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 بر ارزش افزوده اتیمال قانون
 

 اتیو کل فیتعار -اول فصل

 :ندباشيم ليمشروحه ذ فيتعار يقانون، دارا نيدر ا ر،يو اصطالحات ز ميمفاه -۱ماده

 ؛يعقد قانون ايهر نوع معامله  قياز طر ر،غيارائه خدمت به ايكاال  يعرضه: واگذار -الف

مناطق آزاد  اي كشور يبه قلمرو گمركخدمت از خارج از كشور  ايواردات: ورود كاال  -ب

 ؛يا مناطق ويژه اقتصادي يصنعت -يتجار

 ؛ينعتصخدمت به خارج از كشور  ايصادرات: صدور كاال  -پ

و عوارض متعلق به عرضه كاالها و ارائه خدمات مشمول  اتيو عوارض فروش: مال اتيمال -ت

 ن؛يدوره مع کيدر  يماليات و عوارض توسط مؤد

كاالها و خدمات مشمول ماليات  ديو عوارض متعلق به خر اتي: مالديو عوارض خر اتيمال -ث

 ن؛يدوره مع کيدر  يمؤد ياقتصاد يهاتيفعال يو عوارض برا

ر د ديخرو عوارض  اتيفروش با مال و عوارض اتيالتفاوت مالافزوده: مابهبر ارزش اتيمال -ج

 ن؛يدوره مع کي

وضع  هاياريو ده هايشهردار يبرا اتهمراه ماليقانون به نيكه به موجب ا يعوارض: مبالغ -چ

از جمله  است؛ شده انصراحت بي ، بهاز عوارض بوده يگريقانون، هرجا مراد، نوع د نيدر ا .شوديم

 .نوقان ني( ا82خودرو و عوارض موضوع ماده ) نههاي ساالعوارض ،يندگيآال عوارض واحدهاي

 .دينمايصـادرات مبادرت م اياست كه به عرضه كاال، ارائه خـدمت، واردات  ي: شخصيمؤد -ح

 .است باشد و منطبق بر فصول سال شمسيمي ماهسههر  ياتي: دوره ماليدوره ماليات -خ

 اي( يئنها يكاال )اعم از نهاده و كاال ديبابت خر يو عوارضي كه مؤد اتي: مالياتياعتبار مال -د

 .استت به موجب اين قانون پرداخت كردهخدم

  ت.وضوع اين قانون بر كاالها و خدماو عوارض م اتي: عدم تعلق مالياتيمال تيمعاف -ذ

 .آن يو اصالحات بعد 2/94/9200مصوب  ميمستق يهااتي: قانون مالميمستق يهااتيقانون مال -ر

 سازمان: سازمان امور مالياتي كشور -ز

@ACCPress
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هاي فروشگاهي و سامانه ( قانون پايانه9ماده ) «ب»موضوع بند  انهيپايانه فروشگاهي: پا -ژ

 49/7/9215مصوب  مؤديان

سامانه هاي فروشگاهي و ( قانون پايانه9ماده ) «پ»سامانه مؤديان: سامانه موضوع بند  -س

  مؤديان

و واردات و صادرات آنها، از لحاظ ماليات و  رانيعرضه كاالها و ارائه خدمات در ا -2ماده

 .اين قانون استعوارض مشمول مقررات 

 ،يداريخر يقيحق انيقانون كه توسط مؤد نيكاالها و خدمات مشمول موضوع ا -9تبصره

وب برداشته شود عرضه كاال به خود محس يمصارف شخص يكه برا يدر صورت شود،يم ديتول اي ليتحص

 ياستفاده شغل يعرضه كاال به خود برا كهيدر صورت .و عوارض خواهد شد اتيو مشمول مال شوديم

 .و عوارض نخواهد شد اتيمال ولباشد مشم

از  کيمعاوضه كاالها و خدمات در اين قانون، عرضه كاال و ارائه خدمت از طرف هر  -4تبصره

 .قانون است نيو مشمول مقررات ا شوديمحسوب م نيعاملمت

  .صدور صورتحساب مطابق با مقررات است خيو عوارض تار اتيتعلق مال خيتار -3ماده

خدمت محسوب  ايسند فروش كاال  از آنجا كهمخابرات  و قبوض آب، برق، گاز -تبصره

  .در حكم صورتحساب هستند شوند،يم

ارضي و عو اتيكل مال ي،اتيهر دوره مال يماهِ پس از انقضا انيكثر تا پاامكلف است حد يمؤد -4ماده

 ني( ا4تبصره ) تاست، با رعاي تعلق گرفته يارائه خدمات توسط و ايآن دوره به فروش كاال و  يرا كه ط

   .دينما رداختپ كند،يكه سازمان مقرر م يبترتي خود، به ياتيماده و پس از كسر اعتبار مال

 بودن معامالت هيكه نسنيقانون، اصل بر نقدي بودن معامالت است؛ مگر ا نيمطابق ا -9تبصره

در  .اشدب دهيرس نيطرف دتأيي ثبت شده و به انيمرتبط با آن در سامانه مؤد هايو پرداخت افتيو در

 .شوديم ينقدي تلق اد،قرارد اباشد، آن معامله يثبت نشده  انيقرارداد در سامانه مؤد ايكه معامله  مواردي

 يو قراردادها کشرط تمليو اجاره به يفروش اقساط رينظ يرنقديدر معامالت غ -4تبصره

صدور صورتحساب است؛ لكن  خيو عوارض همان تار اتيتعلق مال خيتار ،ايو مشاوره يمانكاريپ

نوع معامالت را تا زمان  نيفروش او عوارض  اتيبا رعايت تبصره فوق مجاز است پرداخت مال يمؤد
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و سازمان  ازدنديب ريمبلغ قرارداد توسط كارفرما، متناسباً، به تأخ اي داريپرداخت ثمن معامله توسط خر

را مشمول  يمؤد دار،يخر اينوع معامالت توسط كارفرما  نيو عوارض فروش ا اتيتا زمان پرداخت مال

در خصوص معامالت مذكور، تا زمان پرداخت ماليات و عوارض  .در پرداخت نخواهدكرد ريتأخ مهيجر

 .توسط خريدار، اعتبار مالياتي براي وي از اين بابت منظور نخواهد شد

 5/7/9250مصوب  يخدمات كشور تيري( قانون مد8موضوع ماده ) انيكارفرما هيكل -2تبصره

و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران  اقتصادي، اجتماعيششم توسعه پنجساله ( قانون برنامه 41و ماده )

 مانكاريخود به پ هايپرداخت هيكل ،يمانكاريموظفند عالوه بر ثبت اصل قرارداد پ 92/94/9218مصوب 

و عوارض متناسب با آن را به  اتيهمزمان با هر پرداخت، مال نموده،ثبت  انيدر سامانه مؤد زيرا ن

كند، بعد از  يو عوارض فروش خوددار اتيچنانچه كارفرما از پرداخت مال .دنپرداخت كن مانكاريپ

 اتيلعم قيمتعلق به آن توسط سازمان از طر يهامهيو عوارض و جر اتياصل مال ،يمهلت قانون يانقضا

 .منظور خواهدشد مانكاريو عوارض به حساب پ اتيو اصل مال وصولاز كارفرما  ياجرائ

خزانه موضوع  هياز اوراق تسو تواننديماده م نيو مهندسان مشاور موضوع ا مانكارانيپ -2تبصره 

 يو اوراق مال 9212/4/9كشور مصوب  ينظام مال يو ارتقا ريرقابت پذ ديقانون رفع موانع تول( 4ماده )

و  اتيمال هيتسو ياز دولت( برا ميمستق افتي)منوط به در شوديكه توسط دولت منتشر م ياسالم

يات و عوارض به ميزان سازمان مكلف به پذيرش اين اوراق به عنوان مال .نديعوارض خود استفاده نما

ب ساسالمي( متنا -شده آن )با نرخ حفظ قدرت خريد اسناد خزانه يا نرخ سود اوراق ماليارزش تنزيل

 ينقد ين عملكرد وصولعنوامحل به نياز ا يماليات وصول زانيم .هاي باقي مانده تا سررسيد استبا سال

تبصره سازمان مكلف است كه معادل  نيا يدر اجرا .شودياوراق محسوب م رشيسازمان در سال پذ

و  هايبه حساب عوارض شهردار يجار يهاياوراق مذكور را از محل وصول رشيسهم عوارض از پذ

 .ديمربوطه منظور نما يهاياريده

بعد پرداخت شود، ماليات و عوارض  هايدوره ايچنانچه وجه واردات خدمت در دوره  -8تبصره

  .شوديآن هم در همان دوره پرداخت م

 مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه -دوم فصل
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عضو سامانه  انيمأخذ محاسبه ماليات و عوارض فروش كاالها و خدمات، در مورد مؤد -5ماده

است كه توسط آنان در سامانه مزبور ثبت  يكيارزش فروش مندرج در صورتحساب الكترون ان،يمؤد

  .شده است

كه عضو  يانيفروش كاالها و خدمات در مورد مؤدو عوارض مأخذ محاسبه ماليات  -9تبصره

 ان،يو سامانه مؤد يفروشگاه هايانهي( قانون پا1متخلف موضوع ماده ) انيمؤد زيو ن ستندين انيسامانه مؤد

 هباشد كه توسط سازمان بر اساس اطالعات موجود در سامانارزش روز كاال يا خدمت در زمان تعلق مي

 نيهمچن .شوديمشخص م يكارشناس أتيه ايكارشناس  نييتع اي صالحياستعالم از مراجع ذ ان،يمؤد

مزبور، از دفاتر، اسناد و مدارک )اعم از  انيمؤد اتيمأخذ مشمول مال نييتع يبرا توانديسازمان م

ور را در و مدارک مذك ادمكلف است دفاتر، اسن يمؤد .دها استفاده نماي( آنيكيالكترونريغ اي يكيالكترون

 .به آنان ارائه كند يكارشناس أتيه ايكارشناس  ،ياتيصورت درخواست مأموران مال

 باشد:نمي عوارضو  موارد زير جزء مأخذ محاسبه ماليات -4تبصره

 انواع تخفيفات اعطائي؛ -الف

دهنده خدمت كننده كاال يا ارائهوع اين قانون كه قبالً توسط عرضهموض و عوارضماليات  -ب

 است؛ پرداخت شده

يا موضوعه هنگام عرضه كاال  نيكه به موجب قوان يهاي غيرمستقيم و عوارضماليات ريسا -پ

 ارائه خدمت به آن تعلق گرفته است؛

به حساب  اي يو به حساب درآمد عموم شوديوصول م نيقوان ريكه به موجب سا يوجوه -ت

 گردد؛يم زيوار هايدرآمد شهردار

وابسته به خود طبق  يرانتفاعيغ يهابه سازمان هاياريو ده هايشهردار يپرداخت يهاكمک -ث

 اشد؛بكه ماليات متعلقه به عنوان بخشي از آن احتساب نشده و مقررات موضوعه، مشروط به آنن قواني

يارانه پرداختي دولت بابت جبران تمام يا قسمتي از قيمت كاالها و خدمات مشمول  -ج

 .نشده باشدعنوان بخشي از آن احتساب روش بهكه ماليات فمشروط به آن ؛يگذارمتيق

اي مصوب دستگاهها بين شركتهاي تابعه در قوانين بودجه وجوهي كه از رديفهاي بودجه -چ

  .خدمات نباشدكه بابت خريد يا فروش كاال و شود مشروط بر آنجا ميسنواتي جابه
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( 92موضوع ماده )مجموع ارزش گمركي ) مأخذ محاسبه ماليات و عوارض واردات كاال، -6ماده 

 اتيمال .باشد( مييو سود بازرگان يورودي )حقوق گمرك( و حقوق 44/5/9216امور گمركي مصوب قانون 

 .شودمذكور جزء حقوق ورودي محسوب نمي و عوارض

 استثناي، به( اين قانون8مطابق با مأخذ موضوع ماده ) و عوارض كاالها و خدمات اتينرخ مال -7ماده

 .باشدي( م%1درصد )شده، نه حينون تصر( فصل ششم اين قا40ها در ماده )خاص كه نرخ آن يكاالها

انجام  يبرا ازيكاالها و خدمات مورد ن ديخر يبرا انيكه مؤد يو عوارض اتيمال -8ماده

و  اتيو از مال آنان منظور شده ياتيبه عنوان اعتبار مال كنند،يخود پرداخت م ياقتصاد يهاتيفعال

 شتريدر هر دوره مالياتي ب يمؤد ياتيدر صورتي كه جمع اعتبار مال .شوديفروش آنها كسر م عوارض

بعد  هايدوره ايو  مبلغ مازاد را به دوره باشد، سازمان موظف است يفروش و و عوارض اتيمال زا

مسترد گردد، سازمان موظف  يدرخواست كند كه مازاد مزبور به و يكه مؤد يدر صورت .ديمنتقل نما

ز التفاوت مذكور ابهثبت درخواست، نسبت به استرداد ما خياز تار ماهکياست حداكثر ظرف مدت 

( در %4دودرصد) زانيبه مدر غير اين صورت، مشمول خسارتي  ،دياقدام نما يجار يهايوصول حلم

ازمان و از كه توسط س باشديتأخير مماه از تاريخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت 

 يرأو  يحكم با درخواست مؤد نيا ياز اجرا نيمتخلف .گردديپرداخت م يجار هاييمحل وصول

 مصوب يبه تخلفات ادار يدگي( قانون رس1ماده )« د»به مجازات بند  يبه تخلفات ادار يدگيرس أتيه

 .شونديمحكوم م 7/1/9274

 ياهيسرما يهاييتملک دارا هايمربوط به طرح هاينهاده ديو عوارض خر اتيمال -9تبصره

  .گردديمزبور منظور م هايييتمام شده دارا ي( دولت قابل استرداد نيست و جزء بهاي)عمران

اشتغال داشته باشد و و ارائه خدمات معاف در صورتي كه مؤدي فقط به عرضه كاالها  -4تبصره

و عوارض  اتيمشمول ماليات و عوارض نباشد، مال ييا طبق مقررات اين قانون كاال و خدمات و

 .باشدها قابل تهاتر يا استرداد نميآن هاينهاده ديبابت خر يپرداخت

داشته تغال به عرضه توأم كاالها و خدمات مشمول و معاف اش يدر صورتي كه مؤد -2تبصره

كاالها و خدمات مشمول  ديتول يبرا ازيموردن هاينهاده ديكه بابت خر يو عوارض اتيصرفاً مالباشد، 

  .استرداد است ايد، قابل كسر، تهاتر است، حسب مور پرداخت كرده
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مشمول اشتغال داشته باشد،  ايبه عرضه كاالها و خدمات معاف  نظر از آنكه مؤديصرف -2تبصره

 .دباشيقابل كسر، تهاتر و استرداد م يو ديخطوط تول آالتنيمربوط به ماش ديوعوارض خر اتيمال

 ايمؤديان كه طبق مقررات اين قانون قابل تهاتر  يآن قسمت از ماليات و عوارض پرداخت -8تبصره

 .دشومستقيم محسوب ميهاي ماليات هاي قابل قبول موضوع قانوناسترداد نيست، به عنوان هزينه

 يو عوارض پرداخت اتيماده مال ني( ا2( و )4) هايتبصره تيسازمان مكلف است با رعا -0تبصره

كاالها  ديجهت خر يقبل از بهره بردار هايرا كه در دوره سيمجوز تأس يدارا يمعدن اي يديتول يواحدها

  .دينما دمستراند، واحد موردنظر پرداخت كرده اندازيو راه سيتأس يبرا ازيو خدمات مورد ن

