ا
اینامادهامعافاازاپردادتامالیاتاواعوارضامیباشد.اوارداتاکالهایاموضوعاجزءهایا(،)1ا
(،)3ا()5اوا()13ابنهدا«الف»ااین امهادهامشهههههمولامعهافیهات انبودهاوامهالیهااتاواعوارضابهاانرخا
اسهههتانداردانهدرصهههد()%9ادرامبادیا مرکیابهاآناتعهقامی یرد.اعرضههههاایناکالهاادرادادلا
کشهههور،اماننداعرضههههاکالهایامشهههابهادادهیاازاپردادتامالیاتاواعوارضامعافااسهههت.ادرا
دصهوصاجزءا()15ااینابند،ادراصهورتیاکهابااتأییداوزیراباداشهت،ادرماناواآموزشاپزشهکیا
كالياموردانظرامشههابهادادهيانداشههتهاباشههد،اوارداتاآناازاپردادتامالیاتاواعوارضامعافا
ميباشداواا راوارداتاکالیاموردنظرابهادلیلاکمبوداتولیدادادلانسبتابهانیازابازار،اضرورتا
لیامزبورباارعایتاقانوناحداكرراتواناتولید،امشمولامالیاتاواعوارضا
داشتهاباشد،اوارداتاکا ا
باانرخاسهههدرصههد()%3ادرامبادیا مرکیاميباشههد.اعرضهههاایناکالهاادرادادلاکشههور،امانندا
عرضهاکالهایامشابهادادهیاازاپردادتامالیاتاواعوارضامعافااست.
تبصههره-3اتولیدکنند اناوایااعرضهههکنند اناکالهایاموضههوعااینابندامكهفنداكهابرچسههبا
معافیتاازامالیاتابراارزشاافزودهاراابرارویابسههتهبندیاکالهایامذکورادرجانمایند.اسههازمانا
مكهفااسهتافارسهتاكالهااواددماتامعافاازامالیاتاواعوارضارااازاطریقاشهیوههايامناسهبا
ازاجمههادرجادراسههامانهاعمهیاتاالكترونیكياسههازمانابهااطالعاعمومامردمابرسههاند.اسههازمانا
مكهفااسههههتاكهاامكانادریافتا زارشهايامردميامبنيابرادریافتامالیاتاواعوارضاتوسههههطا
عرضههههههكننهد هانا كهالههااوادهدمهاتامعهافاازامهالیهاتاواعوارضاارااازاطریقاسهههههامهانههاعمهیهاتا
الكترونیكيادودافراهمانمهایهد.ادریهافهتامهالیهاتاواعوارضاازاكهالههااوادهدمهاتامعهافاتوسههههطا
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عرضههههكنند اناآنااامشهههمولاجریمه ايامعادلادوابرابرامالیاتاواعوارضادریافتيابودهاواقابلا
بدشود يانميباشد.
تاهاللااحمراجماوریا
یابهاصههههورتابالعوضابهاجم اعای ا
یااهدای ا
تبصههههراه 4ا-اواراداتاکالها ا
یامقدسههاواک امایت اهاامدادااماما
نها ا
یا،اآسهتا ا
یااایرانا،اسهازمانااورژانساکشهور،اسهازمانابا ازایسهات ا
اسهال ام ا
تاحوزهاعه امایها
یاعه امای اهابااتاأیایادامرکزامادای ارای ا
یابااتاأیایاداو ازای اراامورااقتصههههادياوادارایي،احوزاهها ا
د امایان ا
دای ارای اهابااتاأیایادامراجماصهههادرکنندهامجوزاآناااازاپردادتامالیاتاوا
اسهههتانامرابوط اهاوامؤسهههسهههاتا ا
عوارضامعافااستا؛
ب -خدمات
-1اددماتادرمانی،اتشههههدیصههههياواپیشههههگیری،اددماتاتوانبدشههههایاواحمایتیاواددماتا
آرامستانها؛
ن)ا
-2اددماتادرمانیاواپیشههگیریادامیاوا یاهی،اواحدهایاماشههینياكردنا(مکانیزاسههایو ا
آباکشاورزی،اکشتابافتاواتولیدااندامهایاتکریریا یاهان؛
-3اددماتازینک،اچاپ،اانتشههاراروزنامهااعماازاکاغذیایااالکترونیکی،اکتاب،انشههریهاوا
ددماتانشهراواتوزیماآنااابهااسهترناياموسهسهاتاكمكاآموزشهياواكنكوراواهر ونهاتبهیغاتاكالهاا
واددماتادادهيادراروزنامههااوانشریات؛ا
-4اکهیهامراحلاددماتاتایه،اتولید،اپدشاواعرضهافیهم،اسلایر،اتئاتراواموسیقیا ا
-5اارائهاددماتیاکهامابه ازاياآنابهاصههههورتاحقوقاوادسههههتمزداپردادتامیشههههودادرا
صورتیکهامشمولافصلامالیاتابرادرآمداحقوقاموضوعاقانونامالیاتهایامستقیماباشد؛
تبصهره-ادراارائهاددمتاتوسهطاشهرکتاایاتأمینانیرویاانسهانیاواشهرکتهاییاکهاازاطریقا
قراردادهایاحجمیاددماتادودارااباادراادتیارا ذاشهههتنانیرویاکارابهامتقاضهههایاارائهامیکنندا
(ماننداشههرکتاایاارائهدهندهاددماتاپرسههتاریاواددماتانظافتی)،ابدشههایاازاقرارداداکهامربوطا
بهاهزینههایاحقوقاوادسهتمزدااسهت،امعافاميباشهد.احکمااینابندامشهروطابهاتأییدامیزاناحقوقا
وادستمزداوامزایااتوسطاسازمانابیمه رااست.
-6اعمهیاتاواددماتابانکیاشهههاملادریافتاسهههپرده،ااعطایاتسهههایالتاوایااایجادااعتبار،ا
ارائهاضمانتنامهاواانتقالاوجهادراچاارچوباقوانینامربوطاوامصوباتاشورایاپولاوااعتبار؛
ضالحسهنهادارایامجوزافعالیتاازابانکا
ضالحسهنهاصهندوقهایاقر ا
-7اددماتااعتباریاقر ا
مرکزیاجماوريااسهالمياایرانایااسهایرامراجمامورداتأییدابانکامذكوراواهمچنیناصهندوقهایا
ضالحسنهاکهابهاموجباقانوناتأسیساشدهایاامیشوند؛
قر ا
-8اددماتامالیاوااعتباریااعطایاتسههههایالتاتوسههههطاصههههندوقهایاحمایتی،اضههههمانتا
صههههادرات،اسههههرمایه ذاری،ابیمهایاواپژوهشاوافناوریاکهابهاموجباقانونایااباامجوزاقانونا
تأسیساشدهایااميشوندادراچاارچوبااساسنامهاآناا...
-9ادهدمهاتابیمههههایازنهد ي،ادهدمهاتابیمههههايامحصهههههولتاکشهههههاورزی،ادهدمهاتابیمهها
اجتماعیاوادرماناتكمیهي؛
-10اددماتابازاراسههههرمایهاشههههاملاددماتامعامالتاواتسههههویهااوراقابااداراواکالادرا
صاشورایعالیابورساوااوراقاباادار.
بورسهااوابازارهایادارجاازابورسابهاتشدی ا
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 11ا-اددماتاانتشاراوانقلاواانتقالاساام،احقاتقدم،اساامالشرکهاواساای ارااوراقابااداراموضوعا
نامصههههوبا1ا9/ا1384/ابهاا
یااایرا ا
یااسههههال ام ا
بنهدا ا()24امهادها ا()1اقهانونابهازارااوراقاباهاداراجماو ار ا
اصالحاتابعديا؛
-12اصههدوراواابطال،انقلاواانتقالاواحدهایاسههرمایه ذاریاصههندوقهایاسههرمایه ذاریا
دارایامجوزاازاسازمانابورسااوراقاباادار؛
-13امنحصهراأاسهوداتسهایالتااعطایياشهركتاايالیزیناا(واسهپاري)ادارايامجوزافعالیتا
ازابانكامركزياجماوريااسالمياایرانابهامشتریانا(مصرفكنند ان).
تبصهره-امالیاتابراارزشاافزودهاباايادارایيهااوااموالامورداوا ذارياموضهوعاقراردادا
شركتاايا لیزینااباامشتریانامشمولااینافعالیتانميباشند.ا
ی،ا
-14اددماتاحملاوانقلا(اعماازاباراوامسهافر)ادروناوابرونشهاریاوابینالمههیاجادها ا
ریهیاوادریایی؛
-15اددماتاآموزشههي،اپژوهشههياواورزشههایادارایامجوزاازامراجماذی¬صههالحاطبقا
آییننامه اياكهابااپیشهههناادامشهههتركاوزارتدانههایاامورااقتصهههادیاواداراییا(سهههازمان)،اعهوم،ا
تحقیقاتاوافناوري،اآموزشاواپرورش،اتعاون،اكاراوارفاهااجتماعي،اباداشت،ادرماناواآموزشا
غا
پزشکی،اورزشاواجواناناوادفاعاواپشتیبانیانیروهایامسهحاظرفامدتاششماهاازاتاریخاابال ا
ایناقانونابهتصویباهیأتاوزیراناميرسد؛
-16اددماتااقامتیاهتلهایاسهههههاسههههتارهاواپائینتر،امامانپذیرهااواسههههایرامراکزااقامتیا
دارایامجوزاازاوزارتامیراثافرهنگی،ا ردشگریاواصنایمادستیایاااتحادیههایاذیربط؛
-17اقدرالسهاماهزینهامشهتر(ا(شهارژ)ادریافتیاتوسهطاشهرکتاایاددماتیاموضهوعاقانونا
(هایاصهههنعتیامصهههوبا1387/2/31اازاواحدهایا
نحوهاوا ذاریامالکیتاواادارهااموراشهههار ا
(هایاصنعتیابابتاارائهاددماتابهاآناا
تولیدی،اصنعتیاواددماتیامستقرادراشار ا
-18اددماتافنی،ابازسههازی،اتعمیراوانگاداریاکالهایاموضههوعاجزءا()17ابندا«الف»ا
اینامادهاکهاتوسهطامرکزاوابسهتهابهادسهتگاهاایانظامی،اانتظامیاواامنیتیاارائهامیشهود،امطابقا
فارسهتیاکهابااتصهویباوزرایادفاعاواپشهتیبانیانیروهایامسههحاواامورااقتصهادیاواداراییاابالغا
میشود.
تبصههههره-ادرامواردیاکهادریافتاوجهاتوسههههطایکامؤدیامسههههتندابهافروشاکالایااارائها
ددمتانیسههت،امانندادریافتاهر ونهادسههارت،ادرآمدهایاحاصههلاازاتسههعیراداراییهایاارزی،ا
انواعاسهود،اانواعاجریمها(مادامیاکهابدشهایاازابااياکالاواددماتاتهقیانگردد)،اآوردهانقدیایاا
غیرنقدیابهاعنواناسهارمایهاواانواعاکمکهایادولتی،اعرضههاددمتامحسهوبانمیشهوداوامأدذا
محاسبهامالیاتانمیباشد.
ماده-10امواردازیراازاپردادتامالیاتاواعوارضامعافاهسهتنداوامالیاتادریداناادههایا
آنااامستردامیشود:
الف-اصادراتاکالهاابهادارجاازاکشورایاابهامناطقاآزاداتجاری-اصنعتیاازاطریقامباادیا
دروجیارسههمیابااارائهاپروانهاسههبزا مرکیاصههادرهاتوسههطا مر(ایاابرگادروجیا(دراموردا
صهههههادراتاکهال)اواصهههههادراتادهدمهاتابهااارائههاقراردادامربوطاوا واهیاانجهاماکهاراکههابههاتهاأییهادا
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نزدیکتراینانمایند ایارسههمیاجماوریااسههالمیاایرانادراکشههورامقصههدارسههایدهاباشههدایاا وا اهیا
ارزآوریابااتأییدابانکامرکزیایااسایرااسناداوامدار(امربته.
ب-اددماتامعاوضههها(سههوآپ)انفتادام،افرآوردههایانفتیا(بنزین،انفت از،انفتاکوره،ا
نفتاسفید،ا ازمایماواسودتاهوایی)،ا ازطبیعیاوابرق؛
لیشابهاصههورتاارزیا(فروشا
تبصههره-1افروشاکهیهافرآوردههایاتولیدیاشههرکتاایاپا ا
سههههودتهایاهواییابهاشههههرکتاایاهواپیماییادارجیادرافرود اهاایادادهی)،امرزیا(فروشا
سهودتادراجایگاهاایامسهتقرادرانواحیامرزیاکشهور)اواهمچنینافروشاسهودتادارایاپروانها
صادراتیا مر(اجماوریااسالمیاایرانابهاکشتیها(بنكرینا)اصادراتامحسوبامیشود.
یاصهادراتامواداداماواموادااولیهاتولیداکهادرا
تاواعوارضاد ارایادابرا ا
تبصهراه 2ا-ااسهترداداماالایا ا
یامسهتاقایامامصهوبا3ا12/ا1366/اذکراشهداهاند،اممنوعا
تها ا
فارسهتامربوطابهامادهاا()141اقانوناماالایا ا
تا.
اس ا
تبصههره-3اددماتياكهاتوسههطااشههداصامقیماایرانا(اشههداصاحقیقيایااحقوقیاایرانیاویاا
شهعباشهرکتاایادارجیامقیماایران)اارائهامياشهوداوامحلامصهرفاددماتاوایاامقصهداددماتا
دادلاباشهدایاادارجاازاکشهور،ادراصهورتياكهامسهتقیمایااغیرامسهتقیماارزاحاصهلاواوارداكشهورا
بشوداصادراتامحسوبامی ردد.
مااده -11مهالیهااتاواعوارضاپردادتیابهابهتادریهاداکهالههاادرادادهلاایراناکههاظرفامهدتا
دوماهاازاتاریخادریداهمراهامسههافرانااعماازاایرانیاوادارجیاازاکشههورادارجامیشههوداوانیز،ا
مهالیهااتاواعوارضاپردادتیا ردشهههههگرانادهارجیابهابهتابهیطاپروازادهارجیادریهاداریشهههههدهاازا
شرکتاایاهواپیماییاایرانی،اهنگامادروجاازاکشورابااارائهاصورتحساباالکترونیکیاوایاااسنادا
وامدار(امربته،اتوسهطاسهازمان،اازامحلاوصهولیهایاجاریامسهتردامی ردد.اآییننامهااجراائیا
اینامادهاظرفامدتاشهشماهاازاتاریخاابالغاایناقانوناتوسهطاسهازماناتایهامیشهوداوابهتصهویبا
هیأتاوزیرانامیرسد.
ماده-12اعرضهکنند اناکالهااواددماتاكهابهاموجباایناقانوناواسایراقوانیناازامالیاتا
واعوارضامعافاميباشهنداواهمچنینافعالنااقتصهادیامسهتقرادرامناطقاآزاداتجاری-اصهنعتیاوا
مناطقاویژهااقتصههادیاكهاحجمامعامالتاسههالنهاآناااازامبهغیاکهابهاپیشههنااداسههازمانابهاتأیایدا
هیأتاوزیرانامیرسههد،ابیشههتراباشههد،امکهفابهاعضههویتاواربتامعامالتادراسههامانهامؤدیانا
هسههتند.اایناحکماشههاملاکهیهامناطقاکشههوراازاجمههامناطقاآزاداتجاری-اصههنعتیاوامناطقاویژها
اقتصهههادیامیشهههود.امتدهفاناازاحکمااینامادهاعالوهابراجریمه موضهههوعابندا«ب»امادها()22ا
قانوناپایانهاهایافروشهگاهیاواسهامانهامؤدیانامصهوبا1398/7/21امشهمولاجریمهايامعادلانها
درصهدا()%9اارزشامعامالتاربتانشهدهادراسهامانهامذكوراميشهوند.اآییننامهااجرائیااینامادها
درادصههوصامناطقاآزاداتجاری-اصههنعتیاوامناطقاویژهااقتصههادیاظرفامدتاسهههماهاپساازا
ابالغاایناقانونابهاپیشههنااداسههازماناوادبیردانهاشههاورایاعالیامناطقاآزاداتجاری-اصههنعتیاوا
مناطقاویژهااقتصادیاتایهاميشودابهتصویباهیأتاوزیرانامیرسد.
ا
فصل چهارم -وظایف و تکالیف مؤدیان و اشخاص ثالث
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ماده-13اپساازاراهاندازیاسهامانهامؤدیان،اهمهامشهمولناایناقانوناموظفندابهاترتیبیاکها
سههازمانامقرراوااعالمامیکند،ادراسههامانهامزبوراربتانامانمودهاوامعامالتادوداراادراآناربتا
ت.ا
نمایند.اربتامعامالتا(دریداوافروش)ادراسههامانهامؤدیان،ابهامنزلهاربتادرادفاتراقانونیااسهه ا
تااآنازمان،اترتیباتاربتنام،انحوهاارائهااظاارنامههایامالیاتياوارسید یابهاآناااحسبامقرراتا
قانونامالیاتابراارزشاافزودهامصهههوبا1387/2/17اوااصهههالحاتابعدیاآنااسهههت.ادراسهههاایرا
موارد،امفاداایناقانوناجاریااسهت.اربتامعامالتاوااطالعاتانیروهایامسههحاواوزارتادفاعاوا
پشههتیبانیانیروهایامسهههحادرادصههوصااقالمامحرمانهادراسههامانهامؤدیان،امطابقادسههتورالعماهیا
میباشداکهاتوسطاوزارتدانههایاامورااقتصادیاواداراییا(سازمان)اوادفاعاواپشتیبانیانیروهایا
مسهحابااهمکاریاستاداکلانیروهایامسهحاتایهاواابالغامیشود.
ماده-14ا چنانچهاسهههازمانادراماهتامقررادراقانونا«پایانهاهایافروشهههگاهیاواسهههامانها
مؤدیان»انتوانداسههههامانهامؤدیاناراامسههههتقراکند،امکهفااسههههتارسههههاید یابهااظاارنامهامؤدیانا
موضهوعاایناقانونارااکهابعداازااتماماماهتامزبورابهاسهازماناتسههیمامیشهود،اصهرفاأابهامیزاانیا
کهادراتبصههرهااینامادهاآمدهااسههت،امحدودانمودهاواسههایرااظاارنامههااراابدونارسههید یاقبولا
نماید.
تبصهههره-ابعداازااسهههتقراراسهههامانهامؤدیاناسهههازمانامجازااسهههتاحداکررایکادرصهههداازا
پروندههایامالیاتیامؤدیاناعضهههواسهههامانهامؤدیانارااباااولویتامؤدیانابزرگاموردارسهههاید ایا
قرارادههد .اچگونگی اانتدهابامؤدیهاانی اکههاپرونهدهاآناهاابهایهاد اموردارسهههههایهاد ی اقرارا یرد ،ادرا
دسههتورالعمهیاکهابااپیشههنااداسههاازمانابهتصههویباوزیراامورااقتصههادیاواداراییامیرسههد،امعینا
میشههود.اسههازمانامکهفااسههتاتااپایانامارماهاهراسههالافارسههتااسههامیامؤدیانیاکهامشههمولا
رسید یاقرارامی یرنداراادراسامانهاعمهیاتاالکترونیکیادودااعالماعمومیانماید.
مااده-15ادسهههههتگهاهاهایااجرائیاموضهههههوعامهادها()5اقهانونامهدیریهاتادهدمهاتاکشهههههوریا
1386/7/8اوامادها() 29اقانونابرنامهاپنجسههالهاشههشههماتوسههعهااقتصههادي،ااجتماعیاوافرهنگیا
جماوریااسهههالمیاایرانا1395/12/14اواسهههازمانهایاوابسهههتهابهاآنااامکهفابهاربتامعامالتا
دودادراسامانهامؤدیانامیباشند.اوزارتاصنعت،امعدناواتجارتاموظفااستاترتیبیااتداذاکندا
کهااطالعاتامعامالتاربتاشهدهادراسهامانهاتدارکاتاالکترونیکیادولتاموضهوعاتبصهرها()5امادها
()169اقانونامالیاتهایامسههتقیمامصههوباسههالا1366اباااصههالحاتاواالحاقاتابعدیاآناعینا أاوا
بهصورتابردطابهاسامانهامؤدیانامنتقلاشود.
ناقهانونارااازاد اریهادا ارایهااا
تاواعوارضافروشاموضههههوعااای ا
نامکهفنهدامهاالیهاا ا
مااده -16امؤادیهاا ا
باسهازمانا
یا،امطابقامقرراتابهاحسها ا
کارفرمااوصهولاکننداواپساازاكسهرامالیاتاواعوارضاپردادات ا
وا ارای ازانمااینادا.
تبصهره-1اسهازماناميتوانداتمامایاابردياازامؤدیانامشهمولاایناقانونایاامشهتریاناآناااراا
مكهفا نمایدامالیاتاواعوارضامتعهقهارااهمزمانابااصههدوراصههورتحسههابابهاحسههاباسههازمانا
واریزانمایند.اآییننامهااجرائیاایناتبصهههره،امشهههتملابرافارسهههتامؤدیانیاکهامشهههمولاایناحکما
میشههونداوانحوهاپردادتامالیاتاواعوارضامتعهقهابااپیشههنااداسههازمان،ابهتصههویباوزیراامورا
اقتصادیاوادارائیامیرسد.

