
 

 

 ایرائی موسوی حمیدرضا سید
 اداری عدالت دیوان صالحیت در دعاوی مالیاتی، دعاوی متخصص

 اداری دادرسی و

 عدلیه وکیل وکالی گروه
تخصصی  دیگر از سویقضا و  با دستگاهاشخاص حقیقی و حقوقی تعامل ینده ارشد فزاز یکسو امروزه 

دیوان مرتبط با موضوعات  نشر بصورت تخصصی به های مختلف حقوقی، وجود پایگاهی کهبودن حوزه

آید به حساب می مهجور و مغفول نسبتاًحوزۀ که  قضائی اداریو سایر مراجع قضائی و شبه عدالت اداری

 شود.بیش از پیش احساس می بپردازد،

اقدام مشاوره ارائه به های حقوقی در تمامی حوزهسسات حقوقی، ؤمتعلق به مهای اینترنتی غالب پایگاه

و پاسخگوی نیازهای تخصصی در حوزه دیوان عدالت  زندپردامیحقوقی در تمام موضوعات کنند و می

 .دنباشاداری نمی

ارائۀ مشاورۀ حقوقی توسط وکالی نا آشنا به مسائل حقوق اداری، ضمن آنکه موجب تضییع حقوق مردم 

حالی است که  این در .دهدمیقابل توجهی کاهش میزان ه را نیز ب رضایت مردم از سیستم قضاییشده، 

، روند رسیدگی چطور آغاز خواهد شداز کجا شان رسیدگی به شکایت و دعاویبدانند  وکلین حق دارندم

زمان و  تا بتوانندبینی باشد  خواهد بود و نتیجه حاصل از این روند تا مقدار قابل قبولی قابل پیش

 های خود را مدیریت کنند. هزینه

 متشکل از وکالی متخصص حوزۀ دیوان عدالت اداری،« وکیل عدلیه»گروه وکالی ما در ، این نقیصهدرک  با

 وکالیرا با استفاده از نظرات و تجربیات  (https://vakiladlie.com) آن شدیم تا سایت وکیل عدلیه بر

رسانی تخصصی در این زمینه و دعاوی دیوان عدالت اداری و با رویکردی مشتمل بر اطالع دعاوی متخصص

 اندازی نماییم.راه، کاربردی عموم مردم پاسخگویی به نیازهای

وکیل عدلیه با داشتن تیمی متشکل از متخصصان حقوق اداری، آمادگی آن را دارد که در تمامی مراحل 

و اخذ رأی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و  حضور در جلسات دادرسیمشاوره، طرح دعوا، 

 همراه موکلین محترم باشد.شبه قضائی اداری، 

 

 عدلیه وکیل با ارتباط های راه
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 مالیات مشمول اشخاص: اول باب  

:باشندمیمالیاتپرداختمشمولزیراشخاص-۱ ماده

.دومبابمقرراتطبقایراندرواقعخودامالکیااموالبهنسبتحقوقییاحقیقیاشخاصازاعممالکینکلیه-۱

.نمایدمیتحصیلایرانازخارجیاایراندرکهدرآمدهائیکلیهبهنسبتایرانمقیمایرانیحقیقیشخصهر-۲

.کندمیتحصیلایراندرکهدرآمدهائیکلیهبهنسبتایرانازخارجمقیمایرانیحقیقیشخصهر-۳

.نمایدمیتحصیلایرانازخارجیاایراندرکهدرآمدهائیکلیهبهنسبتایرانیحقوقیشخصهر-۴

همچنینونمایدمیتحصیلایراندرکهدرآمدهائیبهنسبت(حقوقییاوحقیقیازاعم)ایرانیغیرشخصهر-۵

واگذارییاوفنیهایکمکوتعلیماتدادنیاوخودحقوقسایریاامتیازاتواگذاریبابتکهدرآمدهائیبهنسبت

.کندمیتحصیلایراناز(گرددمیآنهاعایددیگرعنوانهریانمایشحقیابهابعنوانکه)سینمائیهایفیلم

:نیستندقانوناینموضوعهایمالیاتپرداختمشمولزیراشخاص-۲ ماده 

دولتی؛سساتؤموهاوزارتخانه-۱

.شودمیتأمیندولتسیلهبوآنهابودجهکههاییدستگاه-۲

.هادهیاریوهاشهرداری-۳

قانونایناالجراءشدنالزمازقبلکههاییمالیات.باشدمیکشورهایدهیاریتأسیسزمانازمادهایناعمال-تبصره

(۱۳۹۸/۳/۲۹اصالحی.)شودنمیقانوناینمعافیتمشمولاست،شدهاخذوگرفتهتعلقهادهیاریبه

.رهبریمعظممقامو(ره)خمینیامامحضرتطرفازمعافیتمجوزدارایاسالمیانقالبنهادهایوبنیادها-۴

باشد،فوقبندهایدرمذکورهایمؤسسهواشخاصبهمتعلقآنهاسرمایهازقسمتییاتمامکههاییشرکت-۱ تبصره 

بودنخواهدمادهاینحکممشمولآنهاسودیادرآمدسهم ازمزبورهایشرکتاستفادهمانعتبصرهاینحکم.

.نیستمورد،حسبقانون،ایندرمقررهایمعافیت

سایروخدماتیتجاری،معدنی،صنعتی،هایفعالیتقبیلازاقتصادیهایفعالیتازحاصلدرآمدهای-۲ تبصره

موردهردرشود،میتحصیلنیزشرکتطریقازغیرنحویبهکهماده،اینموضوعاشخاصبرایتولیدیهایفعالیت

.بودخواهدمالیاتمشمولقانوناین(۱۰۵)مادهدرمذکورنرخبهجداگانهطوربه

مقرراتطبقمربوطتکالیفدادنانجامبهمکلفمذکورفعالیتسهمبهنسبتموارداینگونهدرامورادارهمسؤوالن

.داشتخواهندتضامنیمسؤولیتمؤدیبامتعلقمالیاتپرداختبهنسبتاینصورتغیردر.بودخواهندقانوناین



 دارایی بر مالیات :دوم باب 

 ارث بر مالیات :چهارم فصل

زیرشرحبهیابد،میانتقالفرضییاواقعیفوتازاعمشخصفوتنتیجهدرکههاییداراییواموال-۱۷ ماده

:استمالیاتمشمول

بهاداراوراقسایرومشارکتاوراقبانکی،هایسپردهبهنسبتـ۱ ۲)بنددرمندرجموارداستثنایبه ومادهاین(

آنهابهتحویلوپرداختیاووراثنامبهانتقالثبتتاریختاالشرکهسهموسهامسودهمچنینوآنهابهمتعلقسودهای

.%(۳)درصدسهنرخبه
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مادهو(۱۴۳)ماده(۱)تبصرهدرمذکورهاینرخبرابر(۵/۱)نیمویکآنهاتقدمحقوالشرکهسهموسهامبهنسبتـ۲

.وراثنامبهانتقالثبتتاریخدرمزبورمقرراتطبققانوناین(مکرر۱۴۳)

درصددهنرخبهاست،نشدهتصریحآنهابهمذکوربندهایدرکهمالیحقوقواموالسایرواالمتیازحقبهنسبتـ۳

.وراثنامبهانتقالثبتیاتحویلتاریخدرروزارزش(۱۰%)

امورسازمانتوسطاعالمیبهای(%۲)درصددونرخبههواییودریاییزمینی،موتوری،نقلیهوسایلانواعبهنسبتـ۴

.وراثنامبهانتقالثبتتاریخدرکشورمالیاتی

ارزشمأخذبهقانوناین(۵۹)مادهدرمذکورهاینرخبرابر(۵/۱)نیمویکمحلواگذاریحقوامالکبهنسبتـ۵

.وراثنامبهانتقالثبتتاریخدرمورد،حسبواگذاریحقروزارزشمأخذبهیاوامالکمعامالتی

ارثیبرمالیاتکسرازپساستشدهواقعکشورازخارجدرکهایرانیمتوفایبهمتعلقهایداراییواموالبهنسبتـ۶

کهماترکارزش(%۱۰)درصددهنرخبهاستشدهپرداختهاداراییواموالوقوعمحلدولتبهبابتآنازکه

کشوردرارثبرمالیاتشمولعدمصورتدر.استگرفتهقرارمالوقوعمحلکشوردرارثبرمالیاتمحاسبهمأخذ

.وراثنامبهتحویلیاانتقالروزارزشمأخذبهمزبور

اینکهازاعم(۱/۱/۱۳۹۵)قانوناینشدناالجراءالزمازقبلمتوفیانمورددرارثبرمالیاتاخذومحاسبه-۱ تبصره

.بودنخواهدمادهاینحکممشمولباشد،نشدهیاشدهتشکیلآنهابرایمالیاتیپرونده

باشند،سومودومطبقاتوراثکهصورتیدر.استاولطبقهوراثبهمربوطمادهایندرمذکورهاینرخ-۲ تبصره

.شدخواهدبرابرچهارودوترتیببهمادهایندرمذکورهاینرخ

مشمولاست،واقعایراندرکهمتوفیهایداراییواموالباشند،خارجیتبعهوراث،ومتوفیکهدرصورتی-۳ تبصره

.بودخواهداولطبقهوراثنرخبهمالیات

یاثالثاشخاصبهرامادهاین(۵)و(۴)،(۲)بندهایموضوعاموالازخودسهموراثکهمواردیدر-4 تبصره

خواهندمربوطفصولمقرراتطبقمالیاتمشمولفصل،اینشرحبهارثبرمالیاتبرعالوهدهند،انتقالدیگروراث

.بود

وعرصهبهنسبتاعتباری،ومالینهادهایسایروهابانکباتملیکشرطبهاجارهعقودازناشیحقوق-5 تبصره

.شدخواهدمحاسبهوراثنامبهانتقالثبتتاریخدرمعامالتیارزشاساسبرامالکاعیان

:شوندمیتقسیمطبقهسهبهقانونایننظرازوراث-۱۸ ماده 

.اوالداوالدواوالد،شوهر،زن،مادر،پدر،:ازعبارتندکهاولطبقهوراث -۱

.آنهااوالدوخواهربرادر،اجداد،:ازعبارتندکهدومطبقهوراث-۲

.آنهااوالدوخالهدایی،عمه،عمو،:ازعبارتندکهسومطبقهوراث-۳

بالعوضصورتبهیاوسلبآنهامالکیتخاص،احکامیاقوانینطبقوباشدمتوفیماترکجزءکهاموالی-۲۱ ماده

دروخارجارثبرمالیاتشمولازمزبوراشخاصتأییدباگیرد،قرارقانوناین(۲)مادهموضوعاشخاصاختیاردر

جزءباشد،کمترکدامهرشدهمالکیتسلباموالیاعوضآنارزششود،دادهعوضیمالکیتسلببابتکهصورتی

.بودخواهدمالیاتمشمولومحسوبقانوناین(۱۷)مادهدرمربوطهایردیفموضوعارثبرمالیاتمشمولاموال
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:استخارجفصلاینمالیاتشمولاززیراموال-۲4 ماده 

بازخریداخراج،خسارتبهمربوطمطالباتخدمت،پایانمزایایوخدمتاندازپسووظیفهوبازنشستگیوجوه-۱

یاوگزاربیمهیابیمهمؤسساتتوسطپرداختیوجوهنیزواجتماعیهایبیمهونشدهاستفادهاستحقاقیمرخصیوخدمت

بهیاوجایککهموردحسبآنهامانندودیههمچنینوفوتخسارتزندگی،وعمرهایبیمهانواعقبیلازکارفرما

.گرددمیپرداختمتوفیورثهبهمستمرطور

مورخوینقرارداد(۵۱)مادهو۱۳۴۰فروردینمورخویندادقرار۳۹ماده۴بندمشمولینبهمتعلقمنقولاموال-۲

بامزبورقرارداددرمقررشرایطرعایتبا۱۳۵۳اسفندماهمورخوینقرارداد(۳۸)ماده(۴)بندو۱۳۴۲ماهاردیبهشت

.متقابلمعاملهشرط

شرطبهگرددواقعحبسیانذریاوقفموردقانوناین(۲)مادهدرمذکورهایمؤسسهوهاسازمانبرایکهاموالی-۳

.رومذکهایؤسسهموهاسازمانتأیید

متوفیسکونتمحلالبیتاثاث-۴

فصلاینموضوعارثبرمالیاتمشمولاسالمیانقالبشهدایاموالبهنسبتدومواولطبقاتوراث-۲5 ماده

.بودنخواهند

بنیادیاوایراناسالمیجمهوریمسلحنیروهایازیکیتأییدبهمنوطمادهاینمقرراتازاستفادهبرایشهادتاحراز

.باشدمیموردحسباسالمیانقالبشهید

هایهزینهکسرمنظوربهموظفندآنهاقانونینمایندهیاقیمیاامینیاولییا(مجتمعاًیامنفرداً)متوفیوراث-۲۶ ماده

ماترکازمتوفیمحققدیونوشرعیقواعدحدوددرعبادیومالیواجباتوعاداتوعرفحدوددردفنوکفن

تعیینباماترکاقالمکلیهحاویایاظهارنامهمتوفیفوتتاریخازسالیکمدتظرفقانون،این(۱۷)مادهموضوع

کشورمالیاتیامورسازمانطرفازکهمخصوصینمونهفرمطبقهابدهیومطالباتتصریحوفوتزمانروزارزش

:نمایدتسلیمصالحیتدارمالیاتیامورادارهبهزیرمدارکانضمامبهشودمیتهیه

.متوفیمطالباتوهابدهیبهمربوطاسنادشدهگواهیتصویریارونوشت-۱

.استمالیحقوقواموالبهنسبتمتوفیمالکیتحقمثبتکهاوراقیکلیهشدهگواهیتصویریارونوشت-۲

.باشدموجودوصیتنامهاگرمتوفیوصیتنامهآخرینشدهگواهیتصویریارونوشت-۳

.نامهقیمیاوکالتنامهشدهگواهیتصویریارونوشتشوددادهولییاقیمیاوکیلطرفازاظهارنامهکهصورتیدر-۴

.ربطذیمراجعازفوتگواهیتصویریارونوشت-۵

:کنداقدامزیرشرحبهورسیدگیرامقررمهلتدرتسلیمیاظهارنامهاستمکلفمربوطمالیاتیاموراداره

وکفنهزینهوعبادیومالیواجباتمتوفی،محققدیونازکمترمتوفیماترککلیهروزارزشکهصورتیدر-الف

مادهپرداختیهایمالیاتوشدنخواهدقانوناین(۱۷)مادهموضوعمالیاتمشمولمتوفیهایداراییواموالباشد،دفن

.شدخواهدمستردکنندهپرداختبهمثبتهمدارکواسنادارائهبامذکور

دفنوکفنهایهزینهوعبادیومالیواجباتمتوفی،محققدیونازبیشترماترکروزارزشکهصورتیدر-ب

(۵)و(۴)،(۳)،(۲)،(۱)بندهایموضوعهایداراییواموالروزارزشازترتیببهمزبورموارداینصورتدرباشد،
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اضافهوشدخواهدمالیاتمشمولمزبورمادهدرمقررمأخذبهموردحسبماترکمازادوکسرقانوناین(۱۷)ماده

.شدخواهدمستردکنندهپرداختبهمثبتهمدارکواسنادارائهباقانوناین(۱۷)مادهموضوعپرداختیهایمالیات

الف)بندهایمطابقآنازبخشییاماترککلکهدرصورتی-ج ب)و( مالیاتیامورادارهنباشد،مالیاتمشمول(

بهمتوفیمشمولغیرداراییواموالتحویلیاپرداختیاانتقالیاثبتبودنبالمانعبرمبنیالزمگواهیاستموظف

.نمایدصادرربطذیمراجععنوانبهقانوناین(۱۷)مادهدرمذکورمواردحسبراوراث

امورادارهتأییدموردآناصالتوبودهقانونیمثبتهاسنادومدارکبهمستندمتوفیبدهیکهصورتیدر-۱ تبصره

.بودخواهدماترکازکسرقابلگیردقرارصالحیتدارمالیاتی

وزارتتوسطگواهیصدوروهاداراییواموالارزیابیرسیدگی،نحوهدرموردمادهایناجرائینامهآیین-۲ تبصره

.رسدمیوزیرانهیأتتصویببهوشودمیتهیهداراییواقتصادیامور

ایرانیاتباعفوتوقوعازاطالعتاریخازماهسهظرفموظفندکشورازخارجدرایرانکنسولیمأموران-۳۳ ماده

خودمأموریتمحلکشوردرواقعغیرمنقولیامنقولازاعمآنانماترکمورددراطالعاتکلیهارسالضمنرامراتب

.نماینداعالمدارائیواقتصادیاموروزارتبهامورخارجهوزارتطریقازآنهاارزشومشخصاتتعیینبا

واقتصادیامورهایوزارتخانهتوسطقانوناینتصویبتاریخازششماهظرفمادهایناجرائینامهآئین-تبصره

.رسیدخواهدوزیرانهیأتبتصویبوتهیهامورخارجهودارائی

هایداراییواموالقانون،اینموضوعمربوطمالیاتپرداختگواهیاخذازقبلنیستندمجاززیراشخاص-۳4 ماده

انجاممزبورهایداراییواموالبهراجعمعامالتییاوثبتآنهانامبهیاوکنندتسلیملهموصییاوراثبهرامتوفی

:دهند

حقوقیاشخاصسایرودولتیغیرعمومینهادهایمؤسسات،ها،شرکتاعتباری،ومالیمؤسساتسایروهابانک-۱

.دارندخودنزدمتوفیازدیگرمالنوعهریاوجواهریاسفتهیانقدوجوهکهدولتیغیرودولتی

.نمایندمیثبتلهموصییاوراثاسمبهراغیرمنقولمالکهموقعیامالکواسنادثبتادارات-۲

ثبترامتوفیهایداراییواموالبهراجعوراثمعاملهنوعهریانامهتقسیمخواهندمیکهموقعیرسمیاسناددفاتر-۳

.نمایند

.باشدمیالشرکهسهمیاسهاممالکآنهادرمتوفیکههاییشرکت-۴

.مالینهادهایسایروگذاریسرمایههایصندوقکارگزاری،هایشرکت-۵

.کشورامالکواسنادثبتاداراتهایصندوقودادگستریهایصندوق-۶

بندهایموضوعاشخاصومادهاین(۶)و(۲)بندهایموضوعاشخاصاستثنایبه)یادشدهبندهایدرمذکوراشخاص

پرداختبهنسبتوراثمشمولمالارزشمعادلتااینکهبرعالوهتخلفصورتدر(قانوناین(۲)ماده(۲)و(۱)

مورددر.بودخواهندنیزمتعلقمالیاتبرابردومیزانبهایجریمهمشمولدارند،تضامنیمسؤولیتمتعلقجرائمومالیات

.داشتخواهندتضامنیمسؤولیتنیزتخلفدرویمعاونانوشرکاومتخلفدولتی،مؤسساتوهاشرکتها،بانک

وخیریهامورواوقافسازمانکشور،امالکواسنادثبتاداراتدادگستری،احکاماجرایاداراتدادگستری،محاکم

اشخاصوکشورامالکواسنادثبتاداراتهایصندوقدادگستری،هایصندوقمحجورین،وصغارسرپرستیاداره

اموالخصوصدرراحکمیخودقانونیوظایفحیطهدرکهصورتیدرقانوناین(۲)ماده(۲)و(۱)بندهایموضوع
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پسموردحسبروزدهمهلتظرفراحکمآنتصویریارونوشتموظفندنمایند،اجراءیاصادرمتوفیهایداراییو

.کنندارسالکشورمالیاتیامورسازمانبهاجراءیاصدوراز

برعالوهمالیاتی،مفاصایاخذعدمیاحکمارسالعدمصورتدرمذکور،حقوقیاشخاصکلیهمقصرکارکنان

برابردومعادلنقدیجزایپرداختبهمکلفخود،بهمربوطدستگاهقانونیواداریتخلفاتبهمربوطمجازات

کشورمالیاتیامورسازمانطرفازدعویاقامهبادولتبهواردهخسارت ربطذیقضائیمراجعحکمموجببه

.استمجرینیزمذکورمتخلفانمعاونانوشرکامورددرحکماین.بودخواهند

خودنزدراقانوناین(۱۷)ماده(۱)بندموضوعاموالکهرااشخاصیتواندمیکشورمالیاتیامورسازمان-۱ تبصره

بهپرداختازبعدماهآخرتاوکسررامتعلقمالیاتوراث،بهمزبوراموالتحویلیاپرداختازقبلنمایدمکلفدارند

اشخاصاینصورتدرنمایندپرداختدیگرنفعانذییاوراثبهراآنمابقیوواریزکشورمالیاتیامورسازمانحساب

کشورمالیاتیامورسازمانبهمذکورمدتظرفراپرداختیمبالغودیگرنفعانذییاوراثمشخصاتمکلفندمذکور

.کننداعالم

اینتصویبازپسماهششمدتظرفداراییواقتصادیاموروزارتپیشنهادبهمادهایناجرائینامهآیین-۲ تبصره

.رسیدخواهدوزیرانهیأتتصویببهقانون

قانوناین(۱۷)مادهدرمذکورنرخبهشودمیمنتقلوراثبهموردحسبوصیتیانذرموجببهکهاموالی-۳۸ ماده

برمالیاتمشمولشودمنتقلقانون،این(۲۴)ماده(۳)بنددرمذکوراشخاصاستثنایبهوراثغیربهکهدرصورتیو

.بودخواهداتفاقیدرآمد

منتفعاشخاصاست،حبسووقفموردکهمالیمنافعهمچنینوباشدوصیتیانذرموردمالی،منافعکهمواردیدر

۳)بنددرمذکوراشخاصاستثنایبهمنافعاز ۲۴)ماده( درآمدبرمالیاتمشمولسالهرمنافعبهنسبتقانوناین(

.بودخواهند

.باشدشدهقطعیموصیفوتباوصیتکهبودخواهدمالیاتمشمولوقتیوصیتموردمال-تبصره

حداکثرمکلفندوصی،وصیت،مورددرونذرکنندهوحبسنذر،وحبسمورددرومتولیوقف،مورددر-۳۹ ماده

اموروزارتطرفازکهاینمونهرویایاظهارنامهموردحسبموصیفوتیاعقدوقوعتاریخازماهسهظرف

اسنادانضمامبهوصیتیانذریاحبسیاوقفموردمالارزشومشخصاتحاویشودمیتهیهداراییواقتصادی

انقضایتاریخازماهسهظرفحداکثررامتعلقمالیاتدارنددریافترسیدوتسلیمصالحیتدارمالیاتیحوزهبهمربوطه

.کنندپرداختاظهارنامهتسلیممهلت

۳)بندمصادیقازوصیتیانذریاحبسیاوقفموضوعکهمواردیدر-تبصره ۲۴)ماده( مشمولیاقانوناین(

مشخصاتمکلفندموردحسبوصییانذرکنندهوحبسیامتولی،یاواقفباشداتفاقیدرآمدبرمالیاتفصلمقررات

کشورمالیاتیامورسازمانطرفازکهاینمونهرویرانفعذیمشخصاتووصیتیانذریاحبسیاوقفمورداموال

دارصالحیتمالیاتیامورادارهبهموصیفوتیاعقدوقوعتاریخازماهسهمدتظرفحداکثرودرجشودمیتهیه

.دارنددریافترسیدوکنندتسلیم
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 تمبر حق: پنجم فصل 

۲۰۰)دویستچاپموقعدرشودمیچاپهابانکطرفازکهچکبرگهراز-44 ماده  اخذتمبرحقریال(

.شودمی

.شودمیاخذتمبرحقهزاردرنیممعادلآنهامبلغبهنسبتزیرمشروحهاوراقاز-45 ماده

.برات-

.آنهانظایرو(سفته)طلبفته-

.بودخواهدریالهزارتمبرحقمعادلریالهزارازکمتربابتمادهایندرمقررتمبرحق-تبصره

استثنایبه)شودمیدادهقراراستفادهموردومعاملهیاوصادرایراندرکهانتقالقابلتجاریاسنادکلیهاز-4۶ ماده 

دریاییبارنامهقبیلازالتجارهمالبهنسبتمالکیتحقوقازوکاشفاسنادو(قانوناین۴۸و۴۵مواددرمذکوراوراق

هزاریکمسافریوضعیتصورتوزمینیبارنامهوریال(۵۰۰۰)هزارنجپالتجارهمالبیمهاوراقهمچنینوهواییو

وهویتبایدوهستندبارنامهدقیقتنظیممسؤولنقلوحملهایمؤسسه.شدخواهددریافتتمبرحقریال(۱۰۰۰)

سالپنجتاحداقلرامذکوراوراقکافینسخونماینددرجآندررامربوطاطالعاتسایروکاالصاحبصحیحنشانی

کنندنگاهداریصدورتاریخاز

:شودمیاخذتمبرحقتبصرهایندرمقررشرحبهزیرمدارکواوراقاز-تبصره

صدوربابتشوند،میمعافوظیفهخدمتدادنانجامازمختلفانحایبهکهمشموالنازیکهرمعافیتکارتاز-۱

.ریال(۱۰۰۰۰)هزاردهمبلغمذکور،معافیتکارت

.ریال(۵۰۰۰۰)هزارپنجاهمبلغالمللیبینرانندگیگواهینامههرگونهاز-۲

شودمیکشورواردموقتصورتبهکهنقلیهوسیلههرگذاریشمارهازهمچنینوخودروانواعترانزیتپالکهراز-۳

.ریال(۲۰۰۰۰۰)هزاردویستمبلغ

.ریال(۱۰۰۰)هزاریکمبلغاعتبارمدتسالهرازایبهخودروانواعرانندگیگواهینامهاز-۴

.ریال(۱۰۰۰)هزاریکمبلغمتوسطهوراهنماییابتدایی،دورهآموزاندانشگواهینامهوکارنامهاز-۵

.ریال(۱۰۰۰۰)هزاردهمبلغباالترودکتراارشد،کارشناسیکارشناسی،کاردانی،دانشنامهگواهیودانشنامهاز-۶

.ریال(۲۰۰۰۰)هزاربیستمبلغخارجیمتوسطهوراهنماییابتدایی،هایدورهتحصیلیارزشگواهیاز-۷

.ریال(۵۰۰۰۰)هزارپنجاهمبلغخارجیدانشگاهیوایحرفهوفنیهایدورهتحصیلیارزشگواهیاز-۸

.ریال(۲۰۰۰۰)هزاربیستمبلغتجربیدندانپزشکیوکاردانیدورهتحصیلیمدرکیاماماییپروانهاز-۹

.ریال(۱۰۰۰۰۰)هزاریکصدمبلغداروسازیودامپزشکیپیراپزشکی،دندانپزشکی،پزشکی،مشاغلپروانهاز-۱۰

سایروکارشناسیووکالتپروانهبازرگانی،کارتمعدنی،وتولیدیواحدهایشناساییکارتتأسیس،جوازاز-۱۱

.ریال(۵۰۰۰۰)هزارپنجاهمبلغآنهاتجدیدبابتوریال(۱۰۰۰۰۰)هزاریکصدمبلغصدوربابتکار،وکسبهایپروانه

مشتریانطرفازیامبادلهآنهامشتریانوهابانکبینکهزیرشرحبهآنهامشابهاسنادوقراردادهاکلیهاز-4۷ ماده

.شودمیاخذتمبرحقریال(۱۰۰۰۰)هزاردهمعادلنشودثبترسمیاسناددفاتردرکهصورتیدرشودمیتعهد

.جاریحسابعمومیشرایطقبولبرگ-۱
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درمختلفهایبنامهابانککهتعهدآوریهایفرمواوراقنیزوباشدکهنوعهرازتسهیالتاعطاییاوامقرارداد-۲

.رسانندمیخودمشتریانامضایبهمعامالتانجامموقع

.گذاریسرمایههایسپردهانواعقراردادهای-۳

.نمایندمیواگذاردیگریبهراخودامضایحقمشتریانوشودمیتنظیمبانکدفتردرکهبانکیهاینامهوکالت-۴

گیرندمیعهدهبهراهائیمسوولیتوتعهداتطرفینوشودمیمنعقدمشتریانوهابانکبینکهدیگریقراردادهای-۵

.شودمیمرتبطمادهایندرمذکوراموربهو

.هابانکطرفازصادرههاینامهضمانت-۶

.گرددصادرنامهضمانتوشدهقبولبانکطرفازتقاضاکهدرصورتینامهضمانتصدورتقاضای-۷

قبولبانکطرفازتقاضاکهدرصورتیخارجکشورهایبراییاایرانداخلهبرایاسنادیاعتبارگشایشتقاضای-۸

.یابدگشایشاسنادیاعتباروشده

اساسبرتعاونیهایشرکتاستثنایبهتجارتقانونموضوعایرانیهایشرکتکلیهالشرکهسهموسهام-4۸ ماده

(۱۰۰)صدهمریال(۱۰۰)صدکسور.بودخواهدتمبرحقمشمولهزاردرنیمقراربهالشرکهسهمیاسهاماسمیارزش

.شودمیمحسوبریال

افزایشمورددروشرکتقانونیثبتتاریخازماهدوظرفبایدهاشرکتالشرکهسهموسهامتمبرحق-تبصره

افزایش.شودپرداختتمبرابطالطریقازهاشرکتثبتادارهدرسرمایهافزایشثبتتاریخازاضافیسهاموسرمایه

انددادهکاهشراخودسرمایهقبالًکههاییشرکتمورددرسرمایه استشدهپرداختآنتمبرحقکهمیزانیتا

.بودنخواهدمجددتمبرحقمشمول

باشدشدهصادرایراندرقانوناین۴۸و۴۷و۴۶و۴۵موادموضوعتمبرحقمشمولاسنادکهصورتیدر-4۹ ماده

شدهصادرکشورازخارجدرمذکوراسنادهرگاهونمایندابطالوالصاقآنهارویبررامقررتمبربایدصادرکنندگان

یاقبولییامعاملهیاظهرنویسیازاعمامضاءنوعهرازقبلبایدشودمیمتصرفرامزبوراسنادکهشخصیاولینباشد

یامعاملهرامذکوراسنادایراندرکهاشخاصییامؤسساتکلیهدرهرصورتونمایدعملفوقترتیببهپرداخت

.بودخواهندمقررحقوقپرداختمسوولمتضامناًنمایندمیتأدیهیادریافت

وچاپراتمبرحقمشمولدیگراوراقوبارنامهوبراتوسفتهاستمجازدارائیواقتصادیاموروزارت-5۰ ماده

ابطالوالصاقبجایبداندمقتضیکهمواردیدرتواندمیدارائیواقتصادیاموروزارت.بگذاردمتقاضیاندسترسدر

.نمایداکتفامالیاتقبضصدورقبالدرتمبرحقدریافتبهتمبر

خواهدجریمهآنبرابردومعادلتمبرحقاصلبرعالوهمتخلففصل،اینمقرراتازتخلفصورتدر-5۱ ماده

.شد



 درآمد بر مالیات: سوم باب 

 امالک درآمد بر مالیات: اول فصل

کسرازپسایراندرواقعامالکبهنسبتخودحقوقواگذاریازناشیحقوقییاحقیقیشخصدرآمد-5۲ ماده 

.باشدمیامالکدرآمدبرمالیاتمشمولقانونایندرمقررهایمعافیت
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ونقدیازاعماالجارهمالکلازستاعبارتگرددمیواگذاراجارهبهکهامالکیمالیاتمشمولدرآمد-5۳ ماده

.اجارهموردبهنسبتمالکتعهداتواستهالکاتوهاهزینهبابتدرصدپنجوبیستکسرازپسنقدیغیر

.شدخواهدمحاسبهمادهایناساسبرحبسیاوقفموردامالکاولدستاجارهمورددرمالیاتمشمولدرآمد

.بودخواهدمالیاتمشمولفصلاینمقرراتطبقراهنتصرف،رهندر

ملکبابتپرداختیودریافتیاجارهالتفاوتمابهازستاعبارتویمالیاتمشمولدرآمدنباشدمالکموجرهرگاه

.اجارهمورد

تشخیصقانونیدفاترطبقآنهامالیاتکهدرصورتیحقوقیاشخاصبهمتعلقسازمانیهایخانهمورددرمادهاینحکم

.بودنخواهدجاریشود

مالکتکفلتحتافرادسکونتمحلهمچنینواجدادیافرزندیاهمسریامادریاپدرسکونتمحل-۱ تبصره

چندکهصورتیدر.شودمیپرداختاجارهکهگرددثابتمدارکواسنادموجببهاینکهمگرشودنمیتلقیاجاری

هربرایمسکونیواحدیکومالکسکونتبرایواحدیکباشدمزبورافرادیاومالکسکونتمحلمسکونیواحد

.بودخواهدخارجبخشاینموضوعمالیاتشمولازمالکانتخاببهمذکورافرادازیک

تلقیاجاریغیرگیردمیقرارقانوناین۲مادهموضوعمؤسساتوهاسازماناختیاردرمجاناًکهامالکی-۲ تبصره

.شودمی

.شودمیمحسوبمستغلیکآپارتمانواحدهرامالک،اجارهدرآمدبرمالیاتنظراز-۳ تبصره 

آالتماشینواثاثهاجارهازناشیدرآمدشودمیواگذاراجارهبهآالتماشینیااثاثهباکهامالکیمورددر-4 تبصره 

.شودمیفصلاینمالیاتمشمولومحسوبملکدرآمدجزءنیز

ارزشاساسبرشودمیایجادموجرنفعهبمستأجرهعیندرمستأجرطرفازقراردادطبقکهمستحدثاتی-5 تبصره

محسوبتحویلسالاجارهمالیاتمشمولدرآمدجزءآندرصدپنجاهوتقویمموجربهمستحدثهتحویلروزمعامالتی

.گرددمی

همچنینوشودمیانجاممستأجرطرفازواستمالکبعهدهقراردادیاقانونموجببهکههائیهزینه-۶ تبصره

روزبهایبهباشدمالکعهدهبهعرفاًکهصورتیدرشدهتقبلمستأجرطرفازآنانجامقراردادموجببهکهمخارجی

.شودمیاضافههزینهانجامسالبهایاجارهجمعبهنقدیغیراالجارهمالعنوانبهوتقویمهزینهانجام

مبلغنمایدواگذاراجارهبهجزئاًیاکالراملکاستیجاریعرصهدرشدهاحداثاعیانمالککهصورتیدر-۷ تبصره

مشمولمادهاینصدرمقرراتطبقمازادوکسردریافتیاالجارهمالازاجارهموردنسبتبهعرصهبابتپرداختیاجاره

.بودخواهدمالیات

ملکتخلیهبرایمهلتیبهاهاجاربدونانتقالسنددروبفروشدراخودسکونتمحلمالککهصورتیدر-۸ تبصره

درمبیعمعاملهشرایططبقکهمادامشرطبیعدروماهششتاباشدمیدهندهانتقالسکونتمحلکهمدتیدرشودداده