 هاياريو ده هايكاالها و خدمات توسط شهردار ديكه در موقع خر يو عوارض اتيمال -7تبصره

ترداد اس ايقانون قابل تهاتر و  نيطبق مقررات ا گردد،يپرداخت م يو خدمات قانون فيانجام وظا يبرا

  .است

اي ههاي ديپلماتيک، پستمأموريتها، شده توسط سفارتخانهو عوارض پرداخت اتيمال -5تبصره

 باشند،ينم رانيا ياسالم ديپلماتيک و كاركنان اداري و فني آنها كه تبعه دولت جمهوريكنسولي، مأموران 

 المللي وبين ايهشده توسط دفاتر سازمانو عوارض پرداخت اتيشرط عمل متقابل و همچنين مالبه 

ل (، با ارائه اسناد و مدارک مثبته، قابيرانياريباشند )اتباع غن ميايرااعضاي آنان كه مقيم جمهوري اسالمي 

امور هاي امور خارجه و نحوه استرداد به موجب دستورالعملي است كه توسط وزارتخانه .استرداد است

 .شودياقتصادي و دارايي )سازمان( تصويب و ابالغ م
 

 هاتیمعاف -سوم فصل

  د:باشيو عوارض معاف م اتياز پرداخت مال ريعرضه كاالها و ارائه خدمات ز -9ماده

 کاالها -الف

 هانايگ ،يو باغ ينشده مشتمل بر محصوالت خام زراع يفرآور يمحصوالت كشاورز هيكل -9

محصوالت جنگل )از جمله چوب خام(، محصوالت گلخانه )از جمله  ،يمحصوالت مرتع ،ييدارو

 چ(و انواع قار اهيگل و گ ،يفيص ،يسبز

ب در مناس يمحصول در دما يو نگهدار يانباردار ،يبندمربوط به مراحل بسته يهاتيفعال -تبصره

مانند  يريگبذور، پوست يبوجار ،يبند)شامل سردخانه(، پاک كردن، درجه سردخانه، انجماد محصول

 شمشك ،يكردن انواع محصوالت مانند چاخشک ،يسازهمگن ک،يتفك ،يزكاريشستشو، تم ،يكوبيشال
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 يمحصوالت كشاورز يفرآور ،يكنپاکدادن مانند پخت نخود و پنبهمختلف، تفت يهاو خرما با روش

 .ستيو عوارض فروش ن اتيمشمول مال يارائه خدمات مزبور به محصوالت كشاورز .شوديمحسوب نم

مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت  ديتول يمواد اصل هيدام زنده و خوراک آن، كل -4

 ، كشت بافت و بستر آماده كشت بافت؛(كمپوستپوسال) ،يجهاد كشاورز

راي گردد كه بدام به حيواناتي )شامل چهارپايان، پرندگان، آبزيان و حشرات( اطالق مي -تبصره

آزمايشگاهي، توليد، نگهداري و پرورش داده هاي اقتصادي، توليدي و انسان يا دام و فعاليت همور تغذيا

 .شوندمي

 بذر، نشاء، نهال، سم و كود؛ -2

 ؛يآب مصارف كشاورز -2

 :يرز يكاالها -8

  و ماست؛ ريپن ر،يش -8-9

  ان؛يتخم ماك -8-4

  آرد و نان؛ -8-2

كه هر سال وزارت بهداشت، درمان  هاي گوشتي مطابق با فهرستيانواع گوشت و فرآورده -8-2

 كند؛يارسال م ياتياجراء در سال بعد به سازمان امور مال يبرا ماهيد انيتا پا يو آموزش پزشك

  سويا؛ نيو پروتئ ايبرنج، حبوبات، سو -8-8

  از گياهي و حيواني اعم ؛يخوراك هايانواع روغن -8-0

 كودكان؛ هيمخصوص تغذ رخشکيش -8-7

  روزه؛کيآن به جوجه  ليدار و تبدنطفه تخم مرغ -8-5

 ر:يز يانواع كاالها -0

  كاغذ و كاغذ باطله؛ ريخم -0-9

  دفتر تحرير؛ -0-4

 و روزنامه؛ ريكاغذ چاپ، تحر -0-2

 :يرمحصوالت ز يكيو الكترون يكاغذ يهانسخه -7

  كتاب؛ -7-9
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  روزنامه؛ -7-4

 مجله و نشريه؛ -7-2

ر اموكاالهاي وارده همراه مسافر براي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق قانون  -5

 ؛گمركي

پشتوانه  يدارا يكيالكترون اي يكاغذ هاي( و انواع حوالهيو داخل يانواع شمش طال)واردات -1

 ( طال %966صددرصد)

 ؛بر آنها يمبتن يكيالكترون اي يكاغذ هايو انواع حواله رمنقوليغ يهاييدارا -96

پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها  يگذارهيسرما يهابه/ از صندوق ييهرگونه انتقال دارا -99

 يقانون اساس (22)اصل چهل و چهارم يكل يهااستيس ياجرا ليبه منظور تسه ديجد يمال يو نهادها

 انقد شركريعنوان آورده غبهپروژه،  يگذارهيسرما يهاصندوق يفرع يهاشركت اي48/61/9255مصوب 

 پروژه؛ يگذارهيسرما يهادر همان صندوق

ژه گذاري پروهاي سرمايهدر صورتي كه مالكيت و مديريت شركتهاي فرعي صندوق -تبصره

ظور به من ديجد يمال يپروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادها يگذارهيسرما هايمتعلق به صندوق

به/  ييباشد، هرگونه انتقال دارا يقانون اساس (22)اصل چهل و چهارم يكل يهااستيس ياجرا ليتسه

پروژه كه صرفاً در راستاي اجراي پروژه و مرتبط با  يگذارهيسرما يهاشركتهاي فرعي صندوق از

 .ستيهاي مذكور باشد، مشمول ماليات و عوارض نوظايف صندوق

 ديجد يمال يع قانون توسعه ابزارها و نهادهااز/ به نهاد واسط موضو ييهرگونه انتقال دارا -94

  ي( قانون اساس22اصل چهل و چهارم ) يكل يهااستيس ياجرا ليبه منظور تسه

 فرش دستباف و مواد اوليه اصلي آن -92

از هنرمندان، استادكاران و فعاالن  تي( قانون حما9داخل موضوع ماده ) ديتول يدست عيصنا -92

 ،يگفرهن راثيماه هر سال توسط وزارت م يد انيكه تا پا يمطابق فهرست 40/96/9210مصوب  يدست عيصنا

  رسد؛يم ييو دارا يامور اقتصاد ريوز بتصويشود و بهمي شنهاديپ يدست عيو صنا يگردشگر

 ؛يو لوازم توانبخش يدرمان ي(، لوازم مصرفيو دام يانواع دارو و واكسن )انسان -98

 يبندهاموضوع  يو اطالعات يتجهيزات نظام ،يهوانورد يكمک ناوبر زاتيرادار و تجه -90

  .مذكور يمقرر در بندها باتيترت تيبا رعا ي( قانون امور گمرك991ماده )« ث»و « ت»، «پ»
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در  ي( قانون امور گمرك991ماده )« پ»جزء در خصوص اقالم موضوع بند  نيا تيمعاف -تبصره

 .مسلح قابل اعمال است يروهاين يبانيوزارت دفاع و پشت تأييدبا  يحوزه دفاع

 نيت افهرس .يو اطالعات يتيامن ،يانتظام ،ينظام ،يو اقالم با كاربرد صرفاً دفاع زاتيتجه -97

مسلح  يروهايستاد كل ن يمسلح و هماهنگ يروهاين يبانيوزارت دفاع و پشت شنهاديو اقالم با پ زاتيتجه

  .رسديم رانيهيأت وز بيتصوبه

« الف»( بند 97( و )90)(، 92)(، 1)(، 7)(، 0(، )4) يموضوع جزءها يواردات كاالها -9تبصره

( 8(، )2(، )9) يموضوع جزءها يواردات كاالها .باشديماده معاف از پرداخت ماليات و عوارض م نيا

( در %1درصد)و عوارض با نرخ استاندارد نه اتينبوده و مال تيماده مشمول معاف نيا« الف»( بند 92و )

 يمشابه داخل يكاالها در داخل كشور، مانند عرضه كاالها نيعرضه ا .رديگيبه آن تعلق م يگمرك يمباد

 ريكه با تأييد وز يبند، در صورت ني( ا98در خصوص جزء ) .و عوارض معاف است اتياز پرداخت مال

از پرداخت  آنكاالي مورد نظر مشابه داخلي نداشته باشد، واردات  يبهداشت، درمان و آموزش پزشك

 ازيداخل نسبت به ن ديكمبود تول ليموردنظر به دل باشد و اگر واردات كااليماليات و عوارض معاف مي

استفاده از توان توليدي و با رعايت قانون حداكثر  مزبور يبازار، ضرورت داشته باشد، واردات كاال

 ي( در مباد%2درصد)و عوارض با نرخ سه اتي، مشمول مالو حمايت از كاالي ايراني خدماتي كشور

 اتياز پرداخت مال يمشابه داخل يدر داخل كشور، مانند عرضه كاالها كاالها نيعرضه ا .باشدمي يگمرك

 .و عوارض معاف است

 تيبند مكلفند كه برچسب معاف نيموضوع ا كنندگان كاالهايعرضه ايو  دكنندگانيتول -4تبصره

سازمان مكلف است  .مذكور درج نمايند يكاالها بنديبسته يبر ارزش افزوده را بر رو اتياز مال

هاي مناسب از جمله درج در فهرست كاالها و خدمات معاف از ماليات و عوارض را از طريق شيوه

سازمان مكلف است امكان دريافت  .دعمليات الكترونيكي سازمان به اطالع عموم مردم برسان سامانه

كنندگان كاالها و خدمات معاف از هاي مردمي مبني بر دريافت ماليات و عوارض توسط عرضهگزارش

و استرداد مبالغ اضافه دريافتي از ماليات و عوارض  را از طريق سامانه عمليات الكترونيكي خود 

كنندگان آنها االها و خدمات معاف توسط عرضهو عوارض از ك لياتدريافت ما .فراهم نمايدخريداران 

ازمان س .باشداي معادل دو برابر ماليات و عوارض دريافتي بوده و قابل بخشودگي نميمشمول جريمه

ماه پس از دريافت گزارش، نسبت به تأييد يا رد و حسب مورد امور مالياتي مكلف است حداكثر سه
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اقدام نمايد. نحوه استرداد اين مبالغ به موجب دستورالعملي  انمبالغ اضافه دريافتي از خريداراسترداد 

االجراء شدن اين قانون توسط سازمان امور مالياتي با همكاري ماه از الزماست كه حداكثر پس از سه

 .رسداتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران تهيه و به تصويب وزيرامور اقتصادي و دارايي مي

 ياسالم يهالل احمر جمهور تيبه صورت بالعوض به جمع يياهدا يواردات كاالها -2تبصره

 دييأبا ت )ره(ينيامداد امام خم تهيمقدسه و كم هايآستان ،يستيسازمان اورژانس كشور، سازمان بهز ران،يا

سسات و مؤ وطهاستان مرب هيحوزه علم تيريمركز مد دييبا تأ هيعلم يهاامور اقتصادي و دارايي، حوزه ريوز

از پرداخت ماليات و و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مراجع صادركننده مجوز آنها  دييبا تأ هيريخ

 عوارض معاف است؛

هاي مالياتي در خصوص مواد خوراكي مذكور در اجزاي اين بند، منوط به اعمال معافيت -2تبصره

قبيل سازمان ملي استاندارد ايران و سازمان غذا صالح از ذيمراجع قانوني أخذ گواهي سالمت محصول از 

 و دارو است.

 خدمات -ب

 ها؛و خدمات آرامستان يتيو حما يخدمات توانبخش ،يريشگيتشخيصي و پ ،يخدمات درمان -9

( آب ونيزاسيكردن )مكانماشيني يواحدها ،ياهيو گ يدام يريشگيو پ يخدمات درمان -4

 اهان؛يگ يريتكث يهااندام ديكشت بافت و تول ،يكشاورز

 و خدمات هيكتاب، نشر ،يكيالكترون اي ي، انتشار روزنامه اعم از كاغذچاپ نک،يخدمات ز -2

ات كاالها و خدم غاتيسسات كمک آموزشي و كنكور و هرگونه تبلؤآنها به استثناي م عينشر و توز

  ات؛يها و نشرداخلي در روزنامه

 كهيدر صورت شوديازاي آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت مكه مابه يارائه خدمات -2

 باشد؛ ميمستق يهااتيبر درآمد حقوق موضوع قانون مال اتيمشمول فصل مال

 قيكه از طر ييهاو شركت يانسان يروين نيتأم يدر ارائه خدمت توسط شركتها -تبصره

 )مانند كننديارائه م يكار به متقاض يرويگذاشتن ن اريخدمات خود را با در اخت يحجم يقراردادها

 ياهنهياز قرارداد كه مربوط به هز ي(، بخشيو خدمات نظافت يدهنده خدمات پرستارارائه يهاشركت
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 ايحقوق و دستمزد و مزا زانيم دييبند مشروط به تأ نيحكم ا .باشدو دستمزد است، معاف مي حقوق

 .است گرمهيتوسط سازمان ب

اعتبار، ارائه  جاديا ايو  التيتسه يسپرده، اعطا افتيشامل در يو خدمات بانك اتيعمل -8

 پول و اعتبار؛ يمربوط و مصوبات شورا نيارچوب قوانهنامه و انتقال وجه در چضمانت

 ياز بانک مركز تيمجوز فعال يالحسنه داراقرض يهاالحسنه صندوققرض يخدمات اعتبار -0

الحسنه قرض يهاصندوق نيبانک مذكور و همچن دييمراجع مورد تأ ريسا ايجمهوري اسالمي ايران 

 شوند؛يم ايشده  سيكه به موجب قانون تأس

ضمانت صادرات،  ،يتيحما يهاتوسط صندوق التيتسه ياعطا يو اعتبار يخدمات مال -7

شوند مي يا شده سيكه به موجب قانون يا با مجوز قانون تأس يو پژوهش و فناور يامهيب ،يگذارهيسرما

 .در چهارچوب اساسنامه آنها

و  ياجتماع مهيخدمات ب ،يهاي محصوالت كشاورززندگي، خدمات بيمه يهامهيخدمات ب -5

 درمان تكميلي؛

ها و اوراق بهادار و كاال در بورس هيشامل خدمات معامالت و تسو هيخدمات بازار سرما -1

 .بورس و اوراق بهادار يعاليشورا صيخارج از بورس به تشخ يبازارها

( 42اوراق بهادار موضوع بند ) ريالشركه و ساخدمات انتشار و نقل و انتقال سهام، حق تقدم، سهم -96

 با اصالحات بعدي؛ 9/1/9252مصوب  رانيا ياسالم ي( قانون بازار اوراق بهادار جمهور9ماده )

 يدارا يگذارهيسرما يهاصندوق يگذارهيسرما يصدور و ابطال، نقل و انتقال واحدها -99

 مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار؛

 ( داراي مجوز فعاليت از بانکليزينگ)واسپاري ي شركتهاي ئمنحصراً سود تسهيالت اعطا -94

 ن(.كنندگاايران به مشتريان )مصرفي مركزي جمهوري اسالم

ها و اموال مورد واگذاري موضوع قرارداد شركتهاي ماليات بر ارزش افزوده بهاي دارايي -تبصره

  .باشندبا مشتريان مشمول اين فعاليت نمي )واسپاري(ليزينگ

 يلير ،ياجاده يالمللنيو ب يشهراعم از بار و مسافر( درون و برونخدمات حمل و نقل ) -92