10

مالیاتاواعوارضهایاکهابهاایناترتیبابهاسهازماناپردادتامیشهود،ابهاحسهابابسهتانکا اریا
فروشههندهامنظوراميشههوداوابرایادریدار،ادراصههورتیاکهامصههرفکنندهاناائیانباشههد،ااعتبارا
مالیاتیابهحسابامیآید.
تبصهره-2ا مركاجماوريااسهالمياایرانامكهفااسهتامالیاتاواعوارضاکالهایاوارداتیا
صاقطعی اوامهالیهاات ا واعوارضاكهالههايامتروكههارااقبهلاازاتردیصاناهایيا
راادرازمهاناتردی ا
وصولاوابهصورتابردطابهاحساباسازماناواریزاكند.ا مر(اجماوریااسالمیاایراناموظفا
اسهتاضهمنادرجااطالعاتاپردادتادراپروانههايا مركياوایاافرمهايامربوط،اامكانادسهترسهيا
بردطاسهههازمانابهاپایگاههایااطالعاتیاذیربطاراافراهمانماید.ا مر(امکهفااسهههتادرا«ورودا
موقت»اوا«وروداموقتابرایاپردازش»،اتضهههمیناتالزماراابراسهههاسامقرراتاتبصهههرهامادها
()53اقانوناامورا مرکیاکدذانماید.
یامکهفنداکالهایا
نااصاه ا
یابهاسرز امای ا
یا-اصنعات ا
تبصراه 3ا-اواردکنند اناکالاازامناطقاآزاداتجا ار ا
یااظاهاراشههههدهاکها
یاازاکالها ا
مزبوراراابها مر(ااظاهارانمهااینادا.ا مر(اموظفااسههههتاازاقسههههمات ا
یاتوسهعهاکشهورامصهوبا10ا11/ا،1395/ا
یابرنام اهها ا
ب اهموجبابندا«ب»امادهاا()65اقانونااحکامادائم ا
ی»ا
یاوارداات ا
لا
تاواعوارض،اواازاقسمتابااقایمانداهاکها«کا ا
یشودا،افقطاماالایا ا
با ام ا
«توالایادادادل»امحسو ا
تاواعوارضاآناراابها
تاواماالایا ا
یارااد ارایاف ا
تاواعوارضاواحقوقاورواد ا
یشههههودا،اماالایا ا
محسههههوبا ام ا
حساباسازماناوا ارای ازاکنادا.
تبصره-4اواردکنند اناددمتامکهفنداباارعایتاتبصرها()3مادها()10اایناقانون،امالیاتاوا
عوارضامتعهقهاراامحاسههبهاواطبقامقرراتاایناقانوناپردادتانمایند.اچنانچهامحلاارائهاددمتا
وامصرفاآنادرادارجاازاکشوراباشد،امشمولاایناحکمانميباشند.ا ا
تبصهههههره-5امهالیهااتاواعوارضاآب،ابرقاوا هازابهااتوجههابههامهالیهااتاواعوارضامنهدرجادرا
صههورتحسههابا(قبوض)امصههرفکنند اناواهمچنینانفتاتولیدی(نفتادام،امیعاناتا ازياوا ازا
طبیعيادههام)او افرآوردههههای اتولیههادی اواوارداتی ،افقطایههاکبههار ادر ازمههان افروش(صههههههدورا
لیشاواپدشا
صههههورتحسههههاب)،ادراانتاایازنجیرهاتولیداواتوزیماآناااتوسههههطاشههههرکتامهیاپا ا
لیشانفتا
فرآوردههایانفتیاایرانا(بابتاپنجافرآوردهااصههیاواسهودت هوایی)اوایااشهرکتاایاپا ا
واشههرکتاایادولتیاتابماذیربطاوزارتانفتاواشههرکتاایا ازااسههتانیاواشههرکتاایاتابماذیربطا
وزارتانیرواواشهرکتاایاتوزیمابرق،اآباوافاضهالباشهاریاواروسهتاییااسهتانیابرامبنایاقیمتا
فروشامصهههوبادادهیامحاسهههبه،اربتاواوصهههولاواپساازاكسهههرااعتباراتامالیاتاواعوارضا
زنجیرهامذكورابهاحساباسازمانانزدادزانهدارياكلاكشوراواریزاميشود.
آییننامهااجرائياایناتبصههرهادرادصههوصانحوهاربتامالیاتاواعوارضادرادفاترایااسههامانها
مؤدیهاناتعییناشههههركتاهايافعهالادرازنجیرهاقبهلاازاانتاهايازنجیرهاتوزیماوافروش،انحوهاانتقهالا
اعتباراتامالیاتاواعوارضابهاانتاايازنجیره،ارسههههید ي،امطالبه،اتااتر،ااسههههترداد،اوصههههولاوا
واریزابهحساباتعیینشداهاسازماناظرفامدتاششماهاپساازاتصویباایناقانونابااپیشناادامشتركا
سهازماناامورامالیاتياكشهور،اشهركتامهيانفتاایراناواتوانیرابهتصهویباوزیراناامورااقتصهادياوا
دارایي،انفتاوانیرواميرسد.
ماده-17اکهیهاکارفرمایاناموضهههوعامادها()5اقانونامدیریتاددماتاکشهههوریاوامادها()29ا
یاایراناموظفندا
قانونابرنامهاپنجسهالهاشهشهماتوسهعهااقتصهادي،ااجتماعیاوافرهنگیاجماوریااسهالم ا
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یاپیمانکاریارااحداکرراتاایکاماهاپساازاانعقاداقراردادادراسههامانها
اطالعاتامربوطابهاقراردادها ا
یا
مؤدیاناربتانمایندا.ادراغیرااینصهورت،اسهازمانامکهفااسهتاباارعایتامادها()9اقانوناپایان اهها ا
فروشگاهیاواسامانهامؤدیانااطالعاتاربتاشدهاتوسطاپیمانکارانادراسامانهامذکوراراامورداقبولا
کارفرمااتهقیانماید.
ماده -18ا وزیراامورااقتصهههادياوادارایيامجازااسهههتابااپیشهههنااداسهههازماناامورامالیاتيا
كشههورامدتادورهامالیاتياراابراياهرا روهاازامودیانادوایاایكاماههاتعیینانمایدا؛امشههروطابرا
آناکهاتغییراتامذکوراحداقلاسهماهاقبلاازاشروعادورهامالیاتی،اازاطریقاسامانهامؤدیان،اپایگاها
عرسانیاعمومیاشود.ا ا
اطالعارسانیاسازماناواحداقلایکیاازاروزنامههایاکریرالنتشارااطال ا
تبصههره-ادراصههورتي كهاشههروعایااداتمهافعالیتامؤديادراداللایكادورهامالیاتياباشههد،ا
زمانافعالیتامؤدياطيادورهامربوط،ایكادورهامالیاتياتهقياميشود.
ماده-19
الف-اسهازمانامیتواندابرایااشهداصاحقیقیاکهابیشاازایکانوعاواحدامشهمولامالیاتادرا
یکامکانایاامکانهایامتعددادارند،ادراسامانهامؤدیاناکارپوشهاواحداایجاداکند.
ب-امؤدیهاانیاکهادارایاواحدامشهههههمولامالیهاتادراشههههعهبامتعهدداهسهههههتنهد،امکهفنهداازایهاکا
کارپوشهاواحدادراسامانهامؤدیانااستفادهاکنند.
پ-ادرامشهارکتهایامدنی،ااعماازاادتیاریاواقاری،ااشهداصاحقیقیادراهراواحداشهغهیا
مکهفنداازابینادودایکانفراراابهعنوانانمایندهاواحداشهههههغهیاانتدابانمایند.اکهیهاتکالیفامالیااتیا
واحداشهغهی،اازاجمههاربتناماواربتامعامالتادراسهامانهامؤدیاناواپردادتامالیاتاتوسهطاویابها
نمایند یاشهرکااانجامامیشهود.ادراغیرااینصهورت،اسهازماناموظفااسهتادسهترسهایاواحدامزبورا
بهاسامانهامؤدیانارااقطماواپایانهافروشگاهیاآناراامسدودانماید.
ت-ابرایامؤدیانیاکهامکانارابتابرایاشههههغلادوداندارند،امحلاسههههکونتاآنان،اازالحاظا
امورامالیاتیامالكااعتبارااست .دراصورتیاکهامؤدیامکانهایامتعددابرایاسکونتادوداداشتها
باشهد،امکهفااسهتایکیاازاآناااراابرایاانجاماتکالیفامالیاتیامعرفیانماید.ادراغیرااینصهورت،ا
سهازمانایکیاازامکانهایاسهکونتامؤدیاراابرایاانجاماتکالیفامالیاتیاانتداباوابهاویااعالما
میکند.
ماده -20دراموردااشهههداصاحقوقياکهاحكمابهاانحاللاآنااادادهاشهههدهااسهههتاتاازمانادتما
تصفیه،اشدصاحقوقيامزبوراکماکانامؤدیامحسوباميشوداوامدیرایاامدیراناتصفیهامکهفابها
انجاماتکالیفامقررادراایناقانونامیباشند.
ماده-21ادراانتقالایکاواحداصهنفی،اشهدصادارندهاواحداصهنفیاتاااتماماانتقال،امسهؤولایتا
اجرایامقرراتاواتمامیاتکالیفادورههایامالیاتیامربوطاازاجمههاصههدوراصههورتحسههاب،اربتا
معامالتادراسهامانهامؤدیاناواسهایراتکالیفاقانونیاراابراعادهادارد.ادریدارامسهؤولیتیادراقبالا
تکالیفاواحداصهانفیاقبلاازااتماماانتقالاندارد؛امگراایناکهابهاموجباسهندارسهميااینامسهؤولایتا
رااپذیرفته باشد.
تبصههههره-اانتقالدهندهابایداحداکرراظرفامدتادهاروزاسههههازماناراانسههههبتابهازمانااتماما
فعالیتادودامطهماسههههازد.ادراصههههورتاعدمااطالعاواشههههروعافعالیتاتوسههههطامؤدیاجدید،ادرا
پردادتامالیاتاواجریمههاابااویامسؤولیتاتضامنیادواهداداشت.
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ماده-22امؤدیانسهبتابهامالیاتاواعوارضامأدوذهاضهامنااسهت.امالیاتاواعوارضاجزءا
درآمداوااموالاویامحسهوبانمی ردد.اسهازمانابرایاوصهولامالیاتاواعوارضامتعهقانسهبتابها
سههایراطهبکارانابهااسههترنایاصههاحباناحقوقانسههبتابهامالامورداوریقه،اوامطالباتاکار راناوا
کارمنداناواجریمههاياناشیاازاددمت،احقاتقدمادواهداداشت.
فصل پنجم -ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده،
وظایف و اختیارات آن
ماده-23اسهادتاراواتشهکیالتاموردانیازاسهازمانادراسهطحاکشهوراوااسهتانهاامتناسهباباا
صهاییامانندامیزاناوصههههولامالیات،اتعدادا
شههههرکیطااقتصههههادیاهرامنطقهاوابااتوجهابهاشههههاد ا
پروندههااواتعدادامؤدیانابدوناالزامابهارعایتاسهههطحاتقسهههایماتاکشهههوریاازاطریقاوزیراامورا
اقتصههادیاواداراییابهاسههازمانااداریاوااسههتددامیاکشههوراپیشههنااداواپساازاتصههویباهیأتا
وزیراناقابلااجراءااست.ا
ماده-24احذفاشد.
ماده-25اپساازااسهتقراراسهامانهامؤدیان،افعالابودناکارپوشههامؤدیادراسهامانهامزبورابها
اینامعنیا اسهههههتاکههااواازانظراسهههههازمهان،اشهههههرکیطالزمابرایادریهاافهتامهالیهااتاواعوارضاازا
دریداراناراادارد.ادراصهههورتیاکهامؤدیاشهههرکیطالزمابرایادریافتامالیاتاواعوارضارااازا
دسهتابدهد،اسهازماناموظفااسهتابالفاصهههاکارپوشههاویاراادراسهامانهامؤدیاناغیرفعالانمای اد.ا
بانکامرکزیاموظفااسهههتاترتیبیااتداذاکنداکهابهمحضاغیرفعال شهههدناکارپوشههههامؤدیادرا
سامانهامؤدیان،اکهیهادستگاهاایاپایانهافروشگاهی ) (posمرتبطابااآن،اغیرفعالاشوند.
تبصهره-اغیرفعالانمودناکارپوشههامؤدیابایدامسهتندابهاآییننامهایاباشهداکهاحداکرراظرفا
مدتاسهماهاپساازاابالغاایناقانون،ابااپیشنااداسازمانابهتصویباهیأتاوزیرانامیرسد .ا
ماده-26احذفاشد.
ماده-27
الف-اموادا(،)161ا(،)162ا(،)167ا()169امکرر،ا(،)171اتبصهههههرها()1امهادها(،)177ا
(،)178ا(،)182ا()186اواتبصههههرها()1اآن،ا(،)191ا(،)198ا(،)202ااحكامامربوطابهافصههههلا
هشتماباباچاارماواموادا()210اتاا(،)216ا(،)218اا(،)219ا(،)231ا(،)232ا(،)235ا(،)238ا
(،)239ا(،)242ا(،)243ااحکامامربوطابهافصلاسوماباباپنجم،اموادا(،)257ا()274امناایابندا
()3اآن،ا(،)275ا(،)276ا()277اوا()279اقانونامالیاتهایامسهههتقیمادرامورداایناقانوناجاریا
اسههت.ااحکامامربوطابهادرآمدامشههمولامالیاتادراموادافوق،ادراموردامحاسههبهامأدذامالیاتابرا
ارزشاافزودهانیزاجاریااست.
تبصره-1اشناسایي،اتشدیصادرآمدامشمولامالیاتاوارسید ياموضوعامادها()219اقانونا
مالیاتهايامسهتقیمادراموردامؤدیاناقابلااعتماداموضهوعاقانوناپایانههایافروشهگاهیاواسهامانها
مؤدیاناجاريانميباشههد.اایناحکماشههاملامواردیاکهاسههازمانابراسههاسامادها()14اایناقانوناوا
تبصههههرها()1امادها()19اقانوناپایانههایافروشههههگاهیاواسههههامانهامؤدیانااجازهارسههههاید یابها
اظاهارنهامههههایامهالیهااتیامؤدیهاان اراادارد،انمیبهاشهههههد.ادراهراصهههههورتامفهادامهاده()219اقهانونا
مالیات هايامستقیمانبایدامانمااجرايااحكاماموضوعاقانوناپایانههایافروشگاهیاواسامانهامؤدیانا
شود.
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تبصهره-2ادرادصهوصامؤدیاناعضهواسهامانهامؤدیان،اسهازمانامکهفااسهتااوراقاابالغا
شدهابهامؤدیاراادراکارپوشهاویانیزابار ذاریانماید.
تبصهههههرها-3ابهامنظورارسهههههایهاد یابهاپروندههاياقابلاطرحاایناقانونادراشهههههورايعاليا
مالیاتي،اتعداداشعباشورايامذكورابهادوابرابراافزایشاميیابد.
ب-ادراصههورتاعدماعضههویتامؤدیانادراسههامانهامؤدیاناموادا(،)97ا(،)169ا(،)181ا
()230اوابندا()3امادها()274اقانونامالیاتهایامسههههتقیمادراموردامالیاتهاياایناقانون،اجاریا
است.
تبصهههره-امادها()272اقانونامالیاتاهایامسهههتقیماواتبصهههرهاهایاآناتااقبلاازااتماماماهتا
مقررادرامادها()3اقانوناپایانه¬هایافروشههههگاهیاواسههههامانهامؤدیان،ادراموردامالیاتهايااینا
قانوناجاریااست.
فصل ششم -مالیات کاالهای خاص
ماده-28انرخامالیاتاواعوارضاکالهایانفتی،افهزاتا رانباا،اسههایگار،انوشههابهاواسههایرا
کالهایاآسیبرسانابهاسالمتابهشرحازیراتعیینامیشود:
الف-اکالهایانفتی
-1اانواعابنزیناواسودتاهواپیمااسیدرصدا()%30؛
-2انفتا از،انفتاسفید،انفتاکوره،ا ازاطبیعیاوا ازامایماپانزدهدرصدا(.)%15
تبصهره-1ا نفتادام،امیعاناتا ازي،اوا ازاطبیعياداماكهاتوسهطاوزارتانفتا(شهركتاايا
تابعه)اكهابهاشههركتاايادادلازنجیرهاتولیدافرآوردههايانفتيافرودتهاميشههود،اهمچنیناوارداتا
بنزیناواسهههودتاهواپیمااوا ازاطبیعياتوسهههطاوزارتانفتا(شهههركتااياتابعه)،ادرااینامرحهها
مسههههتهزمامحاسههههبهاوادریافتا مالیاتاواعوارضاارزشاافزودهاازاحهقهابعدياوانیزاپردادتادرا
مرحههاوارداتاحسبامورد،انميباشد.امالیاتاواعوارضافروشافرآوردههاياتولیدشدهاازاكاليا
مزبوراوانیزابنزیناواسههودتاهواپیمااوا ازاطبیعياوارداتيادرامراحلابعدياعرضههه،احسههبا
مقرراتامربوطامحاسبهاواوصولاميشود.
تبصهههره-2امأدذامحاسهههبهامالیاتاواعوارضافروشادرادردهفروشهههیابنزیناوانفتا ازا
توسهههطاشهههرکتاایاغیردولتیادارایامجوزاازاوزارتانفت،اعبارتااسهههتاازامابهالتفاوتاقیمتا
لیشا(باااحتسهابامالیاتاواعوارضاموضهوعابندا«الف»ا
دریدامحصهولتافوقاازاشهرکتاایاپا ا
ایناماده)،ابااقیمتاعرضههههاآنااابهامصهههرفکننده.امابهالتفاوتامزبورابهعنوانادرآمداناشهههیاازا