.شودمیپرداختاجارهکهگرددثابتمدارکواسنادبموجباینکهمگرشودنمیتلقیاجاریاستشرطیبایعاختیار

دولتوسیلهبهآنهابودجهازقسمتییاتمامکههاییدستگاهودولتیهایشرکتومؤسساتها،وزارتخانه-۹ تبصره

اشخاصسایرهمچنینوآنهابهوابستهمؤسساتوهاشرکتوهاشهرداریاسالمی،انقالبنهادهایشود،میتأمین
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امورادارهبهروزدهظرفوکسرکنندمیپرداختکههاییاالجارهمالازرافصلاینموضوعمالیاتمکلفندحقوقی

.نمایندتسلیممؤجربهراآنرسیدوپرداختملکوقوعمحلمالیاتی

مثبتهمدارکواسنادطبقوقطعیانتقالازقبلکهمسکنسازندههایشرکتبهمتعلقمسکونیواحدهای-۱۰ تبصره

لحاظازوشودنمیتلقیاجاریمذکورمدتدرباشدمیخریدارتصرفدرکهمادامگرددمیواگذارقراردادموجببه

بهقانوناین(۵۹)مادهموضوعقطعیانتقالونقلمالیاتاینکهبرمشروطشدخواهدرفتارمالکمانندخریداربامالیاتی

.باشدشدهپرداختتصرفتاریخمأخذ

بهبنامسکنمصرفالگویرعایتباکهاستیجاریواحدسهازبیشدارایمسکونیهایمجتمعمالکان-۱۱ تبصره

درآمدبرمالیات(٪۱۰۰)درصدصدازاجارهمدتطولدرشوندمییاشدهساختهشهرسازیومسکنوزارتاعالم

تاتهراندرمسکونیواحدهاییاواحداجارهازناشیشخصهردرآمداینصورتغیردرباشدمیمعافاجاریامالک

برمالیاتازمفیدزیربنایمربعمتردویستمجموعتانقاطسایردرومفیدزیربنایمربعمترپنجاهویکصدمجموع

.باشدمیمعافامالکاجارهازناشیدرآمد

توسطکهبودخواهداجاریارزشامالک،اجارهمالیاتمشمولدرآمدمحاسبهمأخذ،۱۳۸۲سالابتدایاز-۲ تبصره

امالکتقویمکمیسیون ۶۴)مادهموضوع تعیینمربعمترهراساسبروروستاهاوشهرهامحدودهبرایقانوناین(

.شدخواهد

کهمواردیدروگیردمیقرارمالیاتتشخیصمبنایعادییارسمیازاعمقرارداداساسبراجارهدرآمد-54 ماده

%۸۰)درصدهشتادازکمترآندرمندرجمبلغیاوگرددخودداریآنارائهازیاباشدنداشتهوجودقرارداد ارقام(

(مکرر۵۴)مادهمورددرنیزوباشدکشورمالیاتیامورسازمانتوسطشدهاعالموتعیینمشابهامالکجدولدرمندرج

.شدخواهدتعیینمشابهامالکاجارهجدولاساسبربهااجارهمیزانقانون،این

مالکمستأجرپرداختیاجارهباشد،قانوناین(۵۳)ماده(۹)تبصرهمشموالنجزءمستأجرکهصورتیدر-۱ تبصره

.بودخواهداجارهمالیاتمشمولدرآمدتعیین

درآمدتشخیصمأخذکهاستمبلغیازبیشملکاجارهشودمعلوممثبتهمدارکواسناداساسبرچنانچه-۲ تبصره

مؤدی،اعتراضصورتدرومطالبهقابلقانوناینمقرراتطبقالتفاوتمابهمالیاتاست،گرفتهقرارمالیاتمشمول

.بودخواهدقانوناینموضوعاختالفحلمراجعدررسیدگیقابلپرونده

شدهتعیینمالیاتوباشدمادهاینمقرراتطبقشدهتعییندرآمدازکمترواقعیاجارهدرآمدکهمواردیدر-۳ تبصره

خواهدقانوناینموضوعمالیاتیاختالفحلمراجعدررسیدگیقابلپروندهاینصورتدرباشد،مؤدیاعتراضمورد

.بود

امالکملیسامانهاستنادبهکهجمعیتنفریکصدهزارباالیشهرهایکلیهدرواقعمسکونیواحدهر-مکرر 54 ماده

یاساکنروز۱۲۰ازبیشمجموعدرمالیاتیسالهردرقانون،این(مکرر۱۶۹)ماده(۷)تبصرهموضوعکشوراسکانو

هایمعافیتلحاظبدونمذکور،زمانازبیشماههرازایبهوشدهشناساییخالیخانهعنوانبهباشدنداشتهکاربر

:شودمیزیرضرایبشرحبهاجارهدرآمدبرمالیاتمبنایبرمالیاتیمشمولماهانهقانون،این(۵۳)ماده(۱۱)تبصره

.متعلقهمالیاتبرابرششمعادل-اولسال
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.متعلقهمالیاتبرابردوازدهمعادل-دومسال

.متعلقهمالیاتبرابرهجدهمعادل-بعدبهسومسال

ازپسسازیانبوههای(پروژه)طرحدروماهدوازدهازپسنوسازواحدهای اتمامگواهیصدورزمانازماههجده

مشمول(آنبعدیالحاقاتواصالحاتبا۱۱/۴/۱۳۳۴مصوبشهرداریقانون(۱۰۰)مادهموضوع)ساختمانیعملیات

.شوندمیمادهاینموضوعمالیات

هایمهلتاتمامازقبلماهیکاطالعات،فناوریوارتباطاتوزارتهمکاریبااستموظفشهرسازیوراهوزارت

.کندارسالآنمحلکدپستیبهیامسکونیواحدمالکبهراالزماخطارمذکور،

ششمسالهپنجبرنامهقانون(۲۹)مادهموضوعاشخاصجملهازحقوقیوحقیقیاشخاصکلیهبرایفوقمالیاتیضرایب

درخالیخانهپنجازبیشدارایکه،۱۴/۱۲/۱۳۹۵مصوبایراناسالمیجمهوریفرهنگیواجتماعیاقتصادی،توسعه

.شودمیاعمالمادهصدردرمذکورضرایببرابردوواحدها،کلبهنسبتباشند،مالیاتیسالهر

استنادبهجمعیتنفریکصدهزارباالیشهرهایدرموجودمسکونیواحدتعدادکهزمانیتامادهاینموضوعمالیات

اجراءقابلبرسد،شهرهاایندرساکنخانوارهایتعدادبرابر(۲۵/۱)صدمپنجوبیستممیزیکبهایرانآمارمرکز

.است

سازمان.استجاریجدیدمالکبرایمذکورروزه۱۲۰مهلترسمی،صورتبهمالکیتتغییرصورتدر-۱ تبصره

.نمایداعالمرامادهاینمشمولواحدهایمالکینبهمتعلقمالیاتسالهرتیرماهپایانتااستمکلفکشورمالیاتیامور

عدمصورتدر.نمایندپرداختمالیاتیامورسازماناعالمازپسماهیکتارامذکورمبالغمکلفندمشمول،اشخاص

شودمیوصولومطالبهاشخاص،ازمطالبهبرگموجببهمتعلقه،مالیاتپرداخت، این(۱۹۰)مادهموضوعجریمه.

رسمیاسناددفاترماده،اینشدناالجراءالزمازپس.شودمیاعمالسالهرمردادماهازپسهایپرداختبرایقانون،

.نمایندثبتراقطعیانتقالسندماده،اینموضوعمالیاتپرداختگواهیدریافتازپسموظفند

اقتصادیکمیسیونبهرامادهایناجرایگزارشباریکماهششهراستموظفمالیاتیامورسازمان-۲ تبصره

.نمایدارائهمجلس

موضوعاجاریارزشبهموردحسباجاره،یافروشبرایراخودمسکونیواحدمالک،کهصورتیدر-۳ تبصره

کهامالکمعامالتسامانهطریقازقانون،این(۶۴)مادهموضوعمنطقهروزهایقیمتمیانگینیاقانوناین(۵۴)ماده

-راهموجود،امکاناتازاستفادهباماده،اینشدناالجراءالزمازماهسهحداکثرمدتظرفشهرسازیوراهوزارت

شودنمیمادهاینموضوعمالیاتمشمولنماید،عرضهکند،میاجراءواندازی یااجارهازدوبارازبیشاگرمالک.

اسکانوامالکملیسامانهاستنادبهکهزمانیازمذکورواحدکند،خودداریمذکورهایقیمتبهخودملکفروش

(۵)بندموضوعجریمهیامادهاینموضوعمالیاتمشمولموردحسباست،شدهشناساییخالیخانهعنوانبهکشور

.شودمیقانوناین(مکرر۱۶۹)ماده(۸)تبصره

مذکور،هایقیمتبهمسکونیواحدهایگذاریارزشقابلیتکهشودطراحیایگونهبهبایدامالکمعامالتسامانه

.باشدداشتهرامعاملهتحققعدمیاتحققثبتوآندرشدهعرضهامالکاجارهیاخریدمتقاضیدرخواستثبتامکان

تأمینبرایخالیهایخانهبرمالیاتازحاصلیافتهتخصیصمنابعازتواندمیشهرسازیوراهوزارتنیاز،صورتدر

.گرددمیمشخصسنواتیبودجهقوانیندرآنمیزانکهنمایداستفادهسامانهایننگهداریوارتقاءهایهزینه
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حسبآنهااجارهامکانخیریهامورواوقافسازمانازاستعالماساسبرکهموقوفهمسکونیواحدهای-4 تبصره

(۱۳۹۹/۹/۵الحاقی.)بودنخواهندمادهاینموضوعمالیاتمشمولندارد،وجودنامهوقف

سکونتبرایدیگریمحلخودونمایدواگذاراجارهبهراآنمسکونی،آپارتمانیاخانهمالکاهگهر-55 ماده

مالیاتمشمولدرآمداحتسابدرکنداستفادهگذاردمیاواختیاردرکارفرماکهسازمانیخانهازیانمایداجارهخویش

یاوکسرویحقوقازکارفرماتوسطیاپردازدمیقراردادیارسمیسندموجبهبکهایاالجارهمالمیزانفصلاین

.شدخواهدکسراودریافتیاالجارهمالکلازگرددمیتقویمحقوقمالیاتمحاسبهبرای

مادهموضوعحقوقدرآمدمالیاتیمعافیتمیزانتاندارددرآمدیگونههیچکهحقیقیشخصمورددر-5۷ ماده

مالیاتمشمولفصلاینمقرراتطبقمازادومعافمالیاتازمستغالتساالنهمالیاتمشمولدرآمدازقانوناین(۸۴)

بهشدخواهدتهیهکشورمالیاتیامورسازمانازکهاینمونهطبقمخصوصیاظهارنامهبایدمادهاینمشموالن.باشدمی

مربوطمالیاتیاموراداره.ندارنددیگریدرآمدگونههیچکهنماینداعالموتسلیمملکوقوعمحللیاتیاماموراداره

شودثابتکهدرصورتیوداردارسالمؤدیسکونتمحلمالیاتیامورادارهبهرامؤدیاظهارنامهمندرجاتخالصهباید

اجرایدر.شدخواهدوصولجریمهعنوانبهآنبرابریکاضافهبهمتعلقمالیاتاستواقعخالفمؤدیاظهارنامه

.شدنخواهدتلقیدرآمدبانکیهایسپردهازناشیسودوجوائزودریافتیوظیفهوبازنشستگیحقوقمادهاینحکم

.بودنخواهدجاریباشندپدروالیتتحتکهصغیریفرزندانمورددرمادهاینحکم-۱ تبصره 

مقدارآنباشدمادهایندرمذکورمبلغازکمترمؤدیماهانهمالیاتمشمولدرآمدهایسایرکهصورتیدر-۲ تبصره

اینمقرراتطبقمازادومعافباشدفوقمبلغبربالغمؤدیدرآمدهایسایرباکهامالکاجارهمالیاتمشمولدرآمداز

.بودخواهدمالیاتمشمولفصل

واگذاریحقانتقالهمچنینو(٪۵)درصدپنجنرخبهومعامالتیارزشماخذبهامالکقطعیانتقالونقل-5۹ ماده

٪۲)دودرصدنرخبهوحقصاحبیامالکدریافتیوجوهماخذبهمحل یاعینمالکانطرفازانتقالتاریخدر(

.باشدمیمالیاتمشمولحقصاحبان

مبنایمشابهمحلنزدیکترینمعامالتیارزشباشد،نشدهتعیینمعامالتیارزشمعاملهموردبرایچنانچه-۱ تبصره 

.بودخواهدمالیاتمحاسبه

ازناشیحقوقیامحلتصرفحقیاپیشهیاکسبحقازاستعبارتقانونایننظرازمحلواگذاریحق-۲ تبصره 

.محلتجاریموقعیت

اینمقرراتطبقملکمعامالتیارزشنیزشودنمیانجامرسمیاسناددفاتردرملکانتقالکهمواردیدر-۶۱ ماده

ارزشنشدهتعیینآنهامعامالتیارزشکهامالکیبرایکلیطوربهوبودخواهدعملمالکمالیاتمحاسبهدرفصل

.باشدمیاعتبارمناطمشابهمحلنزدیکترینمعامالتی

کهبالعوضانتقالونقلاستثنایهبشودمیانجامبیععقدازغیرصورتیبهکهامالکیقطعیانتقالونقل-۶۳ ماده

وبودخواهدفصلاینمقرراتبرابرامالکقطعیانتقالونقلمالیاتمشمولاستمالیاتمشمولمربوطمقرراتطبق

ملکبهمربوطقطعیانتقالونقلمالیاتفوقترتیببهمتعاملینازیکهرباشندملکدوهرعوضین،چنانچه

.نمودخواهندپرداختراخودواگذاری
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ارزشاستموظفمزبورکمیسیون.باشدمیامالکتقویمکمیسیونبرعهدهامالکمعامالتیارزشتعیین-۶4 ماده

زیرهایمالکلحاظبامنطقهروزهایقیمتمیانگین(%۲)درصددومعادلاولسالدرراقانوناینموضوعمعامالتی

.کندتعیین

درصدبیستبهمنطقههرمعامالتیارزشکهزمانیتایابدمیافزایشدرصدواحددومیزانبهسالهرشاخصاین

.برسدامالکروزهایقیمتمیانگین(۲۰%)

وتراکموقدمتو(غیرهوسولهوبتونیاسکلتیاآرمهبتونیافلزیاسکلت)مصالحبهتوجهباساختمانقیمت-الف

.مالکیتنوعو(غیرهوخدماتیبهداشتی،آموزشی،اداری،تجاری،مسکونی،)آنازاستفادهطریقه

واداریآموزشی،مسکونی،صنعتی،تجاری،لحاظازجغرافیاییموقعیتوکاربرینوعبهتوجهبااراضیقیمت-ب

.کشاورزی

وراههایوزارتخانهکشور،مالیاتیامورسازماننمایندگانازتهراندرکهاستعضوپنجازمتشکلکمیسیوناین

کلمدیرانازشهرهاسایردروشهراسالمیشورایوکشورامالکواسنادثبتسازمانکشاورزی،جهادوشهرسازی

نمایندهوآنهانمایندگانیاوامالکواسنادثبتوکشاورزیجهادشهرسازی،وراهمالیاتی،اموراداراترؤساییا

وعرصهتفکیکبهراامالکمعامالتیارزشباریکسالهرمذکورکمیسیون.شودمیتشکیلشهراسالمیشورای

.کندمیتعییناعیان

کشوریتقسیماتاساسبر)تابعهروستاهایوبخشهردرواقعامالکتقویمموارددر شوراییابخشدارنماینده(

دولتکارمندکهنفریکبخش،یاشهراسالمیشوراینبودنصورتدر.کندمیشرکتکمیسیونجلساتدربخش

.کندمیشرکتکمیسیوندرمربوطبخشداریافرماندارمعرفیبانباشد

رئیسیامدیرکلدعوتبهشهرهاسایردروکشورمالیاتیامورسازماندعوتبهتهراندرامالکتقویمکمیسیون

نفرچهارحداقلحضورباکمیسیونجلسات.شودمیتشکیلتابعهاداراتیامذکورسازمانمحلدرمالیاتیاموراداره

حسبکمیسیونجلساتدبیری.استمعتبراعضاءازنفرسهحداقلرأیبامتخذهتصمیماتویابدمیرسمیتاعضاءاز

.استمالیاتیامورادارهیاکلادارهیاسازماننمایندهبرعهدهمورد

واالجراءالزمامالک،تقویمکمیسیوننهائیتصویبتاریخازپسماهیکمادهاینحسبشدهتعیینمعامالتیارزش

.استمعتبرجدیدمعامالتیارزشتعیینتا

یاشهرهردرسالهیکدورهاتمامازقبلتوانندمیمزبورسازمانتابعهاداراتیاکشورمالیاتیامورسازمان-۱ تبصره

:دهندتشکیلراامالکتقویمکمیسیونزیرموارددرروستا،یابخش

.استمعامالتیارزشفاقدکهنقاطیمعامالتیارزشتعیینبرای-۱

مشابهنقاطبامقایسهدرکشورمالیاتیامورسازمانتشخیصحسبکهنقاطیشدهتعیینمعامالتیارزشتعدیلبرای-۲

.باشدآمدهوجودبهامالکارزشدرعمدهتغییراتمادهایندرذکرشدهمعیارهایبهتوجهبایانداشتهراالزمهماهنگی

االجراءالزمامالک،تقویمکمیسیوننهائیتصویبتاریخازماهیکازپستبصرهاینحسبشدهتعیینمعامالتیارزش

.استمعتبرجدیدمعامالتیارزشتعیینتاو

دوتشکیلازپسیانشودتشکیلدعوتباردوازپسمادهاینموضوعتقویمکمیسیونکهمواردیدر-۲ تبصره

آخریناستمکلفکشورمالیاتیامورسازماننشود،حاصلمعامالتیارزشتعیینمورددرمقتضیتصمیمجلسه
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قانونیمراجعتوسطاعالمیخدماتوکاالهابهایشاخصباراتقویمکمیسیونتوسطشدهتعیینامالکروزارزش

.کندتعیینمادهاینمقرراتمطابقرامعامالتیارزشوتعدیلصالحذی

عوارضسایرمحاسبهمأخذمقررات،وقوانیندیگرمطابقمادهاینموضوعمعامالتیارزشکهمواردیدر-۳ تبصره

مادهاینموضوعمعامالتیارزشازدرصدیمبنایبریادشدهوجوهوعوارضمحاسبهمأخذگیرد،میقراروجوهو

مراجعیاوزیرانهیأتتصویببهربطذیدستگاهوداراییواقتصادیاموروزارتمشترکپیشنهادباکهباشدمی

نرخازبیشیادشدهوجوهوعوارضمحاسبهمأخذکهگرددتعییننحویبهبایدمذکوردرصد.رسدمیمرتبطقانونی

.باشدنیافتهافزایشربطذیقانونیمراجعطرفازاعالمیرسمیتورم

وآمدخواهدیاوآمدهبعملارضیاصالحاتمقرراتوقوانیناجرایدرکهامالکقطعیانتقالونقل-۶5 ماده

.بودنخواهدفصلاینموضوعمالیاتمشمولآنهااعضاءبهمسکنتعاونیهایشرکتطرفازمسکونیواحدهای

کهمواردیدرهمچنینوبودهآنهابهوابستهمؤسساتیاهاشهردارییادولتگیرندهانتقالکهصورتیدر-۶۶ ماده

موضوعمالیاتمحاسبهدرباشدشودمیدادهانتقالمالکمقامیقائمبهدولتیاداراتسایریاوثبتاجرایوسیلهبهملک

۵۹)ماده درمذکوربهایقانوناین( خواهدقرارعملمالکموردحسبانتقالهنگاممعامالتیارزشبجایسند

.گرفت

امالکقطعیمعامالتفسخیااقالهوکلیطوربهقضاییمراجعحکماساسبرامالکقطعیمعامالتفسخ-۶۷ ماده 

.بودنخواهدفصلاینموضوعمالیاتمشمولجدیدمعاملهعنوانبهمعاملهانجامازبعدماهششتامواردسایردر

تملیکدولتبهآنبعدیاصالحاتو۱۳۲۰مردادماهمصوبثبتقانون۳۴مادهاجرایدرکهامالکی-۶۸ ماده

.استمعافقطعیانتقالونقلمالیاتپرداختازشودمی

اینتصویبتاریخازسالدهمدتظرفکهقیمتمتوسطوارزانمسکونیواحدهایقطعیانتقالاولین-۶۹ ماده

نمایندمیتعییندارائیواقتصادیاموروشهرسازیومسکنهایوزارتخانهکهییهاقیمتوضوابطمطابققانون

مسکنوزارتتوسطموردحسبکهاحداثبرنامهاجرایمهلتانقضایتاریخازسالیکمدتدرحداکثرواحداث

معافامالکقطعیانتقالونقلبرمالیاتپرداختازگرددمنتقلشودمیتعیینمحلشهردارییاشهرسازیو

.باشدمی

بابتهاشهردارییاودولتیهایشرکتومؤسساتوهاوزارتخانهطرفازکهوجوهییاومالرگونهه-۷۰ ماده

جاده،احداثیاتوسعهقبیلازعامهمرافقیانظامیمناطقتوسعهیاوایجادبرایاراضیوامالکبهراجعحقوقیاعین

بهیاگیردمیتعلقحقصاحبیامالکبهآنهانظایرونهرحفرگاز،ونفتوآبکشیلولهمعابر،خیابان،آهن،راه

.بودخواهدمعاففصلاینموضوعانتقالونقلمالیاتازشودمیگذاشتهودیعهبهویحساب

میراثسازمانبهانتقالصورتدررسدمییارسیدهثبتبهایرانملیآثارفهرستدرمربوطهقوانینطبقکهامالکی

نسبتماندمیباقیاشخاصدستدرکهمواردسایردرومتعلققطعیانتقالونقلمالیاتکلبهنسبتکشورفرهنگی

وشدخواهدبرخوردارمالیاتیمعافیتازامالکدرآمدبرمالیاتفصلموضوعدرآمدبهمربوطمالیاتدرصد۵۰به

هایطرحمحدودهدرواقعحقوقیاامالکتملکبابتمذکوراشخاصطرفازکهمالییاوجههرگونههمچنین
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ازگیردمیتعلقحقصاحبانیامالکینبهشهرهافرسودههایبافتوقدیمیمحالتبازسازیوبهسازینوسازی،

.استمعافانتقالونقلمالیاتپرداخت

قیمتخریدار،نامبهرسمیسندتنظیمموقعدراستگردیدهمعاملهعادیاسنادطریقازکههاییزمین-۷۱ ماده 

صالحذیمراجعتأییدموردموضوعاینکهبرمشروطشدنخواهدمنظورمحاسبهدرخریداروسیلهشدهاحداثاعیانی

.باشدگرفتهقرارموردحسباستواقعآنمحدودهدرملککهمحلشهردارییاقضاییمحاکمیادولتی

مکلفمربوطمالیاتیامورادارهنشودانجاممعاملهمؤدیطرفازمالیاتپرداختازپسکهمواردیدر-۷۲ ماده

اعالمتاریخازروزپانزدهظرفمعاملهثبتعدمبرمبنیمربوط،رسمیاسناددفترتأییدومؤدیدرخواستبهبنااست

مستردقانوناینمقرراتطبقجاریوصولیمحلازرانشدهانجاممعاملهبهمتعلقشدهوصولمالیاترسمیاسناددفتر

.بودخواهدجارینیزاتفاقیدرآمدوواگذاریحقبهمربوطهایمالیاتاستردادمورددرمادهاینحکم.دارد

چنانچهاستشخصیتصرفدرمحلعرفحسبکهدیگرعناوینیادستدارمیعنوانباامالکمورددر-۷4 ماده

قطعیانتقالونقلمالیاتمشمولمزبورانتقالنمایدمنتقلدیگریبهراملکبهنسبتخودحقوقتمامیمتصرف

نوعاینبهمربوطحقوقسایرواگذاریازحاصلدرآمدمورددرهمچنینباشد،میفصلاینمقرراتبرابرامالک

تصرفتاریخفوقموارددروبودخواهدمربوطمالیاتمشمولموردحسبمالکمانندمالیاتینظرازمتصرفامالک

.گرددمیمحسوبمتصرفتملکتاریخ

بهنسبتباشندنداشتهیاداشتهآندرمستحدثهاعیاناینکهازاعماوقافیامالکمستأجرینمالیاتینظراز-۷5 ماده

.بودخواهندفصلاینمقرراتمشمولعرصه

.شدخواهدمنظورتملکتاریخجایهباجارهتاریخمودیاناینگونهمالیاتمحاسبهدر-۱ تبصره

قانوناین۵۳ماده۷تبصرهاجرایمانعشودمیواگذارمستأجرتوسطملککهمواردیدرمادهاینحکم-۲ تبصره

.بودنخواهد

وجهباشد،(۷۷)یا(۵۹)موادمشمولموردحسبقانوناین(۵۲)مادهموضوعوانتقالنقلکهمواردیدر-۷۶ماده

.شدنخواهدمطالبهمزبورانتقالونقلدرآمدبرمالیاتبابتدیگری

مقرراتمشمولموردحسبساختماننوعهرفروشوساختازناشیحقوقیوحقیقیاشخاصدرآمد-۷۷ ماده

.بودخواهدقانوناینسومبابپنجموچهارمفصولموضوعدرآمدبرمالیات

قانوناین(۵۹)مادهموضوعقطعیانتقالونقلمالیاتبرعالوهمذکورهایساختمانانتقالونقلاولین-۱ تبصره

%۱۰)درصددهنرخبهالحسابعلیمالیاتمشمول استانتقالموردملکمعامالتیارزشمأخذبه( قطعیمالیات.

.شودمیتعیینمربوطمقرراتطبقرسیدگیازپسمادهاینموضوعمؤدیان

کهاستآنبهمنوطحقیقیاشخاصتوسطساختمانفروشوساختخصوصدرمادهاینمقرراتشمول-۲ تبصره

.باشدنگذشتهآنکارپایانگواهیصدورتاریخازسالسهازبیش

منظوربهرامراتبکارپایانصدورهنگامدرهمچنینوساختپروانهصدورباهمزمانموظفندهاشهرداری-۳ تبصره

گردد،میتعیینکشورمالیاتیامورسازمانتوسطکهترتیبیبهربطذیمالیاتیامورادارهبهمالیاتیپروندهتشکیل

.کنندگزارش
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.استمستثنیمادهاینمفادحکمازجمعیتنفرهزاریکصدزیرشهرهای-4 تبصره

مالیاتیالحسابعلیتسویهچگونگیومالیاتمشمولدرآمدتعییننحوهمورددرمادهایناجرائینامهآیین-5 تبصره

.رسدمیوزیرانهیأتتصویببهقانوناینتصویبازپسماهسهمدتظرفداراییواقتصادیاموروزارتپیشنهادبا

کهمواردیازغیرعینمالکطرفازقانوناین۵۲مادهدرمذکورحقوقازیکهرواگذاریمورددر-۷۸ ماده

قرارمالیاتمحاسبهمأخذ۵۹مادهدرمذکورهاینرخبهمالکدریافتیاستشدهذکرقانوناین۷۷تا۵۳موادضمن

.گرفتخواهد

مالیاتیامورسازمانطرفازکهاینمونهرویراخودمالیاتیاظهارنامهمکلفندفصلاینموضوعمؤدیان-۸۰ ماده

تاقانوناین۷۴مادهموضوعمؤدیاننیزومحلواگذاریحقمورددروتنظیمگیردقرارآنهادسترسدروتهیهکشور

امورادارهبهمربوطمدارکانضمامبهبعدسالتیرماهآخرتامواردواگذاریسایردرومعاملهانجامازپسروزسی

.نمایندپرداختمقرراتطبقرامتعلقمالیاتوتسلیمملکوقوعمحلمالیاتی

استمکلفمؤدیگیردمیانجامرسمیاسنادموجببهقانوناین۵۲مادهموضوعمعامالتکهمواردیدر-۱ تبصره

تفکیکبهراقانوناین۱۸۷مادهدرمندرجهایمالیاتازیکهرموضوعدرآمدیاودریافتیمیزانمعاملهانجامازقبل

درمقررتکالیفانجاممنزلهبهننمودهتغییرموجرکهمواردیاستثنایبهاعالمایندارداعالمذیربطمالیاتیامورادارهبه

.باشدمیمادهاینمتن

استمکلفگیرندهانتقالگیردنمیانجامرسمیاسنادموجببهفصلاینموضوعمعامالتکهمواردیدر-۲ تبصره

.دهداطالعملکوقوعمحلمالیاتیامورادارهبهکتباًمعاملهانجامتاریخازروزسیظرفرامراتب



 کشاورزی درآمد بر مالیات: دوم فصل

پرورشوعسلزنبوروماهیپرورشدامداری،دامپروری،کشاورزی،هایفعالیتکلیهازحاصلدرآمد-۸۱ ماده 

مالیاتپرداختازنخیالتوقبیلهرازاشجارباغاتها،جنگلومراتعاحیاءداری،نوغانگیری،ماهیوصیادیطیور،

ازرشتهآنوکشاورزیهایفعالیتکلیهزمینهدرراالزمهایبررسیومطالعاتاستمکلفدولت.باشدمیمعاف

توسعهسومبرنامهآخرتاحداکثررامربوطالیحهومعمولباشدداشتهضرورتآنهامعافیتادامهکهمزبورهایفعالیت

.نمایدتقدیماسالمیشورایمجلسبهوایراناسالمیجمهوریفرهنگیواجتماعیاقتصادی،



 حقوق درآمد بر مالیات :سوم فصل

خودکارنیرویتسلیمقبالدر(حقوقییاحقیقیازاعم)دیگرشخصخدمتدرحقیقیشخصکهدرآمد-۸۲ ماده 

درآمدبرمالیاتمشمولکندمیتحصیلنقدغیریانقدطوربهیافتهانجامکاریامدتحسببرایراندراشتغالبابت

.استحقوق

مقیماشخاصیاایراناسالمیجمهوریدولتطرفاز)کشورازخارجمأموریتمدتدرکهحقوقیدرآمد-تبصره

.باشدمیحقوقدرآمدبرمالیاتمشمولشودمیشخصعایدایرانیمنابعاز(ایران

شغلبهمربوطمزایایو(اصلیحقوقیامزد،یامقرری)حقوقازاستعبارتحقوقمالیاتمشمولدرآمد-۸۳ماده

.قانونایندرمقررهایمعافیتکسرازپسوکسوروضعازقبلمستمرغیریامستمرازاعم
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:شودمیمحاسبهوتقویمزیرشرحبهحقوقمالیاتمشمولنقدیغیردرآمد-تبصره

نقدیمزایایاستثنایهب)نقدیمستمریمزایایوحقوقدرصد۲۰اثاثیهبدونودرصد۲۵معادلاثاثیهبامسکن-الف

.شودمیکسرکارمندحقوقازبابتاینازکهوجوهیوضعازپسماهدر(قانوناین۹۱مادهموضوعمعاف

استثنایهب)نقدیمستمرمزایایوحقوقدرصد۵معادلرانندهبدونودرصد۱۰معادلرانندهبااختصاصیاتومبیل-ب

-میکسرکارمندحقوقازبابتاینازکهوجوهیکسرازپسماهدر(قانوناین۹۱مادهموضوعمعافنقدیمزایای

.شود

.حقوقکنندهپرداختبرایشدهتمامقیمتمعادلنقدیغیرمزایایسایر-ج

بودجهقانوندرسالههرمنبع،چندیایکازحقوقمالیاتمشمولساالنهدرآمدبرمالیاتمعافیتمیزان-۸4 ماده

.شودمیمشخصسنواتی

تاوقانوناین(۸۴)مادهدرمذکورمبلغبرمازاددولتیغیرودولتیکارکنانحقوقدرآمدبرمالیاتنرخ-۸5 ماده

.است(%۲۰)درصدبیستآنمازادبهنسبتو(%۱۰)درصددهساالنهمالیاتمشمولآنبرابرهفت

(۸۵)مادهمقرراتطبقرامتعلقمالیاتمکلفندآنتخصیصیاپرداختهرهنگامحقوقکنندگانپرداخت-۸۶ ماده

آنمیزانوحقوقکنندگاندریافتنشانیوناممتضمنفهرستیتسلیمضمنروزسیظرفوکسرومحاسبهقانوناین

.دهندصورتراتغییراتفقطبعدهایماهدروپرداختمحلمالیاتیامورادارهبه

آید،میعملبهحقیقی،اشخاصبهحقوقاصلیکنندهپرداختازغیرطرفازکههاییپرداختمورددر-۱ تبصره

معافیتجزبهحقوقبهمربوطقانونیهایمعافیترعایتبارامتعلقمالیاتپرداخت،هرهنگاممکلفندکنندگانپرداخت

حاویفهرستیبابعدماهپایانتاحداکثروکسرمحاسبه،(%۱۰)درصددهمقطوعنرخبهقانون،این(۸۴)مادهموضوع

پرداختمسؤولتخلف،صورتدروکنندپرداختمحل،مالیاتیامورادارهبهآنمیزانوکنندگاندریافتنشانیونام

(الحاقی.)بودخواهندمتعلقهایجریمهومالیات

شورایازمجوزدارایکهفناوریوپژوهشیعالی،آموزشمؤسساتومراکزها،دانشگاههایپرداخت-۲ تبصره

مؤسساتسایروپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وفناوریوتحقیقاتعلوم،هایوزارتخانهعالیآموزشگسترش

غیروکارکنانازاعمحقیقیاشخاصبهباشند،میالذکرفوقوزارتینازرسمیمجوزدارایقانونیپژوهشیوآموزشی

نرخبهمقطوعمالیاتمشمولالتدریسحققالبدرخودکارکنان %۱۰)درصدده وپژوهشحقالتحقیق،حـقو(

تبصرهدرمقرراحکامسایررعایتبا(%۵)درصدپنجنرخبهمقطوعمالیاتمشمولتحقیقاتیوپژوهشیقراردادهای

(الحاقی.)بودخواهد(۱)

بعداینکهبرمشروطشدخواهدمستردقانوناینمقرراتطبقحقوقدرآمدبرمالیاتبابتپرداختیاضافه-۸۷ ماده

مطالبهموردسکونتمحلمالیاتیامورادارهازبگیرحقوقکتبیخواستدرباسالآنآخرتابعدسالتیرماهانقضایاز

.گیردقرار

صورتدرومعمولراالزمهایرسیدگیدرخواستتسلیمتاریخازماهسهظرفاستموظفمذکورمالیاتیاموراداره

محلازپرداختیاضافهاستردادبهنسبتمالیاتیامورادارهآندردیگرقطعیبدهینداشتنوپرداختیاضافهاحراز