 ؛ييايدرو 
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اي كه نامهطبق آيين صالحيمجوز از مراجع ذ يدارا يخدمات آموزشي، پژوهشي و ورزش -92

)سازمان(، علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش  ييو دارا ياقتصادامور  يهابا پيشنهاد مشترک وزارتخانه

ورزش و جوانان و دفاع و  ،يپرورش، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكو 

هيه تماه از تاريخ ابالغ اين قانون ششظرف هاي علميه و مركز مديريت حوزهمسلح  يروهاين يبانيپشت

 رسد؛تصويب هيأت وزيران ميبهشود و مي

جوز م يدارا يمراكز اقامت ريو سا رهايمهمانپذ تر،نييسه ستاره و پا هايهتل يخدمات اقامت -98

 ربط؛يذ هايهياتحاد اي يدست عيو صنا يگردشگر ،يفرهنگ راثياز وزارت م

موضوع قانون نحوه  يخدمات هايتوسط شركت يافتيمشترک )شارژ( در نهيقدرالسهم هز -90

و  يصنعت ،يديتول ياز واحدها 29/4/9257مصوب  يصنعت هايو اداره امور شهرك تيمالك يواگذار

 بابت ارائه خدمات به آنها يصنعت هايمستقر در شهرك يخدمات

ماده  نيا« الف»( بند 97موضوع جزء ) يكاالها يو نگهدار ريتعم ،يبازساز ،يخدمات فن -97

كه با  يمطابق فهرست شود،يارائه م يتيو امن يانتظام ،ينظام هايكه توسط مركز وابسته به دستگاه

 .شوديابالغ م ييو دارا يمسلح و امور اقتصاد يروهاين يبانيدفاع و پشت يوزرا بيتصو

 ست،يارائه خدمت ن ايمستند به فروش كاال  يمؤد کيوجه توسط  افتيكه در يدر موارد -تبصره

 مهيانواع سود، انواع جر ،يارز يهاييدارا ريحاصل از تسع يهرگونه خسارت، درآمدها افتيمانند در

اع و انو هيرماعنوان سبه ينقدريغ اي ينگردد(، آورده نقد ياز بهاي كاال و خدمات تلق يكه بخش ي)مادام

 .باشدينم و عوارض اتيو مأخذ محاسبه مال شوديعرضه خدمت محسوب نم ،يدولت يهاكمك

 ديخر و عوارض اتيو عوارض معاف هستند و مال اتياز پرداخت مال ريموارد ز -۱1ماده

 د:شويها مسترد مآن يهانهاده

 يبا ارائه پروانه سبز گمرك يرسم يخروج يمباد قيطر صادرات كاالها به خارج از كشور از -الف

)در مورد صادرات كاال( و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط  يبرگ خروج ايصادره توسط گمرک 

 دهيسدر كشور مقصد ر رانيا ياسالم يجمهور يرسم يندگينما نيكترينزد دييانجام كار كه به تأ يو گواه

 .اسناد و مدارک مثبته ريسا اي يبانک مركز دييبا تأ يارزآور يگواه ايباشد 
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خارج  يصنعت -يبه مناطق آزاد تجار ي سرزمين اصليصادرات كاالها و خدمات از قلمرو گمرك

كه محصور بودن آنها به صورت ساالنه  يدر صورت ،از نقاط جمعيتي كه داراي تراز تجاري مثبت باشند

 بند خواهد بود. نيبرسد، مشمول ا رانيا ياسالم يگمرک جمهور دييبه تأ

گاز، نفت كوره، نفت نفت ن،ي)بنز ينفت يهاخدمات معاوضه )سوآپ( نفت خام، فرآورده -ب

 و برق؛ يعي(، گازطبييهوا و سوخت عيگازما د،يسف

 ياه)فروش سوخت يبه صورت ارز شيپاال يشركتها يديتول يهافرآورده هيفروش كل -9تبصره

 يگاههاي)فروش سوخت در جا ي(، مرزيداخل يدر فرودگاهها يخارج ييمايهواپ يهابه شركت ييهوا

 ياسالم يگمرک جمهور يپروانه صادرات يكشور( و همچنين فروش سوخت دارا يمرز يمستقر در نواح

 .شودي)بنكرينگ( صادرات محسوب مهايكشت به رانيا

صادرات مواد خام و مواد اوليه توليد كه در فهرست  يبرا ديو عوارض خر اتياسترداد مال -4تبصره

 .اند، ممنوع استذكر شده ميمستق يهااتي( قانون مال929مربوط به ماده )

 ويا شعب يرانيا ي)اشخاص حقيقي يا حقوق رانيا ميخدماتي كه توسط اشخاص مق -2تبصره

يا باشد مقصد خدمات داخل  اي( ارائه مي شود و محل مصرف خدمات و رانيا ميمق يخارج هايشركت

و وارد كشور بشود صادرات محسوب مستقيم ارز حاصل مستقيم يا غير ، در صورتي كهخارج از كشور

 .گردديم

ماه از دومدت كه ظرف  رانيكاالها در داخل ا ديبابت خر يو عوارض پرداخت اتيمال -۱۱ماده

و عوارض  اتيمال ز،يو ن شودياز كشور خارج م يو خارج يرانيهمراه مسافران اعم از ا ديخر خيتار

 ،يرانيا ييمايهواپ يهاشده از شركتيداريخر يپرواز خارج طيبابت بل يگردشگران خارج يپرداخت

اسناد و مدارک مثبته، توسط سازمان، از  ايو  يكيخروج از كشور با ارائه صورتحساب الكترون نگامه

 نيابالغ ا خيماه از تارماده ظرف شش نيا ياجرائ نامهنييآ .گردديمسترد م يجار يهايمحل وصول

  .رسديت وزيران مأهي بيتصوو به شوديم هيقانون توسط سازمان ته

از ماليات و  نيقوان ركنندگان كاالها و خدمات كه به موجب اين قانون و سايعرضه -۱2ماده

 و مناطق يصنعت -يمستقر در مناطق آزاد تجار يباشند و همچنين فعاالن اقتصادعوارض معاف مي

 انرت وزيأهي دييسازمان به تأ شنهاديكه به پ يكه حجم معامالت ساالنه آنها از مبلغ ياقتصاد ژهيو
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 هيامل كلحكم ش نيا .و ثبت معامالت در سامانه مؤديان هستند تيباشد، مكلف به عضو شتريب رسد،يم

متخلفان از حكم  .شوديم ياقتصاد ژهيو مناطق و يصنعت -يمناطق كشور از جمله مناطق آزاد تجار

 انيمؤد سامانهو  يفروشگاه يهاانهي( قانون پا44ماده )« ب»موضوع بند  مهيماده عالوه بر جر نيا

 نامهنآيي .دشوننه مذكور مي( ارزش معامالت ثبت نشده در ساما%1اي معادل نه درصد )مشمول جريمه

ماه ظرف مدت سه ياقتصاد ژهيو مناطق و يصنعت -يماده در خصوص مناطق آزاد تجار نيا ياجرائ

و مناطق  يصنعت -يمناطق آزاد تجار يعاليوراش رخانهيسازمان و دب شنهاديقانون به پ نيپس از ابالغ ا

 .رسديت وزيران مأهي بيتصوبه و شودتهيه مي ياقتصاد ژهيو

 

 و اشخاص ثالث انیمؤد فیو تکال فیوظا -چهارم فصل

ان كه سازم يبيقانون موظفند به ترت نيهمه مشموالن ا ان،يسامانه مؤد اندازيپس از راه -۱3ماده

ثبت  .نديدر سامانه مزبور ثبت نام نموده و معامالت خود را در آن ثبت نما كند،يمقرر و اعالم م

بات زمان، ترتي آنتا  .است يبه منزله ثبت در دفاتر قانون ان،يمعامالت )خريد و فروش( در سامانه مؤد

ها حسب مقررات قانون ماليات بر ارزش به آن يدگيمالياتي و رس هاينام، نحوه ارائه اظهارنامهثبت

  .است يقانون جار نيموارد، مفاد ا ريدر سا .آن است و اصالحات بعدي 97/4/9257افزوده مصوب 

نتواند  انيو سامانه مؤد يفروشگاه يهاانهيپاه سازمان در مهلت مقرر در قانون چنانچ -۱4ماده

از  قانون را كه بعد نيموضوع ا انيبه اظهارنامه مؤد يدگيرا مستقر كند، مكلف است رس انيسامانه مؤد

محدود  است،آمده  ادهم نيكه در تبصره ا يزانيصرفاً به م شود،يم مياتمام مهلت مزبور به سازمان تسل

 .ديقبول نما يدگها را بدون رسياظهارنامه رنموده و ساي

 هاياز پرونده (%9)درصدکيسازمان مجاز است حداكثر  انيبعد از استقرار سامانه مؤد -تبصره

 يچگونگ .قرار دهد يدگيبزرگ مورد رس انيمؤد تيرا با اولو انيعضو سامانه مؤد انيمؤد ياتيمال

 ازمانكه با پيشنهاد س يدر دستورالعمل رد،يقرار گ يدگيمورد رس ديكه پرونده آنها با يانيانتخاب مؤد

ماه هر مهر انيسازمان مكلف است تا پا .شوديم نيمع رسد،يم يو داراي يامور اقتصاد ريوز بتصويبه

خود  يكيالكترون اتيرا در سامانه عمل رنديگيقرار م يدگيكه مشمول رس يانيمؤد يسال فهرست اسام

 .كند ياعالم عموم
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( 41ماده )و  يخدمات كشور تيري( قانون مد8موضوع ماده ) ياجرائ هايدستگاه -۱5ماده

 ناها مكلف به ثبت معامالت خود در سامانه مؤديوابسته به آن هايقانون برنامه ششم توسعه و سازمان

شده تخاذ كند كه اطالعات معامالت ثبتا يبيصنعت، معدن و تجارت موظف است ترت زارتو .باشنديم

و  ناًيع ميمستق هاياتي( قانون مال901( ماده )8دولت موضوع تبصره ) يكيدر سامانه تداركات الكترون

  .منتقل شود انصورت برخط به سامانه مؤديبه

 يروهايقراردادهاي پيمانكاري و معامالت و اطالعات نو مدارک، ثبت ، دفاتر ارائه اسناد -۱6ماده

 سامانه در امنيتي و اطالعاتي انتظامي، ههايمسلح و ساير دستگا يروهاين يبانيمسلح و وزارت دفاع و پشت

 ايرس همچنين و قانون اين( 98) ( و92مواد ) و(  8) ماده( 9) تبصره ،(2) ماده( 2) تبصره موضوع مؤديان

است كه توسط  ير سامانه مذكور با رعايت مالحظات امنيتي، مطابق دستورالعملاقالم محرمانه د

ل مسلح و ستاد ك يروهاين يباني)سازمان(، اطالعات و دفاع و پشت ييو دارا يامور اقتصاد يهاوزارتخانه

ت به تصويب شوراي امني االجراءشدن اين قانونالزمپس از  ماهششحداكثر و شود مي هينيروهاي مسلح ته

 .رسدمي كشور

كارفرما وصول  اي داريقانون را از خر نيو عوارض فروش موضوع ا اتيمكلفند مال انيمؤد -۱7ماده

 .ندينما زيسازمان وار مطابق مقررات به حساب ،يكنند و پس از كسر ماليات و عوارض پرداخت

ها را مكلف آن انيمشتر ايقانون  نيمشمول اتواند تمام يا برخي از مؤديان سازمان مي -9تبصره

 نامهنآيي .ماليات و عوارض متعلقه را همزمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان واريز نمايند كند

 اتيالم رداختو نحوه پ شونديحكم م نيكه مشمول ا يانيتبصره، مشتمل بر فهرست مؤد نيا ياجرائ

  .رسديم ييو دارا يامور اقتصاد ريوز بيتصوسازمان، به شنهاديو عوارض متعلقه با پ

روشنده ف يبه حساب بستانكار شود،يبه سازمان پرداخت م بيترت نايكه به  يو عوارض اتيمال

 .دآيمي حساببه ياتينباشد، اعتبار مال يكننده نهائكه مصرف يدر صورت دار،يخر يشود و برامنظور مي

را در  يواردات يمكلف است ماليات و عوارض كاالهاگمرک جمهوري اسالمي ايران  -4تبصره

رت صوي وصول و بهئهاي متروكه را قبل از ترخيص نهاو عوارض كاال اتيو مال يقطع صيزمان ترخ

موظف است ضمن درج اطالعات  رانيا ياسالم يگمرک جمهور .كند زبرخط به حساب سازمان واري

 يهاگاهيط، امكان دسترسي برخط سازمان به پاهاي مربوگمركي و يا فرم هايروانهپرداخت در پ
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، «پردازش يورود موقت برا»و « ورود موقت»گمرک مكلف است در  .ديفراهم نمارا  ربطيذ ياطالعات

  .كندأخذ  ي( قانون امور گمرك82اساس مقررات تبصره ماده ) الزم را بر ناتيتضم

ور را به مزب يمكلفند كاالها ياصل نيبه سرزم يصنعت -يواردكنندگان كاال از مناطق آزاد تجار -2تبصره

( قانون 08ماده )« ب»موجب بند اظهار شده كه به ياز كاالها يگمرک موظف است از قسمت .نديگمرک اظهار نما

و  اتيفقط مال شود،يم محسوب« داخل ديتول»، 96/99/9218توسعه كشور مصوب  هايبرنامه احكام دائمي

را  يحقوق ورود و عوارض و اتيمال شود،يمحسوب م «يواردات يكاال»كه  ندهمايعوارض، و از قسمت باق

 .كند زيو عوارض آن را به حساب سازمان وار اتيو مال افتيدر

و  اتي( اين قانون، مال96(ماده )2واردكنندگان خدمت مكلفند با رعايت تبصره ) -2تبصره

چنانچه محل ارائه خدمت و  .نديقانون پرداخت نما نيعوارض متعلقه را محاسبه و طبق مقررات ا

  .باشندحكم نمي نيمصرف آن در خارج از كشور باشد، مشمول ا

در صورتحساب و عوارض مندرج  اتيو عوارض آب، برق و گاز با توجه به مال اتيمال -8تبصره

عي خام( و )نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبييدينفت تول نيكنندگان و همچنمصرف )قبوض(

 ديولت رهيزنج يدر زمان فروش)صدور صورتحساب(، در انتها بارکيفقط  ،يو واردات يديتول يهافرآورده

 يشركتها ( و ياييو سوخت هوا اصلي فرآورده پنج بابت) نفت وزات تابعه هايتوسط شركتآنها  عيو توز

 يو شركتها روين وزارت ربطيتابع ذ يو شركتها يگاز استان يو شركتها (هافرآورده رينفت )بابت سا شيپاال

به، ثبت محاس يفروش مصوب داخل متيق يبر مبنا ياستان ييروستا و يبرق، آب و فاضالب شهر عيتوز

داري كل و وصول و پس از كسر اعتبارات ماليات و عوارض زنجيره مذكور به حساب سازمان نزد خزانه

 .شودكشور واريز مي

اجرائي اين تبصره در خصوص نحوه ثبت ماليات و عوارض در دفاتر يا سامانه مؤديان  نامهآيين

تعيين شركتهاي فعال در زنجيره قبل از انتهاي زنجيره توزيع و فروش، نحوه انتقال اعتبارات ماليات و 

سازمان  دهشتعيينحساب عوارض به انتهاي زنجيره، رسيدگي، مطالبه، تهاتر، استرداد، وصول و واريز به

ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد مشترک سازمان امور مالياتي كشور، شركت ملي نفت ظرف شش