ارائهاددماتاتوسهطاجایگاههایاعرضههابنزیناوانفتا ازاتهقیاشهدهاواباانرخامذکورادرامادها()7ا
ایناقانونامشهههمولامالیاتاواعوارضامی ردد.امالیاتاواعوارضاپردادتیابابتادریدابنزیناوا
نفتا ازابهعنوانااعتبارامالیاتیابرایاجایگاهدارانامنظورانمیشود.
تبصره-3امالیاتاواعوارضاپردادتیامؤدیانابابتاکالهایاموضوعااینابند،ادراصورتیا
کهابهعنواناموادااولیهااصهههیاتوسههطاواحدهایاتولیدیابهکارابردهاشههود،ابهعنوانااعتبارامالیااتیا
آناواحدهااقابلاپذیرشامیباشهههههد .همچنینامالیهااتاواعوارضاپردادتیاتوسهههههطاواردکننهد اناوا
توزیمکنند اناکالهایامزبورابه¬عنوانااعتبارامالیاتیاآنانامنظورامی ردد.
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تبصهههره-4امالیاتاواعوارضاکهاشهههرکتامهیانفتاایرانابرایادریداناادههایاموردنیازا
جاتاطرحاایاتمهکاداراییهایاسههرمایهایاپردادتامیکند،اقابلااسههتردادایااتااترانمیباشههاد.ا
شرکتایادشدهامجازااستامبالغامزبوراراابهعنوانابدشیاازاباایاتمامشدهاداراییهایافوقالذکرا
منظورانماید.اسههههایرامالیاتاواعوارضههههياکهاشههههرکتامزبورابرایامصههههارفیاغیراازاتمهکا
داراییهایاسهههرمایهایاپردادتامیکند،اباارعایتامقررات،ابهعنوانااعتبارامالیاتیاآناشهههرکتا
منظورامی ردد.ااعتبارایادشههدهابااتأییداسههازماناقابلاتااتراباابدهیامالیاتیاآناشههرکتایااسههاایرا
شرکتاایاتابعهاوزارتانفتامیباشد.
ب-اطال،اجواهراواپالتین
-1ااصههلاطال،اجواهراواپالتینابهاکارارفتهادرامصههنوعاتاسههادتهشههدهاازافهزاتامزبور،ا
معافاازامالیاتاواعوارضامیباشد.
-2ااجرتاسهادت،احقالعملاواسهودافروشهندهاکالهایاموضهوعااینابندامشهمولامالیاتاوا
عوارضاباانرخانهادرصدا()%9امیباشد.
-3اپساازاراهاندازیاسههههامانهامؤدیان،اعرضهههههکنند اناکالاواددماتامربوطابهااینابندا
ال،ا
مکهفنداکهیهاعمهیاتادریداوافروشادوداراادراسهامانهامزبوراربتاکنند.ادرجاارزشااصهلاط ا
جواهراواپالتین،ااجرتاسههههادت،احقالعملاواسههههودافروشههههندهابهاتفکیکادراصههههورتحسههههابا
الکترونیکیاالزامی اسهت.ادراصهورتاكتماناوایااعدماربتاتمامایاابردياازامعامالتادراسهامانها
مذكورامشههمولاجریمهايامعادلانهدرصههدا()%9اارزشااصههلاطال،اجواهراواپالتینااسههتاکها
غیراقابلابدشهههود یامیباشهههد.اایناجریمهاعالوهابراجریمهامذکورادرابندا«ب»امادها()39ااینا
قانونااست.
یافعهالادرازنجیرهاعرضههههههاكهالاوادهدمهاتامربوطابههااینابنهدامکهفنهداکهها
-4اکهیهاهاواحهدهها ا
حداكرراتاادوماهاپساازالزمالجراءشدناایناقانوناازاپایانهافروشگاهیامورداتأییداسازمانااستفادها
یاذیربطاوااتهاقااصههههنهافاایراناموظفنهداپروانههافعهاالیهاتا
کننهد.ادراغیراایناصههههورتااتحها ادیهاههها ا
یاموضهوعااینابندادراکلازنجیرهامربوطارااکهابدونااسهتفادهاازاپایان اهافروشهگاهیااقدامابها
واحدها ا
یا
تاواحدها ا
یاموظفااسهتاازاادامهافعالی ا
فروشاکالایااددمتامیکنند،اباطلانماین اد.انیرویاانتظام ا
فاقداپروانهاجهو یریانماید.
پ-انوشابههایاقنديا ازداراوابدونا ازاواسایراکالهایاآسیبرسانابهاسالمت
نوشهابههایاقنديا ازداراوابدونا ازاواسهایراکالهایاآسهایبرسهانابهاسهالمتا(بهاسهترنایا
کالهایاموضوعابندا«ت»اایناماده)اتولیدادادلامشمولامالیاتاواعوارضاباانرخاشانزدهدرصدا
()%16اواوارداتاآنااامشهمولامالیاتاواعوارضاباانرخاسهایاواشهشدرصهدا()%36امیباشهناد.ا
عااینابنداواواحدهایاتولیدکنندهاآناااحداکررادوماهاپساازاابالغااینا
فارسههههتاکالهایاموضههههو ا
قانونابهاپیشهنااداوزارتاباداشهت،ادرماناواآموزشاپزشهکیاواحداکررایکماهابعداازاآناتوسهطا
کار روهیامرکباازانمایند اناتامالدتیاراوزارتدانهامزبور،اوزارتاصههنعت،امعدناواتجارتا
واوزارتاامورااقتصادیاواداراییاتصویبامیشود.اتغییراتافارستاموردنظراتااانتاایادیماها
هراسهالا(برایااجراءادراسهالابعد)ابه ترتیبافوقاتصهویباواتوسهطاوزارتاباداشهت،ادرماناوا
آموزشاپزشهکیابرایااجراءااعالمامی ردد.ادراصهورتاعدماتصهویبافارسهتامزبورادراماهتا
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مقرر،افارسهتاپیشهناادیاوزارتاباداشهت،ادرماناواآموزشاپزشهکیاپساازاتأییداشهورایعالیا
سالمتاواامنیتاغذایی،امال(اعملااست.
ت-اانواعاسیگاراوامحصولتاددانی
عاسیگاراوامحصولتاددانیابهشرحازیرامشمولامالیاتاواعوارضامیشوند:
انوا ا
-1اسیگار،اتوتوناپیپاواتنباکویاتولیدادادهی،ابیستاواپنجدرصدا()%25؛
-2اسههایگار،اتوتوناپیپاواتنباکویاتولیدادادلاباانشههانابینالمههیاکهافارسههتاآناهراسههالا
توسههههطاوزارتاصههههنعت،امعدناواتجارتاتایهاوابااتصههههویباهیأتاوزیراناابالغامیشههههود،ا
چالدرصدا()%40؛
-3اسیگار،اتوتوناپیپاواتنباکویاوارداتی،اشصتاواپنجدرصدا()%65؛
-4اتوتوناداماوارداتيادهدرصدا()%10؛
-5اتوتونافرآورياشدهاوارداتيا(دِ رمناتوتون)اسياواپنجدرصدا()%35؛
تبصهره-1انرخهایاتعیینشهدهاازاسهالادومااجرایاقانوناهراسهالاپنجاواحدادرصهداافزایشا
مییابداتازمانیاکهانرخامذکورابرایاانواعاسههایگاراوامحصههولتاددانی،اتوتوناپیپاواتنباک اویا
تولیهادادادهلابههاپنجهاهاواپنجدرصهههههدا(،)%55ابرایاتولیهاداتادادهلابهاانشهههههانابینالمههیابههانوداوا
پنجدرصهدا()%95اوابرایاانواعاسهایگاراوامحصهولتاددانی،اتوتوناپیپاواتنباکویاوارداتیابها
صداوابیستاواپنجدرصدا()%125ابرسد.
تبصهره-2اتولیدكنند اناسهایگاراوامحصهولتاددانیامکهفنداازازمانالزمالجراءشهدنااینا
قانون،اقیمت دردهافروشههياواتاریخاتولیداراابراروياپاكتابسههتهبنديامحصههولتاددانيادرجا
نمایند.ادراصهورتاتدهفاازاحكماایناتبصهره،ااعتبارامالیاتيامربوط،اپذیرفتهانميشهوداوامشهمولا
مالیاتاواعوارضافروشابهانرخهايامذكورااست.
فصل هفتم -مالیاتها و عوارض خاص
عوارض سبز
صاسهههازمانا
لیندهاکهابهاتشهههدی ا
ماده-29اواحدهاياتولیدي،اصهههنعتي،امعدنياواددماتياآ ا
حفهاظتامحیطزیسهههههت،احدودامجهازاوااسههههتهانداردهایازیسهههههتمحیطیاراارعایهاتانمیکننهد،ادرا
صهورتیاکهادراماهتازمانیاکهاتوسهطاسهازمانامزبورابرایاآناااتعیینامیشهود،انسهبتابهارفما
لینهد یاباا
لینهد یادودااقهداماننمهاینهد،ابراسهههههاسامعیهاارههاییانظیراشهههههدت،امهدت،انوعاوامکهاناآ ا
آا
نرخهایانیمدرصهدا(،)%0/5ایکدرصهدا()%1اوایکونیمدرصهدا(،)%1/5ابهامأدذافروشاکالا
لینده،ااعماازا
یااددمات،امشهههمولاعوارضاسهههبزاميشهههوند.اایناحکمادرامورداکهیهاواحدهایاآ ا
واحدهایامعافاواغیرمعاف،اصههادراتیاواواحدهایامسههتقرادرامناطقاآزاداتجاری-اصههنعتیاوا
لیند یاواحدها،امبنایاعملا
مناطقاویژهااقتصهادیاجاریااسهت.امعیارهاییاکهادراتعییناسهطحاآ ا
سهازمانامحیطازیسهتاقرارامي یرد،احداکرراسههماهاپساازالزمالجراءشهدناایناقانون،اتوسهطا
کار روهیامتشهکلاازانمایند اناسهازماناحفاظتامحیطزیسهتاواوزارتدانههایاباداشهت،ادرمانا
واآموزشاپزشهکی،اصهنعت،امعدناواتجارت،اکشهوراواامورااقتصهادیاواداراییا(سهازمان)اتاایها
ميشهوداوابهتصهویباهیأتاوزیرانامیرسهد.امیزانافروشاواحدهایاموضهوعااینامادهابراسهاسا
سامانهامؤدیانایاااظاارنامهایاکهابه همینامنظورابهاسازماناارائهامیشود،اتعیینامی ردد.
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تبصههههره-1ادراصههههورتیکهاواحدهایاموضههههوعاایناماده،ادارایادطوطاتولیدیامجزااباا
لیندهادریافتامیشود.
محصولامستقلاازاهماباشنداعوارضاسبزاصرفاأاازادطوطاآ ا
تبصهره-2ادراصهورتياكهاواحدهایاموضهوعاایناماده،امبادرتابهاتولیداکارمزدیانمایند،ا
درآمداناشیاازاتولیداکارمزدی،ابااپنجابرابرانرخهایامذکورادراصدرااینامادهامشمولاعوارضا
سههبزاميشههود.اشههرکتااییاکهادرازنجیرهاتولیدابنزیناواسههودتاهواپیما،انفتاسههفید،انفتاکوره،ا
نفت از،ا ازطبیعیاوابرقافعالیتامیکنند،اازاشههمولاحکماایناتبصههرهامسههترنااميباشههند.اقیمتا
فروشافرآوردهابهامصرف كنندهاناائيامبنايامحاسبهاعوارضاموضوعااینامادهابراياشركتاايا
زنجیرهاتولیدابنزیناواسودتاهواپیما،انفتاسفید،انفتاکوره،انفت از،ا ازطبیعیاوابرقاميباشدا
كهاشركتاايابالدستياآنااامتضامناأامسؤولاپردادتاعوارضامربوطهاهستندا ا
تبصههره-3اسههازماناحفاظتامحیطزیسههتامکهفااسههتاحداکرراظرفامدتاشههشماهاپساازا
لینهداهارااایجهادانمهایهاداواامکهانا
یاآ ا
تهاریخالزمالجراءشهههههدناایناقهانون،اپهایگهااهااطالعهااتیاواحهدهها ا
دسهترسهایابردطا(آنالاین)اسهازمانابهاسهامانهامزبوراراافراهماکند.اسهازماناحفاظتامحیطازایسهتا
لیند یاآناااراادراپایگااهامزبورادرجانمودهاواآناراا
لینداهاواسهههطحاآ ا
موظفااسهههتاناماواحدهایاآ ا
مستمراأابهروزرسانیاکند.
تبصهره-4ادراصهورتیاکهاسهازماناحفاظتامحیطازیسهتاناماواحدیاراادراپایگاهاواحدهایا
لیند یاآناواحداراادراپایگاهامزبوراافزایشادهد،اواحداموردنظراازا
لیندهادرجانمایدایااسهطحاآ ا
آا
ابتدایادورهامالیاتيابعد،احسهبامورد،امشهمولاعوارضاسهبزامیشهود،ایاانرخاعوارضامزبورا
برایاآناواحداافزایشامییابد.
تبصهره-5ادراصهورتیاکهاسهازماناحفاظتامحیطازیسهتاناماواحدیارااازاپایگاهاواحدهایا
لیند یاآناواحداراادراپایگاهامزبوراکاهشادهد،اواحداموردنظرا
لیندهاحذفانمهایهاد،ایهاااسهههههطحاآ ا
آا
ازاابتدایاهمانادوره،احسهبامورد،اازاپردادتاعوارضاسهبزامعافامیشهود،ایاانرخاعوارضا
مزبورابرایاآناواحداکاهشامییابد.
تبصهره-6اسهازماناحفاظتامحیطزیسهتاموظفااسهتاحداکرراظرفامدتایکماهاازاتاریخا
لیند یاآناواحدااعالمانظرانمایداواهر ونها
لینده،ادرادصوصارفمایااکاهشاآ ا
دردواستاواحداآ ا
لینهدهامنعکسانمهایهاد.ادرا
تغییرادراوضهههههعیهاتاواحهداموردنظراراادراپهایگهاهااطالعهاتیاواحهدههایاآ ا
صهورتاعدمااعالمانظراسهازمانامحیطازیسهتادراماهتامقرر،اواحدامزبورابهاصهورتادودکارا
لیندهادارجاميشود.
ازافارستاواحدهایاآ ا
لیندهاانجاما
لیند یاواحدهایاآ ا
تبصهههره-7اسهههرمایه ذاریهاییاکهابهمنظورارفمایااکاهشاآ ا
لیند یاتوسهطاسهازماناحفاظتامحیطازیسهت،ادراسهالا
میشهود،ادراصهورتاتأییدارفمایااکاهشاآ ا
اولایااسهههالاایابعد،اازابدهیاعوارضاآناواحدهااکسهههرامیشهههوداوادراصهههورتیاکهابه رفمایاا
لیند یامنجرانشود،ابهعنواناهزینهاقابلاقبولامالیاتیاپذیرفتهامیشود.
کاهشاآ ا
لیشهگاههااوانیرو اهااییاکهاسهودتااصههیاآنااانفتاکورهاوا
تبصهره-8ادراصهورتیکهاپا ا
نفت ازانیسهت،ادرامقاطماداصهایاازاسهالاباادردواسهتادولت،امجبورابهااسهتفادهاازاسهودتهایا
مزبوراشهوند،اسهازماناحفاظتامحیطازیسهتاموظفااسهتاایناموضهوعاراادرااحتسهاباسهطحاوا
لیند یاآناواحدهاالحاظانمایداواافزایشاآلیند ياناشههياازااسههتفادهانفتاكورهاوانفتا ازا
مدتاآ ا
راامطابقابااقبلاازاالزامامزبورامحاسبهاكند.
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تبصهره-9ااعالماسهازمانامحیطازیسهتاصهرفاأابرایادورههایابعداازاربتادراسهامانهامالكا
لیند یاواحدهایاتولی ادیا
اعتبارااسهتاواسهازمانامذکورامجازابهااظاارانظرانسهبتابهارفماوایااآ ا
برایادورههایاربت شدهادراسامانهاتحتاعنوانااصالحاواتصحیحااشتباهانیست.
تبصره-10ایارانهاپردادتیادولتاموضوعابندا«ج»اتبصرها()2امادها()5اایناقانون،اجزءا
مأدذامحاسبهاعوارضاسبزانیست.
تبصهههههره-11امؤدیهااناموضهههههوعااینامادهامکهفنهدااظاهارنامهاهرادورهاراامطهابقافرمیاکها
سهههازماناتعیینامینمایداحداکرراتااپایاناماهاپساازاانقضهههایادوره،اتسههههیماواعوارضارااظرفا
ماهتامزبورابهاحساباتعییناشدهاواریزانمایند.اعدماتسهیمااظاارنامهادراماهتهایامقرراموجبا
تعهقاجریمهاغیرقابلابدشهود یابهامیزانادهدرصهدا()%10اعوارضاموضهوعااینامادهاميباشهدا
وادراصههههورتاتأدیرادراپردادتاعوارض،امشههههمولاجریمهاموضههههوعامادها()40اایناقانونا
میشهود.ا واحدهاياعضهواسهامانهامؤدیانامهزمابهاارائهااظاارنامهاموضهوعاایناتبصهرهانبودهاوا
سازمانابهااستنادافروشاابرازياآنااادراسامانهامؤدیان،اعوارضاآلیند يارااوصولامیکند.
مالیات و عوارض شمارهگذاری وسائط نقلیه
ماده-30اشهماره ذاریاانواعادودروهایاسهبکاواسهنگیناواموتورسهایکهت،ابراسهاسارتبها
انرژیاآناا،اکهابهاتأییداسهههازمانامهیااسهههتاندارداایرانارسهههایده اسهههت،اطبقانرخهایامندرجادرا
جدولازیرامشهمولامالیاتاواعوارضاسهبزاميباشهد.امأدذامالیاتاواعوارضاموضهوعاایناماده،ا
قیمهتافروشاکهاردهانههادرامورداتولیهاداتادادهیاوامجموعاارزشا مرکیاواحقوقاورودیابرایا
دودروهایاوارداتیااست .ا
(ارقاماجدولاذیلابهادرصداميباشد)
شرح