حساببهپرداختیاضافهباشدداشتهمالیاتیقطعیبدهیکنندهدرخواستکهصورتیدر.کنداقدامجاریهایوصولی

.شدخواهدمستردمازادومنظورمزبوربدهی
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شوددریافتحقوقندارندنمایندگییاشعبهایراندرکهخارجمقیماشخاصازکهمواردیدر-۸۸ ماده

ادارهبهفصلاینمقرراتطبقرامتعلقمالیاتحقوقدریافتتاریخازروزسیظرفمکلفندحقوقکنندگاندریافت

بهراخوددریافتیحقوقبهمربوطمالیاتیاظهارنامهبعدسالتیرماهآخرتاوپرداختخودسکونتمحلمالیاتیامور

.نمایندتسلیممزبورمالیاتیاموراداره

طبقکهکسانیاستثنایبهخارجهاتباعبرایاشتغالیاواقامتپروانهتمدیدیاکشورازخروجپروانهصدور-۸۹ ماده 

قانوناینمقررات کارفرمایکتبیتعهدیامالیاتیمفاصاحسابارائهبهموکولباشندمیمعافمالیاتپرداختاز

.استایرانیثالثحقوقیاشخاصیاخارجیاتباعکارفرمایباقراردادطرفایرانیحقوقیاشخاص

واقعیمیزانازکمتریانپردازندمقررموعددررامتعلقمالیاتحقوق،کنندگانپرداختکهمواردیدر-۹۰ ماده

ومحاسبهقانوناینموضوعجرایمانضمامبهرامتعلقمالیاتاستمکلفصالحذیمالیاتیامورادارهنمایند،پرداخت

(۱۵۷)مادهدرمقررمهلترعایتباتشخیصبرگموجببهباشندمیمودیحکمدرکهحقوقکنندگانپرداختاز

.بودخواهدجارینیزقانوناین(۸۸)مادهمشموالنبهنسبتمادهاینحکم.کندمطالبهقانوناین

.استمعافمالیاتپرداختاززیرشرحبهحقوقدرآمدهای-۹۱ ماده 

خارجیدولالعادهفوقنمایندگیهایهیأتاعضایورؤساوایراندرخارجیسیاسیهایمأموریتاعضایورؤسا-۱

نمایندگیهایهیأتاعضایورؤساهمچنینومتقابلمعاملهبشرطخودمتبوعدولتازدریافتیحقوقدرآمدبهنسبت

مزبورمؤسساتوسازمانازدریافتیوحقوقدرآمدبهنسبتایراندرآنتخصصیمؤسساتومتحدمللسازمان

.نباشندایراناسالمجمهوریدولتتابعکهدرصورتی

نسبتخارجیدولفرهنگیمؤسساتکارمندانهمچنینوایراندرخارجیکنسولیهایمأموریتاعضایورؤسا-۲

.متقابلمعاملهبشرطخودمتبوعدولازدریافتیحقوقدرآمدبه

واقتصادیوفنیبالعوضهایکمکمحلازایراناسالمیجمهوریدولتموافقتباکهخارجیکارشناسان-۳

متبوعدولازآناندریافتیحقوقبهنسبتشوندمیاعزامایرانبهالمللیبینمؤسساتیاوخارجیدولفرهنگیوعلمی

.مذکورالمللیبینمؤسساتیا

بهنسبتخارجدرایراناسالمیجمهوریدولتهاینمایندگیوهاکنسولگریوهاسفارتخانهمحلیکارمندان-۴

نباشندایراناسالمیجمهوریدولتتابعیتدارایکهدرصورتیایراناسالمیجمهوریدولتازدریافتیحقوقدرآمد

.متقابلمعاملهبشرط

مستمرییاوظیفهوخدمتبازخریدواخراجخسارتوخدمتپایانومستمریووظیفهوبازنشستگیحقوق-۵

.نشدهاستفادهمرخصیایامحقوقوسنواتحقووراثبهپرداختی

.شغلبهمربوطمسافرتالعادهفوقوسفرهزینه-۶

ازخارجدرسازمانیقیمتارزانهایخانهوکارگراناستفادهجهتکارخانهیاکارگاهمحلدرواگذاریمسکن-۸

.گیردمیقرارکارگراناستفادهموردکهکارخانهیاکارگاهمحل

.آنامثالومعالجهوبدنیخسارتجبرانبابتبیمهازحاصلوجوه-۹

.قانوناین(۸۴)مادهموضوعمالیاتیمعافیتمیزاندوازدهمیکمعادلجمعاًسالآخرپاداشیاساالنهعیدی-۱۰

.شودمیگذاردهکشوریمأموراناختیاردرخاصهاینامهآیینموجببهیاقانونیاجازهباکهسازمانیهایخانه-۱۱
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بهبگیرحقوقبوسیلهیامستقیماًآنهاتکفلتحتافرادیاخودکارکنانمعالجههزینهبابتکارفرماکهوجوهی-۱۲

.کندپرداختمثبتهمدارکواسناداستنادهببیمارستانیاپزشک

.قانوناین(۸۴)مادهموضوعمعافیتدوازدهمدومعادلحداکثرکارکنانبهپرداختینقدیغیرمزایای-۱۳

وزارتاستخدامیقانونمشموالنانتظامیونظامیاعمایراناسالمیجمهوریمسلحنیروهایپرسنلحقوقدرآمد-۱۴

.آزادگانوتحمیلیجنگواسالمیانقالبجانبازانواطالعات

ومدیریتسازمانفهرستطبقیافتهتوسعهکمترمناطقدرشاغلکارکنانحقوقمالیات(٪۵۰)درصدپنجاه-۹۲ ماده

.شودمیبخشودهکشورریزیبرنامه



 مشاغل درآمد بر مالیات: چهارم فصل 

-فصلسایردرمذکورمواردازغیردیگرعناوینبهیامشاغلبهاشتغالطریقازحقیقیشخصکهدرآمدی-۹۳ ماده

مشاغلدرآمدبرمالیاتمشمولقانونایندرمقررهایمعافیتکسرازپسکندتحصیلایراندرقانوناینهای

.باشدمی

قهرییااختیاریازاعم)مدنیهایشرکتدرآمد-تبصره  مضاربههایفعالیتازناشیدرآمدهایهمچنینو(

.باشدمیفصلاینمقرراتتابعباشدحقیقیشخصسرمایهصاحبیا(مضارب)عاملکهدرصورتی

سایراضافهبهخدماتوکاالفروشکلازاستعبارتفصلاینموضوعمؤدیانمالیاتمشمولدرآمد-۹4 ماده 

مقرراتطبقمربوطاستهالکاتوهاهزینهکسرازپسنشدهشناختهدیگرفصولمالیاتمشمولکهآناندرآمدهای

.استهالکاتوقبولقابلهایهزینهفصل

واصولرعایتباکهراموردحسبمدارکواسنادیاودفاترموظفندفصلاینموضوعمشاغلصاحبان-۹5 ماده

تنظیمتجارخصوصدرتجارتقانونموضوعتجاریدفاترتنظیمبهمربوطضوابطواصولجملهازمربوطضوابط

.کنندتنظیمآنهااساسبرراخودمالیاتیاظهارنامهونگهداریمالیات،مشمولدرآمدتشخیصبرایگرددمی

مکانیزه)ماشینیازاعمآنهانگهداریهایروشومدارکواسناددفاتر،نوعبهمربوطاجرائینامهآیین ودستیو(

برایآنهاارائهنحوهنیزومذکورمؤدیانبرایموردحسبفعالیتحجمونوعبهتوجهبامالیاتیاظهارنامهنمونه

شدناالجراءالزمتاریخازماهششمدتظرفحداکثرربط،ذیمراجعبهمالیاتمشمولدرآمدتشخیصورسیدگی

.رسدمیداراییواقتصادیاموروزیرتصویببهوشودمیتهیهکشورمالیاتیامورسازمانتوسط(۱/۱/۱۳۹۵)قانوناین

بهباشندمیمالیاتیاظهارنامهتسلیمبهمکلفکهقانوناینموضوعحقیقیاشخاصمالیاتمشمولدرآمد-۹۷ ماده

خواهدباشد،گرفتهقرارپذیرشموردوشدهارائهوتنظیممربوطمقرراترعایتباکهمؤدیمالیاتیاظهارنامهاستناد

بود برراآنهاازتعدادیوقبولرسیدگیبدونرادریافتیمالیاتیهایاظهارنامهتواندمیکشورمالیاتیامورسازمان.

.دهدقراررسیدگیموردمقرراتبرابروانتخابنمونهطوربهیاوشدهتعیینهایشاخصومعیارهااساس

مالیاتیامورسازمانکند،خودداریمقرراتبامطابقوقانونیمهلتدرمالیاتیاظهارنامهارائهازمؤدیکهدرصورتی

جامعطرحازمؤدیانشدهکسباقتصادیاطالعاتوفعالیتبراساسبرآوردیمالیاتیاظهارنامهتهیهبهنسبتکشور

ظرفچنانچهمؤدیاعتراضصورتدر.کندمیاقداممالیاتتشخیصبرگموجببهمتعلقمالیاتمطالبهومالیاتی

کند،اقداممربوطمقرراتمطابقمالیاتیاظهارنامهارائهبهنسبتمالیات،تشخیصبرگابالغتاریخازروزسیمدت
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اعمالوهاجریمهتعلقازمانعحکماینگیرد،میقراررسیدگیموردقانوناینمقرراتطبقمؤدیاعتراض

.نیستقانونیمقررموعددرمالیاتیاظهارنامهتسلیمعدمهایمجازات

.استجاریمادهایناجرایدرقانوناین(۲۳۹)مادهتبصرهموضوعحکم

اطالعاتبانکقانون،اینابالغتاریخازسالسهمدتظرفحداکثراستموظفکشورمالیاتیامورسازمان-تبصره

نظامکهمالیاتیاموراداراتدرمدت،اینطیدر.نمایدفعالومستقرکشورسراسردررامالیاتیجامعنظامبهمربوط

۱۵۴)،(۱۵۳)،(۱۵۲)،(۹۸)،(۹۷)مواداست،نیامدهدراجراءبهکاملصورتبهمالیاتیجامع ۲۷۱)و( قانون(

.بودخواهدمجری۱۳۸۰سالمصوبمستقیمهایمالیات

هایاصالحیهو۱۳۴۵اسفندماهمصوبمستقیمهایمالیاتقانون۷۶مادهموضوعپیمانکاریقراردادهای-۹۹ ماده

پرداختنیزومالیاتمشمولدرآمدتشخیصلحاظازباشدمیقانوناینتصویبتاریخازقبلآنهاپیشنهادکهآنبعدی

.بودخواهندالذکرفوققانونمقرراتمشمولکماکانمقطوعمالیاتدرصدچهار

بعدیهایاصالحیهو۱۳۴۵اسفندماهمصوبمستقیمهایمالیاتقانون۷۶مادهموضوعپیمانکاریقراردادهای-تبصره

تابعمالیاتمشمولدرآمدتعیینلحاظازگردیدهتسلیم۱۳۶۷/۱۲/۲۹لغایت۱۳۶۶/۱۲/۳تاریخازآنهاپیشنهادکه

مقررمالیاتینرختابع۱۳۶۷سالبهمنتهیعملکرددرآمدبرمالیاتنرخاعماللحاظازفقطوبودهقانوناینمقررات

.بودخواهندمزبورسالدر

برایمالیاتیسالدرراخودشغلیهایفعالیتبهمربوطمالیاتیاظهارنامهمکلفندفصلاینموضوعمؤدیان-۱۰۰ ماده

تاوتنظیمشدخواهدتهیهکشورمالیاتیامورسازمانوسیلهکهاینمونهطبقجداگانهمحلهربراییاشغلیواحدهر

این۱۳۱مادهدرمذکورنرخبهرامتعلقمالیاتوتسلیمخودشغلمحلمالیاتیامورادارهبهبعدسالخردادماهآخر

.نمایندپرداختقانون

خدماتوکاالفروشمیزانکهراآنانازهاییگروهیامشاغلازبرخیتواندمیکشورمالیاتیامورسازمان-تبصره

واسنادنگهداریقبیلازتکالیفازبخشیانجامازباشدقانوناین(۸۴)مادهموضوعمعافیتبرابردهحداکثرآنهاساالنه

وتعیینمقطوعصورتبهرامذکورمؤدیانمالیاتوکندمعافمالیاتیاظهارنامهارائهوقانوناینموضوعمدارک

نمایدوصول مدتبهنسبتمتعلقمالیاتباشدداشتهاشتغالفعالیتبهمالیسالیکازکمترمؤدیکهمواردیدر.

.شودمیوصولومحاسبهاشتغال

.بودنخواهدمقررموعددرشدهتسلیممالیاتیهایاظهارنامهبهرسیدگیازمانعتبصرهاینحکم

مستقیمهایمالیاتقانون(۱۰۰)مادهتبصرهمتندر«برابرده»عبارت:»کشورکل۱۳۹۸سالبودجهقانون۸تبصرههبند

.«شودمیاصالح«برابرسی»عبارتبه۱۳۹۸و۱۳۹۷هایسالعملکردبرایآنبعدیالحاقاتواصالحاتبا

فصلاینمقرراتطبقراخودمالیاتیاظهارنامهکهفصلاینموضوعمؤدیانمالیاتمشمولساالنهدرآمد-۱۰۱ ماده

اندکردهتسلیممقررموعددر ۸۴)مادهموضوعمعافیتمیزانتا بهآنمازادومعافمالیاتپرداختازقانوناین(

فوقمعافیتازاستفادهبرایاظهارنامهتسلیمشرط.بودخواهدمالیاتمشمولقانوناین(۱۳۱)مادهدرمذکورهاینرخ

.استجاریبعدبه۱۳۸۲سالعملکردبهنسبت
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مبلغوکردخواهنداستفادهمعافیتدوازحداکثرشرکاءقهریواختیاریازاعممدنیهایمشارکتدر-۱ تبصره

همباکهشرکائی.بودخواهدمالیاتمشمولجداگانهشریکهرسهمباقیماندهوتقسیمآنانبینمساویبطورمعافیت

در.گرددمیاعطاءزوجبهمقررمعافیتوتلقیشریکیکحکمدرمعافیتازاستفادهلحاظازدارندزوجیترابطه

فوقبشرحمشارکتدرمتوفیسهممالیاتیمعافیتازقانونمقامقائمعنوانبهویوراثشرکاءازاحدفوتصورت

.شدخواهدکسرکدامهرسهمدرآمدازوتقسیمبینمساویبطورمعافیتاینونمودهاستفاده

ویشغلیواحدهایدرآمدمجموعباشد،شغلیواحدیکازبیشدارایحقیقیشخصهرکهصورتیدر-۲ تبصره

.شودمیقانوناین(۱۳۱)مادهدرمذکورهاینرخبهمالیاتمشمولمادهاینموضوعمعافیتیکفقطکسربا

مالیاتخودمالیاتپرداختبرعالوهاظهارنامهتسلیمموقعدراستمکلف(مضارب)عاملمضاربهدر-۱۰۲ ماده

صاحبالحسابعلیمالیاتعنوانبهوکسرقانوناین(۱۰۱)مادهمعافیترعایتبدونراسرمایهصاحبسهمدرآمد

.نمایدارائهسرمایهصاحبوذیربطمالیاتیامورادارهبهراآنرسیدوواریزمالیاتیحساببهسرمایه

.استساقطمضاربیاعاملازسرمایهصاحبمالیاتکسرتکلیفباشدبانکسرمایهصاحبکهدرصورتی-تبصره

رقمخودهاینامهوکالتدرمکلفندکنندمیوکالتاختصاصیمحاکمدرکهکسانیودادگستریوکالء-۱۰۳ ماده

نمایندابطالوالصاقتمبرنامهوکالترویمالیاتیالحسابعلیبابتآندرصدپنجمعادلونمایندقیدراهاالوکالهحق

:باشدزیردرمقررمیزانازکمترنبایدموردحسبتمبرمبلغدرهرحالکه

.مرحلههربرایتعرفهدرمقررالوکالهحقدرصدپنجاستمالیآنهاخواستهکهاموریودعاویدر-الف

کهکیفریدعاویدرهمچنینونیستالزمقانوناًخواستهبهایتعیینیانباشدمالیوکالتموضوعکهمواردیدر-ب

.مرحلههربرایالوکالهحقنامهآئیندرمقررالوکالهحقحداقلدرصدپنجاستدادگاههنظربالوکالهحقتعیین

.مادهاینالفبندحکممفادطبقبرباشدمالیکهخصوصیادعایموردبهنسبتکیفریدعاویدر-ج

برایوشودمیوفصلحلورسیدگیقضاییغیراختصاصیمراجعدرکهمالیاختالفاتودعاویمورددر-د

آنهانظایروشهرداریمعابرتوسعهعوارضومالیاتیاختالفاتقبیلازاستنشدهمقررخاصیتعرفهآنهاالوکالهحق

:زیرشرحبهمالیاتیلحاظازصرفاًالوکالهحقمیزان

درصدچهاراالختالف،مابهریال(۳۰۰۰۰۰۰۰)میلیونسیتادرصدپنجاالختالف،مابهریال(۰۰۰۰۰۰۱۰)میلیوندهتا

بهنسبتدرصدسهباالبهاالختالفمابهریال(۳۰۰۰۰۰۰۰)میلیونسیازریال(۰۰۰۰۰۰۱۰)میلیوندهمازادبهنسبت

.شدخواهدباطلتمبرآندرصدپنجمعادلوشودمیمنظورریال(۳۰۰۰۰۰۰۰)میلیونسیمازاد

نیز(نباشددادگستریوکیلاینکهولو)نماینداقدامبندایندرمذکورمراجعدروکالتاًکهاشخاصیدربارهبنداینمفاد

.مؤدیهمسرونواده،دختر،پسر،خواهر،برادر،مادر،پدریامؤدیکارمندانمورددرجزاستجاری

دادرسینامهآیینقانونمقرراترعایتباوکیلوکالتباشدنشدهعملمادهاینمفادطبقکهموردهردر-۱ تبصره 

دادگاهازیکهیچدرمدنی طرفازمرجوعههایوکالتمورددرمگربودنخواهدقبولقابلمزبورمراجعوها

محتاجکههاشهرداریودولتبهوابستهمؤسساتوهاشهرداریودولتیهایشرکتودولتیمؤسساتوهاوزارتخانه

.باشندنمیوکالتنامهرویتمبرابطالبه
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هاشهرداریودولتبهوابستهمؤسساتوهاشهرداریودولتیهایشرکتودولتیمؤسساتوهاوزارتخانه-۲ تبصره 

مالیاتیالحسابعلیبابتوکسرراآندرصدپنجکنندمیپرداختوکالبهالوکالهحقبابتکهوجوهیازمکلفند

.نمایندپرداختمحلمالیاتیامورادارهبهروزدهظرفوکیل

ابطالبهمکلفجدیدوکیلشودواگذاردیگریوکیلبهدعویتعقیبتمبرابطالازپسکهدرصورتی-۳ تبصره

.بودنخواهدمربوطنامهوکالترویتمبر

تمبرابطالمأخذکهمبلغیازکمتریابیشترراالوکالهحقخسارتیاالوکالهحقهادادگاهکهمواردیدر-4 تبصره 

امورادارهبهراقطعیحکمموردمیزانمکلفندهادادگاهدفترمدیراننمایندتعییناستگرفتهقرارنامهوکالتروی

.گیردقرارمحاسبهموردالتفاوتمابهتادهنداطالعمربوطمالیاتی



 حقوقی اشخاص درآمد بر مالیات: پنجم فصل

درمختلفمنابعازکهحقوقیاشخاصسایرانتفاعیهایفعالیتازناشیدرآمدوهاشرکتدرآمدجمع-۱۰5 ماده

بهمقررهایمعافیتکسرومعافغیرمنابعازحاصلهایزیانوضعازپسشود،میتحصیلایرانازخارجیاایران

درصدپنجوبیستنرخبهمالیاتمشمولباشد،میایجداگانهنرخدارایقانوناینمقرراتطبقکهمواردیاستثنای

.بودخواهند(۲۵%)

دارایکهدرصورتیاند،نشدهسیسأتسودتقسیممنظوربهکهتجاریغیرایرانیحقوقیاشخاصمورددر-۱ تبصره

وصولمادهایندرمقررنرخبهمالیاتآنهاانتفاعیفعالیتمالیاتمشمولدرآمدکلأخذمازباشند،انتفاعیفعالیت

.شودمی

مادهو(۱۰۹)ماده(۵)تبصرهمشموالناستثنایبهایرانازخارجمقیممؤسساتوخارجیحقوقیاشخاص-۲ تبصره

یامستقیماًکههاییفعالیتازیاایراندرسرمایهبرداریبهرهازکهمالیاتیمشمولدرآمدکلمأخذازقانوناین(۱۱۳)

سایروامتیازاتواگذاریازیادهندمیانجامایرانردآنامثالوکارگزارنماینده،شعبه،قبیلازنمایندگیوسیلهبه

بهکنندمیتحصیلایرانازسینماییهایفیلمواگذارییافنیهایکمکتعلیمات،دادنفنی،دانشانتقالخود،حقوق

بودخواهندمالیاتمشمولمادهایندرمذکورنرخ بهنسبتایراندرمذکورمؤسساتواشخاصنمایندگان.

.باشندمیمالیاتمشمولقانوناینبهمربوطمقرراتطبقکنندمیتحصیلخودحساببهعنوانهربهکهدرآمدهایی

پرداختقبالًکههاییمالیاتخارجی،یاایرانیازاعمحقوقیاشخاصدرآمدبرمالیاتاحتسابموقعدر-۳ تبصره

.استاستردادقابلبابتاینازپرداختیاضافهوشدخواهدکسرمتعلقمالیاتازمربوطمقرراترعایتبااستشده

پذیرسرمایههایشرکتازدریافتیالشرکهسهامیاسهامسودبهنسبتحقوقییاحقیقیازاعماشخاص-4 تبصره

.بودنخواهنددیگریمالیاتمشمول

مأخذازدرآمدبرمالیاتازغیردیگریعناوینتحتوجوهیمصوبقوانینموجببهکهمواردیدر-5 تبصره

محاسبهمربوطمقررنرخبهمزبوروجوهکسرازپساشخاصمالیاتباشد،وصولقابلاشخاصمالیاتمشمولدرآمد

.شدخواهد
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عامسهامیتعاونیهایشرکتومتعارفتعاونیهایاتحادیهوشرکتهاابرازیمالیاتمشمولدرآمد-۶ تبصره

.باشدمیمادهاینموضوعنرخازتخفیف(%۲۵)درصدپنجوبیستمشمول

درآمدبهنسبتمادهاینموضوعاشخاصمالیاتمشمولابرازیدرآمدافزایش(%۱۰)درصددههرازایبه-۷ تبصره

کاستهمذکورهاینرخازدرصدواحدپنجتاحداکثرودرصدواحدیکآنها،گذشتهسالمالیاتمشمولابرازی

درجاریسالبهمربوطمالیاتیاظهارنامهارائهوقبلسالمالیاتیبدهیتسویهتخفیفاینازبرخورداریشرط.شودمی

.استمالیاتیامورسازمانسویازشدهاعالممهلت

نحوهقانوناینمقرراتطبقکهدرآمدهاییاستثنایبه)حقوقیاشخاصمورددرمالیاتمشمولدرآمد-۱۰۶ ماده

نای(۹۷)و(۹۵)،(۹۴)موادمقرراتوفعـالیتسوددهیمیزاناساسبر(استشدهرمقرآنتشخیصبرایدیگری

.شودمیتعیینآنصرهتبوقانون

ایراندرکهدرآمدهاییبابتایرانازخارجمقیمخارجیحقوقیوحقیقیاشخاصمالیاتمشمولدرآمد-۱۰۷ ماده

:شودمیتعیینزیرشرحبهنمایندمیتحصیلایرانازیاو

هایکمکوتعلیماتدادنفنی،محاسباتونظارتکشی،نقشهبرداری،نقشهتأسیسات،وهاساختمانطرحتهیهبابت

بهکهسینماییهایفیلمواگذاریهمچنینحقوق،سایروامتیازاتواگذاریوخدماتسایرفنی،دانشانتقالفنی،

طبقکهدرآمدهاییاستثنایبهکنندمیتحصیلایرانازیاایراندردیگرعنوانهرتحتیانمایشحقیابهاعنوان

وفعالیتنوعبهتوجهبااستشدهمقررآنهامالیاتیامالیاتمشمولدرآمدتعیینبرایدیگرینحوهقانوناینمقررات

%۱۰)درصددهمأخذبهسوددهیمیزان %۴۰)درصدچهلتا( سالیکمدتظرفکهباشدمیوجوهیمجموع(

.شودمیآنهاعایدمالیاتی

تاریخازماهششمدتظرففعالیت،نوعبهتوجهبامالیاتمشمولدرآمدتشخیصضرایبومادهایناجرائینامهآیین

.رسدمیوزیرانهیأتتصویببهداراییواقتصادیاموروزارتپیشنهادبه(۱/۱/۱۳۹۵)قانوناینشدناالجراءالزم

تاسالاولازکهمبالغیبهتوجهبارامتعلقمالیاتپرداخت،هردرمکلفندمادهایندرمذکوروجوهکنندگانپرداخت

-پرداختصورتاینغیردرکنند،پرداختمالیاتیامورادارهبهبعدماهپایانتاوکسراندکردهپرداختتاریخآن

.بودخواهندآنمتعلقهایجریمهومالیاتاصلپرداختمسؤولمتضامناًکنندگاندریافتومذکورکنندگان

رسدمیتجهیزاتولوازمخریدمصرفبهکهقراردادمبلغازقسمتآنپیمانکاری،عملیاتمورددر-۱ تبصره

قرارداداقالمسایرازجداطوربهتجهیزاتولوازممبالغآنبعدیالحاقاتواصالحاتیاقرارداددرآنکهبرمشروط

ارزشمجموعتاخارجیخریدمورددروخریدصورتحسابمبلغتاحداکثرداخلیخریدمورددرباشد،شدهدرج

.استمعافمالیاتپرداختازگمرکیسبزپروانهدرمندرجقانونیهایپرداختسایروورودیحقوقوکاالگمرکی

عنوانبهایرانیحقوقیاشخاصبهراپیمانکاریفعالیتازقسمتییاتمامخارجیپیمانکارانکهمواردیدر-۲ تبصره

توسطکهاولدستقرارداددرمذکورتجهیزاتولوازمتهیهبرایکهمبالغیمعادلکنندواگذاردومدستپیمانکاران

۱)تبصرهاخیرقسمترعایتباوشودمیخریداریدومدستپیمانکار دریافتاولدستپیمانکارازمادهاین(

.استمعافدرآمدبرمالیاتپرداختازگردد،می
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امربهمعاملهدادنانجامحقداشتنبدونکهایراندرخارجیهایبانکوهاشرکتهاینمایندگیوشعب-۳ تبصره

شرکتازخودمخارججبرانبرایودارنداشتغالمادرشرکتبرایایراندراقتصادیاطالعاتآوریجمعوبازاریابی

.بودنخواهنددرآمدبرمالیاتمشمولآنبهنسبتکنندمیدریافتوجوهیمادر

ازنمایندگیوسیلهبهمزبورحقوقیاشخاصکههاییفعالیتسایروسرمایهبرداریبهرهازحاصلدرآمد-4 تبصره

.بودخواهدقانوناین(۱۰۶)مادهمقرراتمشمولدهندمیانجامایراندرآنهاامثالوکارگزارنماینده،شعبه،قبیل

بهانتقالصورتدرنشدهپرداختاصالحیهاینشدناالجراءالزمتاریختاآنمالیاتکههاییاندوخته-۱۰۸ ماده

سرمایهکاهشیازیانوسودحساببهانتقالیاتقسیمصورتدرلیکنبود،نخواهدمالیاتمشمولسرمایهحساب

درآمدبهسرمایه،حساببهشدهاضافهاندوختهمعادل اضافهسرمایهکاهشیاانتقالیاتقسیمسالمالیاتمشمول

مادهموضوعاندوختهومعافیتدوراندرمؤسسهمعافهایفعالیتازناشیسودهایاندوختهشاملحکماین.شودمی

(۱۳۸ ازپساصالحیهاینتصویبتاریختاآنبعدیهایاصالحیهو۱۳۶۶/۱۲/۳مصوبمستقیمهایمالیاتقانون(

.بودنخواهدتاریخآنتامربوطشرایطاحراز

حساببهانتقالیاتقسیمصورتدرگردیدهوصولاصالحیهاینشدناالجراالزمتاریختاآنمالیاتکههاییاندوخته

.بودنخواهددیگریمالیاتمشمولانحاللیاسرمایهیازیانوسود

:ازاستعبارتایرانیبیمهمؤسساتمورددرمالیاتمشمولدرآمد-۱۰۹ ماده 

.قبلمالیسالآخردرفنیذخایر-۱

.هاتخفیفوهابرگشتیکسرازپسمستقیمبیمهمعامالتدردریافتیبیمهحق-۲

.هابرگشتیکسرازپسوصولیاتکاییهایبیمهبیمهحق-۳

.واگذاریاتکاییهایبیمهمعامالتسوددرمشارکتوکارمزد-۴

.واگذارکنندهگربیمهنزداتکاییگربیمههایسپردهبهره-۵

هایبیمههایمستمریوسرمایهوبازخریدوزندگیغیرهایبیمهپرداختیخسارتبابتاتکاییگرانبیمهسهم-۶

.زندگی

:کسرازپسدرآمدهاسایر-۷

.بیمهقراردادهایتمبرهزینه-۱

.زندگیهایبیمهپزشکیهایهزینه-۲

.مستقیمبیمهمعامالتبابتازپرداختیکارمزدهای-۳

.واگذاریاتکاییهایبیمهحق-۴

درزمینیموتورینقلیهوسائلدارندگانمدنیمسوولیتاجباریبیمهحقازبدنیهایخسارتتأمینصندوقسهم-۵

.ثالثشخصمقابل

غیرهایبیمهبابتازپرداختیخسارتوزندگیبیمههایمستمریوسرمایهوبازخریدبابتازپرداختیمبالغ-۶

.زندگی

.منافعدرگزارانبیمهمشارکتسهم-۷

.قبولیاتکاییهایبیمهمعامالتسوددرگرانبیمهمشارکتسهموکارمزدها-۸
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.واگذاریاتکاییهایبیمههایسپردهبهمتعلقبهره-۹

.مالیسالآخردرفنیذخایر-۱۰

.قبولقابلاستهالکاتوهاهزینهسایر-۱۱

وایرانمرکزیبیمهتأسیسقانون۶۱مادهموضوعفنیهایاندوخته)بیمهمؤسساتفنیذخایرانواع-۱ تبصره

بیمهطرفازکهبودخواهداینامهآئینموجببهآنهامحاسبهطرزومیزانوبیمههایرشتهازیکهربرای(گریبیمه

.رسیدخواهددارائیواقتصادیاموروزیرتصویببهبیمهعالیشورایموافقتازپسوتهیهایرانمرکزی

مجمعطرفازآنهامحاسبهطرزومیزانوبیمههایرشتهازیکهربرایایرانمرکزیبیمهفنیذخایرانواع-۲ تبصره

.شدخواهدتعیینایرانمرکزیبیمهعمومی

ومنافعدرگزارانبیمهمشارکتسهموبیمهحقتخفیفوکارمزدهاوبیمهحقمستقیمبیمهمعامالتدر-۳ تبصره

بودخواهدبیمهعالیشورایطرفازشدهتعیینمقرراترعایتباآنهااحتسابنحوه استثنایبهمزبوراقالمکلیه.

.باشدشدهذکربیمهقرارداددربایدکارمزد

هایتوافقیاوقراردادهاشرایطاساسبرواگذارییاقبولیازاعماتکاییهایبیمهمعامالتبهمربوطاقالم-4 تبصره

.بودخواهدذیربطبیمهمؤسسات

مشمولنمایندمیدرآمدتحصیلایرانیبیمهمؤسساتازاتکاییبیمهقبولباکهخارجیبیمهمؤسسات-5 تبصره

بیمهمؤسساتکهدرصورتی.باشندمیایراندرمربوطسپردهازحاصلسودودریافتیبیمهحقدرصددونرخبهمالیاتی

معافاتکاییمعامالتبرمالیاتپرداختازوبودهبیمهفعالیتدارایاتکاییگربیمهمؤسسهمتبوعکشوردرایرانی

تخصیصموقعدرمکلفندایرانیبیمهمؤسسات.شدخواهدمعافایراندولتمالیاتپرداختازنیزمزبورمؤسسهباشند

اتکاییگربیمهمالیاتعنوانبهراآندرصددوتبصرهاینموضوعمالیاتمشمولخارجیاتکاییگربیمهنامبهبیمهحق

واتکاییگربیمهمشخصاتحاویصورتیضمیمهبهروزسیظرفمنتهیراماههردرشدهکسروجوهونمایندکسر

.نمایندپرداختمالیاتیحساببهرامزبوروجهوارسالمربوطمالیاتیامورادارهبهمتعلقبیمهحق

راخودمدارکواسنادودفاتربهمتکیزیانوسودحسابوترازنامهواظهارنامهمکلفندحقوقیاشخاص-۱۱۰ ماده

یاالشرکهسهممیزانموردحسبودارانسهاموشرکاءهویتفهرستباهمراهمالیاتیسالازپسماهچهارتاحداکثر

تسلیماستواقعآندرحقوقیشخصاصلیفعالیتمحلکهمالیاتیامورادارهبهراآنهاازیکهرنشانیوسهامتعداد

خواهدکافیبعدسنواتدرتغییراتفهرستتسلیممزبورفهرستاولینتسلیمازپسنمایندپرداخترامتعلقمالیاتو

بود ایراندرکهایرانازخارجمقیممؤسساتوخارجیحقوقیاشخاصمالیاتپرداختواظهارنامهتسلیممحل.