  .رسدتصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي، نفت و نيرو ميايران و توانير به
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( قانون 41و ماده ) يخدمات كشور تيري( قانون مد8موضوع ماده ) انيكارفرما هيكل -۱8ماده

نعقاد ماه پس از ا کيرا حداكثر تا  يمانكاريپ يبرنامه ششم توسعه موظفند اطالعات مربوط به قراردادها

( قانون 1ماده ) تيسازمان مكلف است با رعا صورت،نيا ريدر غ ،ندينما ثبت انيقرارداد در سامانه مؤد

در سامانه مذكور را مورد  مانكارانياطالعات ثبت شده توسط پ انيو سامانه مؤد يفروشگاه هايانهيپا

 .دينما يقبول كارفرما تلق

وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور مدت  -۱9ماده

كور مذ راتييكه تغماهه تعيين نمايد؛ مشروط بر آنديان دو يا يکؤاتي را براي هر گروه از مدوره مالي

 سازمان و حداقل ياطالع رسان گاهيپا ان،ياز طريق سامانه مؤد ،ياتيماه قبل از شروع دوره مالحداقل سه

  .شود يعموم يرساناطالع راالنتشاريكث يهااز روزنامه يكي

ان زمكه شروع يا خاتمه فعاليت مؤدي در خالل يک دوره مالياتي باشد، در صورتي -تبصره

 .شودوره مربوط، يک دوره مالياتي تلقي ميفعاليت مؤدي طي د

 -21ماده

 کينوع واحد مشمول ماليات در  کياز  شيكه ب يقياشخاص حق يبرا توانديسازمان م -الف

 .كند جاديكارپوشه واحد ا انيمتعدد دارند، در سامانه مؤد هايمكان ايمكان 

كارپوشه  کيواحد مشمول ماليات در شعب متعدد هستند، مكلفند از  يكه دارا يانيمؤد -ب

 .استفاده كنند انيواحد در سامانه مؤد

مكلفند  يدر هر واحد شغل يقياشخاص حق ،يو قهر يارياعم از اخت ،يمدن يهادر مشاركت -پ

 ،يحد شغلوا ياتيمال فيتكال هيكل .نديانتخاب نما يواحد شغل ندهيعنوان نمانفر را به کيخود  نياز ب

ركا ش يندگينمابه  يتوسط و اتيو پرداخت مال انينام و ثبت معامالت در سامانه مؤداز جمله ثبت

ع را قط انيواحد مزبور به سامانه مؤد يسازمان موظف است دسترس صورت،نيا ريدر غ ،شوديانجام م

 .ديآن را مسدود نما يفروشگاه انهيو پا

محل سكونت آنان، از لحاظ امور شغل خود ندارند،  يكه مكان ثابت برا يانيمؤد يبرا -ت

سكونت خود داشته باشد، مكلف  يمتعدد برا هايمكان يكه مؤد يدر صورت .مالک اعتبار است ياتيمال

@ACCPress
 



18 

 

ز ا يكيصورت، سازمان نيا ريدر غ ،دينما يمعرف ياتيمال فيانجام تكال ياز آنها را برا يكياست 

 .كندياعالم م يانتخاب و به و ياتيمال فيانجام تكال يبرارا  يسكونت مؤد هايمكان

 ،هيدر مورد اشخاص حقوقي كه حكم به انحالل آنها داده شده است تا زمان ختم تصف -2۱ماده

 فيمكلف به انجام تكال هيمديران تصف اي ريشود و مدمحسوب مي يشخص حقوقي مزبور كماكان مؤد

 .باشنديقانون م نيمقرر در ا

 ياجرا تيتا اتمام انتقال، مسؤول يشخص دارنده واحد صنف ،يواحد صنف کيدر انتقال  -22ماده

مربوط از جمله صدور صورتحساب، ثبت معامالت در  ياتيمال يهادوره فيتكال يمقررات و تمام

 ينفص واحد فيدر قبال تكال يتيمسؤول داريخر .عهده داردرا بر يقانون فيتكال ريو سا انيسامانه مؤد

 .باشد رفتهيرا پذ تيمسؤول نيكه به موجب سند رسمي انيقبل از اتمام انتقال ندارد؛ مگر ا

خود  تيحداكثر ظرف مدت ده روز سازمان را نسبت به زمان اتمام فعال ددهنده بايانتقال -تبصره

 اهمهيو جر اتير پرداخت مالد د،يجد يتوسط مؤد تيدر صورت عدم اطالع و شروع فعال .مطلع سازد

  .خواهد داشت يتضامن تيمسؤول يبا و

 

 آن اراتیو اخت فیبر ارزش افزوده، وظا اتیمال یساختار سازمان -پنجم فصل

 طياب با شرها متناسسازمان در سطح كشور و استان ازيمورد ن التيساختار و تشك -23ماده

 انيدها و تعداد مؤتعداد پرونده ات،يوصول مال زانيمانند م هاييهر منطقه و با توجه به شاخص ياقتصاد

( قانون برنامه ششم توسعه 45ماده )« الف»با رعايت بند  يكشور ماتيسطح تقس تيبدون الزام به رعا

 بيو پس از تصو شنهاديكشور پ يو استخدام يادار مانبه ساز ييو دارا يامور اقتصاد ريوز قياز طر

  .قابل اجراء است رانيهيأت وز

 يعنم نيدر سامانه مزبور به ا يفعال بودن كارپوشه مؤد ان،يپس از استقرار سامانه مؤد -24ماده

 يدر صورت .را دارد دارانيو عوارض از خر اتيمال افتيدر يالزم برا طيااست كه او از نظر سازمان، شر

ه بالفاصل ستو عوارض را از دست بدهد، سازمان موظف ا اتيمال افتيدر يالزم برا طياشر يكه مؤد

 اتخاذ كند كه يبيموظف است ترت يبانک مركز .دينما رفعاليغ انيرا در سامانه مؤد يكارپوشه و

 (pos) يفروشگاه انهيپا هايدستگاه هيكل ان،يدر سامانه مؤد يكارپوشه مؤد شدن رفعالمحض غيبه

 .شوند رفعاليمرتبط با آن، غ
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ماه هباشد كه حداكثر ظرف س اينامهنييمستند به آ ديبا ينمودن كارپوشه مؤد رفعاليغ -تبصره

 .رسديت وزيران مأهي بيتصوسازمان به شنهاديقانون، با پ نيپس از ابالغ ا

  -25ماده 

(، 954(، )975(، )977( ماده )9(، تبصره )979، )(مكرر901(، )907(، )904(، )909)مواد  -الف

( 496(، احكام مربوط به فصل هشتم باب چهارم و مواد )464(، )915(، )919( آن، )9و تبصره )( 950)

مربوط به  كام(، اح422(، )424(، )421(، )425(، )428(، )424(، )429(، )491(،  )495(، )490تا )

انون ( ق471( و )477(، )470(، )478( آن، )2بند ) ي( منها472(، )487فصل سوم باب پنجم، مواد )

در مواد  اتياحكام مربوط به درآمد مشمول مال .است يقانون جار نيادر مورد  ميمستق يهااتيمال

  .است يجار زيبر ارزش افزوده ن اتيفوق، در مورد محاسبه مأخذ مال

هاي ( قانون ماليات491شناسايي، تشخيص درآمد مشمول ماليات و رسيدگي موضوع ماده ) -9تبصره

 .اشدبجاري نمي انيو سامانه مؤد يفروشگاه هايانهيقابل اعتماد موضوع قانون پا انمؤدي مستقيم در مورد

 هايانهي( قانون پا91( ماده )9قانون و تبصره ) ني( ا92كه سازمان براساس ماده ) يحكم شامل موارد ناي

ت در هر صور .باشديرا دارد، نم انيمؤد ياتيمال هايبه اظهارنامه يدگياجازه رس انيو سامانه مؤد يفروشگاه

و  يفروشگاه هايانههاي مستقيم نبايد مانع اجراي احكام موضوع قانون پاي( قانون ماليات491مفاد ماده)

 .شود انيسامانه مؤد

سازمان مكلف است اوراق ابالغ شده به  ان،يدؤعضو سامانه م انيدؤدر خصوص م -4تبصره

   .دينما يبارگذار زين يرا در كارپوشه و يمؤد

عالي مالياتي، تعداد هاي قابل طرح اين قانون در شورايبه پرونده يدگيبه منظور رس -2تبصره

  .يابده دو برابر افزايش ميشعب شوراي مذكور ب

( و بند 426(، )959(، )901(، )17مواد ) انيدر صورت عدم عضويت مؤديان در سامانه مؤد -ب

  .است يقانون، جار نيا هاياتيدر مورد مال ميمستق هاياتي( قانون مال472( ماده )2)

آن تا قبل از اتمام مهلت مقرر در  يهاو تبصره ميمستق يهااتي( قانون مال474ماده ) -تبصره

  .است يقانون جار نيا هاياتيدر مورد مال ان،يو سامانه مؤد يفروشگاه هايانهي( قانون پا2ماده )

 

 خاص یکاالها اتیمال -ششم فصل
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 يهاكاال رينوشابه و سا گار،يفلزات گرانبها، س ،ينفت يو عوارض كاالها اتينرخ مال -26ماده

 :شوديم نييتع رشرح زيبه سالمت به رسانبيآس

 ينفت يكاالها -الف

 (؛%26) درصديس مايو سوخت هواپ نيانواع بنز -9

 (.%98درصد )پانزده عيو گاز ما يعينفت كوره، گاز طب د،يگاز، نفت سفنفت -4

نفت خام، ميعانات گازي، و گاز طبيعي خام كه توسط وزارت نفت )شركتهاي تابعه(  -9تبصره

ت شود، همچنين واردات بنزين و سوخهاي نفتي فروخته ميكه به شركتهاي داخل زنجيره توليد فرآورده

 فتامستلزم محاسبه و دري هواپيما و گاز طبيعي توسط وزارت نفت )شركتهاي تابعه(، در اين مرحله

 .باشدنمي پرداخت در مرحله واردات حسب موردماليات و عوارض ارزش افزوده از حلقه بعدي و نيز 

شده از كاالي مزبور و نيز بنزين و سوخت هواپيما و گاز هاي توليدماليات و عوارض فروش فرآورده

 .شودسبه و وصول ميطبيعي وارداتي در مراحل بعدي عرضه، حسب مقررات مربوط محا

و نفت گاز توسط  نيبنز فروشيو عوارض فروش در خرده اتيمأخذ محاسبه مال -4تبصره

ت محصوال ديخر متالتفاوت قيمجوز از وزارت نفت، عبارت است از مابه يدارا يردولتيغ هايشركت

رضه ع متيماده(، با ق نيا« الف»و عوارض موضوع بند  اتي)با احتساب مال شيپاال هايفوق از شركت

رضه ع هايگاهياز ارائه خدمات توسط جا عنوان درآمد ناشيالتفاوت مزبور بهمابه .كنندهها به مصرفآن

 .گردديو عوارض م اتيقانون مشمول مال ني( ا7شده و با نرخ مذكور در ماده ) يگاز تلقو نفت نيبنز

منظور  داراناهگيجا يبرا ياتعنوان اعتبار ماليبهگاز و نفت نيبنز ديبابت خر يو عوارض پرداخت اتيمال

 .شودينم

كه  يبند، در صورت نيموضوع ا يبابت كاالها انيمؤد يو عوارض پرداخت اتيمال -2تبصره

واحدها  آن ياتيعنوان اعتبار مالكار برده شود، بهبه يديتول يتوسط واحدها ياصل هيعنوان مواد اولبه

 يكاالها نكنندگاعيتوسط واردكنندگان و توز يو عوارض پرداخت اتيمال نيهمچن .باشديم رشيپذقابل 

 .گردديآنان منظور م ياتعنوان اعتبار ماليمزبور به

جهت  ازيموردن هاينهاده ديخر يبرا رانينفت ا يكه شركت مل يو عوارض اتيمال -2تبصره

 ادشدهيشركت  .باشديتهاتر نم ايقابل استرداد  كند،يپرداخت م ايهيسرما هايييتملک دارا هايطرح
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 رياس .ديانظور نمالذكر مفوق هايييشده داراتمام ياز بها بخشيعنوان مجاز است مبالغ مزبور را به

 كند،يپرداخت م ايهيسرما هاييياز تملک دارا ريغ يمصارف يو عوارضي كه شركت مزبور برا اتيمال

ازمان قابل با تأييد س ادشدهياعتبار  .گردديآن شركت منظور م ياتاعتبار ماليعنوان مقررات، به تيبا رعا

 .باشدينفت م رتتابعه وزا يهاشركت ريسا ايآن شركت  ياتيمال يتهاتر با بده

 ني، جواهر و پالتطال -ب

شده از فلزات مزبور، معاف از به كار رفته در مصنوعات ساخته ني، جواهر و پالتاصل طال -9

  .باشديو عوارض م اتيمال

و عوارض  اتيبند مشمول مال نيموضوع ا العمل و سود فروشنده كاالهاياجرت ساخت، حق -4

 .باشدي( م%1با نرخ نه درصد )

 هيبند مكلفند كل نكنندگان كاال و خدمات مربوط به ايعرضه ان،يسامانه مؤد ياندازس از راهپ -2

، ني، جواهر و پالتدرج ارزش اصل طال .و فروش خود را در سامانه مزبور ثبت كنند ديخر اتيعمل

 در .است يالزام يكيدر صورتحساب الكترون کيالعمل و سود فروشنده به تفكاجرت ساخت، حق

اي معادل برخي از معامالت در سامانه مذكور مشمول جريمه ايصورت كتمان و يا عدم ثبت تمام 

 مهيجر نيا .باشديم يقابل بخشودگ رياست كه غ ن، جواهر و پالتيزش اصل طال( ار%1درصد )نه

 .( اين قانون است27ماده )« ب»مذكور در بند  مهيعالوه بر جر

اه ماين بند مكلفند حداكثر تا دو عرضه كاال و خدمات مربوط به رهيفعال در زنج يواحدها هيكل -2

صورت  نيا ريدر غ ،سازمان استفاده كنند دييمورد تأ يفروشگاه انهيقانون از پا نشدن اياالجراءپس از الزم

 رهيبند در كل زنج نيموضوع ا يهاواحد تيموظفند پروانه فعال رانيو اتاق اصناف ا ربطيذ يهاهياتحاد

 يروين .نديباطل نما كنند،يخدمت م اياقدام به فروش كاال  يفروشگاه انهيمربوط را كه بدون استفاده از پا

    .كند يريفاقد پروانه جلوگ يواحدها تيموظف است از ادامه فعال يانتظام

  به سالمت رسانبيآس يكاالها ريقندي گازدار و بدون گاز و سا يهانوشابه -پ

 ياالهاك استثنايبه سالمت )به رسانبيآس يكاالها ريقندي گازدار و بدون گاز و سا يهانوشابه

( و واردات %90درصد )و عوارض با نرخ شانزده اتيداخل مشمول مال دياين ماده( تول «ت»موضوع بند 

بند  نيا عموضو يفهرست كاالها .باشندي( م%20درصد )ششويو عوارض با نرخ س اتيآنها مشمول مال

قانون به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و  نيماه پس از ابالغ اآنها حداكثر دو دكنندهيتول يو واحدها
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خانه وزارت اراالختيتام ندگانيمركب از نما يماه بعد از آن توسط كارگروهکيو حداكثر  يآموزش پزشك

 راتييتغ .شوديم بيتصو يايو دار يمزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصاد

وسط و ت بيفوق تصو بترتي اجراء در سال بعد( به ي)براماه هر سال يد يفهرست موردنظر تا انتها