ا

سواری و وانت دو
کابین

وانت تککابین،
خودروی سواری با
شمارهگذاری عمومی

خودروهای سنگین

موتورسیکلت

رتبه
انرژی
A
B
C
D
E
F

تولید داخل

وارداتی

تولید داخل

وارداتی

تولید داخل

وارداتی

تولید داخل

وارداتی

0
0
0/5
1
2
3

0
0
1
3
5
7

0
0
0/2
0/4
0/8
1/2

0
0
0/4
0/8
1/6
2/4

0
0
0
0/1
0/2
0/4

0
0
0
0/2
0/4
0/6

0
0
0/25
0/5
1
1/5

0
0
0/5
1/5
2/5
3/5

G

5

9

1/5

3

0/6

0/8

2/5

5

تبصهههره-1امأدذامالیاتاواعوارضاموضهههوعااینامادهابرایاانواعادودروهایاسهههبکاوا
سهنگیناواموتورسهایکهتهاياتولیدادادلایااوارداتیاتااپایانادیماه،اتوسهطاسهازماناتعییناوابرایا
اجراءادراسههههالابعدااعالمامیشههههود.امأدذامزبورابرایاوسههههائطانقهیهایاکهاجدیدا أاتولیدایااواردا
میشوند،ابالفاصههاپساازاتولیدایااوارداتاتوسطاسازماناتعییناوااعالماميشود.
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تبصههره-2ادودروهایاسههبکاواسههنگیناواموتورسههایکهتهایابرقیاواتمامابرقيا(هیبریدا
صاوزارتاصههنعت،امعدناواتجارتامشههمولامالیاتاواعوارضاموضههوعااینا
پال ین)ابهاتشههدی ا
مادهانمیباشد.
تبصهره-3اوزارتاصهنعت،امعدناواتجارتامکهفااسهتاظرفامدتاسههماهاازاتاریخاابالغا
ایناقانون،ابااهمکاریاسههازماناحفاظتامحیطزیسههتاواسههازمانامهیااسههتاندارداایران،افارسههتا
كهیههادودروههااواموتورسهههههایکههتههایاتولیهادادادهلاواوارداتیاراابهااتوجههابههارتبههاانرژی،اکههادرا
برچسههباانرژیاآنااادرجاشههده اسههت،ابهصههورتابردطابهاسههازمانااعالمانمایداوابرایااطالعا
عموم،امنتشرانماید.
تبصهره-4ادراصهورتیاکهادودروهااواموتورسهایکهتهایاموضهوعااینامادهافاقدابرچسهبا
انرژیامورداتأییداسههازمانامهیااسههتاندارداایراناباشههند،امصههداقاوسههائطانقهیهاردیف ) (Gتهاقیا
میشود.
تبصهره-5ااشهداصاحقوقیاواردکنندهاواتولیدکنند اناانواعاوسهائطانقهیهاموضهوعااینامادها
مکهفندااظاارنامهامربوطابهامالیاتاواعوارضاشهماره ذاریاواهمچنینامشهدصهاتادقیقاوسهائطا
نقهیهاهافرودتهه شهههههدهاهرمهاهارااحهداکرراتهااپهانزدهمامهاهابعهدابههنحویاکههاسهههههازمهانااعالمامیکنهد،ابهها
سههههازماناتسهههههیماوامالیاتاواعوارضامتعهقابهاآنارااپردادتانمایند.اعدماپردادتامذکورادرا
ماهتامقرر،اموجباجریمهاغیرقابلابدشهههود یابهامیزانادهدرصهههدا()%10امالیاتاواعوارضا
موضهوعااینامادهاوادراصهورتاتأدیرادراپردادتاآن،امشهمولاجریمههایاموضهوعامادها()40ا
ایناقانونامیشود.
تبصهره-6ااشهداصاحقیقیاواردکنندهادودرواواموتورسهایکهتامکهفنداقبلاازاشهماره ذاری،ا
بهاامراجعههابههااداراتاامورامهالیهااتیاذیربط،امهالیهااتاواعوارضامتعهقابههاآناراابههاترتیبیاکهها
سههههازماناتعیینامینمایداپردادتاکنند.اشههههماره ذاریاوسههههائطانقهیهامتعهقابهادولتاوانیروهایا
نظامیاواانتظامیانیزامشمولااینامادهااست.
تبصههره-7انیرویاانتظامیاجماوریااسههالمیاایرانا(معاونتاراهنماییاوارانند ی)امکهفا
اسهتاقبلاازاشهماره ذاریاوسهائطانقهیهاوارداشهدهاتوسهطااشهداصاحقیقی،ا واهیاپردادتامالیاتا
واعوارضارااکنترلاواازاشهماره ذاریاوسهائطانقهیهایاکهامالیاتاواعوارضاآناااپردادتانشهدها
است،ادودداریانماید.
عوارض ساالنه آالیندگی وسائط نقلیه
ض سههههالنهاکهیهاوسههههائطانقهیهااعماازادودروهایاسههههبکاواسههههنگیناوا
ماده-31اعوار ا
موتورسیکهتهاابهشرحاذیلاتعیینامیشود:
الف-اوسههههائطانقهیهاهاتولیهادادادهلامعهادلایهاکادرهزاراقیمهتافروشاکهاردهانههاواوسههههائطانقاهیها
یامعادلایكاوانیمادرهزارامجموعاارزشا مرکیاواحقوقاورودیامشهمولاعوارضاسهالنها
واردات ا
میشهههوندا.امأدذامحاسهههبهاعوارضاموضهههوعااینابندامأدذامذكورادراتبصهههرها()1امادها()30ااینا
قانونااست.
ب-اوسهائطانقهیهادراشهارهاياآلودهاتاادهاسهالاپساازاتولیداباامأدذامذکورادراتبصهرها()1ا
مادها()30اایناقانوناوامعادلایكبیسههتمانرخهايامندرجادراجدولامادهامذکورامشههمولاعوارضا
سهالنهاآلیند یاوسهائطانقهیهاعالوهابراعوارضاموضهوعابندا«الف»ااینامادهامیشهوند.اپساازا
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لیند یاوسهائطانقهایها
سهالادهماتولید،اهراسهالابهامیزانادهدرصهدا()%10ابهانرخاپایهاعوارضاآ ا
مذکورااضههههافهامیشههههوداتااحداکررابهادوابرابرانرخاپایهاافزایشایابد.اوسههههائطانقهیهاياکهانرخا
لیند یاآنااادراجدولاذیلامادها()30اصهفرامیباشهد،اتااسهپرياشهدناپنجسهالاازا
عوارضاسهالنهاآ ا
لیند یامعافامیباشهههنداواپساازاآن،اوسهههائطانقهایها
سهههالاتولید،اازاپردادتاعوارضاسهههالنهاآ ا
سهنگیناباانردیامعادلایکدهمانرخهايامندرجادراردیف ) (Dجدولامادها()30اواسهایراوسهائطا
نقهیهاهابهاانردیامعهادلایهاکدهمانرداهايامنهدرجادراردیف ) (Cردیفامهذکورامشهههههمولاعوارضا
لیند یامیباشههند.ادراموردادودروهاییاکهاتولیدایااوارداتاآنااامتوقفامیشههود،امأدذا
سههالنهاآ ا
محاسههبهاتوسههطاسههازماناوامتناسههبابااآدریناسههالاتولیدایااوارداتاتعیینامیشههود.افارسههتا
شهههارهاياآلودهاكهاوسهههائطانقهیهابااپالكاانتظاميامتعهقابهاشهههارهايامذكورامشهههمولاعوارضا
سههالنهاآلیند ياميشههوند،احداكرراتااپایاناديماهاهراسههالابااپیشههنااداسههازماناحفاظتامحیطا
زیستاواتصویباهیأتاوزیرانابرايااجراءادراسالابعداتعییناميشوند.
تبصهره-1اوزارتاکشهورا(سهازماناشهارداريهااوادهیاريها)امکهفااسهتابااایجاداسهامانها
ض سهههههالنههاوسهههههائطانقهیهاه،اامکهاناپردادهتاواصهههههدوراالکترونای اکیا
الکترونیهاکامتمرکزاعوار ا
مفاصههاحسهها اباعوارضاموضههوعابندهايا«الف»اوا«ب»ااینامادهاراابرايامالکاناوااسههتعالما
بردطامیزاناعوارضاپردادتانشهههدهامربوطابهاوسهههائطانقهیهاراابرايانیروياانتظامیاوادفاترا
اسنادارسمیافراهماکند.
ضا موضههههوعابندهايا«الف»اوا«ب»ااینامادهابرعادهامالکا
تبصههههره-2اپردادتاعوار ا
ضامذكوراهراسهالارااتااپایاناهماناسهالاپردادتانمایناد.ا
اسهت.امالکاناوسهائطانقهیهامکهفنداعوار ا
چنانچهامالكیتاوسههائطانقهیهامذكوراپساازاسههالاتولیداتغییرانماید،اپردادتاعوارضاسههالنهاوا
عوارضاسالنهاآلیند يا موضوعااینامادهاازاسالاانتقالابراعادهامالكاجدیدااست.
تبصهره-3اوسهائطانقهیهااياکها واهیا اسهقاطادارند،ادراسهالااسهقاط،امشهمولاعوارضابندا
«ب»اموضوعااینامادهانمیشوند.
تبصهره-4اکهیهاوسهائطانقهیهاکهاقبلایاابعداازالزمالجراءشهدناایناقانوناشهماره ذارياشهدها
ضاموضوعااینامادهامیشوند.
باشندانیز،امشمولاعوار ا
ضاپالكاتوسهطا
تبصهره-5اربتاسهنداانتقالاوسهائطانقهیهاتوسهطادفاترااسهنادارسهمیاوایااتعوی ا
نیروياانتظهامیا جماوريااسهههههالمياایرانا(معهاونهتاراهنمهایياواراننهد ي)،امنوطابههاتسهههههویهاها
ضا بندهايا«الف»اوا«ب»ااینامادهامربوطابهاوسههائطانقهیهاموردامعامههاواسههایراوسههائطا
عوار ا
نقهیهامتعهقابهاانتقالدهندهاواانتقال یرندهااست.
تبصره-6اپردادتاعوارضاموضوعابندهايا«الف»اوا«ب»ااینامادهاهرسال،احداکرراتاا
پایاناهماناسال،اموجبابردوردارياازاتدفیفابهامیزانابیستدرصدا()%20ااست.
ضامذكوراپساازاموعدامقررامشهمولاجریمهاغیرقابلابدشهود ایا
تبصهره-7اپردادتاعوار ا
معادل دهدرصهههدا()%10اعوارضاسهههالنهااسهههتاوادراصهههورتاتأدیرابیشاازایکماه،اعالوهابرا
جریمهامذکورامشهمولاجریمهايامعادلادودرصهدا()%2اعوارضاسهالنهابهاازاياهراماهانسهبتابها
مدتاتأدیرااست.
تبصهره-8ادراصهورتیاکهامالکایاامالکانادودروهایاسهبکاواسهنگیناواموتوراسهایکهتا
ضاموضهوعااینامادهابهامدتاپنجاسهالاازاسهالامالکیت،ادودداریانماینداوایاا
ازاپردادتاعوار ا
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مبهغاعوارضاواجریمهاپردادتنشههدهاازاپنجدرصههدا()%5انصههابامعامالتاکوچکاموضههوعا
جزءا()1امادها()3اقانونابر زاريامناقصههههاتامصههههوبا،1383/1/25ابیشههههتراشههههود،انیرویا
انتظامیاموظفااسهههتابراسهههاسافارسهههتااعالمیاوزارتاکشهههورا(سهههازماناشهههارداریهااوا
دهیاریها)انسبتابهاتوقفاوسائطانقهیهامزبوراتااپردادتابدهیااقداماكند.
تبصهره-9انیروياانتظامیاجماوريااسهالمیاایراناواشهارداريهاامکهفنداامکانادسهترسهایا
بردطابهاپایگاهااطالعاتاوسائطانقهیهادودارااباارعایتاطبقهبنديابراياوزارتاکشورا(سازمانا
شارداريهااوادهیاريها)افراهماکنند.
تبصههره-10اوزارتاکشههورا(سههازماناشههارداريهااوادهیاريها)اموظفااسههتانسههبتابها
اطالعارسهانیادرادصهوصاوظایفاواتکالیفامالکاناوسهائطانقهیهابهاطرقامقتضهایاازاجمههاازا
طریقاارسالاپیامکااقداماکند.
تبصهههههرها-11اآییننامهااجرائیااینامادهاظرفامدتاسههههههماهاازاتاریخاابالغاایناقانوناباا
پیشنااداوزارتاکشورا(سازماناشارداريهااوادهیاريها)ابهتصویباهیأتاوزیرانامیرسد.
مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه
ی،ا
یاراهسههها از ا
ماده-32انقلاواانتقالاانواعادودرواواموتورسهههایکهتا،ابهااسهههترناءاماشهههاینها ا
تانقلاواانتقالابهشهرحاذیلامیباشهند:اتوالایدا
کار اهی،امعدنی،اکشهاورزیاواشهناورها،امشهمولامالیا ا
یادودرصهدا()%2ابهامأدذامذکورادراتبصهرها()1امادها
دادلابهامیزانایکدرصهدا()%1اواواردات ا
تاموضهوعااینامادهاتااشهشسهالاپساازاسهالاا
()30اایناقانونابرایاسهالاتولیدا.امأدذامحاسهبهامالیا ا
تولیدا،اسالنهادهدرصدا()%10اهمانامأدذاکاهشامییابداوابرایاسالهایاششمابه بعد،اچالدرصدا
()%40امأدذایاداشدهااست.
ضاپال(اتوسهطا
تبصهره-1اربتاسهنداانتقالاوسهائطانقهیهاتوسهطادفاترااسهنادارسهمیاوایااتعوی ا
نیرویاانتظامی،امنوطابهاپردادتامالیاتانقلاواانتقالاموضهههوعااینامادهاوابهاترتیبیااسهههتاکها
سههازمانامقررامیکند.امراجمامزبورادراصههورتاتدهفاازاایناحکم،امهزمابهاپردادتادوبرابرا
مالیاتاپردادتنشدهاهستند.
تبصهههههره-2ااولینا انتقهالادودرواازاکهاردهانجهاتاسهههههازنهدهاوایهااامونتهاژکننهدهادادهیاوایهااا
واردکنند انا(نمایند یهایارسهمیاشهرکتاایادارجی)ابهادریداراناواهمچنیناهر ونهاانتقالابها
صههههورتاصهههههحاواهبهابهانفمادولتامشههههمولاپردادتامالیاتانقلاواانتقالاموضههههوعااینامادها
میشود.
ي-ا
تبصره-3انقلاواانتقالاانواعادودرواواموتوراسیكهتابااپالكاانتظاميامناطقاآزاداتجار ا
صنعتيامشمولامالیاتاموضوعااینامادهانمیشود.
مالیات خروج از کشور
نامادها
یاب اهجزاموارداتبصهرهاا()1ااای ا
ماده-33اسهازمانامکهفااسهتابابتادروجاهرامسهافرااایراان ا
تاوابهاحسههههابا
تاازامسههههافراناد ارایاف ا
یارااب اهعنواناماالایا ا
یاوجو اه ا
یاواز امایان ا
یا،اد ارایای ا
یاهوای ا
ازامرزها ا
یا
نابودجهاسههنواات ا
تامذکورادراقواانای ا
ناماالایا ا
یاکلاکشههوراوا ارای ازانماایادا.اامایزا ا
یانزدادزان اهدا ار ا
درآمداعمو ام ا
ی ردادا.
یا ام ا
شابایان ا
اپای ا
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تبصههره-1ادارند انا ذرنامههایاسههایاسههایاواددمت،اددمهاوسههایلانقهیهاعمومیازمینیاوا
دریاییاوادطوطاپروازی،ادانشههجویاناشههاغلابهاتحصههایلادرادارجاازاکشههورا(دارند انااجازها
دروجادانشجویی)،ابیمارانیاکهاباامجوزاشورایاپزشکیاجاتادرمانابهادارجاازاکشورااعزاما
می ردند،ادارند اناپروانها ذرامرزیاوامرزنشهینان،اجانبازاناانقالبااسهالمیاکهابرایامعالجها
بهاکشهههورهایادیگرااعزامامیشهههوند،ازائراناایرانیاکهادراایامااربعیناحسهههاینیا(ع)ابهامقصهههدا
عراقاازاکشهههورادارجامیشهههونداواایرانیانامقیمادارجاازاکشهههوراکهادارایاکارنامهاشهههغهیاازا
وزارتاتعاون،اکاراوارفاهااجتماعیاهستنداازاپردادتامالیاتاموضوعاایناماده،امسترنیاهستندا.
یاکهاصهرفاأاازامبدکا
یا-اصهنعات ا
نادائماایااموقتامناطقاآزاداتجا ار ا
تبصهراه 2ا-ا ردشهگران،اسهاکانای ا
یکنندا،امشههمولاعوارضادروجاازاکشههوراموضههوعا
تا ام ا
مناطقامذکورابهادارجاازاکشههوراع ازایم ا
یامربوطها
یااجراائ ا
ننام اهها ا
یاوااآایای ا
یااسال ام ا
یاجماو ار ا
یا-اصنعات ا
یاادارهامناطقاآزاداتجا ار ا
قانوناچگون اگ ا
یشونادا.
ام ا
تبصهره-3انیرویاانتظامیاجماوریااسهالمیاایراناموظفااسهتاپردادتامالیاتادروجاازا