دوراندرحقوقیاشخاصودارانکارخانهمورددرمادهاینحکم.استتهرانباشندنمینمایندگییااقامتگاهدارای

.بودخواهدجارینیزمعافیت

شدهمقررآنتشخیصبرایدیگرینحوهقانوناینمقرراتطبقکهدرآمدهاییبهنسبتحقوقیاشخاص-تبصره 

.نیستنداستشدهبینیپیشمربوطهایفصلدرکهجداگانهمالیاتیاظهارنامهتسلیمبهمکلفاست

ترکیبیاادغامدرهمشرکت،یکحقوقیشخصیتحفظبایاجدیدشرکتتأسیسباکههاییشرکت-۱۱۱ ماده

:باشندمیزیرمقرراتمشمولمالیاتیلحاظازشوندمی



  27/  مستقیم های مالیات قانون

 

 

ادغامهایشرکتشدهثبتهایسرمایهمجموعسقفتاموجودشرکتسرمایهافزایشیاجدیدشرکتتأسیس-الف

.استمعافقانوناین(۴۸)مادهموضوعتمبرحقهزاردردوپرداختازشدهترکیبیا

دفتریارزشبهموردحسبموجودشرکتیاجدیدشرکتبهشدهترکیبیاادغامهایشرکتهایداراییانتقال-ب

.بودنخواهدقانونایندرمقررمالیاتمشمول

موضوعانحاللدورهمالیاتمشمولموجودشرکتیاجدیدشرکتدرشدهترکیبیاادغامهایشرکتعملیات-ج

.بودنخواهدقانونایندرآمدبرمالیاتبخش

ادامهترکیبیاادغامازقبلروالاساسبربایدموجودشرکتیاجدیدشرکتبهشدهمنتقلهایداراییاستهالک-د

.یابد

گیردتعلقشدهترکیبیاادغامهایشرکتدرسهامدارانازیکهربهدرآمدیترکیب،یاادغامنتیجهدرهرگاه-هـ

.بودخواهدمالیاتمشمولمربوطمقرراتطبق

موردحسبموجودیاجدیدشرکتعهدهبهشدهترکیبیاادغامهایشرکتمالیاتیتکالیفوتعهداتکلیه-و

.باشدمی

هایوزارتخانهمشترکپیشنهادبهاصالحیهاینتصویبتاریخازماهششظرفحداکثرمادهایناجرایینامهآیین-ز

.رسیدخواهدوزیرانهیأتتصویببهمعادنوصنایعوداراییواقتصادیامور

جاریخارجیوایرانیازاعمحقوقیاشخاصپیمانکاریعملیاتمورددرآنتبصرهو۹۹مادهحکم-۱۱۲ ماده

.بودخواهد

طوربهایرانازآنهاامثالوکاالحملومسافرکرایهبابتخارجیهواپیماییوکشتیرانیمؤسساتمالیات-۱۱۳ ماده

ایراندرمزبوروجوهاینکهازاعمشدخواهداآنهعایدبابتاینازکهوجوهیکلیهدرصدپنجازاستعبارتمقطوع

.شوددریافتراهبیندریامقصددریا

امورادارهبهراقبلماهدریافتیوجوهصورتماههربیستمتاموظفندایراندرمذکورمؤسساتشعبیانمایندگی

دیگریمالیاتمشمولدرآمدهاآنگونهبابتازمذکورمؤسسات.نمایندپرداخترامتعلقمالیاتوتسلیممحلمالیاتی

یانکنندتسلیمموقعبهرامقررهایصورتمذکورهاینمایندگییاشعبهرگاه.بودنخواهنددرآمدبرمالیاتعنوانبه

الرأسعلیمحموالتحجمومسافرتعداداساسبرمتعلقمالیاتاینصورتدرنباشدواقعمطابقآنهاارسالیصورت

.شدخواهددادهتشخیص

۵ازبیشدیگرکشورهایدرایرانییهواپیماوکشتیرانیمؤسساتدرآمدبرمتعلقمالیاتکهمواردیدر-تبصره

-شرکتمالیاتاستموظفدارائیواقتصادیاموروزارتایرانی،ذیربطسازماناعالمباباشددریافتیکرایهدرصد

.دهدافزایشآنهامالیاتینرخمعادلرافوقکشورهایتابعهواپیمائیوکشتیرانیایه

ارکانسایریاعمومیمجمعتشکیلتاریخازقبلموظفندمشترکاًحقوقیشخصمدیرانیامدیرآخرین-۱۱4 ماده

داراییصورتحاویایاظهارنامهاستشدهدعوتحقوقیشخصانحاللبهنسبتتصمیماتخاذبرایکهدارصالحیت

نمونهرویدعوتتاریخدرحقوقیشخصبدهیو تهیهکشورمالیاتیامورسازمانطرفازمنظوربدینکهای

نمایندتسلیممربوطمالیاتیامورادارهبهوتنظیمگرددمی حاویحداقلکهایاظهارنامه. ومجازامضاهاییاامضاء

.بودخواهدمعتبرمالیاتیامورادارهبرایباشدحقوقیشخصاساسنامهطبقبرمؤسسهمهرموردحسب
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شخصداراییارزششوندمیمنحلکهحقوقیاشخاصعملیاتدورهآخرینمالیاتمحاسبهمأخذ-۱۱5 ماده 

گردیدهپرداختقبالًآنمالیاتکهسودهاییماندهوهااندوختهوشدهپرداختسرمایهوهابدهیمنهایاستحقوقی

.است

اساسبربقیهبهنسبتوفروشبهایاساسبررفتهفروشقبالًآنچهبهنسبتحقوقیشخصداراییارزش-۱ تبصره

.شودمیتعیینانحاللروزبهای

باباولفصلموضوعهایدارایییاداراییشود،میمنحلکهحقوقیشخصهایداراییبیندرچنانچه-۲ تبصره

موردحسبهادارایییاداراییاینوباشدداشتهوجودهاشرکتسهامتقدمحقیاالشرکهسهمیاسهاموقانوناینسوم

درباشند،قانوناین(مکرر۱۴۳)مادهو(۱۴۳)ماده(۱)تبصرهو(۵۹)مادهمقرراتمشمولقطعیانتقالونقلهنگامدر

جزومذکورهایدارایییاداراییدفتریارزشمنحلهحقوقیاشخاصعملیاتدورهآخرینمالیاتمحاسبهمأخذتعیین

کسرهابدهیوسرمایهجمعازدفتریارزشهمانمعادلوگرددنمیمنظورشدهمنحلحقوقیشخصهایداراییاقالم

(۱۴۳)مادههایتبصرهو(۵۹)مادهمقرراتاساسبرموردحسبمزبورهایدارایییاداراییبهمتعلقمالیات.گرددمی

.گیردمیقرارمطالبهموردوتعیینقانوناین

مالیاتمشمولانحاللتاریخدرفوقمقرراتاساسبرکهشدهمنحلحقوقیاشخاصاموالازقسمتآن-۳ تبصره

ازبعدانتقالونقلاولیندرباشندقانوناین(مکرر۱۴۳)مادهو(۱۴۳)ماده(۱)تبصرهو(۵۹)مادهموضوعمقطوع

.بودنخواهندمالیاتمشمولانحاللتاریخ

ثبتادارهدرحقوقیشخصانحاللثبتتاریخ)انحاللتاریخازماهششظرفمکلفندتصفیهمدیران-۱۱۶ ماده

بهوتنظیمقانوناین۱۱۵مادهاساسبرراحقوقیشخصعملیاتدورهآخرینبهمربوطمالیاتیاظهارنامه(هاشرکت

.نمایندپرداخترامتعلقمالیاتوتسلیممربوطمالیاتیاموراداره

بهقانوناین(۱۱۵)ماده(۲)تبصرهرعایتباشوندمیمنحلکهحقوقیاشخاصعملیاتدورهآخرینمالیات-تبصره

.گرددمیمحاسبهقانوناین(۱۰۵)مادهدرمذکورنرخ

اشخاصعملیاتدورهآخرینبهمربوطاظهارنامهبهقانوناینمقرراتبرابراستمکلفمالیاتیاموراداره-۱۱۷ ماده

ازسالیکظرفحداکثرباشدداشتهاعتراضآنمندرجاتبهکهدرصورتیونمودهرسیدگینوبتازخارجحقوقی

اظهارنامهبهمتعلقمالیاتوگرنهنمایدابالغوتعیینتشخیصبرگموجببهرامتعلقمالیاتاظهارنامه،تسلیمتاریخ

درحقوقیشخصداراییازاقالمیگرددمعلومبعداًکهدرصورتی.گرددمیتلقیقطعیتصفیهمدیرانوسیلهبهتسلیمی

مالیاتقانون،این۱۱۸مادهتبصرهدرمقررمهلتدرنشدهقیداظهارنامهازقسمتآنبهنسبتاستنشدهذکراظهارنامه

.شدخواهدمطالبه

معادلتأمینسپردنبدونیامالیاتیمفاصاحسابتحصیلازقبلشدهمنحلحقوقیاشخاصدارائیتقسیم-۱۱۸ ماده

.نیستمجازمالیات،میزان

اظهارنامهتسلیمیاقانوناین۱۱۴مادهموضوعاظهارنامهتسلیمعدمصورتدرحقوقیشخصمدیرانآخرین-تبصره

یاضامنومادهاینوقانوناین۱۱۶مادهموضوعمقرراترعایتعدمصورتدرتصفیهمدیرانوواقعخالف

بینحقوقیشخصدارائیکهکسانیکلیهومتضامناً(تجارتقانونموضوع)ضامنشرکاءوحقوقیشخصهایضامن
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جرایمومالیاتپرداختمشمولاستشدهآناننصیبحقوقیشخصدارائیازکهسهمینسبتبهگردیدهتقسیمآنان

انحاللآگهیدرجتاریخازقانوناین۱۵۷مادهدرمقررمهلتظرفآنکهشرطهببودخواهدحقوقیشخصبهمتعلق

.باشدشدهمطالبهکشوررسمیروزنامهدر



 اتفاقی درآمد مالیات: ششم فصل

ومحاباتیمعامالتطریقازیاوبالعوضصورتبهحقوقییاحقیقیشخصکهنقدیغیرونقدیدرآمد-۱۱۹ ماده 

این۱۳۱مادهدرمقررنرخبهاتفاقیمالیاتمشمولنمایدمیتحصیلقبیلاینازدیگرعنوانهریاجایزهعنوانبهیا

.بودخواهدقانون

غیرکهصورتیدروحاصلهدرآمددرصدصدازاستعبارتفصلاینموضوعمالیاتمشمولدرآمد-۱۲۰ دهما

مفاداجرایدرکهامالکیمورددرمگرشودمیتقویمقانوناینمقرراتطبقدرآمدتحققروزبهایبهباشدنقدی

قرارمالیاتمحاسبهمأخذمعامالتیارزشاینصورتدرکهاستشدهتعیینمعامالتیارزشآنهابرایقانوناین۶۴ماده

.گرفتخواهد

مشمولدرآمدباشدمیقانوناین۶۳مادهمشمولکهمواردیاستثنایهبمعوضهبهومعوضصلحمورددر-تبصره

شودمیتعیینمادهاینمقرراتاساسبرکهعوضینارزشالتفاوتمابهازبودخواهدعبارتفصلاینموضوعمالیات

.استشدهمنتفعآنازکهایمعاملهطرفبهنسبت

ظرفکهدرصورتیولیگرددمیتلقیقطعیمالیاتینظرازرجوعحقباهبهوفسخخیارشرطباصلح-۱۲۱ ماده

شدهوصولفصلاینموضوعمالیاتعنوانهبکهوجوهیشودرجوعیااقامهیافسخمعاملهعقدوقوعتاریخازماهشش

باشدمیاستردادقابلاست آنمنافعازالیهمنتقلرجوعیااقالهیافسخوعقدوقوعبینفاصلهدراگرصورتایندر.

.بودخواهدفصلاینمالیاتمشمولمنفعتآنبهنسبتباشدکردهاستفاده

دادهاختصاصثالثشخصیامصالحبهمعینمدتبراییاالعمرمادامآنمنافعکهمالیصلحمورددر-۱۲۲ ماده

خواهدمزبورتاریخدرمتصالحمالیاتمأخذمنافع،تعلقتاریخدرمنفعتوعینارزشجمعمأخذبهمالبهایمیشود

.بود

دهندانتقالمالیاتمأخذسنددرمذکورقیمتگیردصورتانتقاالتیمنفعتتعلقتاریخازقبلکهدرصورتی-تبصره

عینگیرندهانتقالآخرینمالیاتمأخذلیکنبودخواهدمالیاتمشمولفصلاینمقرراتطبقکهگرفتخواهدقرار

سندطبقکهمبلغیوفوقحکمبشرحمالبهایالتفاوتمابهازبودخواهدعبارتبگیردتعلقاوبهنیزمالمنافعکه

.استپرداخته

استمکلفگیرندهانتقالشودواگذارکسیبهبالعوضموقتیادائمبطورمالیمنافعکهصورتیرد-۱۲۳ ماده

.نمایدپرداختبعدسالدرراسالهرمنافعمالیات

نخواهدبخشاینمالیاتمشمولباشدمیمالیاتمشمولارثبرمالیاتفصلمقرراتطبقکهانتقاالتی-۱۲5 ماده 

.بود
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مادهموضوعمنافعمورددرراخودمالیاتیاظهارنامهسالهردرمکلفندفصلاینموضوعدرآمدصاحبان-۱۲۶ ماده

بهمنافعتعلقیادرآمدتحصیلتاریخازروزسیظرفمواردسایردروبعدسالماهاردیبهشتآخرتاقانوناین۱۲۳

مالیاتوانجامرسمیاسناددفاتردرمعاملهکهدرصورتی.بپردازندرامتعلقمالیاتوتسلیممربوطمالیاتیاموراداره

.شودمیساقطاظهارنامهتسلیمتکلیفباشدشدهوصول

:بودنخواهداتفاقیمالیاتمشمولزیرموارد-۱۲۷ ماده 

ودولتیمؤسساتیاهاوزارتخانهیاالمنفعهعامیاخیریههایسازمانبالعوضغیرنقدیونقدیهایکمک-الف

فصلمالیاتمشمولکهمواردیازغیرحقیقیاشخاصبهاسالمیانقالبنهادهاییاهاشهردارییادولتیهایشرکت

.استحقوق

.دیگرمترقبهغیرحوادثیاوسوزیآتشسیل،زلزله،جنگ،دیدگانخسارتبهاهدائیمالیهایکمکیاوجوه-ب

.نمایدمیپرداختکشاورزیمحصوالتخریدوتولیدوصادراتتشویقبرایدولتکهجوایزی-ج

ودارائیواقتصادیاموروزارتطرفازکهبودخواهداینامهآئینطبقبوالفهایبنداجرائیضوابط-تبصره

.شدخواهدتهیهکشوروزارت

تشخیصدفاتربهرسیدگیطریقازاتفاقیدرآمدهایازناشیحقوقیاشخاصمالیاتمشمولدرآمد-۱۲۸ ماده

منظورآنهامالیاتپرداختپیشعنوانبهگرددمیپرداختمنبعدرفصلاینمقرراتطبقکههاییمالیاتوشدخواهد

.شدخواهد



 مختلف منابع از ناشی درآمد جمع بر مالیات :هفتم فصل

مستقیمهایمالیاتقانون(۱۲۹)ماده،(۵۹)ماده(۳)تبصرهو(۱۶)تا(۳)موادموضوعگذشتههایبدهی-۱۳۰ ماده

.بودنخواهدوصولومطالبهقابلآنبعدیهایاصالحیهو۳/۱۲۱/۱۳۶۶مصوب

حسبآنهاتعلقیامربوطدرآمدتحصیلسالکههاییمالیاتبدهیتواندمیداراییواقتصادیاموروزارت-تبصره

یاکالًبداندمقتضیکهنقاطیدرمؤدیهربرایریال(۰۰۰/۰۰۰/۱۰)میلیوندهسقفتاراباشد۱۳۸۱سالازقبلمورد

.دهدقراربخشودگیموردجزئاً

ایجداگانهنرخدارایقانوناینمقرراتطبقکهمواردیاستثنایبهحقیقیاشخاصدرآمدبرمالیاتنرخ-۱۳۱ماده

:استزیرشرحبهباشدمی

.(%۱۵)درصدپانزدهنرخبهساالنهمالیاتمشمولدرآمدریال(۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰)میلیونپانصدمیزانتا-۱

۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰)میلیونپانصدمازادبهنسبت-۲ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱)میلیاردیکمیزانتاریال( مشمولدرآمدریال(

.(%۲۰)درصدبیستنرخبهساالنهمالیات

.(%۲۵)درصدپنجوبیستنرخبهساالنهمالیاتمشمولدرآمدریال(۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱)میلیاردیکمازادبهنسبت-۳

درآمدبهنسبتمادهاینموضوعاشخاصمالیاتمشمولابرازیدرآمدافزایش(%۱۰)درصددههرازایبه-تبصره

کاستهمذکورهاینرخازدرصدواحدپنجتاحداکثرودرصدواحدیکآنها،گذشتهسالمالیاتمشمولابرازی

شودمی مهلتدرمربوطهمالیاتیاظهارنامهتسلیموقبلسالمالیاتیبدهیتسویهتخفیفاینازبرخورداریشرط.

.استمالیاتیامورسازمانسویازشدهاعالم
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 مختلفه مقررات در :چهارم باب 

 ها معافیت :اول فصل

یاتولیدیواحدهایدرغیردولتیحقوقیاشخاصمعدنیوتولیدیهایفعالیتازناشیابرازیدرآمد-۱۳۲ ماده

قراردادیاصادربرداریبهرهپروانهآنهابرایربطذیهایوزارتخانهطرفازمادهایناجرایتاریخازکهمعدنی

اشخاصگردشگریاقامتیمراکزوهاهتلها،بیمارستانخدماتیدرآمدهایهمچنینوشودمیمنعقدفروشواستخراج

تاریخازشود،میصادرمجوزیابرداریبهرهپروانهآنهابرایربطذیقانونیمراجعطرفازمذکورتاریخازکهیادشده

مشمولصفرنرخباسالدهمدتبهیافتهکمترتوسعهمناطقدروسالپنجمدتبهفعالیتیااستخراجیابرداریبهرهشروع

.باشدمیمالیات

واسنادقانونی،دفاتراظهارنامه،تسلیمبهمکلفآنمشمولمؤدیانکهاستروشیصفرنرخبامالیاتازمنظور-الف

سازمانبهشدهمشخصمواعددروقانونایندرمقررترتیببهخوددرآمدهایبرایمورد،حسبحسابداریمدارک

برمؤدیانمالیاتمشمولدرآمدتعیینواظهارنامهبررسیبهمکلفنیزمذکورسازمانوباشندمیکشورمالیاتیامور

صفرنرخباآنهامالیاتمؤدیان،مالیاتمشمولدرآمدتعیینازپسواستمذکوراظهارنامهومدارکمستندات،اساس

.شودمیمحاسبه

نفرپنجاهازبیشدارایکهمادهاینموضوعمراکزسایروخدماتیوتولیدیواحدهایبرایصفرنرخبامالیات-ب

درصدپنجاهحداقلراخودشاغلکارنیرویقبلسالبهنسبتهرسالمعافیت،دورهدرچنانچهباشندشاغلکارنیروی

(۵۰% شودمیاضافهسالیککارکنانافزایشسالهرازایبهدهند،افزایش( همچنینوشاغلکارنیرویتعداد.

بهمربوطمدارکواسنادارائهواجتماعیرفاهوکارتعاون،وزارتتأییدباواحدهردرکارنیرویاشتغالافزایش

سالدرمذکورافزایشحداقلازکارنیرویکاهشصورتدر.شودمیمحققکارکناناجتماعیتأمینبیمهفهرست

کهافرادی.شودمیوصولومطالبهکاهش،سالدرمتعلقمالیاتباشند،کردهاستفادهبنداینمالیاتیمشوقازکهبعد

.گرددنمیمحسوبکاهششوندمیمستعفیوبازخریدبازنشسته،

هایشهرکدرواقعمادهاینموضوعمذکوراقتصادیواحدهایبرایصفرنرخبامالیاتمحاسبهبرخورداریدوره-پ

دراقتصادیویژهمناطقیاصنعتیهایشهرکاستقرارصورتدروسالدومدتبهاقتصادیویژهمناطقیاصنعتی

.یابدمیافزایشسالسهمدتبهیافته،توسعهکمترمناطق

مناطقسایروآزادمناطقدرفعالحقوقیوحقیقیاشخاصبرایمالیاتیمعافیتهرگونهازبرخورداریشرط-ت

سودحسابوترازنامهشاملحقوقیاشخاصمالیاتیاظهارنامه.استقانونیمقررموقعدرمالیاتیاظهارنامهتسلیمکشور

.شودمیتهیهمالیاتیامورسازمانتوسطکهاستاینمونهطبقزیانو

ازحمایتدورهبرعالوهمادهاینموضوعواحدهایدراقتصادیهایگذاریسرمایهافزایشوتشویقمنظوربه-ث

حمایتموردزیرشرحبهمناطقسایرویافتهتوسعهکمترمناطقدرگذاریسرمایهمورد،حسبصفرنرخبامالیاتطریق

:گیردمیقرار

:یافتهکمترتوسعهمناطقدر-۱
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مشمولدرآمدجمعکهزمانیتامادهاینصدردرمذکورصفرنرخبامالیاتمحاسبهدورهازبعدهایسالمالیات

بامتعلقهمالیاتآن،ازبعدوشودمیمحاسبهصفرنرخبابرسد،شدهپرداختوثبتسرمایهبرابردوبهواحدمالیات

.شودمیدریافتومحاسبهآنهایتبصرهوقانوناین(۱۰۵)مادهدرمقررهاینرخ

:مناطقسایردر-۲

درصدپنجاهوصفرنرخبامادهاینصدردرمذکورمالیاتمحاسبهدورهازبعدهایسالمالیات(%۵۰)درصدپنجاه

.شودمیدریافتومحاسبهآنهایتبصرهومستقیمهایمالیاتقانون(۱۰۵)مادهدرمقررهاینرخباماندهباقی(۵۰%)

ازبعدویابدمیادامهشود،شدهپرداختوثبتسرمایهمعادلواحد،مالیاتمشمولدرآمدجمعکهزمانیتاحکماین

%۱۰۰)صددرصدآن، ۱۰۵)مادهدرمقررهاینرخبامتعلقهمالیات( دریافتومحاسبهآنهایتبصرهوقانوناین(

.شودمی

اشخاص.باشندمیبرخورداربنداین(۲)و(۱)جزءهایمالیاتیمشوقازغیردولتی،حقوقیاشخاصنقلوحملدرآمد

مشوقازمجددگذاریسرمایهصورتدراند،شدهتأسیساصالحیهاینازقبلکهمادهاینموضوعدولتیغیرحقوقی

.کننداستفادهتوانندمیمادهاین

مذکورواحدهاینوسازیوبازسازیتوسعه،تأسیس،منظوربهربطذیقانونیمراجعمجوزباکهگذاریسرمایههرگونه

.استبنداینحکممشمولشود،میهزینهزمیناستثنایبهثابتهایداراییایجادبرای

وحملواحدهایدردولتیغیرحقوقیاشخاصگذاریسرمایهمورددر،(ت)بندانتهایدرمذکورزمیناستثنای-ج

مراجعازصادرشدهقانونیمجوزهایدرشدهتعیینمیزانبهصرفاًگردشگریاقامتیمراکزوهاهتلها،بیمارستاننقل،

.باشدنمیجاریصالح،ذی

افزایشبرایمادهاینمالیاتیمشوقازکهمذکوراشخاصشدهپرداختوثبتسرمایهمیزانکاهشصورتدر-چ

.شودمیوصولومطالبهآنهایجریمهومتعلقمالیاتباشند،کردهاستفادهسرمایه

سازمانمجوزباخارجیگذارانسرمایهمشارکتبامادهاینموضوعشدهانجامگذاریسرمایهکهدرصورتی-ح

گذاریسرمایهمشارکت(%۵)درصدپنجهرازایبهباشدشدهانجامایرانفنیواقتصادیهایکمکوگذاریسرمایه

میزانبهخارجی تاحداکثروشدهپرداختوثبتسرمایهنسبتبهمادهاینمشوقبه(%۱۰)درصدده درصدپنجاه

.شودمیاضافه(۵۰%)

نشانبامحصوالتتولیدبهنسبتایراندرداخلیتولیدیواحدهایظرفیتازاستفادهباکهخارجیهایشرکت-خ

قراردادانعقادتاریخازنمایندصادرراتولیدیمحصوالتاز%(۲۰)درصدبیستحداقلکهدرصورتیکننداقداممعتبر

دروبودهمادهاینحکممشمولمذکورتولیدیواحدصفرنرخبامالیاتمحاسبهدورهدرایرانیتولیدواحدباهمکاری

ازمذکور،دورهاتمامصورت %۵۰)درصدپنجاه فروشازحاصلابرازیدرآمدبهنسبتمالیاتینرخدرتخفیف(

.باشندمیبرخوردارمادهایندرمذکورمدتدرتولیدیمحصوالت

ویکصدشعاعدرمستقرمعدنیوتولیدیواحدهایدرآمدشاملمادهاینموضوعهایمشوقومالیاتیصفرنرخ-د

وهااستانسایرمراکزکیلومتریسیواصفهاناستانمرکزکیلومتریپنجاهوتهراناستانمرکزکیلومتریبیست

.شودنمیمسکنونفوسسرشماریآخرینبراساسجمعیتنفرهزارسیصدازبیشدارایشهرهای
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ازدرهرحالجمهوررئیسفناوریوعلمیمعاونتوربطذیهایوزارتخانهتأییدبااطالعاتفناوریتولیدیواحدهای

باشندمیبرخوردارمادهاینامتیاز واقتصادیویژهمناطقکلیهدرمستقرمعدنیوتولیدیواحدهایمالیاتهمچنین.

استانمرکزکیلومتریبیستویکصدشعاعدرمستقرهایشهرکواقتصادیویژهمناطقاستثنایبهصنعتیهایشهرک

.باشندمیبرخوردارمادهاینموضوعمالیاتیهایمشوقازوشودمیمحاسبهصفرنرخباتهران

قرارشهریااستانچندیادومحدودهدرکهتولیدیواحدهاییاصنعتیهایشهرکواقتصادیویژهمناطقخصوصدر

پیشنهادباقانوناینتصویبازپسماهسهحداکثرکهاستاینامهآیینموجببهمحدودهتعیینمالکگیرند،می

وکشورریزیبرنامهومدیریتسازمانوداراییواقتصادیاموروتجارتومعدنصنعت،هایوزارتخانهمشترک

.رسدمیوزیرانهیأتتصویببهوتهیهزیستمحیطحفاظتسازمان

توسطساله،پنجبرنامههردراولماههسهدردهستانوبخششهرستان،استان،شاملیافتهتوسعهکمترمناطقفهرست-ذ

وبیکارینرخهایشاخصلحاظباداراییواقتصادیاموروزارتهمکاریباکشورریزیبرنامهومدیریتسازمان

قبلیبرنامهفهرستجدید،فهرستابالغتاورسدمیوزیرانهیأتتصویببهوشودمیتهیهتولیددرگذاریسرمایه

باشدمیمعتبر کمترمناطقهایمشوقاحتساببرایاعتبارمناطربط،ذیقانونیمراجعتأییدبافعالیتشروعتاریخ.

.استیافتهتوسعه

أخذربطذیقانونیمراجعازبرداریبهرهپروانهمادهایناجرایازقبلکهجهانگردیوایرانگردیتأسیساتکلیه-ر

درآمدبرمالیات(%۵۰)درصدپنجاهپرداختازمادهاینشدناالجراءالزمتاریخازپسسالششمدتتاباشندکرده

.نیستمجریکشورازخارجبهگردشگراعزامازحاصلدرآمدبهنسبتبنداینحکم.باشندمیمعافابرازی

%۱۰۰)درصدصد-ز محلازکهربطذیقانونیمراجعازمجوزدارایزیارتیوگردشگریدفاترابرازیدرآمد(

مالیاتمشمولمالیاتیصفرنرخباباشدشدهتحصیلسوریهوعراقعربستان،بهزائراعزامیاخارجیگردشگرانجذب

.باشدمی

درحکماین.باشدمیشدهکتماندرآمدهایجزبهابرازیدرآمدشاملصرفاًقانوناینموضوعصفرنرخبامالیات-ژ

.استمجریقوانینسایروقانونایندرمنظورصفرنرخبامالیاتیاحکامکلیهمورد

دارایصنعتیوتولیدیواحدهایدرتعاونیوخصوصیحقوقیاشخاصپژوهشیوتحقیقاتیهایهزینهمعادل-س

عالیآموزشوپژوهشیمراکزیاهادانشگاهبامنعقدهقراردادقالبدرکهربطذیهایوزارتخانهازبرداریبهرهپروانه

چهارچوبدرکهپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وفناوریوتحقیقاتعلوم،هایوزارتخانهازقطعیمجوزدارای

-دانشگاهپژوهشیشورایتصویببهآنساالنهپیشرفتگزارشاینکهبرمشروطشود،میانجامکشورعلمیجامعنقشه

پنجازکمترآنهامعدنیوتولیدیهایفعالیتازحاصلابرازیدرآمدناخالصوبرسدمربوطهتحقیقاتیمراکزیاوها

بخشودهمذکورهزینهانجامسالابرازیمالیات(%۱۰)درصددهمیزانبهحداکثرنباشد،ریال(۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)میلیارد

.شدنخواهدپذیرفتهمالیاتیقبولقابلهزینهعنوانبهمذکور،اشخاصمالیاتحساببهمنظورشدهمبلغمعادل.شودمی

صنعت،دارایی،واقتصادیاموروزرایتصویببهکشورمالیاتیامورسازمانپیشنهادبابندایناجرائیدستورالعمل

.رسدمیپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وفناوریوتحقیقاتعلوم،تجارت،ومعدن

ابتدایازمادهایندرمذکورموجودقوانینبرمازادمالیاتیصفرنرخبامحاسبهومالیاتیهایمعافیتکلیه-۱ تبصره

.شودمیاجراء۱۳۹۵سال
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توسطقانونابالغازپسماهششمدتظرفحداکثرآنبندهایومادهاینموضوعاجرائینامهآیین-۲ تبصره

بهوشودمیتهیهکشورمالیاتیامورسازمانهمکاریباتجارتومعدنصنعت،وداراییواقتصادیامورهایوزارتخانه

.رسدمیوزیرانتهیأتصویب

عشایری،روستایی،تعاونهایشرکتکشاورزی،بخشتوسعهازحمایتصندوقدرآمددرصدصد-۱۳۳ ماده

.استمعافمالیاتازآنهاهایاتحادیهوآموزاندانشودانشجویانکارمندی،کارگری،صیادان،کشاورزی،

روستائیتعاونمرکزیسازمانابرازیسودازقسمتآنبهمتعلقدرآمدبرمالیاتمعادلاستمکلفدولت-تبصره

ازپسشودمیدادهاختصاصروستائیتعاونیهایشرکتدرگذاریسرمایهبرایعمومیمجمعتصویبباکهراایران

کلبودجهقانوندرمنظورمینهبهکهخاصیردیفاعتبارمحلازکشورعمومیدرآمدحساببهآنواریزووصول

.نمایدمستردمذکورسازمانوجهدرشودمیبینیپیشکشور

ای،حرفهوفنیمتوسطه،راهنمائی،ابتدائی،ازاعمانتفاعیغیرمدارستربیتوتعلیمازحاصلدرآمد-۱۳4 ماده

آموزشمراکزوهادانشگاهکشور،ایحرفهوفنیآموزشسازمانازمجوزدارایآزادایحرفهوفنیهایآموزشگاه

وذهنیمعلولیننگهداریمؤسساتدرآمدوروستاهاویافتهتوسعهکمترمناطقدرکودکمهدهایوانتفاعیغیرعالی

درآمدهمچنینهستندربطذیمراجعازفعالیتپروانهدارایموردحسبکهمذکوراشخاصنگهداریبابتحرکتی

پرداختازورزشیمنحصراًهایفعالیتازحاصلبدنیتربیتسازمانازمجوزدارایورزشیمؤسساتوهاباشگاه

.استمعافمالیات

.رسیدخواهدوزیرانهیأتتصویببهدارائیواقتصادیاموروزارتپیشنهادبهمادهایناجرائینامهآیین

منعقدهقراردادهایموجببهکهبیمهمؤسساتطرفاززندگیوعمرهایبیمهانواعبابتپرداختیوجوه-۱۳۶ ماده

.استمعافمالیاتپرداختازشودمینفعذیعایدبیمه

خواهروبرادرومادروپدرواوالدوهمسریاخودمعالجهبابتمؤدیهرپرداختیدرمانیهایهزینه-۱۳۷ ماده

وجهدریافتباشدایرانمقیمپزشکیادرمانیمؤسسهکنندهدریافتاگراینکهشرطبهمالیاتیسالیکدرتکفلتحت

درمعالجهالزم،امکاناتفقدانعلتبهپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتتأییدبهچنانچهونمایدگواهیرا

درایراناسالمیجمهوریدولترسمیمقاماتگواهیبهمزبورهزینهپرداختاست،گرفتهصورتایرانازخارج

شخصهرپرداختیبیمهحقهمچنینباشد،رسیدهپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتبامعالجهمحلکشور

مؤدیمالیاتمشمولدرآمدازدرمانیهایبیمهوزندگیوعمرهایبیمهانواعبابتایرانیبیمهمؤسساتبهحقیقی

توانبخشیومراقبتهزینهمذکورهایهزینهبرعالوهالعالجصعبوخاصبیمارانومعلوالنمورددر.گرددمیکسر

.باشدمیاستدارعهدهرااوتکفلکهشخصییابیماریامعلولمالیاتمشمولدرآمدازکسرقابلنیزآنان

درراتولیدیهایبنگاهگردشدرسرمایهوطرح-پروژهمالیتأمینبراینقدیآوردهکهاشخاصی-مکرر ۱۳۸ ماده

ازاعتباروپولشورایمصوبمشارکتیعقودانتظارموردسودحداقلمعادلنمایند،فراهممشارکتیعقودقالب

قابلهزینهعنوانبهمذکورپرداختیسودمعادلسود،کنندهپرداختبرایوشوندمیمعافدرآمدبرمالیاتپرداخت

.شودمیتلقیمالیاتیقبول
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در.کندخارجتولیدیبنگاهازرانقدیآوردهتواندنمیسالدوتامادهاینموضوعمعافیتازکنندهاستفاده-۱ تبصره

.شودمیاضافهنقدی،آوردهخروجسالمالیاتشده،استفادهمعافیتروزارزشمیزانبهنقدی،آوردهکاهشصورت

امورادارهباگردشدرسرمایهیاطرح-پروژهمالیتأمینبراینقدیآوردهکارگیریبهتحققتشخیص-۲ تبصره

.استمربوطحوزهمالیاتی

رضوی،قدسآستاننقدیغیرونقدیدریافتیهدایایوهاکمکپذیره،نذورات،موقوفات،-الف-۱۳۹ ماده

،«چراغشاه(»ع)موسیابناحمدحضرتآستان،(س)معصومهحضرتآستانه،(ع)الحسنیعبدالعظیمحضرتآستان

.استمعافمالیاتپرداختازمتبرکهبقاعسایروتکایاها،حسینیهمساجد،،(ره)خمینیامامحضرتمقدسآستان

.باشدمیخیریهامورواوقافسازمانعهدهبهمتبرکهبقاعسایرتشخیص

معافمالیاتپرداختازایراناسالمیجمهوریاحمرهاللسازماننقدیغیرونقدیدریافتیهدایایوهاکمک-ب

.است

ودرمانیخدماتبیمهسازمانوبازنشستگیاندازپسهایصندوقنقدیغیرونقدیدریافتیهدایایوهاکمک-ج

وکارکنانسهمبازنشستگیحقوبیمهحقهمچنینوعشایروروستاییاناجتماعیبیمهصندوقواجتماعیتأمینسازمان

.استمعافمالیاتپرداختازآنهاتوسطمربوطدریافتیهایجریمهوکارفرما

مدارستشخیص.استمعافمالیاتپرداختازاسالمیعلوممدارسغیرنقدیونقدیدریافتیهدایایوهاکمک-د

.باشدمیقمعلمیهحوزهمدیریتشورایبااسالمیعلوم

استمعافمالیاتپرداختازاسالمیانقالبنهادهاینقدیغیرونقدیدریافتیهدایایوهاکمک-هـ تشخیص.