فهرست  بيدر صورت عدم تصو .گرددياجراء اعالم م يبرا يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك

 دييپس از تأ يپزشك موزشوزارت بهداشت، درمان و آ يشنهاديمزبور در مهلت مقرر، فهرست پ

  .استمالک عمل  ،ييغذا تيسالمت و امن يعاليشورا

 يو محصوالت دخان گاريانواع س -ت

 :شونديو عوارض م اتيمشمول مال رشرح زيبه يو محصوالت دخان گاريس انواع

 (؛%48درصد )و پنج ستيب ،يداخل ديتول يو تنباكو پيتوتون پ گار،يس -9

توسط  كه فهرست آن هر سال يالمللنيداخل با نشان ب ديتول يو تنباكو پيتوتون پ گار،يس -4

 (؛%26درصد )چهل شود،يابالغ م رانيهيأت وز بيو با تصو هيوزارت صنعت، معدن و تجارت ته

 (؛%08درصد )شصت و پنج ،يواردات يو تنباكو پيتوتون پ گار،يس -2

 (؛%96درصد )توتون خام وارداتي ده -2

 (؛%28درصد )وارداتي )خِرمن توتون( سي و پنج توتون فرآوري شده -8

 ابدييم شيقانون هر سال پنج واحد درصد افزا ياز سال دوم اجرا شدهنييتع يهانرخ -9تبصره

داخل به  ديتول يو تنباكو پيتوتون پ ،يو محصوالت دخان گاريانواع س يكه نرخ مذكور برا يتازمان

 ي( و برا%18درصد )به نود و پنج يالمللنيداخل با نشان ب داتيتول ي(، برا%88درصد )پنجاه و پنج

( %948درصد )و پنج ستيصد و بيكبه  يواردات يو تنباكو پيتوتون پ ،يو محصوالت دخان گاريانواع س

 .برسد

ن، قانو ناالجراءشدن ايمكلفند از زمان الزم يو محصوالت دخان گاريتوليدكنندگان س -4تبصره

ر صورت د .كنندبندي محصوالت دخاني درج فروشي و تاريخ توليد را بر روي پاكت بسته خرده قيمت

ش شود و مشمول ماليات و عوارض فروتخلف از حكم اين تبصره، اعتبار مالياتي مربوط، پذيرفته نمي

 .به نرخهاي مذكور است

 

 و عوارض خاص هااتیمال -هفتم فصل
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 سبز عوارض

سازمان حفاظت  صيكه به تشخ ندهيواحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و خدماتي آال -27ماده

 يكه در مهلت زمان يدر صورت كنند،ينم تيرا رعا يطمحيستيز يحدود مجاز و استانداردها ست،يزطيمح

 ييارهايمع ساسبرا ند،يخود اقدام ننما يندگينسبت به رفع آال شود،يم نييآنها تع يكه توسط سازمان مزبور برا

 درصدمينوکي( و %9) درصدکي(، %8/6) درصدمين هايبا نرخ يندگيشدت، مدت، نوع و مكان آال رينظ

 يواحدها هيحكم در مورد كل نيا .شوندخدمات، مشمول عوارض سبز مي ايمأخذ فروش كاال  (، به8/9%)

و  يصنعت -يمستقر در مناطق آزاد تجار ياو واحده يصادرات رمعاف،يمعاف و غ ياعم از واحدها نده،يآال

 طيعمل سازمان مح يواحدها، مبنا يندگيآال سطح نييكه در تع ييارهايمع .است يجار ياقتصاد ژهيمناطق و

دگان متشكل از نماين يقانون، توسط كارگروه نياالجراءشدن اماه پس از الزمگيرد، حداكثر سهقرار مي ستيز

صنعت، معدن و تجارت،  ،يبهداشت، درمان و آموزش پزشك يهازارتخانهو و ستيزطيسازمان حفاظت مح

ميزان فروش  .رسديم رانيوز أتيه بيتصوشود و بهمي هي)سازمان( ته ييو دارا يكشور و امور اقتصاد

 شود،يمنظور به سازمان ارائه م نهمي كه به اياظهارنامه اي انيماده براساس سامانه مؤد نيموضوع ا يواحدها

  .گردديم نييتع

مجزا با محصول  يديخطوط تول يماده، دارا نيموضوع ا يواحدها كهيدر صورت -9تبصره

 .شوديم افتيدر ندهيمستقل از هم باشند عوارض سبز صرفاً از خطوط آال

خذ كارمزد مشخص از اشخاص أدر قبال ماده،  نيموضوع ا يدر صورتي كه واحدها -4تبصره

كور در مذ هايبا پنج برابر نرخ ،نسبت به توليد اقدام نمايند، درآمد اين واحدها ناشي از توليد مذكور

 ما،يو سوخت هواپ نيبنز ديتول رهيكه در زنج ييهاشركت .شودماده مشمول عوارض سبز مي نيصدر ا

صره مستثنا تب نياز شمول حكم ا كنند،يم تيو برق فعال يعيبگاز، گازطنفت كوره، نفت د،ينفت سف

كننده نهائي مبناي محاسبه عوارض موضوع اين ماده براي قيمت فروش فرآورده به مصرف .باشندمي

و برق  يعيگاز، گازطبنفت كوره، نفت د،ينفت سف ما،يو سوخت هواپ نيشركتهاي زنجيره توليد بنز

  .مسؤول پرداخت عوارض مربوطه هستندآنها متضامناً  يباشد كه شركتهاي باالدستمي

 خيماه پس از تارمكلف است حداكثر ظرف شش ستيزطيسازمان حفاظت مح -2تبصره

برخط  يو امكان دسترس دينما جاديرا ا ندهيآال يواحدها ياطالعات گاهيقانون، پا نياالجراءشدن االزم
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 ندهيآال يموظف است نام واحدها ستيز طيسازمان حفاظت مح .سازمان به سامانه مزبور را فراهم كند

 .كند روزرسانيمزبور درج نموده و آن را مستمراً به گاهيآنها را در پا يندگيو سطح آال

 ندهيآال يواحدها گاهيرا در پا ينام واحد ستيز طيكه سازمان حفاظت مح يدر صورت -2تبصره

 دوره يدهد، واحد موردنظر از ابتدا شيمزبور افزا گاهيآن واحد را در پا يندگيسطح آال اي ديدرج نما

 شيزاآن واحد اف ينرخ عوارض مزبور برا اي شود،يمالياتي بعد، حسب مورد، مشمول عوارض سبز م

 .ابدييم

 ندهيآال يواحدها گاهيرا از پا ينام واحد ستيز طيكه سازمان حفاظت مح يدر صورت -8تبصره

همان  يمزبور كاهش دهد، واحد موردنظر از ابتدا گاهيآن واحد را در پا يندگيسطح آال اي د،يحذف نما

آن واحد  ينرخ عوارض مزبور برا اي شود،يدوره، حسب مورد، از پرداخت عوارض سبز معاف م

 .ابدييم اهشك

 خياز تار ماهکيموظف است حداكثر ظرف مدت  ستيزطيسازمان حفاظت مح -0تبصره

و هرگونه  ديآن واحد اعالم نظر نما يندگيكاهش آال ايدر خصوص رفع  نده،يدرخواست واحد آال

در صورت  .ديمنعكس نما ندهيآال يواحدها ياطالعات گاهيواحد موردنظر را در پا تيدر وضع رييتغ

در مهلت مقرر، واحد مزبور به صورت خودكار از فهرست  ستيز طيمححفاظت  سازمانعدم اعالم نظر 

 .شودخارج مي ندهيآال يواحدها

 د،شويانجام م ندهيآال يواحدها يندگيكاهش آال ايمنظور رفع كه به هايييگذارهيسرما -7تبصره

 هايالس ايدر سال اول  ست،يز طيتوسط سازمان حفاظت مح يندگيكاهش آال ايرفع  دييدر صورت تأ

د، ونش نجرم يندگيكاهش آال ارفع ي كه به يو در صورت شوديعوارض آن واحدها كسر م يبعد، از بده

 .شوديم رفتهيپذ ياتيقابل قبول مال نهيعنوان هزبه

گاز آنها نفت كوره و نفت يكه سوخت اصل ييروگاههايو ن هاشگاهيپاال كهيدر صورت -5تبصره

مزبور شوند،  هاياز سال با درخواست دولت، مجبور به استفاده از سوخت يدر مقاطع خاص ست،ني

آن  يندگيموضوع را در احتساب سطح و مدت آال نيموظف است ا ستيز طيسازمان حفاظت مح

و افزايش آاليندگي ناشي از استفاده نفت كوره و نفت گاز را مطابق با قبل از الزام  دينما ظواحدها لحا

  .مزبور محاسبه كند
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بعد از ثبت در سامانه مالک  هايدوره يصرفاً برا ستيز طيمححفاظت اعالم سازمان  -1تبصره

 يراب يديتول يواحدها يندگيآال اياعتبار است و سازمان مذكور مجاز به اظهار نظر نسبت به رفع و 

 .ستيشده در سامانه تحت عنوان اصالح و تصحيح اشتباه نثبت هايدوره

قانون، جزء مأخذ  ني( ا8( ماده )4تبصره )« ج»دولت موضوع بند  يپرداخت ارانهي -96تبصره

 .ستيمحاسبه عوارض سبز ن

كه سازمان  اينمونهماده مكلفند اظهارنامه هر دوره را مطابق  نيموضوع ا انيمؤد -99تبصره

و عوارض را ظرف مهلت مزبور به  ميدوره، تسل يماه پس از انقضا انيحداكثر تا پا دينمايم نييتع

 ابلرقيغ مهيمقرر موجب تعلق جر يهااظهارنامه در مهلت ميعدم تسل .ندينما زيشده وار نييحساب تع

در پرداخت  ريباشد و در صورت تأخماده مي ني( عوارض موضوع ا%96درصد )ده زانيبه م يبخشودگ

واحدهاي عضو سامانه مؤديان ملزم به  .شودي( اين قانون م25موضوع ماده ) مهيعوارض، مشمول جر

مؤديان،  انهارائه اظهارنامه موضوع اين تبصره نبوده و سازمان به استناد فروش ابرازي آنها در سام

  .كنديعوارض آاليندگي را وصول م

 هیوسائط نقل گذاریو عوارض شماره اتیمال

 يبراساس رتبه انرژ كلت،يو موتورس نيسبک و سنگ يانواع خودروها يگذارشماره -28ماده

ول مشم ريمندرج در جدول ز هايطبق نرخ است، دهيرس رانياستاندارد ا يسازمان مل دييآنها، كه به تأ

فروش كارخانه در  متيماده، ق نيو عوارض موضوع ا اتيمأخذ مال .باشدو عوارض سبز مي اتيمال

 .است يواردات يخودروها يبرا يو حقوق ورود يو مجموع ارزش گمرك يداخل داتيتول مورد
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(باشدارقام جدول ذيل به درصد مي)  

 شرح
سواری و وانت دو 

 کابین

کابین، وانت تک

خودروی سواری با 

 گذاری عمومیشماره

 موتورسیکلت خودروهای سنگین

رتبه 

 انرژی
 وارداتی تولید داخل وارداتی تولید داخل

تولید 

 داخل
 وارداتی

تولید 

 داخل
 وارداتی

A 1 1 1 1 1 1 1 1 

B 1 1 1 1 1 1 1 1 

C 5/1 ۱ 2/1 4/1 1 1 25/1 5/1 

D ۱ 3 4/1 8/1 ۱/1 2/1 5/1 5/۱ 

E 2 5 8/1 6/۱ 2/1 4/1 ۱ 5/2 

F 3 7 2/۱ 4/2 4/1 6/1 5/۱ 5/3 

G 5 9 5/۱ 3 6/1 8/1 5/2 5 
 

و  نيسبک و سنگ يانواع خودروها يماده برا نيو عوارض موضوع ا اتيمأخذ مال -9تبصره

ال اجراء در س يو برا نييتوسط سازمان تع ماه،يد انيتا پا يواردات ايداخل  ديتول هايكلتيموتورس

پس از  هصلبالفا شوند،يوارد م اي ديتول داًيكه جد ايهيوسائط نقل يمأخذ مزبور برا .شوديبعد اعالم م

   .شودو اعالم مي نييواردات توسط سازمان تع اي ديتول

( نيپالگ ديبريو تمام برقي )ه يبرق هايكلتيو موتورس نيسبک و سنگ يخودروها -4تبصره

 .باشديماده نم نيو عوارض موضوع ا اتيوزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول مال صيبه تشخ

 نيابالغ ا خيماه از تاروزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است ظرف مدت سه -2تبصره

فهرست كليه خودروها  ران،ياستاندارد ا يو سازمان مل ستيزطيسازمان حفاظت مح يقانون، با همكار

ا درج آنه يكه در برچسب انرژ ،يرا با توجه به رتبه انرژ يداخل و واردات ديتول يهاكلتيو موتورس

  .دياطالع عموم، منتشر نما يو برا ديصورت برخط به سازمان اعالم نمابه است، شده

 يماده فاقد برچسب انرژ نيموضوع ا هايكلتيكه خودروها و موتورس يدر صورت -2تبصره

 .شوديم يتلق (G) فيرد هيباشند، مصداق وسائط نقل رانياستاندارد ا يسازمان مل دييمورد تأ

@ACCPress
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ند ماده مكلف نيموضوع ا هيانواع وسائط نقل دكنندگانيواردكننده و تول ياشخاص حقوق -8تبصره

شده فروخته هيوسائط نقل قيمشخصات دق نيو همچن يگذارو عوارض شماره اتياظهارنامه مربوط به مال

ارض و عو اتيم و ماليبه سازمان تسل كند،يكه سازمان اعالم م نحويهرماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به

ه ب يبخشودگ رقابليغ مهيعدم پرداخت مذكور در مهلت مقرر، موجب جر .نديمتعلق به آن را پرداخت نما

در پرداخت آن، مشمول  ريماده و در صورت تأخ نيو عوارض موضوع ا اتي( مال%96درصد )ده زانيم

 .شودي( اين قانون م25موضوع ماده ) يهامهيجر

ا ب ،يگذارمكلفند قبل از شماره كلتيواردكننده خودرو و موتورس يقياشخاص حق -0تبصره

 نييكه سازمان تع يبيو عوارض متعلق به آن را به ترت اتيمال ربط،يذ ياتيمراجعه به ادارات امور مال

 زين يمو انتظا ينظام يروهايمتعلق به دولت و ن هيوسائط نقل يگذارشماره .پرداخت كنند دينمايم

 .ماده است نيمشمول ا

( مكلف است يو رانندگ يي)معاونت راهنما رانيا ياسالم يجمهور يانتظام يروين -7تبصره

ارض و عو اتيپرداخت مال يگواه ،يقيوارد شده توسط اشخاص حق هيوسائط نقل يگذارشمارهقبل از 

 يو عوارض آنها پرداخت نشده است، خوددار اتيكه مال ياهيوسائط نقل يگذارو از شماره بررسيرا 

  .ديمان

 هیوسائط نقل یندگیآالو عوارض ساالنه ساالنه  عوارض

 هاكلتيو موتورس نيسبک و سنگ ياعم از خودروها هيوسائط نقل هساالنه كلي عوارض -29ماده

 :شوديم نييتع ليشرح ذبه

 يواردات هيفروش كارخانه و وسائط نقل متيدرهزار ق کيداخل معادل  ديتول هيوسائط نقل -الف

مأخذ  .شونديمشمول عوارض ساالنه م يو حقوق ورود يهزار مجموع ارزش گمرك درمعادل يک و نيم 