کشهورامسهافراناایرانیاکهاعازمادارجاازاکشهوراهسهتنداراابهاروشهایاکهاسهازماناتعیینامینماایدا
کنترلاواازادروجامسافرانیاکهامالیاتامزبورارااپردادتاننمودهاند،اجهو یریانماید.
عوارض برون شهري مسافر
ماده-34ااشهداصهياكهامبادرتابهاحملاوانقلابرونشهاريامسهافراوافروشابهیطادرادادلا
كشههورابااوسههائطانقهیهازمیني(بهااسههترناءاریهي)اوادریایياميكنند،امكهفنداپنجدرصههد()%5ابااءا
بهیطاراابهاادرجادرابهیطاوایهااقراردادا(صهههههورت حسهههههاب)،احسهههههبامورد،ابههاعنواناعوارضا
شههاردارياازامسههافراناکدذاواهرام اهاحداكرراتااپانزدهماماهابعدابهاحسههاباشههارداريامبدکاسههفرا
واریزانمهاینهد .اواریزاعوارضامهذكورابعهداازاموعهدامقرراموجهباتعهقاجریمههايابههامیزانا
دودرصههههد()%2ابهاازاياهراماهاتأدیرادواهدابود.اادتالفاوااسههههتنكافاازاپردادتاعوارضا
موضههوعااینامادهامشههمولامادها()77اقانوناشههارداريهاامصههوبا1334/4/11اباااصههالحاتاوا
الحاقاتابعديادواهدابود.
ی رداد.ا
یامحسههوبان ام ا
نافصههلاب اهعنوانااعتباراماالایاات ا
تاواعوارضاموضههوعااای ا
ماده-35اماالایا ا
یاپاذایرفتها
ناقانوناب اهعنواناهزاین اهاقابلاقبولاماالایاات ا
تاواعوارضاموضههوعاموادا ا()30اوا ا()32ااای ا
ماالایا ا
یشوادا.
ام ا
ماده-36ا احکامافصهههلاسهههوماباباپنجماقانونامالیاتهایامسهههتقیم،ادرارابطهاباامالیاتاوا
عوارضاموضههوعااینافصههلابهااسههترناءاموادا()31اوا()34اوافصههلاشههشههماجاریااسههت.ااحکاما
موضهههههوعاموادا()210اتهاا()216اوا()218اوا()219اقهانونامهالیهااتههایامسهههههتقیمامصهههههوبا
1366/12/3اباااصهههالحاتاواالحاقاتابعدیاآنادرادصهههوصاعوارضاموضهههوعامادها()29اوا
مالیاتاواعوارضاموضوعامادها()30اوامالیاتاموضوعامادها()32ااینافصلاجاریامیاباشد.
ناقانوناامکانااظااراواپردادتاماالایاتا
ماده-37اسههازماناموظفااسههتابراياكهیهامؤدیانااای ا
نافراهماکنادا.
قاسامانهامؤادایا ا
موضوعافصولاششماواهفتمارااازاط ارای ا
فصل هشتم -جریمهها
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ماده-38امؤدیانیاکهاازاعضههویتادراسههامانهامؤدیاناامتناعاورزیدهانداعالوهابراپردادتا
جریمههههایاموضهههههوعابنهدا«الف»امهادها()39اایناقهانوناوابنهدا«ب»امهادها()22اقهانوناپهایهاانهههایا
فروشهههگاهیاواسهههامانهامؤدیانامکهفندااظاارنامهاهرادورهامالیاتیادودارااحداکرراتاایکماهاپسا
ازاپایاناهرادورهامالیاتیابهاسههههازماناتسهههههیماوامالیاتاواعوارضافروشادوداراابهاحسههههابا
سازماناواریزانمایند.
ماده-39امؤدیانا دراصههههورتاارتكاباتدهفاتاذیلاعالوهابراپردادتامالیاتاواعوارض،ا
مشمولاجریمههاییابهشرحازیراميباشند:
الف-اتاازمانااسههتقراراسههامانهامؤدیانا«موضههوعاقانوناپایانههایافروشههگاهیاواسههامانها
مؤدیان»اعدماتسهههیمااظاارنامهادراهرادورهامالیاتيابرایاکهیهامؤدیاناوابعداازااسههتقراراسههامانها
مذکورابرایاآنادسههتهاازامؤدیانیاکهاازاعضههویتادراسههامانهامؤدیاناامتناعاکردهاند:ادهامیهیونا
()10.000.000الایرایاادوابرابرامالیاتاوعوارضاپردادتنشدهاتااموعدامقررادرامادها()4ااینا
قانون،اهراکدامابیشههتراباشههد.اایناجریمهاعالوهابراجریمهامذکورادرابندا«ب»امادها()22اقانونا
پایانههایافروشگاهیاواسامانهامؤدیانااستاکهامؤدیابهادلیلاعدماربتنامادراسامانهامؤدیاناباایدا
بپردازد.
ب-اکتمهانامعهامههه،ابیشاظاهاریایهاااکماظاهاری،اربهتامعهامهههادودابههانهاماغیرایهااامعهامهههاغیرا
بهانامادود،ااسهههتنادابهااسهههناداصهههوریاواهراعملادیگریاکهابهاکماظااریامالیاتایاااسهههتردادا
غیرواقعیامنجراشههود:ادوابرابرامالیاتاوعوارضاپردادتنشههدهاتااموعدامقررادرامادها()4ااینا
قانوناوادراصورتاتکراراتدهفاقبلاازادوسال،اسهابرابرامالیاتاپردادتنشده.
ج-ادریافتامالیاتاواعوارضاتوسههههطااشههههداصاغیرمجاز:ادوابرابرامالیاتاواعوارضا
دریافتی.
ناقانونادرامواعدامقرر،اموجبا
تهااواعوارضاموضهوعااای ا
دای ارادراپردادتاماالایا ا
ماده-40اتأ ا
تنشهدهاوامدتا
تاواعوارضاپرداد ا
ناد اودرصهدا ا(%2ا)ادراماه،انسهبتابهاماالایا ا
یابها امایزا ا
تعهقاج ارایم اها ا
کاکها
تاواعوارض،اه ارای ا
یاماهتاتسهاهایامااظاارنامهاایااسهررسهاایاداپردادتاماالایا ا
دای اراازازماناانقضها ا
تأ ا
مقدماباشدا،ادواهدابوادا.
فصل نهم -تخصیص ،انتقال و توزیع مالیات
ضاموضهههههوعاموادا(،)7ا()28اوا()30اایناقهانوناواجریمههههایا
مااده-41امهالیهااتاواعوار ا
مربوطابهاآناااپساازاکسراکسوراتاقانونی،ابه ترتیبازیراتوزیمامیشود.
-1ابیسههتاواهفتاصههدمدرصههدا()%0/27اازامالیاتاواعوارضاموضههوعامادها()7ااینا
قانونابرایاتوسهههعهاورزشامدارس،اورزشاهمگانی،اورزشاروسهههتاییاواعشهههایری،اورزشا
بههانوان،اورزشامعهولناواجههانبههازان،اورزشاقارمههانی ،افههدراسهههههایون ابینالمههی اورزشهههایا
زوردانهایاواکشهتیاپاهوانی،ااموراجواناناواتوسهعهازیرسهادتهایاورزشاادتصهاصاميیاب اد.ا
این امبهغادراردیفههای ا مربوطابههاوزارتاورزشاواجوانهاناواوزارتاآموزشاواپرورشادرا
بودجههاسهههههنواتیاپیشبینیامیشهههههوداواپساازامبهادلههاموافقتنهامههادراادتیهااراایناوزارتدهانههاقرارا
می یرد.اپردادتاهر ونهاوجایاازامحلامنابماموضهوعاایناقانونابهاهراشهکلاوابهاهرانحوابها
ورزشاحرفهایاممنوعااستاوادراحكماتصرفاغیرقانونیادراوجوهاوااموالادولتیااست.
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-2ایهاکناماازامهالیهااتههااواعوارضاوصهههههولیامهادها()7اوابنهدههایا«الف»اوا«ب»امهادها
()28اایناقهانونابهه عنوانامهالیهاتاسهههههالمهتابههاوزارتاباهداشهههههت،ادرمهاناواآموزشاپزشهههههکیا
ادتصاصاميیابد.
-3اباقیمانده،ابهانسهبتامسهاویاسهامادرآمداعمومیاکشهوراواسهاماشهارداریهااوادهیاریهاا
میباشهد.اسهامادرآمداعمومیابهاعنوانامالیاتابه حسهابادزانهداریاکلاکشهوراواریزامیشهو اد.ا
سهاماشهارداریهااوادهیاریهاابهعنواناعوارضاحسهباموردابهاحسهاباتمرکزاوجوهاادارهاکلا
امورامالیاتیااسهتاناواحسهاباتمرکزاوجوهاوزارتاکشهورا(سهازماناشهارداریهااوادهیاریهايا
كشور)اواریزامیشود .ا
یاسههاماشههارداريها،ادهیاريهااواروسههتاهایافاقدادهیا اریا
تبصههره-اعوارضاواجریمهها ا
موضههوعاایناقانونابهاحسههابهايارابطياكهابناابهادردواسههتاسههازماناواوزارتاكشههوراتوسههطا
دزانه دارياكلاكشههوراحسههباموردابهاناماحسههاباتمركزاوجوهاادارهاكلامالیاتيااسههتاناواوزارتا
كشهورا(سهازماناشهارداريهااوادهیاريهاياكشهور)اافتتاحامي ردد،اواریزاميشهود.اعوارضاسهاما
یامتعهقابهاآن،ادرآمدادولتانبودهاوا
یافاقدادهیاریاواجریمهها ا
شهارداريها،ادهیاريهااواروسهتاها ا
سهههازماناموظفااسهههتاصهههددرصهههدا()%100اآناراامطابقاباامقرراتامادها()42اایناقانونابها
صههههورتاماهانهابهاحسههههابهاياذيربطامذكوراواریزانماید.ارعایتاحكماایناتبصههههرهادراطولا
اجراياقانونابرنامهاششماتوسعهاالزاميااست.
ماده-42اسهههاماشهههارداریها،ادهیاریها،اروسهههتاهایافاقدادهیاریاوامناطقاعشهههایری،ا
براساساترتیباتاذیلابهاحساباتمرکزاوجوهاوزارتاکشورا(سازماناشارداریهااوادهیاریهایا
کشهور)اواحسهاباتمرکزاوجوهاادارهاکلاامورامالیاتیااسهتاناذیربطانزدادزانهداریاکلاکشهورا
برایاتوزیمابیناشارداریهااوادهیاریهااواریزامیشود:
الف-اعوارضاواجریمههههايامربوطابههامهادها()7اوابنهدههایا«ب»اوا«پ»امهادها()28ابهها
حساباتمرکزاوجوهاادارهاکلاامورامالیاتیااستاناواریزاتاابراساساشادصاجمعیتادراسرزمینا
اصهههیامیاناشههارداریها،ادهیاریها،افرمانداريهاا(سههاماروسههتاهایافاقدادهیاری)اواادارهاکلا
اموراعشایرااستانا(سامامناطقاعشایری)اتوزیماوابهاحساباآناناواریزا ردد.
ب-اعوارضاواجریمههههایامربوطابههابنهدههایا«الف»اوا«ت»امهادها()28اوامهادها()30ابهها
حساباتمرکزاوجوهاوزارتاکشورا(سازماناشارداریهااوادهیاریها)اواریزمیشوداتاابراساسا
شهادصاجمعیتامیاناشهارداریها،ادهیاریها،اروسهتاهایافاقدادهیاریاوامناطقاعشهایریاتوزیما
ردد.
تبصههره-1اسههاماروسههتاهایافاقدادهیاریابهاحسههابافرمانداریاشههارسههتانامربوطهاواریزا
ميشههوداتااباامشههارکتاسههایرادسههتگاهاایااجرائیامربوطهابرایااموراعمرانیاواآبادانیاهمانا
روسهتاهااهزینهاشهود.ادسهتورالعملااجرائیاایناتبصهرهاظرفامدتاسههماهاپساازاابالغاایناقانونا
توسههطاوزارتاکشههورا(سههاازماناشههارداریهااوادهیاریها)اواوزارتاامورااقتصههادیاواداراییا
(سازمان)اتصویباميشود.
تبصهره-2اسهامامناطقاعشهایریاازاعوارضاواجریمههایامربوطابهامادها()7اوا()28ااینا
قانونابهاادارهاکلااموراعشایراهرااستاناواریزامیشوداتاابراساساشادصاجمعیتامیانامناطقا
عشایریاتوزیما ردد.
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تبصهره-3ادراراسهتایااجرایااحکامااینامادهاشهارهایاجدیداتازهاتأسهایسافاقداشهارداریاازا
نظراموضوعااینامادهاحسبامورداشارداریاتهقیامیشوند.
تبصههره-4ایکدرصههد()% 1اازامالیاتاواعوارضابراارزشاافزودهاموضههوعامادها()7اوا
بنهدههايا«ب»،ا«پ»اوا«ت»امهادها()28اایناقهانونابههمنظوراتهأمین امنهابمامهالی اموردانیهاازا
(هااوانواحیاصهههنعتیابرایاایجاد،اتكمیلاوانگاداريازیرسهههادتها،امدیریتاپسهههمانداوا
شهههار ا
حیا
(هااوانوا ا
فاضههالب،اارائهاددماتاشههاریاواکمربنداسههبزادرامحوطهادادلاوااطرافاشههار ا
صهنعتيادراحسهاباویژهایاکهابهادردواسهتاوزارتاصهنعت،امعدناواتجارتا(سهازماناصهناایما
(هایاصههنعتیاایران)اواتوسههطادزانهداریاکلاکشههوراافتتاحامیشههود،اواریزا
کوچکاواشههار ا
(هایاصههنعتیا
می ردد.اوزارتاصههنعت،امعدناواتجارتا(سههازماناصههنایماکوچکاواشههار ا
ایران)امكهفااسههتابرااسههاساضههرایباوادسههتورالعمهیامنابماحسههابامذکوراراامیاناشههركتا
شهارك هاياصهنعتيااسهتانياواشهركتااياددماتياموضهوعاقانونانحوهاوا ذاریامالکیتاواادارها
(هایاصنعتیامصوبا1387/2/31ا باااصالحاتاواالحاقاتابعدياتوزیمانماید.
اموراشار ا
تبصههره-5ادهدرصههدا()%10اازامالیاتاواعوارضابراارزشاافزودهاموضههوعامادها()7اوا
بنهدههايا«ب»،ا«پ»اوا«ت»امهادها()28اایناقهانونادریهافتياازاشههههركتاهايافنهاورامسههههتقرادرا
پهاركههاياعهماوافنهاورياكههابهابهتافروشاكهالههايادانشابنیهاانابههاسهههههازمهاناپردادهتاكردهانهد،ابهها
منظوراایجاداواتوسعهاوانگاداريازیرسادتهااوافضاهاياعمومي،اآموزشي،اپژوهشياوافناوريا
واارائههادهادمهاتاشههههاريابههاهمهاناپهاركاعهماوافنهاورياادتصهههههاصاميیهابهدا.اآییننهامههااجرائیاااینا
تبصههرهابایداظرفامدتاشههشماهاپساازاابالغاقانونابهاپیشههناا ادامعاونتاعهمیاوافناوریاریاسههتا
تاوافنهاوریا،اوزارتاباهداشهههههت،ادرمهاناواآموزشاپزشههههكياوا
جماوری،اوزارتاعهوم،اتحقیقها ا
وزارتاامورااقتصادیاواداراییابهتصویباهیأتاوزیرانارسد.
تبصره-6ا محلاکدذامالیاتاارزشاافزودهاواحدهاياتولیديامحلااستقراراآناااميباشد.
تبصهره-7اسهاماشهارداريها وادهیاریهااازامحلامنابماحاصهلاازابندهایا«پ»اوا«ت»ا
مادها()28اایناقانونابایدامطابقابااسههایاسههتهایاابالغیاشههورایعالیاسههالمتاواامنیتاغذاییا
هزینها ردد.اتصههمیم یریادرادصههوصانحوهاهزینه¬کردامنابمامزبورادراکالنشههارهاابرعادها
کمیتهایامتشههکلاازافرماندار،اشههارداراوانمایندهاوزارتاباداشههت،ادرماناواآموزشاپزشهه اکیا
است.
تبصهههره-8اهر ونهابرداشهههتاازاحسهههاباتمرکزاوجوهابهجزاپردادتابهاشهههارداریهااوا
دهیاریهااوااشداصامذکورادرااینامادهاممنوعااست.
تبصهره-9اسهاماشهارداریها،ادهیاریهااواروسهتاهایافاقدادهیاریاازامالیاتاواجریمههایا
صاندارداواسهازمانا
وصهولیاموضهوعااینامادهادرآمدادولتانیسهتاوانیازابهاطیامراحلاتدصهای ا
امورمالیاتیاواسههازماناشههارداريهااوادهیاريهاياكشههورامکهفنداکهاوجوهامذکورارااحدککرراتاا
صاصههددرصههدا()%100ابهاحسههاباشههارداریهااوادهیاریهااواریزا
پانزدهماماهابعدابااتدصههای ا
نماید.
تبصره-10احذفاشد.
تبصههههره 11ا-اكار روهيامركباازاوزارتاكشههههور،اسههههازماناامورامالیاتياوایكاناظراازا
مجهساشهورايااسهالميابرايانظارتابراحسهنااجرايااینامادهاتشهكیلاوا زارشاعمهكردااینامادها
25