.باشدمیوزیرانهیأتبااسالمیانقالبنهادهای

معافمالیاتپرداختازبرسدموقوفاتعمرانمصرفبهکهکشورموقوفاتعمرانصندوقدرآمدازقسمتآن-و

.است

.استمعافمالیاتپرداختاززکاتوخمسفقیه،ولیبریّهوجوهمحلازاشخاصدرآمد-ز

تحقیقاتاسالمی،تبلیغاتقبیلازاموریمصرفبهشرعیموازینطبقکهعامموقوفاتدرآمدازقسمتآن-ح

ومساجدنگهداریوتعمیروبنادرمان،وبهداشتتربیت،وتعلیماکتشافات،اختراعات،فنی،دینی،علمی،فرهنگی،

آثارتعمیراطعام،وتعزیهمراسمدولتی،هایدانشگاهومدارسواسالمیعلوممدارسوعلمیههایحوزهومصالها

دیدگانآسیبومستضعفانبهکمکدانشجویان،وآموزاندانشتحصیلیوامیاهزینهآبادانی،وعمرانیامورباستانی،

هایهزینهودرآمداینکهبرمشروطبرسد،دیگرمترقبهغیرحوادثوجنگسوزی،آتشزلزله،سیل،ازناشیحوادث

وکودکاننگهداریمراکزنگهداریوتعمیرساخت،همچنینباشدورسیدهخیریهامورواوقافسازمانتأییدبهمزبور

-کارگاهسالمندان،مراقبتونگهداریمراکزمختلف،جنسیوسنیهایگروهدربدسرپرستوسرپرستبینوجوانان

خوددخترانوخانوارسرپرستزنانحرکتی،وجسمیمعلوالننخاعی،ضایعهمصدوماناشتغالوآموزیحرفههای

سایروناشنواوشنواکمبینا،کمنابینا،کودکانوذهنیمعلوالنآموزیحرفهوتوانبخشیآموزش،مراکزسرپرست،

مالیاتپرداختازگیرند،قرارکشوربهزیستیحمایتیهایسازمانمددجویانخدمتدربتوانندکهاماکنیومراکز

.استمعاف
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اوقافوحجسازماناختیاراتوتشکیالتقانون(۱۴)مادهموضوعتحقیقشعبتوسطکههاییمفاصاحساب-تبصره

امورسازمانبهاظهارنامهتسلیمبهمربوطمقررمهلتدراگرشودمییاشدهصادر۲/۱۰/۱۳۶۳مصوبخیریهامورو

اظهارنامهمنزلهبهقوانین،سایریاقانونایندرمقررمالیاتیمعافیتهرگونهازبرخورداریبرایشود،ارائهکشورمالیاتی

.شودمیتلقیمؤدیمالیاتی

امورسازمانبه۱۳۹۴سالپایانتامربوطمفاصاحسابکهدرصورتیقانون،اینابالغازقبلهایسالمورددرهمچنین

.بودخواهدمالیاتیاظهارنامهمنزلهبهشود،ارائهمالیاتی

بهکهنآبرمشروطاند،رسیدهثبتبهکهالمنفعهعاموخیریهمؤسساتنقدیغیرونقدیدریافتیهدایایوهاکمک-ط

آنهاهزینهودرآمدبرکشورمالیاتیامورسازمانوشودمادهاین(ح)بنددرمذکورامورصرفآنهااساسنامهموجب

.استمعافمالیاتپرداختازکند،نظارت

بعدمالیسالبهمالیاتتعلقبدونباشدنرسیدهمصرفبهمالیسالهردرکهنقدیغیرونقدیهایکمک-تبصره

.گرددمیمنتقل

وهاانجمنواحزابای،حرفهمجامعاعضاءعضویتحقهمچنینونقدیغیرونقدیدریافتیهدایایوهاکمک-ی

درآمدازمربوطمقرراتوقانونموجببهکهوجوهیوباشندربطذیمراجعازمجوزدارایکهدولتیغیرهایتشکل

.استمعافمالیاتپرداختازشود،میواریزمزبورمجامعحساببهوکسرآنهااعضاءالزحمهحقیا

دینیهایاقلیتبهمربوطمذهبیهایهیأتوهاانجمننقدیغیرونقدیدریافتیهدایایوهاکمکوموقوفات-ک

ازبرسد،کشوروزارتتصویببهآنهارسمیتاینکهبرمشروطایران،اسالمیجمهوریاساسیقانوندرمذکور

.استمعافمالیاتپرداخت

،(ربطذیهایدستگاهواسالمیارشادوفرهنگوزارتازمجوزدارای)قرآنیومطبوعاتیوانتشاراتیهایفعالیت-ل

.استمعافمالیاتپرداختازشوند،میانجاماسالمیارشادوفرهنگوزارتمجوزموجببهکههنریوفرهنگی

راهازمادهاینموضوعاشخاصوظایفواهدافپیشبردمنظوربهوانتفاعیغیرهایفعالیتازکهوجوهی-۱ تبصره

شودمیتحصیلآنهااساسنامهچارچوبدر...وایدورههاینشریهوکتابنشرسمینارها،آموزشی،هایدورهبرگزاری

.استمعافمالیاتپرداختازکند،مینظارتآنهاهزینهودرآمدبرکشورمالیاتیامورسازمانو

۲)تبصرهحکم-۲ تبصره ۲)ماده( جاریمادهاینموضوعاشخاصمالیاتمشمولدرآمدمورددرقانوناین(

.باشدمی

اقتصادیاموروزارتپیشنهادباوتهیهکشورمالیاتیامورسازمانوسیلهبهمادهاینموضوعاجرایینامهآیین-۳ تبصره

.رسیدخواهدوزیرانهیأتتصویببهداراییو

برباشندمیمجوزدارایرهبریمعظممقامیا(ره)خمینیامامحضرتطرفازکهمواردیدرمادهاینمفاد-4 تبصره

.گیردمیانجامرهبریمعظممقامنظراساس

موضوعاشخاصنقدیغیرونقدیدریافتیهدایایوهاکمکوموقوفاتازحاصلعایدیودرآمدها-5 تبصره

مذکوراشخاصزیرمجموعههایشرکتدرآمدشاملحکماین.باشدمیمعافمالیاتپرداختاز(ک)و(ط)بندهای

.بودنخواهد
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کشاورزیبخشمحصوالتونفتیغیرکاالهایوخدماتصادراتازحاصلدرآمد(%۱۰۰)درصدصد-۱4۱ ماده

گرددمیصفرنرخبامالیاتمشمولخامموادصادراتازحاصلدرآمد(%۲۰)درصدبیستو وخامموادفهرست.

اتاقونفتوتجارتومعدنصنعت،دارایی،واقتصادیامورهایوزارتخانهمشترکپیشنهادبهنفتیکاالهای

.رسدمیوزیرانهیأتتصویببهکشاورزیومعادنصنایع،بازرگانی،

بدونوشوندمیواردایرانبه(ترانزیت)عبوریصورتبهکهمختلفکاالهایصادراتازحاصلدرآمد-۱ تبصره

.گرددمیصفرنرخبامالیاتمشمولشوندمیصادرآنرویبرکاریانجامبایاماهیتدرتغییر

مصوبایراناسالمیجمهوریتوسعهپنجمسالهپنجبرنامهقانوناجرایدورهاتمامازپسمادهاینمفاد-۲ تبصره

.شودمیاالجراءالزم۱۵/۱۰/۱۳۸۹

ازمربوطهتولیدیهایاتحادیهوتعاونیهایشرکتودستیصنایعودستباففرشهایکارگاهدرآمد-۱4۲ ماده

.استمعافمالیاتپرداخت

پذیرفتهکاالییهایبورسدرکهکاالهاییفروشازحاصلدرآمدبرمالیاتاز(%۱۰)درصددهمعادل-۱4۳ ماده

هایبورسدرمعاملهبرایآنهاسهامکههاییشرکتدرآمدبرمالیاتاز(%۱۰)درصددهورسدمیفروشبهوشده

بازاردرمعاملهبرایآنهاسهامکههاییشرکتدرآمدبرمالیاتاز%(۵)درصدپنجوشودمیپذیرفتهخارجییاداخلی

ایندرشدهپذیرفتههایشرکتفهرستازکهسالیتاپذیرشسالازشود،میپذیرفتهخارجییاداخلیبورسازخارج

هایبورسدرمعاملهبرایآنهاسهامکههاییشرکت.شودمیبخشودهسازمانتأییدبااندنشدهحذفبازارهایاهابورس

تأییدبهمالیدورهپایاندرکهدرصورتیشودپذیرفتهخارجییاداخلیبورسازخارجبازارهاییاخارجییاداخلی

مالیاتیبخشودگیازفوقهایمعافیتبرابردومعادلباشندداشتهآزادشناورسهام(%۲۰)درصدبیستحداقلسازمان

.شوندمیبرخوردار

مالیاتهاشرکتسایردرشرکاالشرکهسهموسهامتقدمحقوالشرکهسهموسهامانتقالونقلهراز-۱ تبصره

درآمدبرمالیاتعنوانبهدیگریوجهبابتایناز.شودمیوصولآنهااسمیارزش(%۴)درصدچهارمیزانبهمقطوعی

مالیاتانتقال،ازقبلمکلفندسهامتقدمحقوالشرکهسهموسهامدهندگانانتقال.شدنخواهدمطالبهفوقانتقالونقل

.کنندواریزکشورمالیاتیامورسازمانحساببهرامتعلق

مالیاتپرداختگواهیموردحسبانتقالسندتنظیمیاتغییراتثبتموقعدرمکلفندرسمیاسناددفاتریاثبتادارات

.کنندانتقالیاثبتبهمربوطپروندهضمیمهواخذرامتعلق

درصدنیمنرخبهمقطوعمالیاتمشمولسهامصرفاندوختهبورسدرشدهپذیرفتهسهامیهایشرکتدر-۲ تبصره

افزایشثبتتاریخازروزسیظرفمکلفندهاشرکت.گیردنمیتعلقدیگریمالیاتدرآمداینبهوبودخواهد(۵/۰%)

.کنندواریزکشورمالیاتیامورسازمانحساببهراآنسرمایه

بازارهاییاهابورسدرخارجیوایرانیازاعمهاشرکتسهامتقدمحقوسهامانتقالونقلهراز-مکرر ۱4۳ ماده

وصولسهامتقدمحقوسهامفروشارزش(%۵/۰)درصدنیممیزانبهمقطوعیمالیاتمجوز،دارایبورسازخارج

ارزشبرمالیاتوسهامتقدمحقوسهامانتقالونقلدرآمدبرمالیاتعنوانبهدیگریوجهبابتاینازوشدخواهد

.شدنخواهدمطالبهفروشوخریدافزوده
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بهووصولدهندهانتقالازانتقالهرهنگامبهرایادشدهمالیاتمکلفندبورسازخارجبازارهایوهابورسکارگزاران

همراهبهراآنرسیدانتقال،تاریخازروزدهظرفونمایندواریزکشورمالیاتیامورسازمانطرفازشدهتعیینحساب

.کنندارسالمحلمالیاتیامورادارهبهانتقالموردتقدمحقوسهامفروشمبلغوتعدادحاویفهرستی

ازحاصلدرآمدهایتمامیوقانوناینچهارچوبدرگذاریسرمایهصندوقدرآمدهایتمامی-۱ تبصره

۱۳۸۴مصوبایراناسالمیجمهوریبهاداراوراقبازارقانون(۱)مادۀ(۲۴)بندموضوعبهاداراوراقدرگذاریسرمایه

ودرآمدبرمالیاتپرداختازآنهاابطالوصدورازحاصلدرآمدهاییااوراقاینانتقالونقلازحاصلدرآمدهایو

انتقالونقلبابتازوباشدمیمعاف۱۳۸۷/۳/۲مصوبافزودهارزشبرمالیاتقانونموضوعافزودهارزشبرمالیات

.شدنخواهدمطالبهمالیاتییادشدهبهاداراوراقابطالوصدوروآنها

۱)تبصرهموضوعبهاداراوراقتخصیصییاپرداختیکارمزدوسود-۲ تبصره وسهامسوداستثناءبهمادهاین(

جزءسازماننزدیادشدهبهاداراوراقثبتبهمشروطها،صندوقگذاریسرمایههایگواهیسودوهاشرکتالشرکهسهم

.شودمیمحسوببهاداراوراقاینناشرمالیاتمشمولدرآمدتشخیصبرایقبولقابلهایهزینه

بازاریابورسدرشدهپذیرفتهشرکتسهامدارکهایرانمقیمحقوقییاحقیقیشخصهرکهدرصورتی-۳ تبصره

بابتاینازبفروشد،خارجیبورسازخارجبازارهاییاهابورسدرراخودتقدمحقیاسهامبورس،ازخارج

.شدنخواهددریافتایراندرمالیاتیگونههیچ

سویازصادرهمجوزهایازخارجدیگریاقتصادیفعالیتگونههیچبهمجازگذاریسرمایهصندوق-4 تبصره

.باشدنمیسازمان

وبورسدربهاداراوراقوبورسسازمانازمجوزدارایبازارگردانانبازارگردانیبهاداراوراقانتقالونقل-5 تبصره

.استمعافماده،این(%۵/۰)درصدنیممقطوعمالیاتپرداختازفرابورس

درآمدیهمچنینوتحصیلیهایبورسوعلمیجوایزومنقولغیریامنقولازاعممهریهومنقولجهیزیه-۱44 ماده

هایفعالیتازناشیدرآمدنیزوکلیطوربهگرددمیمکتشفینومخترعینعایداکتشافحقیااختراعحقبابتکه

تاریخازسالدهمدتبهباشندمیصالحذیهایوزارتخانهازتحقیقپروانهدارایکهمراکزیتحقیقاتیوپژوهشی

بهداشت،عالی،آموزشوفرهنگهایوزارتخانهپیشنهادبهکهاینامهآییندرمقررضوابططبقاصالحیهایناجرای

معافمالیاتپرداختازرسیدخواهدوزیرانهیأتتصویببهداراییواقتصادیاموروپزشکیآموزشودرمان

.باشدمی

:استمعافمالیاتپرداختاززیرمواددرعنوانهربهدریافتیسود-۱45 ماده 

حدوددرایرانیهایبانکنزدکارگرانوکارمنداناندازپسوبازنشستگیکسوربهمربوطهایسپردهبهمتعلقسود-۱

.مربوطهاستخدامیمقررات

بانکیغیراعتباریمؤسساتیاایرانیهایبانکنزدمختلفهایسپردهواندازپسهایحساببهمتعلقجوائزیاسود-۲

.بودنخواهدگذارندمیهمنزدمجازبانکیغیراعتباریمؤسساتیاهابانککههاییسپردهشاملمعافیتاین.مجاز

.خزانهاسنادودولتیقرضهاوراقبهمتعلقجوایز-۳
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شرطبهثابتسپردهو(اوردرافت)برداشتاضافهبابتایرانازخارجهایبانکبهایرانیهایبانکپرداختیسود-۴

.متقابلمعامله

.مشارکتاوراقبهمتعلقجوایزوسود-۵

تکالیفوترجیحاتتسهیالت،امتیازات،شود،میاشارههابانکبهمستقیمهایمالیاتقانوندرکهمواردیدر-تبصره

تأسیسایراناسالمیجمهوریمرکزیبانکمجوزبایاقانونموجببهکهبانکیغیراعتباریمؤسساتشاملذکرشده

.شدخواهدنیزشوند،مییااندشده

مقرراترعایتبااستشدهمقررقبلیمقرراتومالیاتیقوانینموجببهکهدارمدتهایمعافیتکلیه-۱4۶ ماده

.استباقیخودقوتبهمدتانقضاءتامربوط

.بودخواهدبخشودهکماکانارضیاصالحاتاقساطیقبوضبهمتعلقسودمالیات-تبصره 

»۱۳۹)،(۱۳۴)،(۱۳۳)مواددرمذکورهایمعافیت-مکرر ۱4۶ ماده ب)،(الف)بندهایاستثنایبه( ز)و( ،«آن(

.شودمیمنظورصفرنرخبهمالیاتعنوانبه(مکرر۱۴۳)مادهذیل(۱)تبصرهو(۱۴۳)،(۱۴۲)

کهترتیبیبهمقررموعددرقانوناین(۹۵)مادهموضوعمدارکواسنادیاودفاترمالیاتی،اظهارنامهارائه-۱ تبصره

الحاققانون(۸۵)مادهمطابقکهقانوناین(۱۳۹)ماده(ح)بندموردجزبهنمایدمیاعالمکشورمالیاتیامورسازمان

نرخازبرخورداریشرطشودمیعمل۴/۱۲/۱۳۹۳مصوب(۲)دولتمالیمقرراتازبخشیتنظیمقانونبهموادبرخی

اظهارنامه،ارائهعدمصورتدروباشدمیقوانینسایروقانونایندرمندرجمالیاتیمشوقیامعافیتهرگونهوصفر

درمقررمجازاتوجریمهمالیات،مشمولقانوناینضوابطواحکاممطابقمؤدیمذکور،مدارکواسنادیاودفاتر

(۱۳۹)ماده(ز)و(ب)،(الف)بندهایو(۱۴۵)و(۱۴۴)موادمشموالنخصوصدرتبصرهاینحکم.شودمیقانوناین

صورتبهقانوناین(۸۱)مادهمشمولحقیقیاشخاصخصوصدرتبصرهاینحکماجرای.باشدنمیجاریقانوناین

.بودخواهدکشورمالیاتیامورسازماناعالمحسبواداریاجرائی،هایظرفیتایجادبامتناسبوتدریجی

سالههمهکهخرجی-جمعیاعتبارمحلازمادهاینموضوعصفرنرخبهشدهمحاسبهمالیاتیاعتبارمعادل-۲ تبصره

شودمیمنظورمذکوراشخاصحساببهشودمیبینیپیشسنواتیبودجهدر تخصیصتبصرهاینموضوعاعتبارات.

کلبودجهقانوندرمصوبمبلغازبیشترمالیسالیکدرنیازمورداعتباراتکهصورتیدروشودمیتلقییافته

واقتصادیاموروزارتپیشنهادبامربوط،منابعمتقابالًوشدهیادخرجی-جمعیاعتبارمبلغباشدسالهمانکشور

.استافزایشقابلاسالمیشورایمجلستصویبووزیرانهیأتتصویبدارایی،



 استهالک و قبول قابل های هزینه :دوم فصل

-میمقررقانوناینمقرراتضمنکهشرحیهبمالیاتمشمولدرآمدتشخیصبرایقبولقابلهایهزینه-۱4۷ ماده

استعبارتگردد درآمدتحصیلبهمربوطمنحصراًوبودهمدارکبهمتکیمتعارفحدوددرکههائیهزینهاز

یانشدهبینیپیشقانونایندرایهزینهکهمواردیدر.باشدمقررهاینصابحدرعایتبامربوطمالیدورهدرمؤسسه

گرفتهصورتوزیرانهیأتمصوبهیاوقانونموجبهبآنپرداختولیبودهقانونایندرمقررهای-نصابازبیش

.بودخواهدقبولقابلباشد
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قانوناین(۹۵)مادهموضوعمشاغلصاحبانهمچنینوحقوقیاشخاصکلیهفصل،اینمقرراتلحاظاز-۱ تبصره

مورددرمالیاتیقبولقابلهایهزینههمچنین.شوندمیمحسوبمؤسسهحکمدرباشند،میدفاترنگهداریبهمکلفکه

استپذیرشقابلنیزمشاغلصاحبانسایر

نرخبامالیاتمشمولیامعافمالیاتپرداختازقانوناینموجببهکهدرآمدهاییبهمربوطهایهزینه-۲ تبصره

.شوندنمیشناختهمالیاتیقبولقابلهایهزینهعنوانبهشود،میمحاسبهمقطوعنرخبایابودهصفر

پنجاهمبلغازنشودانجامتهاتریشیوهبهکهقانوناینموضوعمالیاتیقبولقابلپرداختیهایهزینهپذیرش-۳ تبصره

.بودخواهدبانکی(سیستم)سامانهطریقازآنوجهتسویهیاپرداختبهمنوطباالبهریال(۰۰۰/۰۰۰/۵۰)میلیون

.استقبولقابلمالیاتیحسابدرزیرشرحبهباشدمیفوقمادهدرمذکورشرایطحائزکههائیهزینه-۱4۸ ماده 

.شدهفروختهخدماتوکاالدرمصرفیموادخریدقیمتیاشدهفروختهکاالهایخریدقیمت-۱

:زیربشرحمؤسسهاستخدامیمقرراتاساسبرکارکنانخدمتبامتناسباستخدامیهایهزینه-۲

(.کارفرمابرایشدهتمامقیمتبهنقدیغیرمزایای)نقدیغیریانقدیازاعممستمرمزایایواصلیمزدیاحقوق-الف

وسفرهزینهکار،اضافهعیدی،پاداش،وری،بهرهخواروبار،قبیلازغیرنقدیونقدیازاعممستمرغیرمزایای-ب

رفعمنظوربهایرانازخارجبهکارکنانوبازرسانومدیرانمسافرتالعادهفوقوسفرهزینهنصابمسافرت،العادهفوق

برنامهومدیریتسازمانوداراییواقتصادیاموروزارتطرفازکهبودخواهداینامهآیینطبقذیربطمؤسسهحوائج

.رسدمیوزیرانهیأتتصویببهوتهیهکشورریزی

.کارکنانکارازناشیحوادثوعمروبهداشتیهایبیمهبابتپرداختیوجوهودرمانیوبهداشتیهایهزینه-ج

قوانینطبقبازخریدیاواخراجخسارتومؤسسهاستخدامیمقرراتطبقخدمتپایانوظیفه،بازنشستگی،حقوق-د

.مربوطذخیرهحسابماندهبرمازادموضوعه

٪۳)درصدسهمیزانتاهمچنینومربوطمقرراتطبقاجتماعیتأمینسازمانبهپرداختیوجوه-ه پرداختیحقوق(

اموروزیرتصویببهکشورمالیاتیامورسازمانپیشنهادبهکهاینامهآیینبراساسکارکناناندازپسبابتساالنه

.رسدمیداراییواقتصادی

حقوقتأمینمنظوربهکهقبلسنواتحقوقتعدیلالتفاوتمابههمچنینودستمزدوحقوقآخرینماهیکمعادل-و

.شودمیذخیرهمؤسسهکارکنانبازخریدواخراجخسارتخدمت،پایانمزایایووظیفهوبازنشستگی

.بودخواهدجارینیزاستشدهنگهداریهابانکحسابدرتاکنونکهذخایریبهنسبتحکماین

.قانوناین(۸۴)مادهموضوعمعافیتدوازدهمیکسقفتاحداکثرمؤسسهبازنشستگانبهپرداختی-ز

حدوددراینصورتغیردرورسمیسندطبقپرداختیاالجارهمال.باشداجاریکهصورتیدرمؤسسهمحلکرایه-۳

.متعارف

.باشداجاریکهصورتیدرمؤسسهبهمربوطادواتوآالتماشینبهایاجاره-۴

.ارتباطاتومخابراتآب،روشنائی،برق،سوخت،مخارج-۵

.مؤسسهدارائیوعملیاتبهمربوطبیمهانواعبابتپرداختیوجوه-۶

بکهییهاتمالیاوعوارضوحقوقهمچنینوپرداختیاالمتیازحق-۷ وهاشهرداریبهمؤسسهفعالیتسببه

)شودمیپرداختآنهابهوابستهودولتیمؤسساتوهاوزارتخانه ب. سایروآنملحقاتودرآمدبرمالیاتاستثنایه
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جرائمیهمچنینوباشدمیآنپرداختودیگرانازکسربهملزمقانوناینمقرراتوجبهمبمؤسسهکهیهایمالیات

(.گرددمیپرداختهاشهرداریودولتبهکه

وتبلیغاتبازاریابی،هایهزینهفشرده،هایلوحونشریاتکتاب،خریدآموزشی،وآزمایشیتحقیقاتی،هایهزینه-۸

وزیرتصویببهکشورمالیاتیامورسازمانپیشنهادبهکهاینامهآییناساسبرمؤسسه،فعالیتبهمربوطنمایشگاهی

.رسدمیداراییواقتصادیامور

:اینکهبرمشروطمؤسسهداراییوفعالیتبهمربوطواردهخسارتجبرانبهمربوطهایهزینه-۹

.باشدمحققخسارتوجود-اوالً

.باشدمشخصآنمیزانوموضوع-ثانیاً

جبراندیگرانطریقازصورتهردریانبودهدیگریعهدهبهآنجبرانموجودقراردادهاییاقانونمقرراتطبق-ثالثاً

.باشدنشده

واقتصادیاموروزیرتصویببهکشورمالیاتیامورسازمانپیشنهادبهبندایندرمذکورگانهسهشروطاحرازنامهآیین

.رسدمیدارایی

ریالهزاردهمعادلحداکثراجتماعیاموروکاروزارتبهپرداختیکارگرانرفاهیوورزشیفرهنگی،هایهزینه-۱۰

.کارگرهرازاءبه

غالباحتمالثانیاًباشدمؤسسهفعالیتبهمربوطاوالًاینکهبرمشروطباشدمشکوکآنوصولکهمطالباتیذخیره-۱۱

یاگرددوصولطلبکهزمانیتاشدهمنظورمخصوصحساببهمؤسسهدفاتردرثالثاًباشدآنماندنالوصولبرای

اموروزیرتصویببهکشورمالیاتیامورسازمانپیشنهادبهبنداینبهمربوطنامهآیین.شودمحققآنبودنالوصول

.رسدمیداراییواقتصادی

سالدرآمدازگردد،احرازمقرراتبهتوجهباوآنهادفاتربهرسیدگیطریقازکهحقوقییاحقیقیاشخاصزیان-۱۲

.استپذیراستهالکبعدهایسالیا

.باشداجاریکهصورتیدراستمستأجربعهدهعرفاًکهمؤسسهمحلبهمربوطجزئیهایهزینه-۱۳

.باشدملکیکهصورتیدرمؤسسهمحلنگهداریوحفظبهمربوطهایهزینه-۱۴

.نقلوحملمخارج-۱۵

.انبارداریوپذیراییذهاب،وایابهایهزینه-۱۶

،حضورحق،المشاورهحق،الوکالهحق،داللی،العملحققبیلازشدهانجامکاربامتناسبپرداختیهایالزحمهحق-۱۷

مؤسسه،نیازموردهایسیستماستقراروطراحیافزاری،نرمهزینهبازرسی،واداریومالیخدماتوحسابرسیهزینه

.قانونیبازرسالزحمهحقومؤسسهفعالیتباارتباطدرکارشناسیهایهزینهسایر

ازحمایتهایصندوقتعاون،صندوقها،بانکبهمؤسسهعملیاتانجامبرایکههاییجریمهوکارمزدسود،-۱۸

ازمجوزدارای(لیزینگ)واسپاریهایشرکتومجازغیربانکیاعتباریمؤسساتهمچنینوکشاورزیبخشتوسعه

.باشدیافتهتخصیصیاشدهپرداختمرکزیبانک

.روندمیبینازسالیکظرفمعموالًکهلوازمیواداریملزوماتبهای-۱۹

.نگرددتلقیاساسیتعمیربعنوانکهیدکیقطعاتتعویضوکارلوازموآالتماشیننگاهداریوتعمیرمخارج-۲۰
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باشدنشدهبرداریبهرهبهمنجرکهمعادناکتشافهایهزینه-۲۱

.مؤسسهفعالیتبهمربوطپرداختیاشتراکحقوعضویتحقبهمربوطهایهزینه-۲۲

.الوصولمشکوکمطالباتذخیرهحسابماندهبرمازادمؤدیطرفازآناثباتشرطبهالوصولمطالبات-۲۳

هایسالطییکنواختروشیکاتخاذبرمشروطحسابداریمتداولاصولاساسبرارزتسعیرازحاصلزیان-۲۴

.مودیطرفازمختلف

.تولیدمتعارفضایعات-۲۵

.داردارتباطرسیدگیموردسالبهکهقبولقابلپرداختنیهایهزینهبهمربوطذخیره-۲۶

-میتحققرسیدگیموردمالیاتیسالدرآنتخصیصیاپرداختکهقبلیهایسالبهمربوطقبولقابلهایهزینه-۲۷

.یابد

پنجحداکثرمیزانتاآنهاتکفلتحتافرادوکارکنانبرایهنری-فرهنگیکاالهایسایروکتابخریدهزینه-۲۸

.نفرهرازایبهقانوناین(۸۴)مادهموضوعمالیاتیمعافیت(٪۵)درصد

.حقوقیاشخاص(گارانتی)فروشازپسخدماتبهمربوطذخیره-۲۹

نشدهبینیپیشمادهایندروشودمیدادهتشخیصمؤسسهدرآمدتحصیلبهمربوطکهدیگریهایهزینه-۱ تبصره

پذیرفتهقبولقابلهایهزینهجزءداراییواقتصادیاموروزیرتصویبوکشورمالیاتیامورسازمانپیشنهادبهاست

.شدخواهد

باشندمذکورمؤسساتدرموظفشغلدارایکهصورتیدرحقوقیاشخاصسرمایهصاحبانومدیران-۲ تبصره 

صاحبمزایایوحقوقباشندحقوقیاشخاصغیرکهمؤسساتیدرولیشدخواهندمحسوبمؤسسهکارکنانجزء

استثنایبهنامبردههمسروتکفلتحتاوالدومؤسسه مشمولکهشغلبهمربوطمسافرتالعادهفوقوسفرهزینه

.شدنخواهدمنظورقبولقابلهایهزینهجزءبودخواهدآمدهمادهاین۲بندبجزءمقررات

۱)بندهایموضوعذخایرتعاونی،هایاتحادیهوهاشرکتمالیاتمحاسبهدر-۳ تبصره  ۲)و( ۱۵)ماده( قانون(

خودوضعیتکههاییاتحادیهوهاشرکتمورددروآنبعدیهایاصالحیهو۱۳۵۰/۳/۱۶مصوبتعاونیهایشرکت

بندموضوعذخیرهبدهند،یاانددادهتطبیق۱۳۷۰/۶/۱۳مصوبایراناسالمیجمهوریاقتصادتعاونیبخشقانونبارا

.شودمیمحسوبهزینهجزواخیرالذکرقانون(۲۵)ماده(۳)بندموضوعآموزشوتعاونحقو(۱)

توجهبدونوعواملسایریازمانگذشتیاکارگیریبهاثربرکهپذیراستهالکهایداراییازقسمتآن-۱4۹ ماده

جزءآنهااستهالکهزینهوبودهاستهالکقابلتأسیس،هایهزینههمچنینویابدمیتقلیلآنارزشهاقیمتتغییربه

شودمیتلقیمالیاتیقبولقابلهایهزینه جداولشاملپذیراستهالکهایداراییهایاستهالکبهمربوطمقررات.