 .( اين قانون است45( ماده )9محاسبه عوارض موضوع اين بند مأخذ مذكور در تبصره )

( 45( ماده )9در شهرهاي آلوده تا ده سال پس از توليد با مأخذ مذكور در تبصره ) هيوسائط نقل -ب

 وسائط يندگهاي مندرج در جدول ماده مذكور مشمول عوارض ساالنه آالينرخ ستمبيقانون و معادل يک نيا

درصد هد زانيهر سال به م يد،پس از سال دهم تول .شوندياين ماده م «الف»عالوه بر عوارض موضوع بند  هينقل

 شيافزا هيتا حداكثر به دو برابر نرخ پا شوديمذكور اضافه م هيوسائط نقل يندگيعوارض آال هي( به نرخ پا96%)
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تا سپري  باشد،ي( صفر م45ماده ) ليآنها در جدول ذ يندگيكه نرخ عوارض ساالنه آال ايهيوسائط نقل .ابدي

 هيو پس از آن، وسائط نقل باشنديمعاف م يندگياز پرداخت عوارض ساالنه آال د،يسال از سال تولشدن پنج

 يبا نرخ هينقلوسائط  ري( و سا45جدول ماده ) (D) فهاي مندرج در ردينرخ دهمکيمعادل  يبا نرخ نيسنگ

در  .باشنديم يندگيمذكور مشمول عوارض ساالنه آال جدول (C) فيدهم نرخهاي مندرج در ردکيمعادل 

 نيمأخذ محاسبه توسط سازمان و متناسب با آخر شود،يواردات آنها متوقف م اي ديكه تول ييخودروها دمور

فهرست شهرهاي آلوده كه وسائط نقليه با پالک انتظامي متعلق به شهرهاي  .شوديم نييواردات تع اي ديسال تول

هر سال با پيشنهاد سازمان حفاظت  هماشوند، حداكثر تا پايان ديمذكور مشمول عوارض ساالنه آاليندگي مي

 .شوندمحيط زيست و تصويب هيأت وزيران براي اجراء در سال بعد تعيين مي

 ساالنه وسائط متمركز عوارض کيسامانه الكترون جادياست با اوزارت كشور مكلف  -9تبصره

ن اي« ب»و « الف»مفاصاحساب عوارض موضوع بندهاي  يكيامكان پرداخت و صدور الكترون ه،نقلي

 را براي هيبه وسائط نقل ربوطعوارض پرداخت نشده م زانيماده را براي مالكان و استعالم برخط م

 .فراهم كند يسمو دفاتر اسناد ر يانتظام رويين

مالكان  .اين ماده برعهده مالک است« ب»و « الف»موضوع بندهاي  پرداخت عوارض -4تبصره

چنانچه مالكيت  .نديهمان سال پرداخت نما انيمذكور هر سال را تا پا مكلفند عوارض هوسائط نقلي

 دگينض ساالنه آاليوسائط نقليه مذكور پس از سال توليد تغيير نمايد، پرداخت عوارض ساالنه و عوار

 .موضوع اين ماده از سال انتقال بر عهده مالک جديد است

« ب»اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض بند  ياي كه گواههيوسائط نقل -2تبصره

 .شونديماده نم نيموضوع ا

اشند گذاري شده بقانون شماره نيشدن ااالجراءبعد از الزم ايكه قبل  هيوسائط نقل هيكل -2تبصره

 .شونديماده م نيموضوع ا مشمول عوارض زين

 روييوسط نپالک ت ضيتعو ايو  يتوسط دفاتر اسناد رسم هيثبت سند انتقال وسائط نقل -8تبصره

« الف»بندهاي  عوارض هيجمهوري اسالمي ايران )معاونت راهنمايي و رانندگي(، منوط به تسو يانتظام

و  دهندهلمتعلق به انتقا هيوسائط نقل ريمورد معامله و سا هاين ماده مربوط به وسائط نقلي« ب»و 

 .است رندهيگانتقال
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همان  اناين ماده هرسال، حداكثر تا پاي« ب»و « الف»هاي پرداخت عوارض موضوع بند -0تبصره

 .( است%46)درصد ستيب زانيبه م فيسال، موجب برخورداري از تخف

 معادل يبخشودگ رقابليغ مهمذكور پس از موعد مقرر مشمول جري پرداخت عوارض -7تبصره

مذكور مشمول  مهيعالوه بر جر كماه،ياز  شيب ري( عوارض ساالنه است و در صورت تأخ%96درصد )ده

 .است ري( عوارض ساالنه به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخ%4اي معادل دودرصد )مهيجر

از پرداخت  كلتيو موتور س نيسبک و سنگ يمالكان خودروها ايكه مالک  يدر صورت -5تبصره

 مهيمبلغ عوارض و جر ايو  ندينما يخوددار ت،يماده به مدت پنج سال از سال مالك نيموضوع ا عوارض

( قانون برگزاري 2( ماده )9( نصاب معامالت كوچک موضوع جزء )%8درصد )از پنجنشده پرداخت

 وزارت يموظف است براساس فهرست اعالم يانتظام يرويشود، ن شتري، ب48/9/9252مصوب  ناقصاتم

 .اقدام كند يمزبور تا پرداخت بده هيكشور نسبت به توقف وسائط نقل

ه برخط ب يها مكلفند امكان دسترسو شهرداري رانيا يجمهوري اسالم يانتظام رويين -1تبصره

 .بندي براي وزارت كشور فراهم كنندخود را با رعايت طبقه هياطالعات وسائط نقل گاهيپا

 فيو تكال فيدر خصوص وظا يرسانموظف است نسبت به اطالعوزارت كشور  -96تبصره

 .اقدام كند امکيارسال پ قياز جمله از طر يبه طرق مقتض هيمالكان وسائط نقل

 وزارت شنهاديقانون با پ نيابالغ ا خيماه از تارماده ظرف سه نيا ينامه اجرائنييآ -99 تبصره

 .رسديم رانيوز أتيه بيتصوهكشور ب

 هینقل و انتقال وسائط نقل اتیمال

 ،يكارگاه ،يراهساز هاينيماش يبه استثنا كلت،ينقل و انتقال انواع خودرو و موتورس -31ماده

 زانيداخل به م ديتول: باشنديم ليشرح ذنقل و انتقال به اتيو شناورها، مشمول مال يكشاورز ،يمعدن

سال  يقانون برا ني( ا45( ماده )9( به مأخذ مذكور در تبصره )%4درصد )دو ي( و واردات%9درصد )کي

( همان %96درصد )ساالنه ده د،يتولسال پس از سال ماده تا شش نيموضوع ا اتيمأخذ محاسبه مال .ديتول

 .شده استاد( مأخذ ي%26درصد )چهل بعد، ششم به يهاسال يو برا ابدييمأخذ كاهش م
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 يرويط نپالک توس ضيتعو ايو  يتوسط دفاتر اسناد رسم هيثبت سند انتقال وسائط نقل -9تبصره

 .كندياست كه سازمان مقرر م يبترتيماده و به  نينقل و انتقال موضوع ا اتيمنوط به پرداخت مال ،يانتظام

 .نشده هستندپرداخت اتيحكم، ملزم به پرداخت دوبرابر مال نيمراجع مزبور در صورت تخلف از ا

 (ندهمونتاژكنساخته )كننده قطعات پيشوصل ايانتقال خودرو از كارخانجات سازنده و  نياول -4تبصره

هرگونه انتقال به  نيو همچن داراني( به خريخارج هايشركت يرسم يهايندگيواردكنندگان )نما ايو  يداخل

 .شوديماده م نينقل و انتقال موضوع ا اتيصورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مال

تي صنع -سيكلت با پالک انتظامي مناطق آزاد تجاريقل و انتقال انواع خودرو و موتورن -2تبصره

 .شوديمشمول ماليات موضوع اين ماده نم

  خروج از کشور اتیمال

 يماده از مرزها ني( ا9جز موارد تبصره )به يرانيسازمان مكلف است بابت خروج هر مسافر ا -3۱ماده

نزد  يو به حساب درآمد عموم افتياز مسافران در اتيعنوان مالرا به يوجوه ينيو زم ييايدر ،ييهوا

  .گردديم ينيبشيپ يبودجه سنوات نيمذكور در قوان اتيمال زانيم .دينما زيكل كشور وار يدارخزانه

 ييايو در ينيزم يعموم هينقل ليو خدمت، خدمه وسا ياسيس يهادارندگان گذرنامه -9تبصره

(، ييدر خارج از كشور )دارندگان اجازه خروج دانشجو ليشاغل به تحص انيدانشجو ،يو خطوط پرواز

 هدارندگان پروان گردند،يجهت درمان به خارج از كشور اعزام م يپزشك يكه با مجوز شورا يمارانيب

 د،شونياعزام م گريد يمعالجه به كشورها يكه برا يو مرزنشينان، جانبازان انقالب اسالم يگذر مرز

 ميمق انيرانيو ا شوندي)ع( به مقصد عراق از كشور خارج م ينيحس نياربع اميكه در ا يرانيزائران ا

 اتياز پرداخت مال ستنده ياز وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماع يكارنامه شغل يخارج از كشور كه دارا

 .هستند يماده، مستثن نيموضوع ا

كه صرفاً از مبدأ مناطق  يصنعت -يموقت مناطق آزاد تجار ايدائم  نيگردشگران، ساكن -4تبصره

اداره  يمشمول عوارض خروج از كشور موضوع قانون چگونگ كنند،يم متيمذكور به خارج از كشور عز

و با اصالحات و الحاقات بعدي  7/0/9274مصوب  ياسالم يجمهور يصنعت -يمناطق آزاد تجار

 .شونديمربوطه م ياجرائ هاينامهنييآ
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خروج از كشور  اتيموظف است پرداخت مال رانيا ياسالم يجمهور يانتظام يروين -2تبصره

روج كنترل و از خ دينمايم نييكه سازمان تع يكه عازم خارج از كشور هستند را به روش يرانيمسافران ا

 .دينما يرياند، جلوگمزبور را پرداخت ننموده اتيكه مال يمسافران

 شهری مسافربرون عوارض

 شهري مسافر و فروش بليط در داخل كشورو نقل بروناشخاصي كه مبادرت به حمل  -32ماده

بليط را با درج  ( بهاي%8درصد)كنند، مكلفند پنجريلي( و دريايي مي با وسائط نقليه زميني)به استثناي

و هر  ذحساب(، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداري از مسافران أخدر بليط و يا قرارداد )صورت

د از عواريز عوارض مذكور ب .ماه حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداري مبدأ سفر واريز نمايند

اختالف و  .( به ازاي هر ماه تأخير خواهد بود%4به ميزان دودرصد)اي موعد مقرر موجب تعلق جريمه

 99/2/9222مصوب  اري( قانون شهرد77استنكاف از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مشمول ماده )

قابل اعتراض در ديوان عدالت  صادره در اين خصوص،آراء  .با اصالحات و الحاقات بعدي خواهد بود

 اداراي است.

و  تايمال .گردديمحسوب نم ياتيعنوان اعتبار مالفصل به نيو عوارض موضوع ا اتيمال -33ماده 

 .شوديم رفتهيپذ ياتيقابل قبول مال نهعنوان هزيقانون به ني( ا26( و )45عوارض موضوع مواد )

 و عوارض اتيدر رابطه با مال م،يمستق يهااتياحكام فصل سوم باب پنجم قانون مال -34ماده

( 496احكام موضوع مواد ). است ي( و فصل ششم جار24( و )41مواد ) يفصل به استثنا نيموضوع ا

 اتي( و مال47در خصوص عوارض موضوع ماده ) ميمستق هاياتي( قانون مال491( و )495( و )490تا )

 .باشديم يفصل جار ني( ا26موضوع ماده ) اتي( و مال45و عوارض موضوع ماده )

موضوع  اتيقانون امكان اظهار و پرداخت مال نيسازمان موظف است براي كليه مؤديان ا -35ماده

 .فراهم كند انيسامانه مؤد قيفصول ششم و هفتم را از طر

 

 هامهیجر -هشتم فصل

 يهامهيعالوه بر پرداخت جر انددهيامتناع ورز انيدر سامانه مؤد تيكه از عضو يانيمؤد -36ماده

و سامانه  يفروشگاه هايانهي( قانون پا44ماده )« ب»قانون و بند  ني( ا27ماده )« الف»موضوع بند 



32 

 

ه ب ياتيدوره مال هر انيماه پس از پاکيخود را حداكثر تا  ياتيمكلفند اظهارنامه هر دوره مال انيمؤد

 .ندينما زيو عوارض فروش خود را به حساب سازمان وار اتيو مال ميسازمان تسل

و عوارض، مشمول  اتيدر صورت ارتكاب تخلفات ذيل عالوه بر پرداخت مال انيمؤد -37ماده

 :باشندمي ريشرح زبه ييهامهيجر

دم ع «انيو سامانه مؤد يفروشگاه هايانهيموضوع قانون پا»تا زمان استقرار سامانه مؤديان  -الف

سته از آن د يو بعد از استقرار سامانه مذكور برا انيمؤد هيكل ياظهارنامه در هر دوره مالياتي برا ميتسل

برابر دو اي الي( ر96.666.666) ونيلياند: ده مامتناع كرده انيدر سامانه مؤد تيكه از عضو يانيمؤد

 مهيجر نيا .باشد شتريقانون، هر كدام ب ني( ا2نشده تا موعد مقرر در ماده )عوارض پرداخت و اتيمال

است كه  انيو سامانه مؤد يفروشگاه هايانهي( قانون پا44ماده )« ب»مذكور در بند  مهيعالوه بر جر

 .پردازدب ديبا انينام در سامانه مؤدعدم ثبت ليبه دل يمؤد

 ،ماليات و عوارض فروش ياظهاركم ايماليات و عوارض خريد  ياظهارشيكتمان معامله، ب -ب

ه به ك يگريو هر عمل د يبه نام خود، استناد به اسناد صور ريمعامله غ اي ريثبت معامله خود به نام غ

نشده تا موعد عوارض پرداخت و اتيمنجر شود: دو برابر مال يرواقعياسترداد غ اي اتيمال اظهاريكم

  .دهنشپرداخت اتيصورت تكرار تخلف قبل از دوسال، سه برابر مال رقانون و د ن( اي2مقرر در ماده )

 .يافتيو عوارض در اتي: دو برابر مالرمجازيو عوارض توسط اشخاص غ اتيمال افتيدر -ج

مفاد  تيبا رعا قانون در مواعد مقرر نيو عوارض موضوع ا هااتيدر پرداخت مال ريتأخ -38ماده

در ماه، نسبت به  (%4)درصد دو زانيمبه  يامهي، موجب تعلق جرميمستق هاياتي( قانون مال919ماده )

اخت پرد ديسررس اياظهارنامه  ميمهلت تسل ياز زمان انقضا رينشده و مدت تأخو عوارض پرداخت اتيمال

 .خواهد بود شد،كه مقدم با کيو عوارض، هر اتيمال

قانون را  نيو عوارض موضوع ا اتيخارج از اراده خود امكان پرداخت مال يچنانچه مؤد -تبصره

كه ادعاي در صورتي .دياعتراض نما ياتيحل اختالف مال هايأتهي به توانديدر مواعد مقرر نداشته باشد، م

مؤدي با ارائه اسناد و مدارک مثبته در هيأتهاي حل اختالف مالياتي  پذيرفته شود، جريمه مذكور بخشيده 

 شود.مي

 

 اتیمال عیانتقال و توز ص،یتخص -نهم فصل
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مربوط به  هايمهيقانون و جر ني( ا45( و )40(، )7موضوع مواد ) و عوارض اتيمال -39ماده