همهاسههالهاتوسههطاسههازماناامورامالیاتياواوزارتاكشههورابهاكمیسههیونااقتصههاديامجهساشههورايا
اسالمياارائهامي ردد.
تبصره-12اسازمانامکهفااستادرامقاطماسهماههامیزاناوصولامالیاتابراارزشاافزودها
واسهاماهریکاازاشهارداریها،ادهیاریها،افرمانداریهااوامناطقاعشهایریارااازاطرقامناسهبا
بهااطالعاعمومامردمابرساند.
ماده-43ابیسهتاواپنجدرصهدا()%25اازامالیاتادریافتياسهامادولتاموضهوعامادها()7ااینا
قانونادریافتیاازاقبوضابرقامشهههترکین،اهمزماناباادریافتاتوسهههطاسهههازماناامورامالیاتی،ابها
حسههاباویژهايانزدادزانهداریاکلاکشههوراواریزامی ردد.ادزانهداریاکلاکشههورامکهفااسههتا
مبالغادریافتیاهراماهارااتااپانزدهماماهابعدابهاحسهاباسهازماناانرژیهایاتجدیدپذیراوابارهوریا
صامبهغامذکورادراحکماتصههرفاغیرمجازا
انرژیابرقاایرانا(سههاتبا)اواریزانماید.اعدماتدصههای ا
درااموالاعمومیااسهت.اصهددرصهدا()۱۰۰%امنابمادریافتیاموضهوعااینامادهاازاطریقاردیفا
یااردیفهاییاکهابرایااینامنظورادراقوانینابودجهاسهههنواتیاپیشبینیامیشهههود،اصهههرفادریدا
تضمینیابرقاتجدیدپذیراواپا(اغیردولتیاباااولویتامناطقامحروماواروستاهاامي ردد.
ضاواجریمههههاياآلینهد یاموضههههوعامهادها()29اایناقهانوناپساازاواریزابها
مااده-44اعوار ا
حسهههاباتمرکزاوجوهاادارهاکلاامورامالیااتیااسهههتانابراياهراشهههارسهههتانابهانسهههبتاجمعیتاباینا
شههارداریهاا،ادهیاریهااوافرمانداریهاا(سههاماروسههتاهایافاقدادهیاریاوامناطقاعشههایری)اهمانا
شهارسهتاناتوزیمامی ردد.ادراصهورتیاکهاآلود یاواحدهایابزرگاتولیدیا(پنجاهانفراوابیشهتر)ابها
بیشاازایکاشههارسههتانادرایکااسههتاناسههرایتاکند،اعوارضاآلیند ياهراشههارسههتانابهانسههبتا
لینهدها،ادراکمیتههایامرکهباازارئیساسههههازمهانابرنهامههاوا
جمعیهت،اارراپهذیریاوافهاصهههههههاازاواحهداآ ا
یاذیربط،امدیرکلامحیطازیسهتاوامدیرکلااموراماالایااتیا
بودجهااسهتاناوافرمانداراناشهارسهتانها ا
استانابیناشارستانهایامتأرراتوزیمامیشود.
تبصهره-1ادراصهورتیاکهاشهارسهتانهایامتأرراازاآلود یادرادوایااچندااسهتاناواقماشهدها
باشهند،ااعضهایاکمیتهاتوزیمکنندهاعوارضاآلود یاواحدهایابزرگا(پنجاهانفراوابیشهتر)امتشهکلا
ازانمایندهاسههههازمانابرنامهاوابودجهاکشههههور،ارؤسههههایاسههههازمانهایامدیریتاوابرنامهریزيا
اسهههتانهایاذیربط،انمایندهاسهههازماناحفاظتامحیطازیسهههتاوانمایندهااداراتاکلاامورامالیااتیا
اسهتانهایامربوطهابراسهاساسهایاسهتهایااعالمیاسهازمانابرنامهاوابودجهاکشهورااقدامابهاتوزیما
عوارضاآلود یاميكنند.
تبصهههههره-2اعوارضاواجریمههههاياآلینهد يادرامنهاطقاآزاداتجهاري-اصهههههنعتياواویژها
اقتصهاديادرامواردياكهاشهاردارياوایاادهیاريادرامناطقامذكورامسهتقرانميباشهد،احسهباموردا
بهاحسابامنطقهاآزاداتجاري-اصنعتياوایااویژهااقتصاديامربوطهاواریزامي ردد.
ماده-45ایکاواحدادرصههههدامالیاتادریافتیاسههههامادولتاموضههههوعامادها()7اایناقانون،ا
همزماناباادریافتاتوسهطاسهازمان،ابهاحسهابادزانهداریاکلاکشهوراواریزامی ردد.ادزانهداریا
کلاکشهورامکهفااسهتامبالغادریافتیاهراماهارااتااپانزدهماماهابعدامطابقاسهامهایامشهدصاشهدها
دراجدولاپیوستابهاحسابادستگاههایامذکوراواریزانماید .ا
جدول پیوست :موضوع ماده ()45
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ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

نام دستگاه
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای(وزارت راه و شهرسازی)
راه روستایی(وزارت راه و شهرسازی)
آب روستایی(وزارت نیرو)
بنیاد مسکن انقالب اسالمی
سازمان هالل احمر جمهوری اسالمی ایران
کمیته امداد امام خمینی(ره)
زیرساخت پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور
وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی

درصد تخصیص
%10
%15
%10
%15
%10
%10
%5
%20
%5

ماده-46اعوارضاواجریمههاياموضهههههوعابندهايا«الف»اوا«ب»امادها()31اایناقانونا
مسههتقیما أابهاحسههاباشههارداريهااوایاادهیاریهايامحلاسههکونتامالکاکهاهنگاماصههدوراپال(ا
انتظامیاربتاشههدهااسههت،اواریزامی ردد.اشههارداریهایاشههارهایاآلودهامکهفنداصههددردرصههدا
عابندا«ب»امادها()31اایناقانوناراابراياکمکابها
()%100ادرآمداحاصهلاازاعوارضاموضهو ا
توسعهاوانوسازياناو اناحملاونقلاعمومياشارهایاآلودهاهزینهانمایند.
ماده-47احذفاشد
لههاياوارداتياكههاحقوقاورودياآناهاا
مااده-48امعهادلادوازدهادراهزاراارزشا مركياكها ا
وصهولامي شهود،اتوسهطا مركاجماوريااسهالمياایرانابهاحسهاباتمركزاوجوهاوزارتاكشهورا
(سهههازماناشهههارداريهااوادهیاريهااكشهههور)اواریزاشهههدهاتاابهانسهههبتاسهههیزدهدرصهههد()%13ا
كالنشهارها،اسهياواپنجدرصهد()%35اواپنجاهاوادودرصهد()%52اسهایراشهارداريهااوابرااسهاسا
صهاییاكهابااپیشهنااداوزارتاكشهورابهاتصهویباهیأتادولتاميرسهد،اصهرفاكمكاواایجادا
شهاد ا
درآمداپایدارابراياشههارداريهااوادهیاريهااواروسههتاهايافاقدادهیارياواعشههایرا ردد.اوزارتا
کشهورامکهفااسهتاوصهولیاهراماهارااتااپانزدهماماهابعدابراسهاساسهامهایاتعیینشهدهابهاحسهابا
شهارداریهااوادهیاریهااواریزانمایداواهر ونهابرداشهتاازاحسهاباتمرکزاوجوهابهاجزاپردادتا
بهاشارداریهااوادهیاریهااواروستاهايافاقدادهیارياواعشایراممنوعااست.
ماده-49ایکنامامالیاتهااواعوارضاوصههههولياموضههههوعامادها()7اوابندهايا«الف»اوا
«ب»امادها()28اایناقانونابهعنوانا«مالیاتاسهالمت»،اهمزماناباادریافتاتوسهطاسهازماناامورا
مالیاتی،ابهاحسههابادزانهداریاکلاکشههوراواریزامی ردد.ادزانهامکهفااسههتامبالغادریافتیاهرا
ماهارااتااپایاناپانزدهماماهابعدابهاحسهههاباوزارتاباداشهههت،ادرماناواآموزشاپزشهههکیاواریزا
صامبهغامذکورادراحکماتصرفاغیرمجازادرااموالاعمومیااست.
نماید.اعدماتدصی ا
صههددرصههد()۱۰۰%امنابمادریافتیاموضههوعااینامادهاازاطریقاردیفایااردیفهاییاکها
برایااینامنظورادراقوانینابودجهاسهنواتیاپیشبینیامیشهودابهاپیشهگیریاواپوشهشاکاملادرمانا
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افراداسهاکنادراروسهتاهااواشهارهایادارایابیسهتاهزارانفراجمعیتاواپایینتراواجامعهاعشهایریا
ع)،اادتصهاصامییابداواپساازاتحققاهدفامذکورانسهبتابهاتکمیلاوا
(دراچاارچوبانظاماارجا ا
تأمیناتجایزاتابیمارسههههتهانیاوامراکزاباهداشهههههتیاوادرمانیاباااولویهاتابیمارسههههتهانهایامنهاطقا
توسههعهنیافته،امصههارفاهیأتاامنایاارزیاواارتقایاسههطحابیمهابیماراناصههعبالعالجاواافرادا
لیابیسهتاهزارانفراجمعیتااقداما
تحتاپوشهشاناادهایاحمایتیادارجاازاروسهاتاهااواشهارهایابا ا
شههود.اهر ونهاپردادتاهزینههایاپرسههنهیانظیراحقوقاوامزایا،ااضههافهاکار،اکمکهایارفاهی،ا
پهاداش،افوقالعهادهههایامهأموریهات،اکهارانهه،ابارهوری،امهدیریهات،انوبهتکهاری،ادیوناوامهاننهداآناوا
هزینههههایااداریانظیرااقالمامصهههههرفیااداریاواتهأمیناارهاریهاهاوامنصهههههوبهاتااداریاازااینامحهلا
ممنوعااست.
ماده-50اصهددرصهدا()۱۰۰%اسهامادولتاازامنابماموضهوعابندا«ت»امادها()28اپساازا
كسهراوجوهاموضهوعاتبصهرهاهايا()4او()5امادها()42اایناقانوناازاطریقاردیف¬هاییاکهادرا
بودجههایاسهههنواتیامشهههدصامیشهههود،اجاتاکنترل،اپیشهههگیریاواکاهشامصهههرفاددانیاتاوا
درمانابیماریهااواعوارضاناشیاازامصرفاآن،اآموزشاواتوسعهاورزشابهادصوصاورزشا
همگانیادرامدارسادراادتیاراوزارتدانههایاباداشههههت،ادرماناواآموزشاپزشههههکی،اورزشاوا
جواناناواآموزشاواپرورشاوابهاترتیبابهانسههبتاچالدرصههد(،)%40اچالدرصههد()%40اوا
بیسهههتدرصهههد()%20اقرارامي یرد.اهر ونهاهزینهکردادراسهههایرابرنامههااوامغایراباااقداماتا
تعییناشدهادرااینامادهاممنوعااست.
ماده-51اصههددرصههد()۱۰۰%ا سههامادولتاازامنابماموضههوعابندا«پ»امادها()28اپساازا
كسهههراوجوهاموضهههوعاتبصهههرهاهايا()4او()5امادها()42ایناقانوناازاطریقاردیفهاییاکهادرا
بودجههایاسهههنواتیامشهههدصامیشهههود،ابرایاپیشهههگیریاوامقابههاباابیماریهااواعواملادطرا
سههالمتیاکهابیشههتریناهزینهااقتصههادیاوااجتماعیاراادارند،اتغییراوااصههالحاالگویامصههرفاوا
سههههبکازند ی،اتوسههههعهاورزشاهمگانیاواورزشابانوانابهانسههههبتاهفتاددرصههههد()%70اوا
سههایدرصههد()%30ادراادتیاراوزارتدانههایاباداشههت،ادرماناواآموزشاپزشههکیاواورزشاوا
جواناناقرارامي یرداتاادراقالباتدابیرابدشهایاوافرابدشهایاسهالمتاکهابهاتصهاویباشهورایعاالیا
سههالمتاواامنیتاغذاییامیرسههد،اهزینهاشههود.اهر ونهاهزینهکردادراسههایرابرنامههااوامغایراباا
اقداماتاتعییناشدهادرااینامادهاممنوعااست.
ماده-52امنابماحاصههلاازامالیاتهاياموضههاوعاموادا()32اوا()33اایناقانوناسههامادولتا
استاوابهاحسابادزانهداریاکلاکشوراواریزاميشود.
فصل دهم -سایر مقررات
ماده-53اشههوراهايااسههالمياشههاراوابدشاميتواننداصههرفاأادراچاارچوباابالغیهاوزیرا
کشههوراوادرااجراياقانوناتشههكیالت،اوظایفاواانتداباتاشههورايهايااسههالمياكشههوراواانتدابا
شههاردارانامصههوبا1375/3/10اوااصههالحاتابعدياآنابراياتأمیناهزینههاياشههاراواروسههتاا
نسههههبتابهابرقرارياواوضههههماعوارضامحهيااعماازاعوارضابراسههههادتمانها،امسههههتحدرات،ا
تأسهههیسهههات،اتبهیغاتامعابراوافضهههاهاياشهههارياواروسهههتایياواارزشاافزودهاناشهههياازااجرايا
طرحااياتوسهعهاشهارياواروسهتایياوادارایيهاياغیرمنقولادرامحدودهاواحریماشهاراوامحدودها
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ضامذکوراراابااتوجهابها
روستاااقدامانمایند.اوزیراکشوراموظفااستاعناوینامأدذاوانرخاعوار ا
شههرایطاهرامنطقهاجغرافیایيابااهمکاریاشههورایعالیااسههتانهااحداکرراتااپایاناآذرماهاهراسههالا
تعییناوابهاشوراهایااسالمیاشاراوابدشاابالغانماید.
تبصهراه 1ا-ابرقرارياهر ونهاعوارضاواسهایراوجوهابراياانواعاكالهاياوارداتياواتولیدياوا
همچنیناارائهاددماتاكهادراایناقانوناتكهیفامالیاتاواعوارضاآناااتعییناشههدهااسههتااعماازامعافا
ایاامشهمول،اهمچنینابرقرارياعوارضابهادرآمدهايامأدذامحاسهبهامالیات،اسهوداسهااماشهركتاا،اسهودا
اوراقامشهاركت،اسهوداسهپرداه ذارياواسهایراعمهیاتاماليااشهداصانزدابانكاااوامؤسهسهاتااعتباريا
تا.اعوارضاواوجوهااکداذشهدها
غیربانكيامجاز،اتوسهطاشهوراهايااسهالمياواسهایرامراجم،اممنوعااسه ا
ناقانونامطابقابااسهاای اراقوااناینا
یهااازاجزءا ا()10ابندا«الف»امادهاا()9ااای ا
یهااواد اهایا ار ا
توسهطاشهاردا ار ا
تا.
ناتبصرهاانایس ا
تامربوطه،امشمولاحکمااای ا
وامقررا ا
تبصهره-2اشهوراهايااسهالمياشهاراوابدشاموظفندانسهبتابهاوضهماواتغییراعوارضامحهيا
دراچاارچوباابالغیهاوزیراکشهوراتااپانزدهمابامنماهاهراسهالابرايااجراءادراسهالابعدااقداماوا
پساازاتصویبااعالماعموميانمایند.
ماده-54اپروندههایامالیاتابراارزشاافزودهاکهاتاریخاتعهقاآناااقبلاازالزمالجراءشهههدنا
ایناقانونااسهههت،اازانظراتعیینامأدذامشهههمولامالیاتاوانرخامالیات،اجرائماواتکالیفامؤدیاناوا
مأمورانامالیاتیاوانحوهارسهههاید یاتابماقانونامالیاتابراارزشاافزودهامصهههوبا1387/2/17اباا
اصههههالحاتاواالحاقاتابعديامیباشههههد،ااماادراموردارفماادتالفاسههههازماناباامؤدی،اقطعیت،ا
وصول،اتوزیماواتسویه،اتابمااحکاماوامقرراتاایناقانونااست.
مااده-55اازاتهاریخالزم الجراءشهههههدناایناقهانون،ااحکهامامربوطابههامهالیهااتاواعوارضادرا
قوانینازیرانسخامي ردد:
-1اقانونامالیاتابراارزشاافزودهامصوبا1387/2/17اباااصالحاتاواالحاقاتابعديا(بها
اسهترناءاحکمامادها()28اقانونامذکورانسهبتابهاجامعهامشهاورانارسهمیامالیاتیاایراناواتبصهرها
()1امادها()39اآناقانونانسبتابهاعوارضاموضوعابندا()3امادها()41اایناقانون)
-2ابنهدا«ب»امهادها()6اوابنهدا«ر»امهادها()33اوامهادها()73اوامهادها()94اقهانونابرنهامهها
پنجسهههالهاشهههشهههماتوسهههعهااقتصهههادی،ااجتماعیاوافرهنگیاجماوریااسهههالمیاایرانامصهههوبا
1395/12/14
-3امادها()69ااقانوناالحاقابردیاموادابهاقانوناتنظیمابدشهایاازامقرراتامالیادولتا()2ا
مصوبا1393/12/4
-4ااحکهامامهادها()34ااقهانونارفماموانماتولیهادارقهابهتپهذیراواارتقهایانظهامامهالیاکشهههههورا
مصوبا1394/2/1ادرادصوصامالیاتابراارزشاافزوده
-5اموادا()18اوا()47اقانونااصالحانظاماصنفياكشورامصوبا1392/6/12
ماده-56امواردازیراازاشمولاحکماایناقانونامسترنياميباشند:
یااایرانا
یااسهال ام ا
یاجماو ار ا
یاوافرهن اگ ا
عا
 1ا-اقانونابرنامهاپنجسهالهاشهشهماتوسهعهااقتصهادي،ااجتما ا
مصهوبا14ا12/ا1395/اباااصهالحاتاواالحاقاتابعدي؛ا(بهااسهترناءامواردامنسهوخادرامادهاا()55ااینا
نا،ابنهدا«ب»امهادها ا()6اوابنهدا«ر»امهادها ا()33اوابنهدا«ب»امهادها ا()52اوامهادها ا()73اوامهادها ا()94ا
قهانو ا
نامذكو ارا)
قان او ا
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-2اقانونامالیاتهايامستقیمامصوبا1366/2/3اباااصالحاتاواالحاقاتابعدي
 -3اقههانون اچگونگياادارهامنههاطقاآزاداتجههاري -اصهههههنعتي اجماوري ااسهههههالمياایرانا
مصوب1372/6/7اباااصالحاتاواالحاقاتابعدي؛
 4ا-اقانونامقرراتاتردداوسههایلانقهیهادارجيامصههوبا12ا4/ا1373/اباااصههالحاتاواالحاقاتا
بعديا؛
-5اعوارضاآزادراهها،اعوارضاموضهههوعامادها()12اقانوناحملاوانقلاواعبوراكالهايا
دارجياازاقهمرواجماوريااسالمياایرانامصوبا1374/12/22اباااصالحاتاواالحاقاتابعدي؛
-6اقانونانحوهاتأمیناهزینههايااتاقهايابازر انياواصههنایماوامعادناجماوريااسههالميا
ایراناوااتاقاتعاونامصوبا1372/8/11اباااصالحاتاواالحاقاتابعدي؛
-7امادها()63اقانوناوصههههولابردياازادرآمدهايادولتاوامصههههرفاآنادرامواردامعینا
مصوبا1373/12/28اباااصالحاتاواالحاقاتابعدي؛
-8اقانوناامورا مرکیامصههوبا1390/8/22اباااصههالحاتاواالحاقاتابعدي؛ا(بهااسههترناءا
تعریفاحقوقاورودياواسایراوجوهاموضوعابندا«د»امادها)1
-9اموادا(58،65و)70اقانوناالحهاقابردیاموادابهاقانوناتنظیمابدشهههههایاازامقرراتامالیا
دولتا()2امصوبا1393/12/4اباااصالحاتاواالحاقاتابعدي؛
-10امادها()87اقانوناوصهههولابردياازادرآمدهايادولتاوامصهههرفاآنادرامواردامعینا
مصوبا1373/12/28اباااصالحاتاواالحاقاتابعدي؛
 -11ابنههدهههای ا«الف»اوا«ب»امههادها()30اوابنههدا()3امههادها()48اقههانونااحکههامادائمیا
برنامههایاتوسعهاکشورامصوبا1395/11/10اباااصالحاتاواالحاقاتابعدي؛
-12اتبصهرها()5امادها()28اقانونارفماموانماتولیدارقابتاپذیراواارتقایانظامامالیاکشهورا
مصوبا1394/2/1
-13امهادها() 7ااقهانوناتوسههههعههاابزارههااواناهادههايامهالياجهدیهدابههمنظوراتسهههههایهلااجرايا
سیاستهاياكهيااصلا()44ااقانونااساسيامصوبا1388/09/25
-14اقانوناتوسعهاواحمایتاازاصنایمادریایيامصوبا1387/2/29
ماده-57اتاریخااجرایاایناقانوناازادوادورهامالیاتیاپساازادورهاابالغاآنااست.
تبصهههره-اتااتاریخالزمالجراءشهههدناایناقانون،اقانونامالیاتابراارزشاافزودهامصهههوبا
/2/17ا1387اباااصالحاتاواالحاقاتابعدیالزمالجراءااست.
ماده-58امتنازیراجایگزینامادها()238اقانونامالیاتهایامسهتقیمامصهوبا1366/12/3اباا
اصالحاتاواالحاقاتابعديامیشوداوابهاقانونامالیاتابراارزشاافزودهاتسریامییابد:
«ماده-238ا درامواردياکهابرگاتشههههدیصامالیاتاصههههادراوابهامؤدياابالغاميشههههود،ا
چنانچهامؤديانسهبتابهاآنامعترضاباشهداميتوانداظرفامدتاسهيروزاازاتاریخاابالغاشهدصهاأایاا
بههاوسهههههیهههاوکیهلاتهامالدتیهارادودابهااارائههادلیهلاوااسههههنهاداوامهدار(اکتبهاأاازاادارهاامورامهالیهاااتیا
تقاضايارسید يامجددانماید.
مسهؤول/امسهؤولینامربوطاکهاازاطرفاسهازماناامورامالیاتیامشهدصامیشهوند،اموظفندا
پساازاربهتادردواسههههههتامؤدياواظرف اماهتياکههابیشاازاچاهلاواپنجروزاازاتهاریخاربهتا
دردواسهتانباشهدابهاموضهوعارسهید ياوادراصهورتياکهادلیلاوااسهناداوامدار(اابرازاشهدهاراا
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براياردامندرجاتابرگاتشههدیصاکافيادانسههتند،اآنارااردااوادراصههورتياکهادلیلاوااسههناداوا
مدار(اابرازياراامؤررادراتعدیلادرآمداتشهههدیصادهنداموارداتعدیلادرآمدامشهههمولامالیاتاراا
مشهدصانمایند.اچنانچهامؤدیانظرامسهؤول/امسهؤولینامربوطادراتعدیلادرآمدامشهمولامالیاتاراا
قبولانمایدادرآمدامشهمولامالیاتاتعدیلشهده،اقطعیااسهت.ادراغیرااینصهورتابرایارسهاید یابها
مابهالتفاوتاتاامبهغاموردااعتراضامؤدی،اموضوعابهاهیأتاحلاادتالفامالیاتیاارجاعاميشو اد.ا
همچنیناهر اهادلیلاوااسهناداوامدار(اابرازيامؤدياراابراياردابرگاتشهدیصایااتعدیلادرآمدا
مؤررتشههدیصاندهندابایداموضههوعاراامسههتد أ
لادراپروندهامنعکساوامراتباراابرايارسههید يابها
هیأتاحلاادتالفامالیاتیاارجاعانماید.