وشودمیتهیهکشورمالیاتیامورسازمانتوسطحسابداریاستانداردهایرعایتباآناجرایچگونگیوهااستهالک

.رسدمیداراییواقتصادیاموروزیرتصویببهقانوناینتصویبتاریخازماهششمدتظرف

حسابداریاستانداردهایرعایتباحقوقی،اشخاصهایداراییارزیابیتجدیدازناشیبهایافزایش-۱ تبصره

قبولقابلهزینهعنوانبهنیزارزیابیتجدیدافزایشازناشیاستهالکهزینهونیستدرآمدبرمالیاتپرداختمشمول

.شودنمیتلقیمالیاتی
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تجدیداعمالبدوندفتریارزشوفروشقیمتالتفاوتمابهشده،ارزیابیتجدیدهایداراییمعاوضهیافروشزماندر

.شودمیمنظورمالیاتمشمولدرآمدمحاسبهدرارزیابی

سایروشدهارزیابیتجدیدهایداراییاستهالکوفروشارزیابی،تجدیدنحوهدرموردتبصرهایناجرائینامهآیین

داراییواقتصادیاموروزیرپیشنهادبهشود،میتهیهحسابداریاستانداردهایرعایتباکهاجرائیترتیباتوالزامات

.رسدمیوزیرانهیأتتصویببه(۱/۱/۱۳۹۵)قانوناینشدناالجراءالزمتاریخازماهششمدتظرف

مؤسسهمتوجهزیانیآالت،ماشینشدنالمنفعهمسلوبیااستهالکقابلمالفروشاثربرکهصورتیدر-۲ تبصره

احتسابقابلجایک(فروشصورتدر)فروشحاصلمنهایدارایینشدهمستهلکارزشمعادلحاصلزیانگردد،

دفتریارزشبهنسبتشدهارزیابیتجدیدهایداراییمورددرتبصرهاینحکم.استسالهمانزیانوسودحسابدر

.استجاریارزیابیتجدیداعمالبدون



 مالیاتی ضرائب و قرائن :سوم فصل

 عمومی مقررات :چهارم فصل

ماهاسفندآخربهوشروعسالهرماهفروردیناولازکهشمسیسالیکازستاعبارتمالیاتیسال-۱55 ماده

لیکنشودمیختمسالهمان بآنهامالیسالکهمالیاتمشمولحقوقیاشخاصمورددر سالبااساسنامهموجبه

تسلیمموعدومیگیردقرارمالیاتتشخیصمبنایمالیاتیسالبجایآنهامالیسالدرآمدکندنمیتطبیقمالیاتی

.باشدمیمالیسالازپسشمسیماهچهارآنهامالیاتپرداختسررسیدوزیانوسودحسابوترازنامهواظهارنامه

قانونیموعددرکهمنبعهردرآمدمورددررادرآمدبرمالیاتمؤدیاناظهارنامهاستمکلفمالیاتیممیز-۱5۶ ماده 

صورتیدر.نمایدرسیدگیاظهارنامهتسلیمبرایمقررمهلتانقضاءتاریخازسالیکظرفحداکثراستشدهتسلیم

برگالذکرفوقسالیکانقضایازپسماهسهتایاوننمایدصادردرآمدتشخیصبرگمذکورمدتظرفکه

.شودمیتلقیقطعیمؤدیاظهارنامهنکندابالغمؤدیبهرامذکوردرآمدتشخیص

قطعیتبهاینکهازاعمتشخیصبرگابالغوصدورورسیدگیازبعدیامالیاتیاظهارنامهشدنقطعیازپسهرگاه

معلومباشدنرسیدهیارسیده نیزآنبهمتعلقمالیاتوداشتهایشدهکتمانانتفاعیهایفعالیتیادرآمدمؤدیشود

حالتایندر.بودخواهدمطالبهقابلقانوناین۱۵۷مادهرعایتباهافعالیتآندرآمدبرمالیاتفقطباشدنشدهمطالبه

نسخهیکبایستیمالیاتیسرممیزگرددمیتلقیقطعیرسیدگی،عدمعلتبهمؤدیاظهارنامهکهمواردیدرهمچنینو

تشخیصرسیدگیجهتصدورتاریخازروزدهظرفرامربوطتوجیهیگزارشانضمامبهصادرتشخیصبرگاز

.نمایدارسالمالیاتیانتظامیدادستانیبه

یااندنمودهخودداریدرآمدمنبعاظهارنامهتسلیممقررموعددرکهدرآمدبرمالیاتمؤدیانبهنسبت-۱5۷ ماده 

سالپنجمالیاتیزمانمرورنیستندمالیاتپرداخترسیدسردراظهارنامهتسلیمبهمکلفقانوناینمقرراتطبقاصوالً

مگربود،نخواهدمطالبهقابلمتعلقمالیاتمذکورسالپنجگذشتنازپسوباشدمیمالیاتپرداختسررسیدتاریخاز

سالپنجانقضایازپسماهسهظرفحداکثروصادرمالیاتتشخیصبرگوتعیینمؤدیدرآمدمدتاینظرفاینکه

.شودابالغمؤدیبهصادرهتشخیصبرگمذکور
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حلهیأتطرفازمراتبتأییدازپسباشدشدهمطالبهمؤدیغیرازعلتهربهمالیاتکهمواردیدر-تبصره

مالیاتیامورادارهاینصورتدروگرددمیتلقییکنلمکانباشدکهمرحلههردرمؤدیغیرازمطالبهمالیاتیاختالف

رامتعلقمالیاتمزبور،هیأترأیصدورتاریخازسالیکظرفمادهاینموضوعزمانمروررعایتبدوناستمکلف

.بودخواهدزمانمرورمشمولوگرنهنمایدمطالبهواقعیمؤدیاز

مالیاتیامورسازمانطرفازشدهتعیینحساببهواریزطریقازمنبعهرمالیاتعنوانبهکهوجوهی-۱5۹ ماده

کهصورتیدروگرددمیمنظورمؤدیقطعیمالیاتاحتسابوتشخیصموقعدرشودمیپرداختتمبرابطالیاکشور

.شدخواهدمستردپرداختیاضافهباشدشدهپرداختمتعلقمالیاتازبیشمبلغی

ازخارجمقیماشخاصوایرانیغیرمؤدیانمورددرکهشودمیدادهاجازهکشورمالیاتیامورسازمانبه-تبصره

.نمایدوصولمنبعدرمقررمربوطنرخبهرامتعلقهایمالیاتکلکشور

نسبتمالیاتپرداختمسئوالنومؤدیانازمتعلقجرایمومالیاتوصولبرایکشورمالیاتیامورسازمان-۱۶۰ ماده

خدمت،ازناشیکارمندانوکارگرانمطالباتووثیقهموردمالبهنسبتحقوقصاحباناستثنایبهطلبکارانسایربه

.بودنخواهدوثیقهموردمالانتقالبهمتعلقمالیاتوصولمانعمادهایناخیرقسمتحکم.داشتخواهدتقدمحق

یامالتفریطبیمواستنشدهطیآناجراییمراحلیانشدهقطعیهنوزمؤدیمالیاتکهمواردیدر-۱۶۱ ماده 

اختالفحلهیأتازکافیدالیلارائهبابایدمالیاتیممیزرودمیمالیاتپرداختازفرارقصدبهمؤدیطرفازاموال

قرارمبلغ،تعیینضمندهدتشخیصالزمراقرارصدورهیأتکهصورتیدروبخواهدرامالیاتتأمینقرارمالیاتی

اشخاصیاووینزدکهمؤدیوجوهواموالازمبلغهمانمعادلاستمکلفمالیاتیممیز.کردخواهدصادرمقتضی

داشتنخواهندحقمالیاتیممیزکتبیاخطارابالغازپسثالثاشخاصومؤدیاینصورتدرنمایدتأمینباشدثالث

اموال تخلفصورتدرودهندتأمینمطالبهموردمبلغمعادلاینکهمگرکنندخارجخودتصرفازراتأمینمورد

.بودخواهندنیزششدرجهتعزیریحبسمجازاتمشمولمذکور،مطالباتپرداختبرعالوه

بهدارندحقمالیاتیاموراداراتشودمیشناختهمالیاتپرداختمسئولمتعدداشخاصکهمواردیدر-۱۶۲ ماده

مانعآنهاازیکیبهمراجعهوکنندهمراجعهوکنندمراجعهمالیاتوصولبرایجداگانهیکهربهیامجتمعاًآنهاهمه

.بودنخواهددیگرانبهمراجعه

تحصیلموقعدرآنانمالیاتکهمواردیدررامالیاتمشموالنکهاستمجازکشورمالیاتیامورسازمان-۱۶۳ ماده

آخرینازنسبتیبهراسالهمانبهمتعلقمالیاتسال،طولدرنمایدمکلفبعضاًیاکالًشودنمیپرداختوکسردرآمد

تخلف،صورتدرونمایندپرداختالحسابعلیطوربهفعالیتحجمازنسبتیبهیاقبلسنواتشدهقطعیمالیات

.شدخواهدوصولقانوناینمقرراتطبقمذکورالحسابعلی

مؤدیانمراجعهمواردتقلیلومالیاتپرداختدرتسهیلمنظوربهاستمکلفکشورمالیاتیامورسازمان-۱۶4 ماده

بهمستقیماًبتوانندمؤدیانتانمایدافتتاحملیبانکدرمرکزیبانکطریقازمخصوصیحسابمالیاتیاموراداراتبه

.نمایندپرداختمذکورحساببهراخودهایمالیاتومراجعهمزبوربانکهایباجهیاشعب

وسالیخشکوآفاتبروزسوزی،آتشسیل،زلزله،قبیلازسوانحوحوادثاثربرکهمواردیدر-۱۶5 ماده 

واردهخسارتوگرددواردخساراتیخاصیمؤدیانیامؤدیبهیاکشورمنطقهیکبهدیگرمترقبهغیراتفاقاتوطوفان
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وزارتنگردد،جبرانالمنفعهعاممؤسساتیاوبیمههایسازمانیاهاشهردارییادولتیمؤسساتیاهاوزارتخانهطریقاز

وکسربعدسنواتوسالآندرمؤدیمالیاتمشمولدرآمدازواردهخسارتمعادلتواندمیداراییواقتصادیامور

پرداختبهقادرواسترفتهبینازمذکورحوادثاثردرآناناموال%۵۰ازبیشکهمؤدیانازدستهآنبهنسبت

بخشودهراآنهامالیاتیبدهیازقسمتییاتماموزیرانهیأتتصویبباباشندنمیخودمالیاتیهایبدهی تقسیطیا

.نمایدطوالنی

.رسیدخواهدوزیرانهیأتتصویبوتهیهداراییواقتصادیاموروزارتتوسطمادهایناجرایینامهآیین

اموروزارتپیشنهادبهبنامناطقاینفهرستکهکشورجنوبوغربزدهجنگمناطقمالیاتیمؤدیان-تبصره

:شدخواهندبرخوردارزیرمالیاتیتسهیالتازگردد،میاعالموزیرانهیأتتصویبودارائیواقتصادی

بخشوده۱۳۷۲لغایت۱۳۶۸سالاولازمذکورنقاطدرحاصلدرآمدبابتمزبورمؤدیانمالیاتدرصدپنجاه-الف

.گرددمی

بابتآنها۱۳۶۷سالپایانتامالیاتیبدهییکسوماصالحیهایناجرایتاریخازفوقنقاطدراشتغالسالهرازاءبه-ب

.شودمیبخشودهمذکورنقاطدرحاصلدرآمد

نقاطدر۱۳۶۷ساللغایت۱۳۵۹/۶/۳۰تاریخازحاصلدرآمدهایبابتموصوفمؤدیانشدهپرداختمالیات-ج

.شدخواهدکسرنقاطهماندرآنانبعدسنواتمالیاتازسالهردرآنسومیکمعادلحداکثرمذکور

واقتصادیاموروزارتقبولمورددالئلارائهبانباشدمذکورنقاطدرفعالیتادامهبهقادرمؤدیکهمواردیدر-د

.شدخواهدبخشودهمؤدیموصوفهایبدهیازقسمتییاتمامدارائی

نمایدعرضهمؤدیاناستفادهبرایوتهیهمالیاتی،پرداختپیشقبوضتواندمیکشورمالیاتیامورسازمان-۱۶۶ ماده

ازاءبهآندرصددواضافهبهپرداختپیشمبلغمؤدیمالیاتواریزموقعدروبودهانتقالقابلغیرونامبامذکورقبوض

.شدخواهدکسرمربوطمالیاتیبدهیازپرداختزودماهسههر

پرداختبهقادرکهمؤدیانیبهنسبتتواندمیکشورمالیاتیامورسازمانیاداراییواقتصادیاموروزارت-۱۶۷ ماده

بهحداکثررامربوطبدهیقطعی،مالیاتابالغتاریخازنیستندجایکطوربهجریمهواصلازاعمخودمالیاتیبدهی

.نمایدتقسیطسالسهمدت

بامودیاندارائیودرآمدبهراجعاطالعاتتبادلومضاعفمالیاتاخذازجلوگیریبرایتواندمیدولت-۱۶۸ ماده

باسالمیشورایمجلستصویبازپسومنعقدمالیاتیهاینامهموافقتخارجیهایدولت بگذارداجراءمرحلهه

قوهتصویبهبومنعقدخارجیدولباقانونایناجرایتاریختاکهمالیاتیاموربهمربوطهاینامهموافقتیاقراردادها

ازسالیکظرفاستموظفدولت.استباقیخودقوتهبلغونشدهکهزمانیتااسترسیدهوزیرانهیأتیامقننه

بهمستدالًآنهالغویاادامهبرمبنیراخودنظروبررسیراقبلیهاینامهموافقتوقراردادهاقانونایناجرایتاریخ

.نمایدگزارشاسالمیشورایمجلس

بهموظفکشورمالیاتیامورسازماناعالمحسبکهقانوناینموضوعمشاغلصاحبانوحقوقیاشخاص-۱۶۹ ماده

طرفوخوداقتصادیشمارهوصادرصورتحسابخودمعامالتانجامبرایمکلفندشوند،میمالیاتینظامدرنامثبت

.کنندارائهمذکورسازمانبهراخودمعامالتفهرستودرجمشابهاسنادسایروقراردادهاها،صورتحسابدررامعامله
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برایخوداقتصادیشمارهازاستفادهیامعاملهطرفوخوداقتصادیشمارهدرجعدمیاصورتحسابصدورعدم

(%۲)درصددومعادلایجریمهمشمولموردحسبخود،معامالتبرایدیگراناقتصادیشمارهازاستفادهیاودیگران

-روشطریقازکشورمالیاتیامورسازمانبهشدهانجاممعامالتفهرستارائهعدمهمچنین.شودمیمعاملهموردمبلغ

.باشدمیاست،نشدهارائهآنهافهرستکهمعامالتی(%۱)درصدیکمعادلایجریمهمشمولشودمیتعیینکههایی

حقیقیاشخاصماده،اینموضوعمشاغلصاحبانوحقوقیاشخاصمعامالتطرفکهصورتیدر-۱ تبصره

۸۱)مادهموضوعمشمولحقیقیاشخاصنیزوخدماتیاکاالنهائیکنندهمصرف شمارهدرجباشندقانوناین(

.نیستالزامیمذکوراشخاصاقتصادی

مصارفبرایخودنیازبامتناسبراخدماتوکاالهاکهاستحقیقیشخصتبصرهاینموضوعنهائیکنندهمصرف

.ننمایداستفادهدیگرانبهخدماتوکاالهاعرضهبرایآنازوکندخریداریشخصی

مکانیزه)ماشینیصندوق»فروشصندوقسامانهازموظفندمادهاینموضوعمالیاتیمؤدیان-۲ تبصره و«فروش(

افزارینرمازاعمفوقتجهیزاتاندازیراهونصبخرید،بابتشدهانجامهایهزینهمعادل.کننداستفادهمشابهتجهیزات

.استکسرقابلآنبعدهایسالیاواستفادهسالاولیندرمزبورمؤدیانشدهقطعیمالیاتازافزاریسختو

تاوکندتعیینراتبصرهاینحکممشمولاشخاصاولویت،اساسبروتدریجبهاستموظفمالیاتیامورسازمان

فروردینابتدایازواعالمکشوررسمیروزنامهوکثیراالنتشارهایروزنامهازیکیدردرجطریقازسالهرشهریورماه

.نمایداعمالآنازبعدسالماه

%۱۰)درصددهمعادل سامانهازاستفادهبهملزممالیاتیامورسازمانتوسطکهمؤدیانیعملکردابرازیمالیاتاز(

بخشودهاولسالدومدتبرایمربوط،اجرائینامهآیینرعایتبهمشروطاندشدهمشابهتجهیزاتوفروشصندوق

.باشدمیفروش(%۲)درصددومیزانبهایجریمهتعلقموجبتبصرهاینحکماجرایعدم.شودمی

ازماهششمدتظرفحداکثرکهاستاجرائینامهآیینموجببهاطالعاتارائهچگونگیوصندوقازاستفادهنحوه

اتاقوتجارتومعدنصنعت،وزارتهمکاریباوکشورمالیاتیامورسازمانتوسطقانوناینشدناالجراءالزمتاریخ

.رسدمیوزیرانهیأتتصویببهوشودمیتهیهایراناصناف

۱)تبصرهومادهایناحکاماجرائیترتیبات-۳ تبصره تعیین)آستانهحدومشمولمعامالتمصادیقتعیینوآن(

اینتصویبتاریخازماهششمدتظرفحداکثرکهبودخواهداینامهآیینموجببه(مؤدیمالیگردشرقمحداقل

.رسدمیداراییواقتصادیاموروزیرتصویببهکشورمالیاتیامورسازمانپیشنهادباقانون

هردرمقرراتطبقآنپرداختترتیباتومذکورجرائموصولواختالفحلمطالبه،رسیدگی،نحوه-4 تبصره

.شودمیانجام(۱۵۷)مادهدرمقررمهلترعایتباقانوناینمقرراتطبقمالیاتیدوره

قانوناینشدناالجراءالزمازپسماهششمدتتاحداکثراستموظفتجارتومعدنصنعت،وزارت-5 تبصره

هامزایدهومناقصاتمراحلکلیهانجاممدیریتبرایرااجرائیهایدستگاهوهاوزارتخانهمعامالتانجامسامانه

.آوردفراهمرامالیاتیامورسازمان(آنالین)برخطدسترسیامکانوکنداندازیراه

مکرر۱۶۹)مادهاحکاماجرایعدمواسطهبهمؤدیانکهجرائمی-۶ تبصره سالمصوبمستقیمهایمالیاتقانون(

.شودمیوصولومطالبهمحاسبه،مادهاینمقرراتمطابقاند،شدهمرتکب۱۳۸۰



  47/  مستقیم های مالیات قانون

 

 

اطالعاتپایگاهمالیاتی،اطالعاتیکپارچهنظاماستقرارواقتصادیهایفعالیتشفافیتمنظوربه-مکرر ۱۶۹ ماده

وایسرمایهمعامالتی،اعتباری،وپولیمالی،اطالعاتنظیرمواردیشاملمالیاتیمؤدیانداراییوعملکردیهویتی،

.شودمیایجادکشورمالیاتیامورسازماندرحقوقیوحقیقیاشخاصملکی

غیرعمومینهادهایومؤسساتها،شهرداریودولتبهوابستهمؤسساتها،شهرداریدولتی،مؤسساتها،وزارتخانه

اشخاصسایروکشورامالکواسنادثبتسازماناعتباری،ومالیمؤسساتوهابانکاسالمی،انقالبنهادهایدولتی،

تحصیلموجباتنحویبهیاودارنداختیاردررافوقپایگاهنیازمورداطالعاتکهدولتیغیرودولتیازاعمحقوقی

امورسازماناختیاردرراذیلهایبستهشرحبهاطالعاتموظفندآورند،میفراهمرااشخاصبرایداراییودرآمد

.دهندقرارکشورمالیاتی

:هویتیاطالعات-الف

.حقوقیوحقیقیاشخاصمکانیوهویتیاطالعات-۱

.قراردادهاعقدوتجاریمعامالتانجامبهمربوطمجوزهایهمچنینواقتصادیفعالیتمجوزهای-۲

:اشخاصمعامالتیاطالعات-ب

.(خدماتوکاالهاها،داراییفروشوخرید)معامالت-۱

.(خدماتوکاالهاصادراتوواردات)خارجیتجارت-۲

.تجاریهایفعالیتومعامالتانجامبهمربوطقراردادهای-۳

.خدماتهرگونهوپیمانکاریعملیاتانجامبهمربوطقراردادهای-۴

.طالسکهوارزفروشوخریدبهمربوطاطالعات-۵

.پرداختیهایخسارتوصادرههاینامهبیمهانواعاطالعات-۶

.مسافروبارنقلوحملوضعیتصورتوبارنامه-۷

:اشخاصایسرمایهواعتباریوپولیمالی،اطالعات-پ

.بهاداراوراقسایروسهامانتقالونقل(مالیدوره)ساالنهگردشجمع-۱

.بانکیهایحسابانواع(مالیدوره)ساالنهماندهوگردشجمع-۲

.آنهاسودوهاسپردهانواع(مالیدوره)ساالنهماندهوگردشجمع.۳

واسنادیاعتبارگشایشازاعمتعهداتکلیههمچنینوعقودکلیهقالبدرریالیوارزیازاعمبانکیتسهیالت-۴

.آننظایروهاضمانتاسنادی،اعتبارتنزیل

.آنهاانتقالونقلهمچنینوامالکواموالها،داراییاطالعات-ت

مواردبهوزیرانهیأتتصویبوداراییواقتصادیاموروزارتپیشنهادباکهاقتصادیهایفعالیتاطالعاتسایر-ث

.شدخواهداضافهمزبور

خدماتانتقاالت،نگهداری،مالکیت،بهمربوطعملیاتجریاندرنحویبهکهمراجعیواشخاصکلیه-۱ تبصره

اطالعاتداردمیمقررکشورمالیاتیامورسازمانکهترتیبیبهموظفندباشندمیمذکورهایداراییمعامالتوایبیمه

.دهندارائهسازمانآنبهرامربوط
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مشمولداشتخواهدمالیاتپرداختدرمؤدیباکهتضامنیمسؤولیتبرعالوهتبصرهاینحکممفادازمتخلف

.بودخواهدشدهپرداختمالیاتبرابردوتادومیکمعادلایجریمه

اسالمیجمهوریمرکزیبانک(الینآن)برخطدسترسیامکاناستموظفکشورمالیاتیامورسازمان-۲ تبصره

وکشورامالکواسنادثبتسازمانبهادار،اوراقبورسسازمانایران،اسالمیجمهوریگمرکمرکزی،بیمهایران،

حفظبابتوانندمذکورکنندگاناستفادهتاآوردفراهممالیاتیبدهکارانفهرستبهرااجرائیهایدستگاهسایرهمچنین

.کنندلحاظمالیاتیبدهکاراشخاصبهخدماتارائهدررادریافتیاطالعاتبندی،طبقه

هازیانجبرانمسؤولقانون،ایندرمقررمجازاتبهمحکومیتبرعالوهمادهاینحکمازمتخلفاشخاص-۳ تبصره

.بودخواهنددولتبهواردهخساراتو

حفظووزیرانهیأتتصویببامجازنددارند،اطالعاتاینبهنیازقانونمطابقکهاجرائیهایدستگاه-4 تبصره

.کننداستفادهنیازحددرمادهاینموضوعاطالعاتپایگاهدرموجوداطالعاتازمربوط،بندیطبقه

،(اطالعاترقمحداقلتعیین)آستانهحدتعیینخط،بردسترسینحوهومادهایناحکاماجرایترتیبات-5 تبصره

کهاستایامهنآیینموجببهمذکوراشخاصازآنبودنمحرمانهحفظباآنمهلتواطالعاتارسالودریافت

مرکزیبانکمشارکتوکشورمالیاتیامورسازمانپیشنهادباقانوناینتصویبتاریخازماهششمدتظرف

.رسدمیدادگستریوداراییواقتصادیاموروزیرانتصویببهوشودمیتهیهایراناسالمیجمهوری

اطالعاتیسامانهوطراحیراهاشرکتثبتیاطالعاتبانکاستمکلفکشورامالکواسنادثبتسازمان-۶ تبصره

.آیدفراهممزبورسامانهبهکشورمالیاتیامورسازمانبرخطدسترسیموجباتکهکندایجادنحویبهراآن

وامالکملیسامانه»قانوناینتصویبازپسماهششحداکثراستموظفشهرسازیوراهوزارت-۷ تبصره

کندایجادرا«کشوراسکان ومالکانبرخطشناساییامکانزمانهردرکهشودطراحیایگونهبهبایدسامانهاین.

صورتبهمستغالتوامالکانتقالونقلپیگیریواداریوخدماتیتجاری،مسکونی،واحدهایکاربرانیاساکنان

دسترسیامکاناستموظفشهرسازیوراهوزارت.سازدفراهمکشورنقاطکلیهدرراغیرهووکالتیعادی،رسمی،

.کندایجادکشورمالیاتیامورسازمانبرایرامذکورسامانهبهخطبر

ضمنتبصره،اینشدناالجراءالزمازپسماهسهحداکثرظرفاستمکلفشهرسازیوراهوزیر-۱-۸ تبصره

محلوتملکتحتامالکبهمربوطاطالعاترایگاناظهارامکاناطالعات،ثبتنحوهدستورالعملابالغوتدوین

سامانهدرراتوسعهششمبرنامهقانون(۲۹)مادهموضوعاشخاصجملهازحقوقیوحقیقیاشخاصرداریببهرهیااقامت

.کندفراهمکشورمناطقتمامدرکشوراسکانوامالکملی

باراخودتملکتحتامالکاطالعاتموظفندروستاییوشهریازاعمکشورمناطقتماممسکونیواحدهایمالکان

اسکانوامالکملیسامانهدرمربوطه،دستورالعملانتشارازپسدوماهمدتظرفحداکثربرداری،بهرهنوعتعیین

کنندثبتکشور ملیامنیتعالیشورایمصوبدستورالعملاساسبرامنیتی،جهاتدارایمسکونیواحدهایثبت.

.شودمیانجام

(رایگانیااستیجارییاملکیواحدیک)راخانواراصلیاقامتگاهمکلفندبیشترونفرهتکخانوارهایسرپرستان-۲

کشوراسکانوامالکسامانهدرتبصره،این(۱)بنددرمذکوردستورالعملانتشارازپسدوماهمدتظرفحداکثر
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نمایندثبت شهرازغیرشهریدرراخودتملکتحتواحدهایازیکیتواندمیخانوارهراصلی،اقامتگاهبرعالوه.

نمایدثبتفرعیاقامتگاهعنوانبهاصلی،اقامتگاهمحل ازیکیتملکتحتخانوار،اصلیاقامتگاهکهصورتیدر.

شهرهماندرراخودتملکتحتواحدهایازدیگرواحدیکحداکثرتواندمیمذکورخانوارباشد،خانواراعضای

۵۴)مادهدرمندرجمالیاتمشمولبنداینموضوعهایهاقامتگا.نمایدثبتفرعیاقامتگاهعنوانبهاصلیاقامتگاهمحل

شناساییوتعیینبهمربوطاجرائینامهآییناستمکلفاجتماعیرفاهوکارتعاون،وزیر.شوندنمیقانوناین(مکرر

ایناالجراءشدنالزمازپسماهدومدتظرفراخارجیاتباعویارانهدریافتغیرمشمولینومشمولینازاعمخانوار

تعاون،وزارت.برساندوزیرانهیأتتصویببهونمایدتدوینخارجهاموروکشورهایوزارتخانههمکاریباتبصره،

.دهدقرارشهرسازیوراهوزارتاختیاردرراکشورخانوارهایبهمربوطاطالعاتاستمکلفاجتماعیرفاهوکار

ازغیرشهریدراقامتصورتدرخاصهایبیماریبهمبتالیانوشاغالنآموزان،دانشطالب،دانشجویان،-۳

بهاشتغالگواهیوشاغالنبرایبیمهحقپرداختگواهیجملهازمثبتهاسنادارائهباتنهاخانوار،فرعیواصلیاقامتگاه

وراهوزیر.دارندراقانوناین(مکرر۵۴)مادهموضوعمالیاتازمعافدیگر،مسکونیواحدیکثبتامکانتحصیل،

نامهآیینمربوطههایدستگاههمکاریباتبصره،ایناالجراءشدنالزمازپسدوماهمدتظرفاستمکلفشهرسازی

.نمایدابالغوتهیهرابنداینموضوعاسنادسنجیصحتنحوهشاملبندایناجرائی

فعالهایشرکتیامؤسساتزیارتی،وگردشگریجملهازمشاغلصنوف،صاحباناشتغالمحلمسکونیواحد-۴

دراطالعاتثبتشرطبهندارند،مسکونیواحدهایدرفعالیتبرایممنوعیتیودارندمربوطهدستگاهازمجوزکه

مالیاتازاجتماعی،تأمینسازمانوکشورمالیاتیامورسازماناطالعصورتدروکشوراسکانوامالکسامانه

.هستندمعافقانوناین(مکرر۵۴)مادهموضوع

هرآنهابرداربهرهومالککهکشورروستاهایوجمعیتنفرهزاریکصدزیرشهرهایدرواقعمسکونیواحدهای-۵

مشمولصرفاًوشدهتلقیخالیخانهحکمدرباشدنشدهثبتکشوراسکانوامالکملیسامانهدرجداگانهیک

%۲۰)درصدبیستمعادلایجریمه مکرر۵۴)مادهموضوعاولسالمالیات( واحدهایوشدخواهدقانوناین(

ملیسامانهدرجداگانهیکهرآنهابرداربهرهومالککهجمعیتنفرهزاریکصدباالیشهرهایدرواقعمسکونی

مکرر۵۴)مادهموضوعخالیخانهحکمدرباشد،نشدهثبتکشوراسکانوامالک مشمولومحسوبقانوناین(

مسکونیواحدبردارانبهرهیاخودتوسطشدهاعالماقامتمکلفندمسکونیواحدهایمالکان.شوندمیمربوطهمالیات

موردحسبوشدهتلقیخالیخانهحکمدرمذکورواحدهایاینصورت،غیردرکنند؛تأییدرامذکورسامانهدر

یابرداربهرهاعالمعدمصورتدر.شوندمیبنداینموضوعجریمهیاقانوناین(مکرر۵۴)مادهموضوعمالیاتمشمول

کهنحویبهمالکتخلفاحرازصورتدر.شودخارجمالیاتاینشمولازمثبتهاسنادارائهباتواند-میمالکساکن،

این(مکرر۵۴)مادهدرمندرجمالیاتپرداختبرعالوهمالکگردد،خالیخانهغلطتشخیصیاتشخیصعدمبهمنجر

مستأجرادعایبتواندمالککهشودطراحیایگونهبهبایدسامانه.شودمیمتعلقهمالیاتمعادلایجریمهمشمولقانون،

.بودنخواهدموجرمتوجهمسؤولیتیصورتاینغیردرنماید،آزماییراستیرااصلیاقامتگاهنداشتنیاداشتنبرمبنی

شدهتعریفاوبرایسامانهدردیگریاصلیاقامتگاهکهفردیبهراخودمسکونیواحدبخواهدمالککهصورتیدر

موردحسبوشدهتلقیقانوناین(مکرر۵۴)مادهموضوعخالیخانهحکمدرویمسکونیواحددهد،اجارهاست
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مالیاتشمولازمذکورواحدوشودمیبنداینموضوعجریمهیاقانوناین(مکرر۵۴)مادهموضوعمالیاتمشمول

.استخارجقانوناین(۵۳)مادهموضوع

یااقامتمحلدرتغییرهرگونهازپسماهیکمدتظرفحداکثرمکلفندمادهاینموضوعمشمولاشخاصکلیه-۶

غیردرنمایند،ثبتکشوراسکانوامالکسامانهدرراجدیداطالعاتخود،تملکتحتواحدفروشوخرید

این(مکرر۵۴)مادهاولسالمالیاتمعادلایجریمهمشمولجدید،مسکونیواحدتأخیر،ماههرازایبهاینصورت

.هستندتبصرهاین(۱)بندحکممشمولامنیتی،جهاتدارایمسکونیواحدهای.شودمیقانون

افتتاحقبیلازخودخدماتمکلفنداجرائیهایدستگاهماده،این(۱)تبصرهموضوعخوداظهاریمهلتپایانازپس-۷

تعویضمعیشتی،کمکواییارانهحمایتی،هایسیاستاعمالازناشیخدماتچک،دستهصدوروبانکیحساب

گذرنامه،رانندگی،گواهینامهمانندمدارکواسنادارسالطبیعی،گازوتلفنبرق،آب،انشعابفروشخودرو،پالک

امثالودانشجوییخوابگاهدریافتاستحقاقاقامت،محلمنطقهدرمدارسنامثبتابالغیه،اخطاریه،خودرو،مدارک

سامانهدرآناناصلیاقامتگاهبهمربوطشدهدرجیکتاینشانیشرحیاپستیکداساسبروملیکداخذباصرفاًراآن

کنندارائهکشوراسکانوامالک کلیهتبصره،اینشدناالجراءالزمازپسماهششمدتظرفحداکثرهمچنین.

اطالعاتاساسبررامصرفیقبوضمکلفندتلفنوگازبرق،فاضالب،وآبقبیلازعمومیخدماتدهندگانارائه

.نمایندصادربرداربهرهیامالکنامبهویکتانشانییاکدپستیبامطابقکشور،اسکانوامالکسامانهدرمندرج

کشور،اسکانوامالکسامانهدرآنهاساکنانکههایی(کنتور)شمارشگربرقتعرفهاستمکلفنیرووزارت-۸

.نمایدمحاسبهقیمتیپلکانباالترینبارااندنکردهخوداظهاری

کارگروهتوسطکهروشیباراحقیقیاشخاصاقامتمحلمکلفندرسانخدمتواجرائیهایدستگاهکلیه-۹

حقیقیاشخاصاقامتمکاناطالعاتپایگاهازاستفادهبامجازیفضایملیمرکزالکترونیکیدولتپذیریتعامل

مشابهاطالعاتهرگونهاخذونماینداستعالمشود،میتعیینکشوراسکانوامالکسامانهوکشوراحوالثبتسازمان

بینمادهاینموضوعاطالعاتتبادل.شودمیمعرفیمربوطهانتظامیمراجعبهمتخلفومحسوبتخلفاشخاص،از

.باشدمیرایگاناجرائی،هایدستگاه

کندنمیایجاداشخاصبرایمالکیتحقکشور،اسکانوامالکسامانهدرمالکعنوانبهاشخاصاطالعاتثبت-۱۰

واحدمالکاعتراضبهرسیدگیمرجع.نیستقضائیمحاکمیااجرائیهایدستگاهدراستفادهجهتمالکیتمبنایو

اختالفحلهیأتوراثت،انحصارجملهازقضائیرأیدلیلبهانتقالامکانعدمیاآنبودنخالیبهنسبتمسکونی

امالکسامانهمستنداتاستمکلفشهرسازیوراهوزارتنمایندهموارد،ایندر.استقانوناین(۲۴۴)مادهموضوع

.کندارائهمالیاتیاختالفحلهیأتجلسهدرراکشوراسکانو

فناوریوارتباطاتوداراییواقتصادیامورهایوزارتخانههمکاریبااستمکلفشهرسازیوراهوزیر-۱۱

بههادستگاهسایروکشورمالیاتیامورسازماندسترسینحوهتعیینشاملتبصرهایناجرائیهاینامهآییناطالعات

بندموضوعانتقالغیرقابلامالکشناساییسازوکارتبصره،این(۷)بندخدماتمصادیقکشور،اسکانوامالکسامانه

مرتبطهاینامهآیینسایرومتعلقهمالیات(%۵)درصدپنجحداکثرمیزانبهمردمیگزارشگریتشویقتبصره،این(۱۰)

.نمایدابالغوتهیهقانوناینشدناالجراءالزمازپسدوماهمدتظرفحداکثررا
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بهراآناجرایپیشرفتگزارشباریکماهدوهرتبصرهایناجرایاولسالدراستموظفشهرسازیوراهوزیر

شهرسازی،وراهوزارتدرمربوطهمدیرانیامعاون.نمایدارائهاسالمیشورایمجلسعمرانواقتصادیهایکمیسیون

انفصالبهنمایند،استنکافتبصرهایناجرایازکهاجرائیهایدستگاهکارکناندیگروکشورمالیاتیامورسازمان

(۱۳۹۹/۹/۵الحاقی.)شوندمیمحکوماسالمیمجازاتقانونموضوعششدرجهموقت

وتشخیصمأمورانبینقانوناینموضوعهایمالیاتتشخیصدرکهاختالفهرگونهبهرسیدگیمرجع-۱۷۰ ماده 

مرجعقانوناینموادسایرمقرراتموجببهکهمواردیمگرباشد،میمالیاتیاختالفحلهیأتشودایجادمؤدی

.باشدشدهتعییندیگریرسیدگی

بهآمادگییاخدمتدورهدرکشورمالیاتیامورسازمانوداراییواقتصادیاموروزارتکارمندان-۱۷۱ ماده

.نمایندمراجعهمؤدیاننمایندهیاوکیلعنوانبهتوانندنمیخدمت

بهآننظایروکمکیابازسازیمنظوربهدولتطرفازشدهتعیینهایحساببهکهوجوهیدرصدصد-۱۷۲ ماده

اشخاصبالعوضنقدیغیرهایکمکیاوتخصیصییاپرداختیوجوههمچنینوشودمیپرداختبالعوضصورت

مراکزوعالیآموزشمراکزها،دانشگاهمدارس،تکمیلیاواحداثتجهیز،تعمیر،جهتحقوقییاوحقیقیازاعم

جمعیتو(ره)خمینیامامامدادکمیتهوبهزیستیمراکزوهاآسایشگاهوتربیتیهایاردوگاهیاودرمانیوبهداشتی

دولتی)هنریوفرهنگیمراکزوکتابخانهواحمرهالل پرورش،وآموزشهایوزارتخانهتوسطکهضوابطیطبق(

مشمولدرآمدازشودمیتعیینداراییواقتصادیاموروپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وعالیآموزشوفرهنگ

.باشدمیکسرقابلکردخواهدانتخابمؤدیکهمنبعیپرداختسالعملکردمالیات

وهامالیاتکلیهشاملآنمقرراتوشودمیگذاشتهاجراءموقعهب۱۳۶۸سالفروردیناولازقانوناین-۱۷۳ ماده

وبودهقانونایناجرایتاریخازبعدموردحسبدرآمدتحصیلیامالیاتتعلقسببکهاستدرآمدهائیبرمالیات

یابدمیخاتمهقانونایناجرایاولدرکهمالیسالبهمربوطحقوقیوحقیقیاشخاصدرآمدبرمالیاتهمچنین

.استملغیآنهابهنسبتدیگرمغایرمالیاتیمقرراتوقوانینکلیهوبودخواهد

۱۳۵۲سالمصوببهااجارهتثبیتوتعدیلقانون۸مادهموضوعتخلیهعوارضوصولقانونایناجرایبا-تبصره

.استمنتفی

تعلقسبببهقانوناینموضوعمستقیمهایمالیاتسایرودرآمدتحصیلتاریخکهدرآمدهاییبرمالیات-۱۷4 ماده 

مشمولدرآمدتشخیصوتعییننظرازوتلقیمالیاتیبقایایعنوانبهباشدمی۱۳۴۵ازبعدو۱۳۶۸سالازقبلآنها

ورسیدگیلحاظازودرآمدتحصیلزمانقانونیاحکامتابعزمانمرورومؤدیانتکالیفومالیاتیهاینرخومالیات

.بودخواهدقانوناینمقرراتتابعتصفیهترتیب

تاریختاوباشدمی۱۳۴۶سالازقبلموردحسبآنهاتعلقیامربوطدرآمدتحصیلسالکههاییمالیات-۱ تبصره 

.بودنخواهدمطالبهقابلباشدنشدهپرداختقانوناینتصویب

ازقبلآنبعدیاصالحاتو۱۳۴۵ماهاسفندمصوبمستقیمهایمالیاتقانون۱۸۰مادهموضوعانتقاالت-۲ تبصره

مربوطورثهاالرثسهمبهقانونایناجرایازبعددهندهانتقالفوتصورتدراستگرفتهصورتقانونایناجرای

.شدخواهدوصولقبلیپرداختیاالرثسهموضعازپسقانونایندرمربوطمقرراتطبقمتعلقمالیاتواضافه
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اموروزارتپیشنهادبهباریکسالدوهرتورمنرخباهماهنگقانون،ایندرمندرجهاینصابکلیه-۱۷5 ماده

.استتعدیلقابلوزیرانهیأتتصویبوداراییواقتصادی

یاوقطعیصورتبهتمبرابطالطریقازراقانوناینموضوعمالیاتتواندمیکشورمالیاتیامورسازمان-۱۷۶ ماده

.نمایدوصولتشخیص

موقعبهداراییواقتصادیاموروزیرتصویبازپسوتهیهکشورمالیاتیامورسازمانتوسطمادهایناجرایینامهآیین

.شودمیگذاردهاجرا



 مؤدیان وظایف :پنجم فصل

بههستندآنتسلیمبهمکلفموردحسبکهراقانوناینموضوعهایاظهارنامهتوانندمیمالیاتیمودیان-۱۷۷ ماده

نمایندتسلیمسکونتمحلحوزهمالیاتیممیزیدفتربهرسیداخذباتفکیک بایدمذکورمالیاتیممیزاینصورتدر.