 :شوديم عيتوز ريز بترتي به ،يآنها پس از كسر كسورات قانون

( اين قانون 40ماده )« ب»و « الف» ي( و بندها7ماده ) يو عوارض وصول هااتياز مال نهمکي -9

  .ابدياختصاص مي عنوان ماليات سالمت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيبه

 هاياريو ده هايكشور و سهم شهردار يسهم درآمد عموم نسبت مساوي به مانده،يباق -4

سهم  .شوديم زيكل كشور وار يرداحساب خزانه به اتيبه عنوان مال يسهم درآمد عموم .باشديم

 ياتيعنوان عوارض حسب مورد به حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالبه هاياريو ده هايشهردار

 .شوديم زيو حساب تمركز وجوه وزارت كشور وار اناست

موضوع اين  ياريفاقد ده يها و روستاهاها، دهياريسهم شهرداري هايمهيعوارض و جر -تبصره

داري كل كشور هاي رابطي كه بنا به درخواست سازمان و وزارت كشور توسط خزانهقانون به حساب

ز گردد، وارياح ميافتت مالياتي استان و وزارت كشوره كل حسب مورد به نام حساب تمركز وجوه ادار

متعلق به آن، درآمد  هايمهيو جر ياريفاقد ده ها و روستاهايها، دهياريعوارض سهم شهرداري .شودمي

( اين قانون به 26( آن را مطابق با مقررات ماده )%966دولت نبوده و سازمان موظف است صددرصد )

  .واريز نمايد ذكورربط مذيهاي صورت ماهانه به حساب

براساس  ،يريو مناطق عشا ياريفاقد ده يروستاها ها،ياريده ها،يسهم شهردار -41ماده

استان  ياتيترتيبات ذيل به حساب تمركز وجوه وزارت كشور و حساب تمركز وجوه اداره كل امور مال

 د:شويم زيوار هاياريو ده هايشهردار نيب عيتوز يكل كشور برا يدارنزد خزانه ربطيذ

ماده « پ»و « ب» يو بندها( 7مربوط به ماده ) يهامهي( از عوارض و جر%16نود درصد ) -الف

استان بر اساس شاخص  ياتيبه حساب تمركز وجوه اداره كل امور مال زيقانون پس از وار نيا( 40)

اداره امور عشاير هر شهرستان )سهم مناطق عشايري( و  ها،ياريده ها،يشهردار انيم تيجمع

به حساب  ي( مابق%96و ده درصد ) عي( توزياريفاقد ده يهمان استان )سهم روستاها يهاياندارفرم

 افتگينيتوسعه هاي¬تا به موجب دستورالعملي كه براساس شاخص زيتمركز وجوه وزارت كشور وار

د و شويم هيقانون توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت كشور ته ناي االجراءشدنالزم از پس ماهسه
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اداره امور عشاير شهرستان )سهم مناطق  ها،ياردهي ها،يشهردار نيب رسديوزيران م أتيه بيبه تصو

 گردد. عي( توزهاي)به حساب فرماندار ياريفاقد ده يعشايري( و روستاها

به اين قانون ( 45( و ماده )40ماده )« ت»و « الف» يمربوط به بندها هايمهيعوارض و جر -ب

 ها،يشهردار انيم تيتا براساس شاخص جمع شوديم زيحساب تمركز وجوه وزارت كشور وار

  .گردد عيتوز يريو مناطق عشا ياريفاقد ده يروستاها ها،ياريده

ا شود تمي زيشهرستان مربوطه وار يبه حساب فرماندار ياريفاقد ده يسهم روستاها -9تبصره

 .دشو نهيهمان روستاها هز يو آبادان يامور عمران يمربوطه برا ياجرائ هايدستگاه ريبا مشاركت سا

قانون توسط وزارت كشور و وزارت  نيماه پس از ابالغ اتبصره ظرف مدت سه نيا يدستورالعمل اجرائ

 .شودمي بي)سازمان( تصو ييو دارا يامور اقتصاد

قانون به  ني( ا40( و )7) موادمربوط به  هايمهياز عوارض و جر يريعشاسهم مناطق  -4تبصره

 عيتوز يريمناطق عشا انيم تيتا براساس شاخص جمع شوديم زيهر استان وار رياداره كل امور عشا

 .گردد

از نظر  يفاقد شهردار سيتأستازه ديجد يماده شهرها نياحكام ا ياجرا يدر راستا -2تبصره

  .شونديم يتلق يماده حسب مورد شهردار نيموضوع ا

 .باشدمحل أخذ ماليات ارزش افزوده واحدهاي توليدي محل استقرار آنها مي -2تبصره

( 40ماده )« ت»و « پ» ياز محل منابع حاصل از بندها هاياريو ده هايسهم شهردار -8تبصره

 .گردد نهيهز ييغذا تيسالمت و امن يعاليشورا يابالغ هاياستيمطابق با س ديقانون با نيا

متشكل از  ايتهشهرها برعهده كميمنابع مزبور در كالن كردنهيدر خصوص نحوه هز يرگيميتصم

 .است يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك ندهيشهردار و نما ار،فرماند

و  هاياريو ده هايجز پرداخت به شهردارهرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه به -0تبصره

  .ماده ممنوع است نياشخاص مذكور در ا

علم و  يفناور مستقر در پاركها ياز شركتها يافتيسهم عوارض ارزش افزوده در -7تبصره

 جاد،ي( به همان پارک بابت ا%966صد )كل كشور، به صورت صددر يداربه خزانه زيپس از وار يفناور

 يو ارائه خدمات شهر يو فناور يپژوهش ،يآموزش ،يعموم يو فضاها رساختهايز يتوسعه و نگهدار

توسط  قانون نيشدن ااالجراءالزم ختاري از ماهتبصره ظرف سه نيا ياجرائ نامه¬نيي. آابدييم ختصاصا
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و وزارت  يو فناور قاتيوزارت علوم، تحق يبا همكار يجمهور استير يو فناور يمعاونت علم

 .رسديهيأت وزيران م بيتصوو به شوديم هيته يبهداشت، درمان و آموزش پزشك

كارگروهي مركب از وزارت كشور، سازمان امور مالياتي و يک ناظر از مجلس شوراي  -5تبصره

ساله توسط سازمان كيل و گزارش عملكرد اين ماده همهاسالمي براي نظارت بر حسن اجراي اين ماده تش

 .گرددشوراي اسالمي ارائه مي امور مالياتي و وزارت كشور به كميسيون اقتصادي مجلس

بر ارزش افزوده و سهم  اتيوصول مال زانماهه ميسازمان مكلف است در مقاطع سه -1تبصره

را از طرق مناسب به اطالع عموم  يريو مناطق عشا هايفرماندار ها،ياريده ها،ياز شهردار کيهر

 .مردم برساند

قانون پس از واريز به حساب  ني( ا47موضوع ماده ) يندگهاي آاليو جريمه عوارض -4۱ماده

 هاياريهد ها،يشهردار نيب تياستان براي هر شهرستان به نسبت جمع ياتيتمركز وجوه اداره كل امور مال

در  .گردديم عي( همان شهرستان توزيريو مناطق عشا ياريفاقد ده ي)سهم روستاها يهايو فرماندار

استان  کيشهرستان در  کياز  شي( به بشتري)پنجاه نفر و ب يديبزرگ تول يواحدها يكه آلودگ يصورت

در  نده،يو فاصله از واحد آال يريپذي هر شهرستان به نسبت جمعيت، اثركند، عوارض آاليندگ تيسرا

 طيمح لركيمد ربط،يذ يهاانسازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرست سيمركب از رئ ياتهيكم

 .شوديم عيمتأثر توز يهاشهرستان نياستان ب ياتيامور مال ركليو مد ستيز

چند استان واقع شده باشند،  ايدر دو  يمتأثر از آلودگ يهاكه شهرستان يدر صورت -9تبصره

 ندهي( متشكل از نماشتريبزرگ )پنجاه نفر و ب يواحدها يعوارض آلودگ كنندهعيتوز تهيكم ياعضا

 دهنيانم ربط،يذ يهاريزي استانمديريت و برنامه هايسازمان يسازمان برنامه و بودجه كشور، رؤسا

 يهاتاسيمربوطه براساس س يهااستان ياتيادارات كل امور مال ندهيو نما ستيز طيسازمان حفاظت مح

 .كنندمي آاليندگيعوارض  عيسازمان برنامه و بودجه كشور اقدام به توز ياعالم

صنعتي و ويژه اقتصادي در  -هاي آاليندگي در مناطق آزاد تجاريعوارض و جريمه -4تبصره

باشد، حسب مورد به حساب منطقه آزاد مواردي كه شهرداري و يا دهياري در مناطق مذكور مستقر نمي

  .گرددقتصادي مربوطه واريز ميصنعتي و يا ويژه ا -تجاري
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به  ماًيقانون مستق ن( اي41ماده )« ب»و « الف»بندهاي هاي موضوع عوارض و جريمه -42ماده

ثبت شده  يمحل سكونت مالک كه هنگام صدور پالک انتظام هايياريده اها و يحساب شهرداري

( درآمد حاصل از عوارض %966درصد )آلوده مكلفند صد يشهرها هاييشهردار .گرددياست، واريز م

براي كمک به توسعه و نوسازي ناوگان حمل ونقل عمومي ( اين قانون را 41ماده )« ب»بند  وضوعم

 .ندينما نهيآلوده هز يشهرها

شود، هاي وارداتي كه حقوق ورودي آنها وصول ميگمركي كاال ارزشهزار  درمعادل دوازده  -43ماده

توسط گمرک جمهوري اسالمي ايران به حساب تمركز وجوه وزارت كشور  واريز شده تا به نسبت 

و پنجاه ها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير دهياري( %28)درصدو پنج ( كالنشهرها، سي%92درصد)يزدهس

كه با پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت  يهايها و بر اساس شاخص( ساير شهرداري%84و دودرصد)

ها و روستاهاي فاقد دهياري و ها و دهياريرسد، صرف كمک و ايجاد درآمد پايدار براي شهرداريدولت مي

به  دهشنييتع يهاهر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهم يوزارت كشور مكلف است وصول .عشاير گردد

جز پرداخت به  و هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه به دينما زيوار اهياريو ده هايحساب شهردار

 .و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير ممنوع است هاياريو ده هايشهردار

( 40ماده )« ب»و « الف»( و بندهاي 7و عوارض وصولي موضوع ماده ) هااتيمال نهمکي -44ماده

 داريبه حساب خزانه ،ياتيتوسط سازمان امور مال افتي، همزمان با در«سالمت اتيمال»عنوان اين قانون به

 ماه بعد به حساب زدهمهر ماه را تا پايان پان يافتيخزانه مكلف است مبالغ در .گردديم زيكل كشور وار

 رمجازيمبلغ مذكور در حكم تصرف غ صيعدم تخص .دينما زيوار يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك

  .است يدر اموال عموم

 نيا يكه برا هاييفيرد اي فيرد قيموضوع اين ماده از طر يافتيمنابع در( %966)صددرصد

ن در و پوشش كامل درمان افراد ساك يريشگيبه پ شوديم ينبيشيپ يبودجه سنوات نيمنظور در قوان

)در چهارچوب نظام  يريو جامعه عشا ترنييو پا تيهزار نفر جمع ستيب يدارا يروستاها و شهرها

 يمارستانيب زاتيتجه نيو تأم ليو پس از تحقق هدف مذكور نسبت به تكم ابديي(، اختصاص مجاعار

و  يارز يامنا أتيمصارف ه افته،ينمناطق توسعه هايمارستانيب تيبا اولو يو درمان يو مراكز بهداشت

 و تاهاخارج از روس يتيحما يهاالعالج و افراد تحت پوشش نهادصعب مارانيب مهيسطح ب يارتقا
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 رينظ نيروي انساني هاينهيهرگونه پرداخت هز .اقدام شود تيهزار نفر جمع ستيب يباال يشهرها

 ،وريكارانه، بهره ت،يمأمور هايالعادهپاداش، فوق ،يرفاه هاياضافه كار، كمک ا،يحقوق و مزا

و  هياثاث نيمو تأ يادار ياقالم مصرف رينظ يادار هاينهيو مانند آن و هز ونيد ،كارينوبت ت،يريمد

 .محل ممنوع است نياز ا يمنصوبات ادار

( اين قانون سهم دولت است و 29( و )26وع مواد )هاي موضمنابع حاصل از ماليات -45ماده

 .شودكل كشور واريز مي يداربه حساب خزانه

( 7دريافتي سهم خود موضوع ماده ) اتيدولت موظف است از محل منابع حاصل از مال -46ماده

 را عالوه بر يتيحما يبه هر فرد تحت پوشش نهادها يپرداخت ينقد يهاقانون، ساالنه مجموع كمک نيا

 اتيمنظور جبران مال هداده و ب شيبر ارزش افزوده افزا اتيحداقل معادل نرخ مال ،يسنوات يهاشيافزا ريسا

 يازمندياص ناشخ ييمذكور مكلفند نسبت به شناسا يتيحما ي. نهادهاديبه افراد مذكور پرداخت نما يافتيدر

ماده  نيا ي. دستورالعمل اجرائديمذكور نما شيافزا افتياقدام و آنها را مشمول در ستند،يكه تحت پوشش ن

 االجراءشدنالزم از پس ماهاز آنها حداكثر سه تياو نحوه حم ازمندياشخاص ن ييشناسا يشامل چگونگ

مداد امام ا تهيكشور و كم يستيسازمان بهز يبا همكار يقانون توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماع ناي

 .رسديم رانيوز أتيه بيو به تصو هي)ره( تهينيخم

 

 مقررات ریسا -دهم فصل

ن قانو ناالجراءشدن ايتعلق آنها قبل از الزم خيبر ارزش افزوده كه تار اتيمال هايپرونده -47ماده

نحوه  و ياتيو مأموران مال انيمؤد فيجرائم و تكال ات،يو نرخ مال اتيمالمأخذ مشمول  نيياست، از نظر تع

اما در مورد رفع اختالف سازمان  باشد،يم 97/4/9257مصوب بر ارزش افزوده  اتيتابع قانون مال يدگيرس

 .قانون است نيا تابع احكام و مقررات ه،يو تسو عيوصول، توز ت،يقطع ،يبا مؤد

 ريز نيو عوارض در قوان اتياالجراءشدن اين قانون، احكام مربوط به مالاز تاريخ الزم -48ماده

                                                                                                 ردد:گنسخ مي

حكم  يالحات و الحاقات بعدي )به استثنابا اص 97/4/9257قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب  -9

هاي ( قانون مذكور و تبصره86، ماده )رانيا ياتيمال ي( قانون مذكور نسبت به جامعه مشاوران رسم45ماده )

 (قانون ني( ا21( ماده )4( آن قانون نسبت به عوارض موضوع بند )21( ماده )9و تبصره ) ذيل آن

@ACCPress
 



38 

 

( قانون برنامه پنجساله ششم 12( و ماده )72( و ماده )22ماده )« ر»و بند  (0ماده )« ب»بند  -4

 92/94/9218مصوب  رانيا ياسالم يجمهور يو فرهنگ ياجتماع ،يتوسعه اقتصاد

( مصوب 4دولت ) ياز مقررات مال يبخش ميمواد به قانون تنظ ي(  قانون الحاق برخ01ماده ) -2

2/94/9212 

كشور مصوب  ينظام مال يو ارتقا ريپذرقابت ديقانون رفع موانع تول(  22احكام ماده ) -2