تبصهره-1ادسهتورالعملااجرائیااینامادهابااپیشهنااداسهازماناامورامالیاتیابهاتصهویباوزیرا
امورااقتصادیاواداراییامیرسد.
تبصههههره-2ا درامواردياكهامؤديااطالعاتامربوطهارااازاطریقاسههههامانهامؤدیانااظاارا
كردهاباشههد،امطابقااحكاما(قانوناسههامانهامؤدیاناواپایانههايافروشههگاهيامصههوب)1389ارفتارا
دواهداشد».ا ا
ماده-59امتنازیراجایگزیناتبصهههرهامادها()239اقانونامالیاتهایامسهههتقیمامیشهههوداوابها
قانونامالیاتابراارزشاافزودهاتسریامییابد:
«ماده-239ا درامواردياکهابرگاتشهههدیصامالیاتاطبقامقرراتاتبصهههرها()1اواقسهههمتا
کدیراتبصهههرها()2امادها(ا)203اوامادها(ا) 208اایناقانوناابالغاشهههدهاباشهههداوامؤديابهشهههرحا
مقرراتااینامادهااقدامانکردهاباشهدادراحکمامعترضابهابرگاتشهدیصامالیاتاشهنادتهاميشهوداوا
پروندهاامرابرایارسید یابهاهیأتاحلاادتالفامالیاتیاارجاعامی ردد».
ماده-60امتنازیراجایگزینامادها()244اقانونامالیاتهایامستقیماواتبصرههایاآنامیشودا
وابهاقانونامالیاتابراارزشاافزودهاتسریامییابد:
«ماده-244امرجمارسید يابهاکهیهااادتالفهايامالیاتياجزادرمواردياکهاضمنامقرراتا
ایناقانونامرجمادیگرياپیشبینيشههده،اهیأتاحلاادتالفاتامالیاتيااسههت.اهراهیأتاحلاادتالفا
مالیاتياازاسهانفرابهشرحازیراتشکیلامیشود:
-1ا یکانفرانمایندهاسازماناامورامالیاتياکشور.
-2ایکانفرابهاانتدابارئیساکلاداد سهتریااسهتان،اازامیاناقضهاتاشهاغلایاابازنشهسهتهایاا
سایرااشداصابصیراوامطهمادراامورامالیاتیاکهابرایامدتاسهسالامنصوبامیشود.
-3ا یکانفرانمایندهاازااتاقابازر اني،اصههههنایماوامعادناواكشههههاورزياایران،ااتاقاتعاونا
ایران،اجامعهاحسهابدارانارسهمياایران،اجامعهامشهاورانارسهمیامالیاتیاایران،امجامماحرفهاي،ا
اتاقااصههنافاایران،اشههورايااسههالمياشههار،اکانوناوکال،امركزاوكال،كارشههناسههانارسههمياوا
مشهاورانادانوادهااکهابرایامدتاسههسهالامنصهوبامیشهوند.امؤدیاهمزماناباااعتراضابهابرگا
صایهااامطهالبههامهالیهااتایکیاازامراجمااینابنهداراابههعنوانانمهاینهدهادوداجاهتاشهههههرکهتادرا
تشهههههدی ا
جهسهاتاهیأتاحلاادتالفامالیاتیامعرفیامینماید.ادراصهورتياکهابرگاتشهدیصامالیاتاابالغا
قانونياشدهاباشداوایااهمزمانابااتسهیمااعتراضابهابرگاتشدیصادراماهتاقانونيامؤدياانتدابا
دوداراااعالماننماید،ابااتوجهابهانوعافعالیتامؤديایااموضهههوعامالیاتاموردارسهههید ي،اازابینا
نمایند انامزبوراباارعایتاتبصرها()5ااینامادهایکانفراانتدابامیشود.
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تبصهره-1اجهسهاتاهیأتهاياحلاادتالفامالیاتيابااحضهوراهراسههاعضهوارسهمیتامییابدا
وارکیاهیهاأتاباااکرریهاتاآراءاقطعیاوالزم الجراءااسهههههت،اوليانظرااقهیهتابایدادرامتنارکياقیدا
ردد.
تبصهههره-2اهیأتااياحلاادتالفامالیاتيادارايااسهههتقاللاكاملابودهاواصهههرفاأاادارهاامورا
دبیردانه اياهیأتااياحلاادتالفامالیاتياواتشهههکیلاجهسهههاتاهیأتااابهاعادهاسهههازماناميباشه هاد.ا
انشهایارکیاباارعایتااصهلاعدالتاوابیطرفیاکهیهااعضهاءاوامتکیابهااسهناداوامدار(امربتهاوا
دلیلاواشهواهدامتقناوارعایتااصهولاواقواعدادادرسهایادراهماناجهسههاوایااحداکرراظرفامدتا
سهاروزاکاریاپساازابر زاریاجهسه،اتوسطانمایندهابندا()2ااینامادهابهاعملاآمدهاوابهاامضایا
تمامیااعضهههاءامیرسهههد.امؤدیایاانمایندهاقانونیاویامجازابهاحضهههوراکاملادراجهسههههاواارائها
دفاعیاتابهاصهورتاکتبیایااشهافاهیااسهت.ااظااراتاشهفاهیابایدادراصهورتجهسههاقیداوابهاامضهایا
ی،ا
ویابرسهههههد.اسهههههازمانابهمنظورااعمهالانظهارتامؤررابراعمهکرداهیهاأتاهایاحلاادتالفامالیهااات ا
مکهفااستانسبتابهامستندسازیافرآیندابر زاریاجهساتاهیأتابهانحوامقتضیااقداماكند.
تبصههره-3احقالزحمهااعضههایاموضههوعابندهایا()2اوا()3اموضههوعااینامادهامتناسههباباا
تعداداوامدتاجهسهاتاوانیزامراحل،امنابمامالیاتیاواپروندههایاموردارسهاید یاازامحلااعتباريا
کههابههاهمینامنظورادرابودجههاسهههههالنههاسهههههازمهاناامورامهالیهااتیاپیشبینياميشهههههود،امطهابقا
دسهتورالعمهیااسهتاکهاتوسهاطاسهازمانامذکوراتایهاواابالغامی ردد.احقالزحمهااعضهاابهصهورتا
متمرکزاازاطرفاسازماناامورامالیاتیاکشورابهاحسابااعضاءاپردادتامیشود.
تبصههره-4اسههازمانامکهفااسههتانمایند انامعرفیشههدهادرااجرایابندهایا()2اوا()3ااینا
مادهاراابهعنوانااعضهایاهیأتهایاحلاادتالفامالیاتیابپذیرداواباارعایتاتبصهرها()5ااینامادها
ازاآناااجاتاشرکتادراهیأتهایامزبورادعوتانماید.
تبصههره-5ااسههامیاکهیهاافرادامعرفیاشههدهاتوسههطارئیساکلاداد سههتریااسههتان،امدیراکلا
مالیاتیااسههتاناوامراجمامذکورادرابندا()3ااینامادهابهاتفکیکاشههارسههتانهاادراسههامانهایاکهابها
صهورتامتمرکزاواحداکرراظرفامدتاسههماهاپساازالزمالجراءشهدناایناقانوناتوسهطاسهازمانا
امورامالیاتیاایجادامیشهود،ادرجامی ردد.اانتداباافراداموضهوعابندهایا(،)1ا()2اوا()3ابرایا
هراپروندهادرامواردیاکهادراشههارسههتاناموردانظرابیشههتراازایکانفراوجوداداشههتهاباشههد،ابها
صهورتاتصهادفیاتوسهطاسهامانهامزبوراانجامامیشهود.اایناسهامانهامسهتقیما أازیرانظرارئیساکلا
سازمان،امدیریتامی ردد.
تبصهره-6اسهازماناامورامالیاتیاکشهورامکهفااسهتاحداقلایکاهفتهاقبلاازاتشهکیلاجهسهها
هیأتابهانحوامقتضهههایازمینهادسهههترسهههایااعضهههایاهیأتاحلاادتالفامالیاتیاراابرابرامقرراتا
مربوطهابهامندرجاتاپروندهاموردااعتراضافراهمانماید.
تبصره-7اهریکاازاافرادامذکورادرابندهایا()2اوا()3ااینامادهادراصورتیاکهابیشتراازا
سهههاجهسهههامتوالیایااچااراجهسهههامتناوبادرایکاسههالاازاحضههورادراجهسههاتاهیأتادوددا اریا
نمایند،احکماآنانالغوامیشههوداوارئیساکلاداد سههتریااسههتاناوامرجمامربوطه،احسههبامورد،ا
موظفااستاظرفادهروزاکاریافرداجایگزیناراامعرفیانماید.
تبصره-8ابهامنظورااجرایاعدالتاوااصلااستقاللاوابیطرفیاوارعایتاحقوقاشاروندیا
وانظارتامؤرر،اسهازماناامورامالیاتیامکهفااسهتاسهادتاراادارهاهیأتهایاحلاادتالفامالیااتیا
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راابهصهورتامسهتقل،اتحتاعنوانامرکزادادرسهایامالیاتیادراسهادتارادوداذیلارئیساکلاسهازمانا
ایجادانماید.اواحدهایادادرسههایامالیاتیادراهرااسههتانامسههتقلاازاادارهاکلامالیاتیااسههتاناتشههکیلا
میشود.
تبصههره-9اپساازااسههتقراراسههامانهامؤدیان،اربتااعتراضاتوسههطامؤدی،اانتدابایکیاازا
لیحهابهاهیأتهایاحلاادتالف،امشهاهدهااسهناد،ا
مراجماموضهوعابندا()3اایناماده،اارائهاهر ونها ا
مدار(اوااطالعاتاموردنیاز،اابالغاتاریخاتشهههکیلاجهسهههاتاهیأت،ااطالعاازانتایجادادرسهههایاوا
هر ونهااطالعادیگرادرادصهههههوصاپروندهادادرسهههههایامالیهااتیاازاطریقاسهههههامانهامذکوراانجاما
میشود.
تبصههره-10اسههازماناامورامالیاتیامکهفااسههتازمینهادسههترسههایاکاملامؤدیاوایاانمایندها
قانونیاویابهامفاداپروندهاموردااعتراضارااحداقلایکاهفتهاقبلاازاتشکیلاهیأتافراهمانماید.
نامادهاممنوعا
یاا()2اواا()3اموضوعااای ا
نابندها ا
تاهمزمانادرافارستانماایند ا ا
تبصراه 11ا-اعض اوای ا
تا.
اس ا
ماده-61امتنازیراجایگزینامادها()251اقانونامالیهااتهایامسهههههتقیمامیشهههههوداوابهاقانونا
مالیاتابراارزشاافزودهاتسریامییابد:
«ماده-251امؤدیایاادادسههتاناانتظامیامالیاتیامیتواننداظرفامدتادوماهاازاتاریخاابالغا
رکیاقطعیاهیهاأتاحهلاادتالفامهالیهااتیاتجهدیهادنظر،ابههااسهههههتنهاداعهدمارعهایهات اقوانیناوامقرراتا
لیلاکافیابهاشهورایاعالیامالیاتیااعتراضانموده،اتجدایدا
موضهوعهایاانقصارسهاید ی،اباااعالماد ا
رسید یاراادردواستاکنند».
ماده-62ادرابندا()3امادها()255اقانونامالیاتهایامسهتقیماعبارتا«نظرااكرریتااعضهايا
شهههوراياعاليامالیاتي»ابهاعبارتا«نظرااكرریتااعضهههاياهیأتاعمومياشهههورايعاليامالیاتيا
موضوعامادها()258اایناقانون»اتغییراميیابد.
ماده-63اتبصرهاذیلابهامادها()258اقانونامالیاتهایامستقیماالحاقامیشود:
«تبصهههره-احکمااینامادهادرامواردیاکهانسهههبتابهامواردامشهههابهاآرایامتفاوتیاتوسهههطا
هیأتهایاحلاادتالفامالیاتیاصادراشدهاباشدانیزاجاریااست».
ماده-64امتنازیراجایگزینامادها()269اقانونامالیاتهایامستقیمامیشود:
«ماده-269اتدهفاقضههاتااعضههاياهیأتهاياحلاادتالفامالیاتيادراانجاماتکالیفياکهابها
موجباقوانیناوامقرراتامالیهاتيابهاعاهدهاهیهأت هاياحلاادتالفا ذاردهاشهههههدهااسهههههت،اباااعالما
دادسهتانياانتظاميامالیاتيادرادادسهراياانتظامياقضهاتاموردارسهید ياقرارامی یرد.ادراموردا
قضهاتابازنشهسهتهاوانیزانمایند اناموضهوعابندا()2اغیرقضهاتاوابندا()3امادها()244اایناقانونا
بها تدهفاآناناباااعالمادادستانياانتظاميادرامحاکماداد ستريارسید يامیشود.
دراصهورتاتدهفاعالوهابرمجازاتامتناسهب،ابهاجبراناضهرراوازیاناواردهابهادولتابها
میزانیاکهاهیأتاعمومیاشورایعالیامالیاتیاتعییناميكند،امحکومامیشوند».
ماده-65امتنازیراجایگزینامادها()270اقانونامالیاتهایامستقیماواتبصرهاآنامیشود:
«ماده-270امجازاتاتدهفامأمورانامالیاتياوانمایند اناسههازماناامورامالیاتياکشههورادرا
هیأتاحلاادتالفادرامواردازیرعبارتااستااز:
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-1اهر اهابعداازاتشههدیصامالیاتاواغیراقابلااعتراضابودناآنامعهوماشههوداکهامأمورانا
مالیاتياوانمایند اناسهازماناامورامالیاتياکشهوراعضهواهیأتاحلاادتالفامالیاتياازاروياتعمدا
درآمدامؤديارااکمترایاابیشهتراازامیزاناواقعياتشهدیصادادهاند،اعالوهابرجبرانادسهارتاواردها
بههامیزانياکههاهیهاأتاعمومیاشهههههوراياعهاليامهالیهاتياتعیینامينمهایهدامتدهفابههامجهازاتااداريا
حداقلاسهماهاواحداکرراپنجسالاانفصالاازاددماتادولتيامحکومامیشود.
-2ادرامواردياکهامالیاتامؤدیانابرااررامسهامحهاواغفهتامأمورانامالیاتيامشهمولامرورا
زمانایاابهعهتاعدمارسهههاید یابهااظاارنامهامالیاتیا(جزادراموردااظاارنامههایياکهادرااجرايا
مادها()97اایناقانونارسید يابهاآناالزاميانیست)اغیرقابلاوصولا ردد،امقصرابهاموجبارکيا
هیأتارسهههاید یابهاتدهفاتااداریامالیاتیاازاددماتامالیاتيابرکناراميشهههوداواحسهههباموردابها
مجازاتامتناسبامقررادراقانونارسید يابهاتدهفاتااداريامحکومامیشود.
ضهههمنا أا نسهههبتابهازیاناواردهابهادولتابهامیزانياکهاهیأتاعمومیاشهههوراياعاليامالیاتيا
تشهدیصاميدهدامتدهفامسهؤولیتامدنياداشهتهاواتوسهطادادسهتاناانتظاميامالیاتيادراداد اههايا
حقوقياداد سهتريابهاایناعنوانادعواياجبراناضهرراوازیانااقامهامیشهوداوادراصهورتاوجودا
سوءانیت،امتاماتوسطادادستانياانتظاميامالیاتيامورداتعقیباجزائياقرارامی یرد.
مهأمورانامهالیهاتياکههاامرامهالیهاتيامدتوماراامجهدداأاموردااقهداماقرارادهنهدابههاموجهباحکما
هیأتارسههههاید یابهاتدهفاتااداریامالیاتیابهاانفصههههالاازاددماتادولتياازایکاالياچاارسههههالا
محکوماميشهههههونهداوادرامواردياکههابهاادادنا زارشادالفاواقمادراامرامهالیهاتياتعمهداأاوسهههههایهلا
تعقیبامؤدیانيارااکهابي تقصیرندافراهماسازندابهاموجباحکمامحاكماقضائيابهاحبساازاششماها
تاادوسالامحکوماميشوند.اداد اهااادارجاازانوبتابهاایناجرائمارسید يامیکنند.
ایناحکماشههههاملامأمورانامالیاتيانیزامیباشههههداکهادرامواردامذکورادراموادا(ا)156او(ا
)227او(ا) 239اایناقانونابهاطوراکهيابعداازاصهدورابرگاتشهدیصادراهرامرحههاياکهاباشهد،ا
بابتافعالیتادیگرامؤديااعماازاایناکهاازاهمانانوعاباشهههدایاانوعادیگرابدونابهادسهههتاآوردنا
مهدر(امربهتایهاادرادهارجاازاماههتامرورازمهانامهالیهاتياموضهههههوعاموادا()156اوا()157ااینا
قانونامطالبهامالیاتانمایند.
تبصهههههره-امجهازاتههایامقررادرابنهدههایا()1اوا()2ااینامهادهاقهابهلاتجهدیهادنظرادراهیهاأتا
رسههههاید یابهاتدهفاتااداریامالیاتیابودهاوتشههههریفاتارسههههید يابهاتدهفاتاوامجازاتاآناااجزا
درمواردياکهامقرراتاداصهيابراياآنادراایناقانوناپیشبینيشهدهااسهتامطابقااقانونارسهید يا
بهاتدهفاتااداريااست ».ا
ماده-66ادراتبصهههرها()2امادها()274اقانونامالیاتهايامسهههتقیماعبارتا«سهههازماناامورا
مالیاتیاکشهههور»اجایگزیناعبارتا«دادسهههتانیاانتظامیامالیاتی»امی ردد.احكماایناتبصهههرهاوا
احکامافصلاناماازاباباچاارماقانونامالیاتهایامستقیمابهاقانونامالیاتابراارزشاافزودهاتسریا
مییابد.
مهادهاالحهاقي-اكهیههاعوارضاوامهالیهاتاموضهههههوعاایناقهانوناكههاتوسهههههطا مركاجماوريا
اسههالمياایرانابهاصههورتاقطعياوصههولاوابهاحسههاباايامربوطهاواریزاميشههود،امشههمولاحكما
مادها()160اقانوناامورا مركيامصوبا1390/8/22اميباشد .ا
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لیحهافوقامشهتملابرا....ادراجهسههاعهنياروزا...امورخا....ماهایكازاراواسهیصهداوانوداوا
نهامجهساشورايااسالميابهتصویبارسید/.ا ا
علي الریجاني
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