ارسالذیربطمالیاتیحوزهبهاقدامبرایروزسهظرفراتسلیمیاظهارنامهونمودهمنعکسمودیپروندهدررامراتب

مالیاتیممیزدفتربهآنتسلیمحکمدرمترتبآثارلحاظازسکونتمحلحوزهمالیاتیممیزبهاظهارنامهتسلیم.دارد

دردیگریحوزهممیزیدفتربهاشتباهاًراخوداظهارنامهمودیکهنیزمواردیشاملمادهاینحکم.بودخواهدمربوط

.بودخواهدنمایدتسلیممربوطشهرستان

موجببهمالیاتیمؤدیکهاوراقیسایریااظهارنامهتسلیمبرایمقررموعدیامهارتروزآخرینهرگاه-۱ تبصره 

یاتعطیلازبعدروزاولینگرددعمومییارسمیتعطیالتیاتعطیلبامصادفباشدمیآنتسلیمبهمکلفمقررات

.شدخواهدمحسوبمذکوراوراقیااظهارنامهتسلیمجهتمقررموعدیامهلتجزءموردبرحسبمزبورتعطیالت

ومؤسساتهمچنینودارنداقامتایرانازخارجدرکهمودیانیمالیاتپرداختواظهارنامهتسلیم-۲ تبصره

آنهانمایندهبعهدهباشندایراندرنمایندهدارایچنانچهاست،کشورازخارجدرآنهااصلیمرکزکههائیشرکت

.بودخواهد

اعالممحلمالیاتیامورادارهبهکتباًرامراتبفعالیتشروعتاریخازماهچهارظرفمکلفندمشاغلصاحبان-۳ تبصره

.نمایند

٪۱۰)درصددهمعادلایجریمهمشمولمقررمهلتدرفوقتکلیفدادنانجامعدم موجبنیزوقطعیمالیات(

درحکماین.بودخواهدمالیاتیامورادارهتوسطشناساییتاریختامالیاتیهایمعافیتوتسهیالتکلیهازمحرومیت

.بودنخواهداست،گردیدهصادرفعالیتمجوزیاپروانهربطذیمراجعطرفازآنهابرایکهمشاغلیصاحبانمورد

آنتسلیمبهمکلفمقرراتموجببهمالیاتیمؤدیکهاوراقیسایریامالیاتیاظهارنامهکهمواردیدر-۱۷۸ ماده

مربوطمراجعبهتسلیمتاریخاحراز،صورتدرپستادارهبهتسلیمتاریخگرددمیواصلپستادارهوسیلهبهباشدمی

.شدخواهدتلقی

بهراآنهاازیکیاستمکلفباشدداشتهخودسکونتبرایمتعددیهایمحلمؤدیکهصورتیدر-۱۷۹ ماده

محلرامؤدیسکونتهایمحلازیکهرتواندمیمالیاتیامورادارهوگرنهنمایدمعرفیاصلیسکونتمحلعنوان

.نمایدتلقیاصلیسکونت
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درایراناسالمیجمهوریدولتسیاسییامالیهاینمایندگیگواهیارائهباکهایرانیحقیقیشخصهر-۱۸۰ ماده 

ازاستپرداختهمالیاتمقیمبعنوانخارجکشورهایازیکیدرخودمالیاتییکسالدرآمدازکهکندثابتخارج

:زیرمواردازیکیدرمگرشدخواهدشناختهکشورازخارجمقیمسالآندرمالیاتیلحاظ

.باشدبودهشغلیدارایایراندرمزبورمالیاتیسالدر-۱

.باشدداشتهسکونتایراندرمتناوباًیامتوالیاًماهششالاقلمزبورمالیاتیسالدر–-۲

.باشدبودهآنامثالیامعالجهیامأموریتانجاممنظورهبکشورازخارجدرتوقف-۳

مالیاتونمودهتحصیلکشورخارجازدرآمدیکهصورتیدرایرانمقیمایرانیحقوقییاحقیقیاشخاص-تبصره

خودزیانوسودحسابوترازنامهیااظهارنامهدررامذکوردرآمدوباشندپرداختهدرآمدتحصیلمحلدولتبهراآن

بهکهمالیاتیمقدارآنیاوکشورازخارجدرآنهاپرداختیمالیاتنماینداعالمقانوناینمقرراتطبقموردحسب

ازباشدکمترکدامهرگیردمیتعلقآنانمالیاتمشمولدرآمدکلبهتناسبباکشورخارجدرشدهتحصیلدرآمد

.بودخواهدکسرقابلآنهادرآمدبرمالیات

اجرایبرنظارتهدفبا(مکانیزه)ماشینیودستیازاعممؤدیانمدارکواسناددفاتر،کنترلمنظوربه-۱۸۱ ماده

واحد.شودمیایجادکشورمالیاتیامورسازماندرمالیاتیبازرسیواحدعنوانتحتواحدیمالیاتی،مقرراتوقوانین

هایهیأتاعزامبهنسبتوی،طرفازمجازاشخاصیاکشورمالیاتیامورسازمانکلرئیسارجاعحسبمذکور

اقامتگاهبهشود،میتشکیلدادگسترییادادستاننمایندهعضویتباقضائیصالحمرجعمجوزباموردحسببازرسی

اقدام(مکانیزه)ماشینیودستیازاعمتجهیزاتومدارکواسناددفاتر،نگهداریمحلومؤدیفعالیتمحلقانونی،

صورتدریاودهدمیقراربازرسیموردرامؤدیاننزدمالیسوابقواطالعاتمدارک،واسناددفاتر،کلیهوکندمی

.دهدمیانتقالربطذیمالیاتیامورادارهبهراآنهارسیدارائهبالزوم

مؤدیبههفتهدومدتظرفحداکثرراشدهمنتقلمدارکواسناددفاتر،استمکلفربطذیمالیاتیاموراداره

.نمایدعودت

سوابقومدارکواسناددفاتر،کلیهشاملمادهاینموضوعمالیسوابقومدارکواسناددفاتر،بازرسی-۱ تبصره

.استافزودهارزشبرمالیاتوقانوناینموضوعهایمالیاتبهمربوطمالی

واقعیتکتمانازحاکیسوابقیومدارکواسناددفاتر،مادهاینموضوعهیأتهایبازرسیدرچنانچه-۲ تبصره

.شودمیاعالمربطذیقانونیمراجعبهمالیاتیامورادارهطریقازمراتبشود،کشفوارداتبرمالیاتدرمورد

اسناد،دفاتر،کلیهوآورندعملبهراالزمهایهمکاریمادهاینموضوعهایهیأتباموظفندمالیاتیمؤدیان-۳ تبصره

آنهابهدسترسیرمزوکاردستورالعملو(مکانیزه)ماشینیودستیازاعمنگهداریتجهیزاتومالیسوابقومدارک

دهندقرارهاهیأتاختیاردررا ازقانون،ایندرمقررمجازاتشمولبرعالوهاستنکاف،ورتدرصمزبورمؤدیان.

.شوندمیمحروممراجعهموردسالدرآمدیمختلفمنابعمالیاتیهایمعافیت

تاریخازماهسهمدتظرفکشورمالیاتیامورسازمانپیشنهادبهمادهاینموضوعاجرائینامهآیین-4 تبصره

.رسدمیدادگستریوداراییواقتصادیاموروزیرانتصویببهمشترکاً(۱/۱/۱۳۹۵)قانوناینشدناالجراءالزم



 ثالث اشخاص وظایف :ششم فصل
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کهکسهرهمچنینوباشندمیدیگرانمالیاتپرداختبهمکلفقانوناینمقرراتمطابقکهکسانی-۱۸۲ ماده

قانونایندرمقررتکالیفانجامازخودداریاثربرکهکسانیوباشدکردهضمانتیاتعهدرادیگریمالیاتپرداخت

وصولاجرایقانونیمقرراتطبقبدهیوصولنظرازومحسوبمودیحکمدراندشدهشناختهایجریمهمشمول

.شدخواهدرفتارآنانباهامالیات

قبالًبایدملکقطعیانتقالونقلبرمالیاتگیردمیانجامثبتادارهوسیلهبهملکانتقالکهمواردیدر-۱۸۳ ماده

انتقالبهاقدامانتقالسنددرذیصالحمالیاتیامورادارهازصادرهمفاصاحسابشمارهذکرباثبتادارهوشودپرداخت

.نمودخواهدملک

رسندمیثبتبهماهطولدرکهرامؤسساتیوهاشرکتکاملفهرستماههرآخردرمکلفندثبتادارات-۱۸4 ماده

ثبتبهقانونیدفترکهراحقوقییاحقیقیاشخاصنامنیزوموجودمؤسساتوهاشرکتمورددرحاصلهتغییراتو

.دارندارسالمؤسسهاقامتمحلمالیاتیامورادارهبهآنهایشمارهوشدهثبتدفاترتعدادذکربااندرسانده

اینسومبابششمواولفصولهمچنینودومبابازچهارمفصلبهمربوطمعامالتکهمواردیکلیهدر-۱۸5 ماده

تاراماههرمعامالتخالصهفهرستمکلفندرسمیاسناددفاترصاحبانگیردمیصورترسمیسندموجببهقانون

.نمایندتسلیممحلدرذیربطمالیاتیامورادارهبهرسیداخذمقابلدربعدماهپایان

مراجعطرفازحقوقییاحقیقیاشخاصکاریاکسبپروانهوبازرگانیکارتتمدیدیاتجدیدیاصدور-۱۸۶ماده

قطعیمالیاتیبدهیپرداختترتیبیاپرداختبرمبنیذیربطمالیاتیامورادارهازگواهیارائهبهمنوطدارصالحیت

مسئولیتمؤدیبامزبورهایمالیاتپرداختبهنسبتامرمسئوالنحکماینرعایتعدمصورتدروباشدمیشده

.داشتخواهندتضامنی

مؤسساتسایروهابانکطرفازمشاغلصاحبانهمچنینوحقوقیاشخاصبهبانکیتسهیالتاعطای-۱ تبصره

:بودخواهدذیلهایگواهیاخذبهمنوطاعتباری

.شدهقطعیمالیاتیبدهیپرداختترتیبیاپرداختگواهی-۱

مؤسساتسایروهابانکبهشدهارائهمالیهایصورتازاینسخهوصولبرمبنیمربوطمالیاتیامورادارهگواهی-۲

.اعتباری

ابالغوتعیینایراناسالمیجمهوریمرکزیبانکوکشورمالیاتیامورسازمانتوسطتبصرهایناجرائیضوابط

.شدخواهد

شدهقطعیمالیاتمشمولدرآمدهزاردریکمعادلمبلغیشودمیدادهاجازهکشورمالیاتیامورسازمانبه-۲ تبصره

مشاغلدرآمدصاحبان بودجهمصوباعتباراتحدوددرتانمودهمنظورخزانهدرمخصوصحسابدرووصولرا

.نمایدپرداختنمایندمیهمکاریمالیاتوصولوتشخیصامردرکهایحرفهمجامعوصنفیهایتشکلبهساالنه

.استمستثنیمغایرمقرراتکلیهومالیاتشمولازمادهایناستنادبهپرداختیوجوه

ازاعممالیاتیبدهیکههاییشرکتومؤسساتمدیراناسامیاست،مکلفکشورمالیاتیامورسازمان-۳ تبصره

مدیرههیأتاعضایوعاملمدیرانازیکهراسامیهمچنینودارندافزودهارزشبرمالیاتومستقیممالیات
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ازاقتصادینظامدرغیرواقعیمعامالتانجامبرمبتنی(صورتحساب)اسنادصدورعلتبهکههاشرکتومؤسسات

.کنداعالمهاشرکتثبتادارهبهآنانمشخصاتهمراهبهرااندیافتهقطعیمحکومیتکشورمالیاتیومالیامورجمله

آنمدیرههیأتدرآنهاعضویتثبتهمچنینواشخاصایننامبهمؤسسهیاشرکتثبتاستموظفمذکوراداره

ازمالیاتیمفاصاحساباخذوتکلیفتعیینبهمنوطمالیاتیبدهکارانبرایرامؤسساتوهاشرکتسایروشرکت

.کندکشورمالیاتیامورسازمان

هاشرکتثبتادارهنیزمادهایندرمندرجواقعیغیرمعامالتانجامبرمبتنی(صورتحساب)اسنادصدورتخلفدر

آنمدیرههیأتدرآنهاعضویتثبتهمچنینویادشدهاشخاصنامبهمؤسسهیاشرکتثبتانجامازاستموظف

.کندخودداریسالسهمدتبهمؤسساتوهاشرکتسایروشرکت

تلقیفعالیتفاقدسالپنجطیکهراحقوقیاشخاصفهرستاستمکلفکشورمالیاتیامورسازمان-4 تبصره

کنداعالمکشورامالکواسنادثبتسازمانبهشوندمی امورسازماناعالمتاریخازاستمکلفمذکورسازمان.

مالیاتیامورسازمانمالیاتیمفاصاحسابخذابهمنوطرااشخاصاینمورددرتغییراتهرگونهثبتکشورمالیاتی

.کندکشور

اینسومبابششمواولفصولهمچنینودومبابازچهارمفصلموضوعمعامالتکهمواردیکلیهدر-۱۸۷ ماده

معامله،سندفسخیااقالهیاوثبتازقبلمکلفندرسمیاسناددفاترصاحبانگیردمیصورترسمیاسنادموجببهقانون

یاوملکوقوعمحلمالیاتیامورادارهبهموردنظرمعاملهموضوعونوعچگونگیوکاملمشخصاتوشرحبارامراتب

معاملهسندفسخیااقالهیاثبتبهاقداممعاملهانجامگواهیکسبازپسواعالمموردحسبمؤدیسکونتمحل

.نمایندقیدمعاملهسنددرراآنصدورمرجعوشمارهونمودهموردحسب

موردبهمربوطمالیاتیهایبدهیوصولازپسدفترخانه،اعالمتاریخازروزدهظرفحداکثرمعاملهانجامگواهی

مالیاتمحل،واگذاریحقمالیاتوصولهمچنینوامالکاجارهدرآمدبرمالیاتقبیلازذیربط،مؤدیازمعامله

.شدخواهدصادرموردحسبامالکقطعیانتقالونقلمالیاتواتفاقیدرآمدمالیاتمعامله،موردمحلشغلی

مالیاتیاختالفحلمراجعدرنوبتازخارجامر،پروندهباشداختالفموردمشخصه،مالیاتمیزانچنانچه-۱ تبصره 

مراجعطرفازرأیصدورورسیدگیازقبلگواهیاخذبهتمایلمؤدیاگروشدخواهدرسیدگیقانوناینموضوع

اوراقنامه،بیمهسفته،قبیلازمعتبرتضمینیاسپردهاخذومؤدیقبولموردمالیاتوصولباباشدداشتهاختالفحل

.شدخواهدصادرمعاملهانجامگواهیاالختالفمابهمبلغمعادل...وملکیوثیقهبهادار،

ودادگستریصندوقدرمحلواگذاریحقبهمربوطوجوهها،دادگاهاحکامموجببهکهمواردیدر-۲ تبصره

مالیاتمربوط،مالیاتیامورادارهازاستعالمضمنمکلفندذینفعبهپرداختموقعدرمسئوالنگردد،میتودیعآنامثال

.نمایندواریزکشورمالیاتیامورسازمانحساببهوکسررامتعلق

وغیرمنقولومنقولاموالبهنسبت(بالعزل)وکالتیاسنادتنظیمبهنسبتکهموردهردررسمیاسناددفاتر-۳ تبصره

مالیاتیامورسازمانبهماهیکمدتظرفحداکثرراتنظیمیاسنادازنسخهیکموظفندنمایند،میاقداممالیحقوق

کنندارسالکشور مسؤولقانون،این(۲۰۰)مادهدرمقررمجازاتوجریمهبرعالوهتبصره،اینحکمازمستنکف.

.استدولتبهواردهخسارتوزیانجبران
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قانوناینشدناالجراءالزمتاریخازسالیکمهلتظرفاستمکلفکشورمالیاتیامورسازمان-4 تبصره

انتقالموردملکبدهیمیزاناعالمبهنسبتامالکواسنادثبتسازمانالکترونیکثبتسامانهبهاتصالبا(۱/۱/۱۳۹۵)

کنداقدامرسمیاسناددفاترطریقازآنیصورتبهمالیاتیحساببهآنواریزوخذاامکانو واسنادثبتسازمان.

برایراکشورامالکواسنادثبتسازمانالکترونیکثبتسامانهبهبرخطدسترسیامکاناستمکلفکشورامالک

.کندفراهممادهاینمفاداجرایجهتکشورمالیاتیامورسازمان

آنهابرایقانوناینموجببهکهمنقولغیرومنقولهایداراییواموالانتقالونقلثبتمادهاینمفاداجرایازپس

استممنوعانتقال،موردقطعیمالیاتیبدهیپرداختازقبلاست،شدهوضعمالیات مالیاتپرداختدرمتخلف،.

.داردتضامنیمسؤولیتمتعلقه

کشور،امالکواسنادثبتسازمانالکترونیکثبتسامانهبهکشورمالیاتیامورسازماناتصالازپسکهصورتیدر

اسنادسردفتروالیهمنتقلٌنکنداعالممذکورسامانهطریقازرامعاملهموردملکمالیاتیبدهیکشورمالیاتیامورسازمان

.داشتنخواهندمسؤولیتیمعاملهموردملکمالیاتیبدهیقبالدررسمی

شدناالجراءالزمتاریخازماهششمدتظرفوشودمیتهیهمذکورهایسازمانهمکاریبامادهایناجرائینامهآیین

.رسدمیقضائیهقوهرئیستصویببه(۱/۱/۱۳۹۵)قانوناین

تمبروکالتنامههررویدرمقررمیزانبهقانوناینمقرراتاساسبرمکلفندتمبرابطالوفروشمتصدیان-۱۸۸ ماده

گواهیوثبتشودنگهداریوکالازیکهروسیلهبایدمصرفیتمبرجهتاختصاصاًدفتریدرراآنمیزانوباطل

عدمموجباتازوگرنهشودارائهمالیاتیامورادارهبهوکیلمالیاتیحساببهرسیدگیموقعدربایدمزبوردفتر.نمایند

.بودخواهدمالیاتینظرازوکیلدفترقبول



 مالیاتی جرایم و تشویقات :هفتم فصل 

وزیانوسودحسابوترازنامهمتوالیسالسهطیچنانچهحقیقیاشخاصهمچنینوحقوقیاشخاص-۱۸۹ ماده

سهمالیاتاصلدرصدپنجمعادلوباشندکردهپرداختمالیاتیاختالفحلهایهیأتقبولموردآنانمدارکودفاتر

هایوصولیمحلازحسابیخوشجایزهعنوانبهقانوناین۱۹۰مادهدرمقررمزایایازاستفادهبرعالوهمذکورسال

.شدخواهدمنظورآنانبعدسنواتحسابدریاپرداختجاری

.بودخواهدمعافمالیاتپرداختازمزبورجایزه

بدهیازحسابیخوشجایزهعنوانبهمقررسررسیدتامؤدیپرداختیهایمالیاتازدرصدچهارمعادل-۱۹۰ ماده 

ایجریمهمشمولشودپرداختمقررسررسیدازماهچهارحداکثرازپسمالیاتهرگاهوشدخواهدکسراومالیاتی

سررسیددراقساطپرداختوتقسیطصورتدروبودخواهدمقررسررسیدتانشدهپرداختمالیاتدرصددهمعادل

شدخواهدبخشودهمذکورجریمهنصفمقرر قانوناینمقرراتموجببهکههاییمالیاتشاملمادهاینحکم.

.بودنخواهدنمایندمیپرداختمؤدیمالیاتعنوانبهدیگراشخاص

توافقکلممیزبایاوقبولراصادرهتشخیصبرگمؤدیهرگاهقانوناین۲۳۹مادهدرمذکورموارددر-۲ تبصره 

قانونایندرمقررجرائمدرصدهشتادازکنداقدامآنپرداختترتیبیامتعلقهمالیاتپرداختبهنسبتیاونماید

.بودخواهدمعاف
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ازمالیاتشدنقطعیتاریختامالیاتتشخیصبرگبهنسبتمؤدیاعتراضوصولتاریخفاصلهچنانچه-۲ تبصره

٪۵/۲)درصدنیمودوجریمهنماید،تجاوزسالیک سالیکازبیشزمانمدتبهنسبتمادهاینموضوعماهدر(

بودنخواهدمؤدیازمطالبهقابلمالیاتقطعیبرگابالغتاریختامذکور استمکلفکشورمالیاتیامورسازمان.

آناناعتراضتسلیمتاریخازپسسالیکتاحداکثرمؤدیانمالیاتیافتنقطعیتورسیدگیکهنمایداتخاذترتیباتی

.پذیردصورت

ازخارجبرمبنیابرازیدالیلبهتوجهبامؤدیدرخواستبهبناقانونایندرمقررجرایمازقسمتییاتمام-۱۹۱ ماده

عدمبودناختیار موافقتوتشخیصبهمؤدیحسابیخوشومالیاتیسوابقگرفتندرنظریاومقررتکالیفانجام

.باشدمیشدنبخشودهقابلکشورمالیاتیامورسازمان

بهمکلفمالیاتپرداختبابتازقانوناینمقرراتموجببهکهاونمایندهیامؤدیکهمواردیکلیهدر-۱۹۲ ماده

بخشودگیقابلغیرجریمهمشمولنکند،اقداممقررموعددرآنتسلیمبهنسبتچنانچهاستمالیاتیاظهارنامهتسلیم

(%۱۰)درصددهوقانوناینموضوعمشاغلصاحبانوحقوقیاشخاصبرایمتعلقمالیات(%۳۰)درصدسیمعادل

.باشدمیمؤدیانسایربرایمتعلقمالیات

.استجارینیزواقعیغیرهایهزینهیاوتسلیمیهایاظهارنامهدرشدهکتماندرآمدهایمورددرمادهاینحکم

زمانیمواعدوتنظیمنحوهمورددرمالیاتیمؤدیانوظایفوتکالیفاستمکلفکشورمالیاتیامورسازمان -تبصره

عموماطالعبهجمعیارتباطوسایلسایروکثیراالنتشارهایروزنامهملی،رسانهطریقازرامالیاتیاظهارنامهتسلیم

.برساند

هستندقانونیدفاترنگهداریبهمکلفآنبهمربوطمقرراتوقانوناینموجببهکهمؤدیانیبهنسبت -۱۹۳ ماده

مالیاتدرصدبیستمعادلایجریمهمشمولدفاترارائهعدمیازیانوسودحسابوترازنامهتسلیمعدمصورتدر

.بودخواهندمتعلقمذکورمواردازیکهربرای

درمقررمعافیتازاستفادهعدمموجبمعافیتدورهدرزیانوسودحسابوترازنامهواظهارنامهتسلیمعدم -تبصره

.شدخواهدمربوطسال

صورتیدرگیرد،میقراررسیدگیموردقانوناین۱۵۸مادهمقرراتاجرایدرآنهااظهارنامهکهمودیانی -۱۹4 ماده

باشدداشتهاختالفدرصدپانزدهازبیشمودیطرفازشدهاظهاررقمباقطعیمشخصهمالیاتمشمولدرآمدکه

ازقطعیمشخصهمالیاتابالغازبعدسالسهتابودنخواهدنیزبخشودنقابلکهمربوطمقررجرایمتعلقبرعالوه

.شدخواهندمحرومنیزهامالیاتقانوندرمقررهایبخشودگیوتسهیالتهرگونه

قانوناین۱۱۴مادهموضوعاظهارنامهتسلیمعدملحاظازحقوقیشخصمدیرانآخرینتخلفجریمه -۱۹5 ماده

شدهپرداختسرمایهدرصدیکودرصددوازعبارتستترتیبهبواقعخالفاظهارنامهتسلیمبامقررمهلتظرف

.انحاللتاریخدرحقوقیشخص

مالیاتیامورتصفیهازقبلحقوقیشخصدارائیتقسیممورددرتصفیهمدیرانیامدیرتخلفجریمه -۱۹۶ ماده

مدیرازکهبودخواهدمتعلقمالیات%۲۰معادلقانوناین۱۱۸مادهموضوعمقررتأمینسپردنازقبلیاحقوقیشخص

.گرددمیوصولتصفیهمدیرانیا
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بکهاشخاصیبهنسبت -۱۹۷ ماده یاقراردادیافهرستیاصورتتسلیمبهمکلفقانوناینمقرراتشرحه

تسلیمواقعبرخالفیاوخودداریمقررموعددرآنهاتسلیمازکهصورتیدرباشند،میمودیبهراجعمشخصات

مبلغکل%۱پیمانکاریخصوصدروپرداختیحقوق%۲۰ازبودخواهدعبارتحقوقمورددرمتعلقجریمهنمایند

.بودخواهنددولتبهواردهزیانجبرانمسوولمتضامناًمودیبادرهرحالوقرارداد

غیرحقوقیاشخاصمدیرانهاشرکتسایردروحقوقیاشخاصتصفیهمدیرانمنحله،هایشرکتدر-۱۹۸ ماده

اشخاصکههاییمالیاتهمچنینوحقوقیاشخاصدرآمدبرمالیاتپرداختبهنسبتفردی،یاجمعیطوربهدولتی

دوراندروباشندمیآنایصالیاوصولیاکسربهمکلفافزودهارزشبرمالیاتقانونوقانوناینموجببهحقوقی

هاضامنمراجعهازمانعمسؤولیتاین.داشتخواهندتضامنیمسؤولیتحقوقیشخصباباشدشدهقطعیآنهامدیریت

.نیستحقوقیشخصبه

دیگرمؤدیانمالیاتایصالوکسربهمکلفقانوناینمقرراتموجببهکهحقوقییاحقیقیشخصهر -۱۹۹ ماده

خواهدمالیاتپرداختدرمؤدیباکهتضامنیمسؤولیتبرعالوهمقررهوظایفانجامازتخلفصورتدراست

مالیات(%۵/۲)درصدنیمودوومقررموعددرنشدهپرداختمالیات(%۱۰)درصددهمعادلایجریمهمشمولداشت،

.بودخواهدپرداخت،سررسیدازتأخیرمدتبهنسبتماههرازایبه

مادهاینموضوع(%۵/۲)درصدنیمودوجریمهاینصورتدرشود،پرداختوجوهکنندهدریافتتوسطمالیاتچنانچه

.شدخواهدوصولومطالبهمالیات،ایصالوکسربهمکلفینازمزبورمؤدیتوسطمالیاتپرداختتاریختا

گردیدهمقرررسمیاسناددفاتربرایایوظیفهیاوتکلیفقانوناینمقرراتموجببهکهموردهردر -۲۰۰ ماده 

مربوط،متعلقهایمالیاتیامالیاتپرداختدرمؤدیباسردفترتضامنیمسئولیتبرعالوهتخلفصورتدراست

رعایتبانیزششدرجهتعزیریحبسمجازاتبهتکرارمورددروبودخواهدنیزآن%۲۰معادل،ایجریمهمشمول

.شدخواهدمحکوممربوطمقررات

اسنادودفاتربهیازیانوسودحسابوترازنامهبهعمدوعلمرویازمالیاتازفرارقصدبهمؤدیهرگاه -۲۰۱ ماده

براییانمایداستناداستشدهتنظیموتهیهحقیقتبرخالفوباشدمیعملمالکمالیاتتشخیصبرایکهمدارکیو

وهاجریمهبرعالوهکندخودداریزیانوسودحسابوترازنامهومالیاتیاظهارنامهتسلیمازمتوالیسالسه

.شدخواهدمحروممذکورمدتدرقانونیهایبخشودگیوهامعافیتکلیهازقانونایندرمقررهایمجازات

میزانکهمالیاتیبدهکارانخروجازتواندمیکشورمالیاتیامورسازمانیاداراییواقتصادیاموروزارت -۲۰۲ ماده

درصدبیستازربطذیقانونیمراجعازبرداریبهرهپروانهدارایتولیدیحقوقیاشخاصبرایازآنهاقطعیبدهی

تولیدیحقیقیاشخاصوحقوقیاشخاصسایرریال،(۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵)میلیاردپنجمبلغیاوشدهثبتسرمایه(۲۰%)

میلیونیکصدازحقیقیاشخاصسایروریال(۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲)میلیارددویاوشدهثبتسرمایه(%۱۰)درصددهاز

(۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ نمایدجلوگیریکشورازاستبیشترریال( اشخاصمسئولمدیرانیامدیرمورددرمادهاینحکم.

بهکههاییمالیاتیاحقوقیشخصدرآمدبرمالیاتازاعمحقوقیشخصمالیاتیقطعیبدهیبابتخصوصیحقوقی

نیزبودهآنانمدیریتدورانبهمربوطوباشدمیآنایصالوکسربهاستمکلفحقوقیشخصقانوناینموجب

.باشندمیمادهایناجرایبهمکلفمزبورسازمانیاوزارتاعالمباذیربطمراجع.استجاری
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یاوهمسربهخوداموالانتقالونقلبهاقداممالیاتپرداختازفرارقصدبهمالیاتیمؤدیانکهصورتیدر -تبصره

.نمایداقدامقضاییمراجعطریقازمذکوراسنادابطالبهنسبتتواندمیکشورمالیاتیامورسازماننمایندفرزندان



 ابالغ :هشتم فصل

مودیبخودگاههر.گردداخذرسیدثانینسخهدروابالغمودیشخصبهبایدکلیبطورمالیاتیاوراق-۲۰۳ ماده

گرددابالغاومستخدمینیابستگانازیکیبهاوکارمحلیاسکونتمحلدربایدمالیاتیاوراقنشودپیدادسترسی

مودیبینوبودهکافیابالغمورداوراقاهمیتتمیزبرایاشخاصاینظاهریسنابالغمأمورنظرهباینکهبرمشروط

.نباشدمنفعتتعارضداردمیدریافترااوراقکهشخصیو

دریانماینداستنکافهابرگگرفتنازاومستخدمینیابستگانویحضورعدمصورتدریامؤدیهرگاه -۱ تبصره 

حضورعدمیااوراقگرفتنازآنانامتناعبایدابالغمأمورنباشندمحلدرمذکوراشخاصازیکهیچکهصورتی

مؤدیکارمحلیاسکونتمحلدرببهرااوراقاولنسخهونمودهقیدنسخهدوهردرمحلدررافوقاشخاص

.شودمیمحسوبمؤدیبهابالغتاریخوتلقیقانونیشدهابالغفوقترتیببهکهمالیاتیاوراق.نمایدالصاق

مأمور.نمایداستفادهسفارشیپستخدماتازمالیاتیاوراقابالغبرایتواندمیکشورمالیاتیامورسازمان -۲ تبصره

وکنداخذرسیدثانینسخهدروابالغمحلدراومستخدمینوبستگانیامؤدیشخصبهرامالیاتیاوراقبایدپست

وقیدمذکوراوراقنسخدرراموضوعاینپستمأمورکنند،امتناعاوراقگرفتنازیادشدهاشخاصیامؤدیچنانچه

.دهدمیعودتمالیاتیادارهبهرااولنسخهوکندمیالصاقشدهتعییننشانیبهرادومنسخه

اینازپسروزپانزده»عبارتمراجعه،تاریخقیدباپستمأمورنباشند،محلدرشدهیاداشخاصازیکهیچهرگاه

اولنسخهوکندمیالصاقشدهتعییننشانیبهرادومنسخهوقیدمذکوراوراقدررا«شدخواهدمراجعهمجدداًتاریخ

دهدمیعودترا وقیداوراقذیلدرراامراینفوقاشخاصحضورعدمصورتدربعدیمراجعهدرپستمأمور.