 بر ارزش افزوده اتيدر خصوص مال 9/4/9212

 94/0/9214( قانون اصالح نظام صنفي كشور مصوب 27( و )95مواد ) -8

 :ستين لياحكام و مقررات ذ ياجرا يقانون ناف نياحكام ا ياجرا -49ماده

مصوب  رانيا ياسالم يجمهور يو فرهنگ يتوسعه اقتصادي، اجتماع قانون برنامه پنجساله ششم -9

« ب»بند  ،( اين قانون25رد منسوخ در ماده )موا يحات و الحاقات بعدي؛ )به استثنابا اصال 92/94/9218

 (مذكور ن( قانو12( و ماده )72ماده ) ،(22ماده )« ر»بند  ،(0ماده )

  با اصالحات و الحاقات بعدي 2/4/9200هاي مستقيم مصوب قانون ماليات -4

 با اصالحات و الحاقات بعدي 94/2/9272قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب  -2

( قانون حمل و نقل و عبور كاالهاي خارجي 94ها، عوارض موضوع ماده )عوارض آزادراه -2

 بعديبا اصالحات و الحاقات  44/94/9272از قلمرو جمهوري اسالمي ايران مصوب 

هاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسالمي ايران و هاي اتاققانون نحوه تأمين هزينه -8

 با اصالحات و الحاقات بعدي 99/5/9274اتاق تعاون مصوب 

مصوب  ني( قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد مع02ماده ) -0

 با اصالحات و الحاقات بعدي 45/94/9272

تعريف  يحات و الحاقات بعدي؛ )به استثنابا اصال 44/5/9216مصوب  يقانون امور گمرك -7

 ((9) ماده« د»حقوق ورودي و ساير وجوه موضوع بند 

 ياز مقررات مال يبخش ميمواد به قانون تنظ يقانون الحاق برخ (76( و )85(، )08)مواد  -5

 ديبا اصالحات و الحاقات بع 2/94/9212( مصوب 4دولت )
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مصوب  ني( قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد مع57ماده ) -1

 با اصالحات و الحاقات بعدي 45/94/9272

توسعه  هايبرنامه ي( قانون احكام دائم25( ماده )2( و بند )26ماده )« ب»و « الف» يبندها -96

 با اصالحات و الحاقات بعدي 96/99/9218كشور مصوب 

شور ك ينظام مال يو ارتقا ريپذرقابت دي( قانون رفع موانع تول45ماده )« الف»بند ( 8تبصره ) -99

 9/4/9212مصوب 

هاي منظور تسهيل اجراي سياست(  قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به7ماده ) -94

  48/1/9255(  قانون اساسي مصوب 22) چهل و چهارمكلي اصل 

 98/4/9257قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي مصوب  -92

 االجراء است.جمهور الزمسيماه پس از ابالغ به رئقانون شش نيا -51ماده

با  9257/ 97/4بر ارزش افزوده مصوب  اتيقانون، قانون مال نياالجراءشدن االزم خيتا تار -تبصره

 .االجراء استالزم شود وتمديد مي ياصالحات و الحاقات بعد

بر  اتيو به قانون مال شوديم ميمستق هاياتي( قانون مال425ماده ) نيگزيجا ريمتن ز -5۱ماده

 :ابدييم يارزش افزوده تسر

شود، چنانچه مؤدي مؤدي ابالغ ميدر مواردي كه برگ تشخيص ماليات صادر و به  -425ماده»

االختيار تامروز از تاريخ ابالغ شخصاً يا به وسيله وكيل سيتواند ظرف مدت نسبت به آن معترض باشد مي

  .تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد ياتيخود با ارائه داليل و اسناد و مدارک كتباً از اداره امور مال

موظفند پس از  شوند،يمشخص م ياتيكه از طرف سازمان امور مال همربوط ن/ مسؤوالمسؤول

روز از تاريخ ثبت درخواست نباشد به مهلتي كه بيش از چهل و پنج ثبت درخواست مؤدي و ظرف

 رد مندرجات برگ تشخيصشده را براي كه داليل و اسناد و مدارک ابراز رسيدگي و در صورتيموضوع 

را مؤثر در تعديل درآمد ، آن را رد  و در صورتي كه داليل و اسناد و مدارک ابرازي دانستند يكاف

نظر مسؤول/  يچنانچه مؤد .نديرا مشخص نما اتيدرآمد مشمول مال ليتشخيص دهند موارد تعد

 يطعق شده،ليتعد اتيدرآمد مشمول مال ديرا قبول نما اتيدرآمد مشمول مال ليمربوط در تعد نمسؤوال

 أتيموضوع به ه ،يالتفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدبه مابه يدگيرس يبرا صورتنيا ريدر غ .است
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هرگاه داليل و اسناد و مدارک ابرازي مؤدي را براي رد  نيهمچن .شودارجاع مي ياتيحل اختالف مال

و مراتب  منعكستشخيص ندهند بايد موضوع را مستدالً در پرونده  برگ تشخيص يا تعديل درآمد مؤثر

 .دنارجاع نماي ياتيت حل اختالف مالرا براي رسيدگي به هيأ

مور ا ريوز بيبه تصو ياتيسازمان امور مال شنهاديماده با پ نيا يدستورالعمل اجرائ -9تبصره

 .رسديم ييو دارا ياقتصاد

ن اظهار كرده باشد، در مواردي كه مؤدي اطالعات مربوطه را از طريق سامانه مؤديا -4تبصره

 « .رفتار خواهد شد هاي فروشگاهيمؤديان و پايانهنه قانون سامامطابق احكام 

و به قانون  شوديم ميمستق هاياتي( قانون مال421تبصره ماده ) نيگزيجا ريمتن ز -52ماده

  :ابدييم يبر ارزش افزوده تسر اتيمال

( 4تبصره ) ري( و قسمت أخ9تبصره )در مواردي كه برگ تشخيص ماليات طبق مقررات  -تبصره

شرح مقررات اين ماده اقدام نكرده باشد در ( اين قانون ابالغ شده باشد و مؤدي به465( و ماده )462ماده )

اختالف  حل أتيه هب يدگيرس يشود و پرونده امر براتشخيص ماليات شناخته ميحكم معترض به برگ 

 .گردديارجاع م ياتيمال

و به  شوديآن م هايو تبصره ميمستق هاياتي( قانون مال422ماده ) نيگزيجا ريمتن ز -53ماده

 :ابدييم يبر ارزش افزوده تسر اتيقانون مال

مواردي كه ضمن مقررات اين  هاي مالياتي جز دراختالفمرجع رسيدگي به كليه  -422ماده»

 هر هيأت حل اختالف مالياتي .، هيأت حل اختالفات مالياتي استشده بينيقانون مرجع ديگري پيش

 :شوديشرح زير تشكيل ماز سه نفر به

 يک نفر نماينده سازمان امور مالياتي كشور -9

مانت با شرط وثاقت و ا ياتيمطلع در امور مال دانانحقوق ايقضات بازنشسته  انينفر از م کي -4

 «هر استان يكل دادگستر سيو انتخاب رئ ياتيسازمان امور مالبه درخواست 

اتاق تعاون ايران، جامعه  ران،ييک نفر نماينده از اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ا -2

اي، اتاق اصناف ايران، شوراي مجامع حرفه ران،يا ياتيمال يجامعه مشاوران رسم ران،يحسابداران رسمي ا

سال مدت سه يبرا همشاوران خانواده  ككارشناسان رسمي و  اسالمي شهر، كانون وكال، مركز وكال،
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بند را  نياز مراجع ا يكي اتيمطالبه مال اي صيهمزمان با اعتراض به برگ تشخ يمؤد .شونديمنصوب م

 در صورتي .دنماييم يمعرف ياتيحل اختالف مال أتيخود جهت شركت در جلسات ه ندهيماعنوان نبه

در  اعتراض به برگ تشخيص ليمتشخيص ماليات ابالغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسكه برگ 

مهلت قانوني مؤدي انتخاب خود را اعالم ننمايد، با توجه به نوع فعاليت مؤدي يا موضوع ماليات مورد 

 .شوديانتخاب م ماده يک نفر ني( ا8تبصره ) تيرسيدگي، از بين نمايندگان مزبور با رعا

 يو رأ ابدييهاي حل اختالف مالياتي با حضور هر سه عضو رسميت مجلسات هيأت -9تبصره

 .االجراء است، ولي نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گرددو الزم يآراء قطع تيبا اكثر أتيه

ي ادبيرخانههيأتهاي حل اختالف مالياتي داراي استقالل كامل بوده و صرفاً اداره امور  -4تبصره

 تيبا رعا يرأ يانشا .باشدهيأتهاي حل اختالف مالياتي و تشكيل جلسات هيأتها به عهده سازمان مي

ان جلسه در هم متقنبه اسناد و مدارک مثبته و داليل و شواهد  يو متك اعضا هيكل يطرفياصل عدالت و ب

ماده به عمل آمده و  ني( ا4جلسه، توسط نماينده بند ) يپس از برگزار يروز كارسهحداكثر ظرف  ايو 

مجاز به حضور كامل در جلسه و ارائه  يو يقانون ندهينما اي يمؤد .رسديم اعضا يتمام يبه امضا

 .برسد يو يو به امضا ديدر صورتجلسه ق ديبا ياظهارات شفاه .است يفاهش اي يبه صورت كتب اتيدفاع

مكلف است نسبت به  ،ياتيحل اختالف مال يأتهايمؤثر بر عملكرد ه منظور اعمال نظارتسازمان به

 .اقدام كند يبه نحو مقتض أتيجلسات ه يبرگزار نديفرآ يمستندساز

ماده متناسب با تعداد و مدت  ني( ا2( و )4) يموضوع بندها يالزحمه اعضاحق -2تبصره

كه به همين منظور از محل اعتباري  يدگيمورد رس يهاو پرونده ياتيمراحل، منابع مال زيجلسات و ن

 طوساست كه ت يشود، مطابق دستورالعملبيني ميپيشكشور  ياتيدر بودجه ساالنه سازمان امور مال

 ياتصورت متمركز از طرف سازمان امور ماليالزحمه اعضا بهحق .گردديو ابالغ م هيسازمان مذكور ته

 .شوديپرداخت م كشور به حساب اعضا

ماده را  ني( ا2( و )4) يبندها يدر اجرا شدهيمعرف ندگانيسازمان مكلف است نما -2تبصره

ماده از آنها جهت  ني( ا8تبصره ) تيو با رعا رديبپذ ياتيحل اختالف مال يهاأتيه يعنوان اعضابه

 .ديمزبور دعوت نما هايأتيشركت در ه

 ياتيكل مال رياستان، مدهر  يكل دادگستر سيشده توسط رئيافراد معرف هيكل ياسام -8تبصره

كه به صورت متمركز و  ايها در سامانهشهرستان کيماده به تفك ني( ا2استان و مراجع مذكور در بند )
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 شود،يم جادياكشور  ياتيقانون توسط سازمان امور مال نياالجراءشدن اماه پس از الزمحداكثر ظرف سه

كه در شهرستان  يهر پرونده در موارد ي( برا2( و )4(، )9) يانتخاب افراد موضوع بندها .گردديدرج م

 .شوديتوسط سامانه مزبور انجام م ينفر وجود داشته باشد، به صورت تصادف کياز  شتريمورد نظر ب

  .گردديم تيريكل سازمان، مد سينظر رئ ريز ماًيسامانه مستق نيا

 أتيجلسه ه ليهفته قبل از تشك کيكشور مكلف است حداقل  ياتيسازمان امور مال -0تبصره

ات را برابر مقررات مربوطه به مندرج ياتيحل اختالف مال أتيه ياعضا يدسترس نهيزم يبه نحو مقتض

 .ديپرونده مورد اعتراض فراهم نما

از سه جلسه  شتريكه ب يماده در صورت ني( ا2( و )4) ياز افراد مذكور در بندها کيهر -7تبصره

حكم آنان  ند،ينما يخوددار أتيسال از حضور در جلسات ه کيچهار جلسه متناوب در  اي يمتوال

 مدت استان و مرجع مربوطه، حسب مورد، موظف است ظرفهر  يكل دادگستر سيو رئ شوديلغو م

 .دينما يرا معرف نيگزيجا فرد يروز كارده

و  يحقوق شهروند تيو رعا يطرفيعدالت و اصل استقالل و ب يبه منظور اجرا -5تبصره

ورت صرا به ياتيحل اختالف مال هايأتيمكلف است ساختار اداره ه ياتينظارت مؤثر، سازمان امور مال

 يااحدهو .دينما جاديكل سازمان ا سيرئ ليدر ساختار خود ذ ياتيمال يمستقل، تحت عنوان مركز دادرس

 .شوديم لياستان تشك ياتيدر هر استان مستقل از اداره كل مال ياتيمال يدادرس

از مراجع  يكيانتخاب  ،يثبت اعتراض توسط مؤد ان،يپس از استقرار سامانه مؤد -1تبصره

حل اختالف، مشاهده اسناد، مدارک و اطالعات  هايأتيبه ه حهيماده، ارائه هرگونه ال ني( ا2موضوع بند )

صوص در خ گريو هرگونه اطالع د يدادرس جياطالع از نتا أت،يجلسات ه ليتشك خيابالغ تار از،يموردن

  .شوديسامانه مذكور انجام م قياز طر ياتيمال يپرونده دادرس

 ندهينما ايو  يكامل مؤد يدسترس نهيمكلف است زمكشور  ياتيسازمان امور مال -96تبصره

 .ديفراهم نما أتيه ليهفته قبل از تشك کيبه مفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل  يو يقانون

 .ماده ممنوع است ني( موضوع ا2( و )4) يبندها ندگانيهمزمان در فهرست نما تيعضو -99تبصره

بر  اتيو به قانون مال شوديم ميمستق هاياتي( قانون مال489ماده ) نيگزيجا ريمتن ز -54ماده

 :ابدييم يارزش افزوده تسر
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 يابالغ رأ خيظرف مدت دوماه از تار تواننديم ياتيمال يدادستان انتظام اي يمؤد -489ماده»

نقص  ايو مقررات موضوعه  نيقوان تيبه استناد عدم رعا دنظر،يتجد ياتيحل اختالف مال أتيه يقطع

 واسترا درخ يدگيرس ديتجد و اعتراض نموده ياتيمال يعال يبه شورا يكاف ليبا اعالم دال ،يدگيرس

 «.كنند

نظر اكثريت اعضاي شوراي »عبارت  ميمستق هاياتي( قانون مال488( ماده )2در بند ) -55ماده

( 485عالي مالياتي موضوع ماده )نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي شوراي»به عبارت « عالي مالياتي

 .يابدتغيير مي« اين قانون

 د:شويالحاق م ميمستق هاياتي( قانون مال485به ماده ) ليتبصره ذ -56ماده

حل  ايهأتيتوسط ه يمتفاوت يكه نسبت به موارد مشابه آرا يماده در موارد نيحكم ا -تبصره»

 «.است يجار زيصادر شده باشد ن ياتياختالف مال

« ركشو ياتيمالسازمان امور »هاي مستقيم عبارت ( قانون ماليات472( ماده )4در تبصره ) -57ماده

حكم اين تبصره و احكام فصل نهم از باب چهارم  .گردديم «ياتيمال يانتظام يدادستان»عبارت  نيگزيجا

 .ابدييم يبر ارزش افزوده تسر اتيبه قانون مال ميمستق يهااتيقانون مال

كليه عوارض و ماليات موضوع اين قانون كه توسط گمرک جمهوري اسالمي ايران به  -58ماده

( قانون امور 906مشمول حكم ماده )شود، صورت قطعي وصول و به حسابهاي مربوطه واريز مي

 .باشدگمركي مي
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