ترتیببدینکهاوراقی.دهدمیعودتمالیاتیادارهبهرااولنسخهوکندمیالصاقشدهتعییننشانیبهرادومنسخه

.شودمیمحسوبشدهابالغالصاق،تاریخازشوندمیالصاق

.نمایدامضاءوتصریحمالیاتیاوراقدومواولنسخهدررامراتببایدابالغمأمور -۲۰4 ماده

.عددوحروفهبسالوماهوروزتعیینباابالغتاریخومحل-الف

.داردمؤدیبانسبتیچهاینکهتعیینباشدهابالغاوبهاوراقکهکسینام-ب

.قانوناین۲۰۳مادهتبصرهمورددرآنانکاملنشانیباگواهانمشخصاتونام-ج

مقامقائمیارئیسبهبایدمالیاتیاوراقباشددولتبهوابستهمؤسساتیادولتیاداراتازیکیمودیاگر -۲۰5 ماده

.گرددابالغمؤسسهیاادارهآندفتررئیسیارئیس

کهدیگریاشخاصیامدیربهبایدمالیاتیاوراقباشدحقوقیاشخاصسایریاتجارتیشرکتمودیاگر -۲۰۶ ماده

.شودابالغدارندامضاءحقشرکتطرفاز

مجرینیزحقوقیاشخاصسایروتجاریهایشرکتمورددرآنتبصرهوقانوناین۲۰۳مادهمقررات -تبصره

.است
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غیردروکندمعرفیمالیاتیاوراقابالغمحلیاسکونتیاکارمحلبعنوانرامحلیمودیکهمواردیدر -۲۰۷ ماده

اثریودلیلپروندهدروشودابالغمودیسکونتیاکارمحلبعنوانمحلیدرمالیاتیاوراقکهصورتیدرمورداین

سکونتمحلبعنواندیگریمحلکهمادامیباشدنکردهایرادنشانیاینبهوبودهموضوعاینازمودیاطالعازحاکی

.استصحیحوقانونینشانی،مانهبهمالیاتیاوراقابالغنکنداعالمکاریا

ادارهحوزهکثیراالنتشارروزنامهدرنوبتیکمالیاتیاوراقنباشددستدرمؤدینشانیکهمواردیدر -۲۰۸ ماده

امورادارهحوزهبهمحلتریننزدیککثیراالنتشارروزنامهدرنباشدروزنامهمزبورمحلدراگرومحلمالیاتیامور

.شدخواهدمحسوبمؤدیبهابالغحکمدرآگهیاین.شودمیآگهیمرکزکثیراالنتشارهایروزنامهازیکییامالیاتی

قانونیتکلیفومقررمهلتمراجعه،محلمربوط،مطالببرعالوهبایدشدهابالغمالیاتیاوراقمتندر -۱ تبصره

.باشدشدهدرجمودی

هبمالیاتیاوراقنباشدمشخصقانوناین۲۰۷مادهطبقآنهانشانیکهمستغالتمالیاتمودیانمورددر -۲ تبصره

.شدخواهدابالغاستمطالبهموردآنمالیاتکهمستغلیمحلبهقانوناین۲۰۳مادهتبصرهدرمذکورترتیب

دراستگردیدهمقررقانونایندرکهمواردیدرجزابالغ،بهراجعمدنیدادرسینامهآئینمقررات -۲۰۹ ماده

.شدخواهداجرامالیاتیاوراقابالغمورد



 مالیات وصول :نهم فصل

امورادارهننمایدپرداختقطعیبرگابالغتاریخازروزدهظرفراخودشدهقطعیمالیاتمؤدیهرگاه -۲۱۰ ماده

ترتیبیابپردازدراخودبدهیکلیهابالغتاریخازماهیکظرفکندمیابالغاوبهاجراییبرگموجببهمالیاتی

.بدهدمالیاتیامورادارهبهراآنپرداخت

شدهپرداختمبلغمالیاتی،سالبدهی،قطعیتشخیصمدارکمالیات،مبلغونوعبایداجرائیبرگدر -۱ تبصره

.گردددرجمتعلقجریمهوقبلی

-میتلقیقطعیمالیاتبعنوانتسلیمیترازنامهیااظهارنامهدرمذکورمودیقبولموردمالیاتازقسمتآن -۲ تبصره

.استوصولقابلاجرائیعملیاتطریقازوشود

ترتیبیانکندپرداختکالًرامطالبهموردمالیاتمقررموعددراجراییبرگابالغازپسمؤدیهرگاه -۲۱۱ ماده

ازبدهیدرصددهاضافهبهمتعلقجرایمواصلازاعممؤدیبدهیاندازهبهندهدمالیاتیامورادارهباراآنپرداخت

.شدخواهدتوقیفمؤدیمطالباتومنقولغیریامنقولاموال

.باشدمیمالیاتیامورادارهاجرائیاتعهدهبهآناجرایدستوروتوقیفدستورصدور

:استممنوعزیراموالتوقیف -۲۱۲ ماده 

.وظیفهوبازنشستگیحقوقچهارمسهوبگیرانحقوقحقوقسومدو-۱

موجودآذوقههمچنینواستالزماوتکفلتحتافرادومودیضروریحوائجرفعبرایکهلوازمیواشیاءولباس-۲

.مودیالنفقهواجباشخاصنفقهو

.استالزممودیمعیشتحداقلتأمینبرایکهکسبوسایلوصنعتیوکشاورزیآالتوابزار-۳
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.متعارفقدربهسکونتمحل-۴

قابلوبودهمودیمالیاتیبدهیمیزانبرزائدمیشودگرفتهنظردرتوقیفبرایکهمالیارزشهرگاه -۱ تبصره

دیگریبالمعارضاموالمودیاینکهمگرشودمیمستردمازادوشدخواهدفروختهوتوقیفمالتمامنباشدتفکیک

.نمایدمعرفیفوقمیزانمعادل

استفادهموردعادتاًآنچهالبیتاثاثازنمایندمیزندگیخانهیکدرکهباشدزوجینازیکیمودیهرگاه -۲ تبصره

.شودمعلومفوقترتیبخالفآنکهمگرشودمیشناختهشوهربهمتعلقبقیهوزنبهمتعلقاستزنان

واحدتعطیلیموجبنبایداجراییعملیاتمدتدرصنعتیوکشاورزیازاعمتولیدیواحدهایتوقیف -۳ تبصره

.گرددتولیدی

باتواندمیمؤدیولیآمدخواهدعملبهمالیاتیامورادارهارزیابوسیلهبهتوقیفمورداموالارزیابی -۲۱۳ ماده

اموالارزیابیکهکندتقاضادادگستریرسمیکارشناساندستمزدبهمربوطمقرراتطبقارزیابیالزحمهحقتودیع

.آیدعملبهرسمیارزیابوسیله

منقولغیرومنقولازاعمتوقیفمورداموالفروشومزایدهوحراجآگهیبهمربوطالزماقداماتکلیه -۲۱4 ماده

انجامازپسکهصورتیدرمنقولغیراموالفروشمورددرباشدمیمالیاتیامورادارهاجرائیاتمسئولعهدهبه

امضایبرایمالکخریدار،تعیینومقررتشریفات استنادبهمالیاتیامورادارهاجرائیاتمسئولنشودحاضرسند

بهمکلفامالکواسنادثبتادارهوکردخواهدخریدارنامبهملکانتقالتقاضایمحلثبتادارهازمربوطمدارک

.استآناجرای

بدونآندومنوبتکه)آگهینوبتدوازپسکهصورتیدرشدهتوقیفمنقولغیراموالمورددر -۲۱5 ماده

ارزیابیمطابقتواندمیکشورمالیاتیامورسازمانونشودپیداآنبرایخریداری(شودمیآگهیقیمتحداقل

بهراآنبهایوتملکتوقیف،موردمالازمتعلقههزینهعالوهبهمؤدیبدهیکلمعادلدادگستریرسمیکارشناس

.نمایدمنظورمؤدیبدهیحساب

بهحاضردیگری،یاوکشورمالیاتیامورسازماننامبهمذکورمالانتقالازقبلمؤدیکهصورتیدر -۱ تبصره

متعلقههایهزینهوبدهیدرصددهاضافهبهمؤدیبدهیدریافتباکشورمالیاتیامورسازمانباشدخودبدهیپرداخت

.نمایدمیتوقیفرفعمزبورملکاز

باشدداشتهفروشجهتآمادگیاگرباشددرآمدهکشورمالیاتیامورسازمانتملکبهمالکهصورتیدر -۲ تبصره

.استمؤدیبااولویتمساویشرایطدرنمایددرخواستمؤدیو

یاحقیقیازاعماشخاص،ازدولتمطالباتبهراجعاجرائیاقداماتازناشیشکایاتبهرسیدگیمرجع -۲۱۶ ماده

بودخواهدمالیاتیاختالفحلهیأتباشدمیوصولومطالبهقابلهامالیاتاجرائیمقرراتطبقکهحقوقی به.

.استاالجراءالزمقطعیصادرهرأی.شدخواهدصادررأیورسیدگینوبتازخارجوفوریتبهمزبورشکایات

قطعیت،ازقبلمالیاتوصولکهباشداینازحاکیشکایتکهصورتیدرمستقیمهایمالیاتمورددر -۱ تبصره

بطالنبهرأیصدورضمندانستواردراشکایتمالیاتیاختالفحلهیأتهرگاهاستشدهگذاردهاجرابموقع
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صادررأیورسیدگیمودیمالیاتمشمولدرآمدبهنسبتیاصادرالزماقدامورسیدگیقرارموردحسباجرائیه

.استقطعیاختالفحلهیأتازصادرهرأی.کردخواهد

نیستقانونیمالیاتمطالبهکهباشدجهتاینازاجرائیشکایتهرگاهمستقیمغیرهایمالیاتمورددر -۲ تبصره

وقطعیبارهایندرمزبورهیأترأیوبودخواهدمالیاتیاختالفحلهیأتنیزشکایتاینبهرسیدگیمرجع

.استاالجراءالزم

-مالیاتازدستهآننیزورفتهبینازقاچاقمالبهایودولتعایداتموضوعاموالقاچاقجرایمشاملتبصرهاینمفاد

.بودنخواهدشودفصلوحلبایدخاصمراجعدربخودمخصوصمقرراتطبقکهمستقیمغیرهای

جرایمومالیاتبابتکهوجوهیازدرصدیککهشودمیدادهاجازهدارائیواقتصادیاموروزارتبه -۲۱۷ ماده

منظورخزانهدرمخصوصحسابدر(دولتیهایشرکتدرآمدبرمالیاتباستثنای)گرددمیوصولقانوناینموضوع

وصولامردرکهکسانیوکارکنانتشویقوحسابرسیومالیاتیاموردرکارمندانتربیتوآموزشمورددرونموده

ازوصولیپاداشبعنوانمادهایناستنادبهپرداختیوجوه.نمایدخرجدارندمییاوداشتهمبذولمؤثریفعالیتمالیات

.استمستثنیمغایرمقرراتکلیهومالیاتشمول

وصولیمالیاتتوزیعومالیاتوصولمیزانازگزارشیماهششهردرکهاستموظفدارائیواقتصادیاموروزارت

.نمایدتقدیماسالمیشورایمجلسدارائیواقتصادیامورکمیسیونبهرادرآمدمختلفسطوحوطبقاتبین

دادگستریودارائیواقتصادیامورهایوزارتخانهتوسطمالیاتوصولقسمتبهمربوطنامهآئین-۲۱۸ ماده

.شدخواهدگذاردهاجراءموقعهبدارائیواقتصادیاموروزارتتوسطوتصویب



 مالیاتی مراجع و تشخیص سازمان :پنجم باب

 آنها اختیارات و وظایف و مالیات تشخیص مراجع :اول فصل

امورسازمانبهقانوناینموضوعمالیاتوصولومطالبهمالیات،مشمولدرآمدتشخیصوشناسایی -۲۱۹ ماده 

فرهنگیواجتماعیاقتصادی،توسعهسومبرنامهقانون(۵۹)ماده(الف)بندموجببهکهشودمیمحولکشورمالیاتی

استگردیدهایجادایراناسالمیجمهوری ازبرخورداریواختیاراتازاستفادهوتکالیفدادنانجامنحوه.

بهقانونایندرمقرراحکاماجرایترتیباتهمچنینومالیاتیامورادارهومالیاتیمورانأمازیکهرهایصالحیت

مالیاتیامورسازمانپیشنهادبهقانوناینتصویبازپسماهششمدتظرفحداکثرکهبودخواهداینامهآیینموجب

.رسیدخواهدداراییواقتصادیاموروزیرتصویببهکشور،

-روشوارتباطاتواطالعاتفناوریازاستفادهومالیاتیجامعطرحاجرایباکشورمالیاتیامورسازمان-۱ تبصره

اظهارنامه،ارائهنحوهنام،ثبتقبیلازمواردیشاملآنبامتناسباجرائیهایرویهوترتیبات،(مکانیزه)ماشینیهای

اموراداراتتعیینومالیاتیاوراقابالغمؤدیان،اعتراضاتثبتمالیات،وصولومطالبهرسیدگی،مالیات،پرداخت

کندمیاعالموتعیینرافوقمواردانجامبرایصالحذیمالیاتی مورددرمقررقانونیمواعدشاملتبصرهاینحکم.

.نیستمالیاتپرداختومالیاتیاوراقابالغاعتراضات،ثبتاظهارنامه،تسلیم

هایفعالیتازقسمتیمؤدیان،مالیاتیامورانجامدرتسهیلمنظوربهاستمجازکشورمالیاتیامورسازمان -۲ تبصره

دولتیغیربخشبهرامالیاتوصولاجرائیعملیاتومالیاتیدادرسیمالیات،مأخذتعیینوتشخیصاستثنایبهخود
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تهیهکشورمالیاتیامورسازمانتوسطکهاستاجرائینامهآیینطبقتکالیفدادنانجاموواگذارینحوه.کندواگذار

داراییواقتصادیاموروزیرتصویببه(۱/۱/۱۳۹۵)قانوناینشدناالجراءالزمتاریخازماهششمدتظرفوشودمی

.رسدمی

و(۱۲۶)ماده،(۱۰۹)ماده(۵)تبصره،(۱۰۳)ماده(۲)تبصره،(۸۸)ماده،(۸۶)ماده،(۵۳)ماده(۹)تبصرهدر -۳ تبصره

و«روزسیظرف»،«روزدهظرف»هایعبارتجایگزینموردحسب«بعدماهپایانتا»عبارت(۱۴۳)ماده(۲)تبصره

.شودمی«روزسیظرفمنتهی»

:شودمیانجامقانونایندرزیرعبارتیاصالحات -۲۲۰ ماده

.گرددمی«داراییواقتصادیاموروزارت»عبارتجایگزین«کشورمالیاتیامورسازمان»عبارتذیلمواددر-۱

ذیلتبصرهو(۱۵۹)،(۱۵۸)موادآن،ذیل(۲)تبصرهو(۱۵۴)و(۱۱۴)،(۸۰)،(۵۷)،(۴۱)،(۴۰)،(۳۹)،(۲۹)،(۲۶)مواد

۱۸۶)،(۱۷۶)،(۱۶۹)،(۱۶۶)،(۱۶۴)،(۱۶۳)،(۱۶۰)موادآن، ۲)تبصره،(۱۹۱)و( ۲۱۵)ماده،(۲۰۳)مادهذیل( و(

(.۲۳۰)مادهتبصرهوآنذیل(۲)و(۱)هایتبصره

ممیز»،«تشخیصمأموران»،«تشخیصمأمور»هایعبارتوهاواژهجایگزین«مالیاتیاموراداره»عبارتزیرموارددر-۲

واقتصادیاموراداره»و«ممیزیدفتر»،«مالیاتیحوزهممیزیدفتر»،«مالیاتیحوزه»،«حوزه»،«مالیاتیسرممیز»،«مالیاتی

:شودمی«دارایی

و(۷۲)موادآنذیلتبصرهو(۳۹)ماده،(۳۸)ماده(۳)و(۲)هایتبصرهو(۳۵)،(۳۴)،(۳۱)،(۲۹)،(۲۷)،(۲۶)مواد

(۱۲۶)،(۱۱۷)،(۱۱۴)،(۱۱۳)مواد،(۱۰۹)ماده(۵)تبصره،(۱۰۲)و(۸۸)مواد،(۸۷)ماده(۲)و(۱)هایتبصره،(۸۰)

تبصرهو(۱۸۶)و(۱۸۵)،(۱۸۴)،(۱۸۳)،(۱۷۹)،(۱۷۰)،(۱۶۴)،(۱۶۲)،(۱۶۱)،(۱۵۶)موادآن،(۲)تبصرهو(۱۵۴)و

،(۲۳۲)موادآن،ذیلتبصرهو(۲۳۰)و(۲۲۹)،(۲۲۷)،(۲۱۴)،(۲۱۳)،(۲۱۱)،(۲۱۰)،(۲۰۸)،(۱۸۸)مواد،آنذیل

(.۲۴۹)و(۲۳۳)

حسابوترازنامهواظهارنامهتسلیمبهمکلفکهمؤدیانیطرفازمقررموعددراظهارنامهتسلیمعدم -۲۲۶ ماده

استشدهتسلیمقانونیمقررموعددرکهآنهازیانوسودوحسابوترازنامهبهرسیدگیعدمموجبهستندزیانسود

زیانوسودحسابیاترازنامهدرمذکوردرآمدورتصاینغیردر.بودنخواهدقانوناین۱۵۶مادهدرمذکورمهلتدر

.بودخواهدقطعیتسلیمی

وسودحسابیاترازنامهیااظهارنامهدرانحاءازنحویبهکهصورتیدرشودمیدادهاجازهمالیاتیمؤدیانبه -تبصره

ازتسلیمیزیان تسلیممهلتانقضاءتاریخازماهیکظرفالزممدارکارائهباباشد،شدهاشتباهیمحاسبهنظر

نمایدتسلیمموردحسبرااصالحیزیانوحسابیاترازنامهیااظهارنامهواقداماشتباهرفعبهنسبتاظهارنامه و.

.باشدمیاولاظهارنامهتسلیمتاریخمؤدیاظهارنامهتسلیمتاریخدرهرحال

پسهمچنینوشودمیقبولموردحسبمؤدیزیانوسودوحسابوترازنامهواظهارنامهکهمواردیدر -۲۲۷ ماده

الرأسعلیتشخیصاز راآندرآمدکهاستداشتههاییفعالیتمؤدیشودثابتچنانچهتشخیص،برگصدورو

محاسبهبابایدمالیاتاندنبودهمطلعآنازتشخیصبرگصدورموقعدرمالیاتیامورادارهیاواستنمودهکتمان

.شودمطالبهقانوناین۱۵۷مادهدرمقررمهلترعایتباآنالتفاوتمابهوتعیینمذکورهایفعالیتازناشیدرآمد
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مودیاساساًیاونشودواقعقبولموردمودیزیانوسودحسابوترازنامهیااظهارنامهکهمواردیدر -۲۲۸ ماده

خواهدمطالبهوتشخیصقانوناینمقرراتطبقمودیمالیاتباشد،نکردهتسلیمقانونیمقررموعددررامزبوراوراق

.شد

ودفاترکلیهبهمؤدیدرآمدهرگونهتشخیصیااظهارنامهبهرسیدگیبرایتوانندمیمالیاتیاموراداره -۲۲۹ ماده

نفعبهبعداًوگرنهباشدمیآنهاتسلیموارائهبهمکلفمالیاتمؤدیونمایندرسیدگیومراجعهمربوطمدارکواسناد

درآنهاارائهکهشودمعلومدرآمدقطعیتشخیصازقبلآنکهمگربودنخواهداستنادقابلسالآنمالیاتیاموردراو

.استنبودهمیسرمؤدیاختیارحدودازخارجعللیبهقبلیمراحل

مدارکواسنادبهمؤدیواقعیدرآمدتشخیصبرایاختالفحلمراجعکهبودنخواهدآنازمانعمادهاینحکم

.نماینداستنادمؤدیطرفازشدهارائه

درمذکوراشخاصاستثناءبهثالثاشخاصنزددرآمدتحصیلازحاکیاسنادومدارککهمواردیدر -۲۳۰ ماده

یااصلهمچنینودفاترمالیاتی،امورادارهمطالبهومراجعهبامکلفندثالثاشخاصباشدموجودقانوناین ۲۳۱ماده

درکهصورتیدروگرنهدهندارائهرااومشخصاتیامؤدیدرآمدبهمربوطاطالعاتهرگونهومربوطاسنادرونوشت

استنکافثبوتمرجع.شدخواهندمحکومدولتبهواردهزیانجبرانبهشوددولتمتوجهزیانیآنهااستنکافایناثر

ازخارجومالیاتیانتظامیدادستانیاعالمباکهاستقضاییصالحمراجعدولتبهواردهزیانتعیینوثالثاشخاص

.نمودخواهندرسیدگیموضوعبهنوبت

سازمانمالیات،مالیاتیامورادارهدرخواستموردمدارکواسنادارائهدرثالثاشخاصاستنکافموارددر -تبصره

.بنمایدمذکورمدارکواسنادارائهبهمکلفکشورکلدادستانطریقازراثالثاشخاصتواندمیکشورمالیاتیامور

.بودنخواهدمالیاتیامورادارهاقداماتمانعموضوعقضاییتعقیب

نهادهایودولتیهایشرکتدولتی،مؤسساتها،وزارتخانهازکتباًمالیاتیاموراداراتکهمواردیدر -۲۳۱ ماده 

وفعالیتزمینهدرراالزماسنادواطالعاتدولتیغیرعمومینهادهایومؤسساتسایروهاشهرداریواسالمیانقالب

راالزماطالعاتهرگونهومربوطاسنادشدهگواهیرونوشتمکلفندمذکورمراجعبخواهندمؤدیدرآمدومعامالت

موافقتبااینصورتدرکهنمایداعالممملکتمصالحمخالفراآنابرازامرمسئولاینکهمگربگذارندآناناختیاردر

مسئولتخلفبهصورتاینغیردروشودمیخودداریآنابرازازداراییواقتصادیاموروزیرتأییدومسئولوزیر

مناسبمجازاتبهموردحسبورسیدگینوبتازخارجقضاییصالحهمراجعدرمالیاتیانتظامیدادستانیاعالمباامر

شدخواهدمحکوم مخالفراآنارائهمزبورمقاماتواستقضاییمقاماتنزدکهاطالعاتیواسنادمورددرولی.

.بودخواهدکشورکلدادستانموافقتبهمنوطآنارائهبدانند،مصلحت

بهمربوطاطالعاتواسنادکشورمالیاتیامورسازمانبانکی،غیراعتباریهایمؤسسهوهابانکمورددر -تبصره

بانکیغیراعتباریهایمؤسسهوهابانکوکردخواهدمطالبهداراییواقتصادیاموروزیرطریقازرامؤدیدرآمد

.نماینداقدامداراییواقتصادیاموروزیرنظرحسبموظفند
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دستبهمؤدیمالیاتیاموربهرسیدگیضمنکهرااطالعاتیبایدمالیاتیمراجعسایرومالیاتیاموراداره -۲۳۲ ماده

خوددارینیازحددرذیربطمراجعنزدمالیاتودرآمدتشخیصامردرجزآنافشایازوتلقیمحرمانهآورند،می

.شدخواهدرفتارآنهابااسالمیمجازاتقانونطبقافشاءصورتدرونمایند

حداکثراندنمودهپرداختراخودقطعیمالیاتیبدهیکهمؤدیانیبهنسبتاستمکلفمالیاتیاموراداره -۲۳5 ماده

.کندتسلیممؤدیبهوتهیهمالیاتیحسابمفاصامؤدیتقاضایوصولتاریخازروزپنجظرف



 رسیدگی ترتیب :دوم فصل

تنظیمنحویبهوکافیاطالعاتودالیلبهمتکیوصحیحمأخذاساسبربایدمالیاتتشخیصبرگ -۲۳۷ ماده

.باشدروشنمودیبرایوقیدآندرصریحبطورآنازحاصلدرآمدهایومربوطهایفعالیتکلیهکهگردد

مسوولونمایندقیدخوانابطورتشخیصبرگدرراخودسمتوکاملنامبایدمالیاتتشخیصبرگکنندگانامضاء

مالیاتتشخیصنحوۀازمودیاستعالمصورتدرو.بودخواهندجهتهرازخودنظریهوتشخیصبرگمندرجات

توضیحیگونهرهونماینداعالممودیبهاستگرفتهقرارتشخیصبرگصدورمبنایکهراگزارشیجزئیاتمکلفند

.بدهنداوبهبخواهدخصوصایندررا

معترضآنبهنسبتمؤدیچنانچهشود،میابالغمؤدیبهوصادرمالیاتتشخیصبرگکهمواردیدر -۲۳۸ ماده

باومراجعهمالیاتیامورادارهبهخوداالختیارتاموکیلوسیلهبهیاشخصاًابالغتاریخازروزسیظرفتواندمیباشد

مدارکواسنادودالیلارائه درخواستثبتازپساستموظفمربوطمسؤول.نمایدمجددرسیدگیتقاضایکتباً

کهصورتیدرورسیدگیموضوعبهنباشدمراجعهتاریخازروزسیازبیشکهمهلتیظرفومربوطدفتردرمؤدی

برگظهررامراتبوردراآندانست،کافیتشخیصبرگمندرجاتردبرایراشدهابرازمدارکواسنادودالیل

ودهدتشخیصدرآمدتعدیلدرمؤثرراابرازیمدارکواسناددالیلکهصورتیدرونمایدامضاءودرجتشخیص

ورسیدخواهدمؤدیوکلممیزامضاءبهومنعکستشخیصبرگظهرمراتبگیرد،قرارمؤدیقبولمورداونظر

مراتببایدندهدتشخیصمؤثردرآمدتعدیلیاتشخیصبرگردبرایرامؤدیابرازیمدارکواسنادودالیلهرگاه

.نمایدارجاعاختالفحلهیأتبهرسیدگیبرایراامرپروندهومنعکستشخیصبرگظهردرمستدالًرا

کتباًآنبهنسبتراخودقبولیمالیاتتشخیصبرگابالغتاریخازروزسیظرفمؤدیکهصورتیدر -۲۳۹ ماده

بینموجوداختالفیابدهدراآنپرداختترتیبیاپرداختتشخیصبرگمأخذبهرامطالبهموردمالیاتیاکنداعالم

مالیاتمشمولدرآمدمیزانلحاظازامرپروندهنمایدرفعقانوناین۲۳۸مادهشرحبهرامالیاتیامورادارهوخود

بهمذکورمادهدرمقررمهلتدریاوننمایداعتراضکتباًروزسیظرفمؤدیکهمواردیدروگرددمیتلقیمختومه

.استقطعیمالیاتتشخیصبرگدرشدهتعییندرآمدنکندمراجعهمربوطمالیاتیاموراداره

وباشدشدهابالغقانوناین۲۰۸مادهو۲۰۳مادهتبصرهمقرراتطبقمالیاتتشخیصبرگکهمواردیدر -تبصره

اینصورتدرشودمیشناختهمالیاتتشخیصبرگبهمعترضحکمدرباشدنکردهاقداممادهاینمقرراتبشرحمودی

برایامرپروندهکنداعتراضتشخیصبرگبهکتباًابالغتاریخازروزسیمهلتظرفمودیکهمواردیدرهمچنینو

.گرددمیارجاعمالیاتیاختالفحلهیأتبهرسیدگی
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هیأتمقررجلساتدربایدمالیاتیامورادارهنمایندهمالیاتیاختالفحلهیأتدرپرونده،طرحموقعدر -۲4۰ ماده

.بدهدراالزمتوضیحاتوکنداقامهکافیدالیلتشخیصبرگمندرجاتتوجیهبرایوکندشرکت

استشدهدریافتاضافیمالیاتمحاسبه،دراشتباهعلتبهکهموردهردراستموظفمالیاتیاموراداره -۲4۲ ماده

وصولیمحلازرااستردادقابلوجهباشد،میاستردادقابلقانوناینمقرراتطبقمالیاتیکهمواردیدرهمچنینو

.کندپرداختمؤدیبهماهیکظرفجاری

نیمویکنرخبهخسارتیمشمولعنوانهربهقانوناینموضوعمالیاتبابتمؤدیانازدریافتیاضافهمبالغ -تبصره

خواهدپرداختمؤدیبهجاریهایوصولیمحلازوباشدمیاستردادزمانتادریافتتاریخازماهدر(٪۵/۱)درصد

شد متعلقمالیاتبراضافهکهصورتیدرپرداختیهایالحسابعلیوتکلیفیهایمالیاتبهنسبتتبصرهاینحکم.

.بودخواهدجاریمزبورمدتانقضاءتاریخازنشودمستردمؤدیدرخواستتاریخازماهسهظرفکهصورتیدرباشد

نداندواردراآنمالیاتیامورادارهوباشدآمدهعملبهمؤدیطرفازاسترداددرخواستکهصورتیدر -۲4۳ ماده

کندرسیدگیدرخواستمالیاتیاختالفحلهیأتازشدهیادادارهنظراعالمتاریخازروزسیظرفتواندمیمؤدی

استردادبهرأیصدورصورتدرواستتجدیدنظرقابلغیروقطعیموردایندرمالیاتیاختالفحلهیأترأی

.بودخواهدآناجرایبهملزمقانوناین۲۴۲مادهاخیرجزءطبقمربوطادارهاضافیمالیات



 مالیاتی اختالف حل مرجع :سوم فصل

دیگریمرجعقانوناینمقرراتضمنکهمواردیدرجزمالیاتیهایاختالفکلیهبهرسیدگیمرجع -۲44 ماده

:شدخواهدتشکیلزیرشرحبهنفرسهازمالیاتیاختالفحلهیأتهر.استمالیاتیاختالفحلهیأتشده،بینیپیش

.کشورمالیاتیامورسازماننمایندهنفریک-۱

امانتووثاقتشرطبابازنشستهیاشاغلازاعمقاضینفریک-۲ درشرایطیواجدبازنشستهقاضیکهصورتیدر.

نفریکقضائیهقوهرئیسکشور،مالیاتیامورسازماندرخواستبهبناباشدنداشتهوجودهااستانمراکزیاهاشهرستان

(۱۳۹۹/۹/۵اصالحی.)نمودخواهدمعرفیهیأتعضویتبرایراشاغلقاضی

یاایحرفهمجامعیارسمیحسابدارانجامعهیاتعاوناتاقیامعادنوصنایعوبازرگانیاتاقازنمایندهنفریک-۳

وباشدشدهقانونیابالغمالیاتتشخیصبرگکهصورتیدرمؤدیانتخاببهشهراسالمیشوراییاصنفیهایتشکل

بامالیاتیامورسازمانننمایداعالمراخودانتخابمؤدیقانونیمهلتدرتشخیصبرگبهاعتراضتسلیمباهمزمانیا

.کردخواهدانتخابرانفریکمزبورنمایندگانبینازرسیدگیموردمالیاتموضوعیامؤدیفعالیتنوعبهتوجه

آراءاکثریتبامزبورهایهیأترأیواسترسمینفرسهحضوربامالیاتیاختالفحلهایهیأتجلسات -۱ تبصره

.گرددقیدرأیمتندربایداقلیتنظرولیاست،االجراالزموقطعی

مالیاتیامورسازمانعهدهبههاهیأتجلساتتشکیلمسؤولیتومالیاتیاختالفحلهایهیأتاموراداره -۲ تبصره

مالیاتیامورسازمانپیشنهادبهبناکهاینامهآییناساسبراختالفحلهایهیأتاعضاءالزحمهحقوباشدمیکشور

رسیدخواهدداراییواقتصادیاموروزیرتصویببهکشور سازمانبودجهدرمنظورهمینبهکهاعتباریمحلاز

.بودخواهدپرداختقابلشودمیبینیپیشمذکور
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سالدهحداقلدارایکهمذکورسازمانکارمندانبینازهیأتعضوکشورمالیاتیامورسازماننمایندگان -۲45 ماده

انتخابباشندمطلعوبصیرمالیاتیامردروداشتهاشتغالمالیاتیاموردرراآنسالششالاقلوبودهخدمتسابقه

.شدخواهند

نیزومؤدینمایندهیامؤدیحضورجهتپرونده،هرمورددرمالیاتیاختالفحلهیأترسیدگیوقت -۲4۶ ماده

دهازکمترنبایدهیأتجلسهتشکیلروزوابالغتاریخفاصله.گرددابالغآنهابهبایدمالیاتیامورادارهنمایندهاعزام

.مربوطواحدموافقتومؤدیدرخواستبهمگرباشدروز

رأیصدوروهیأترسیدگیازمانعمربوطمالیاتیامورادارهنمایندهنیزومؤدینمایندهیامؤدیحضورعدم -تبصره

.بودنخواهد

روزبیستمدتظرفکهمگراین.استاالجراءالزموقطعیبدویمالیاتیاختالفحلهایهیأتآراء -۲4۷ ماده

مؤدیانیامربوطمالیاتیمأمورانطرفازمؤدی،بهآنهایتبصرهوقانوناین(۲۰۳)مادهبراساسرأیابالغتاریخاز

احالهنظرتجدیدمالیاتیاختالفحلهیأتبهرسیدگیجهتپروندهصورتایندرکهگیردقرارکتبیاعتراضمورد

.باشدمیاالجراءالزموقطعینظرتجدیدمالیاتیاختالفحلهیأترأی.شدخواهد

درراخوداعتراضبرآنمازادبهنسبتوپرداختراقبولموردمالیاتمقداراستمکلفمالیاتیمؤدی -۱ تبصره

.کندتسلیممقررمدت

رأییاداشتهنظراظهارمطروحهموضوعبهنسبتقبالًنبایدمالیاتیاختالفحلهایهیأتعضونمایندگان -۲ تبصره

.باشندداده

قرارگرفتهخواهیتجدیدنظراعتراضموردطرفینازیکیسویازبدویهیأتصادرهرأیکهصورتیدر -۳ تبصره

.شدخواهدصادررأیورسیدگیطرفآنادعایبهفقطتجدیدنظرمرحلهدرباشد

بابدویمالیاتیاختالفحلهیأترأیکهمواردیاستثناءبهمالیاتیاختالفحلهایهیأتقطعیآراء-4 تبصره

رسیدگیوشکایتقابلقانوناین(۲۵۱)مادهمقرراتبرابریابدمیقطعیتمربوطمالیاتیمأموریامؤدیاعتراضعدم

.بودخواهدمالیاتیعالیشورایدر

مالیاتیاختالفحلهایهیأتآراءازمالیاتیمؤدیانکتبیشکایتدارداجازهکشورمالیاتیامورسازمان-5 تبصره

هایهیأتبهباریکرااستشدهتسلیمربطذیمالیاتیمرجعبهقانونیمهلتدرکهمادهاینتصویبتاریختاصادره

.نمایداحالهمقتضیرأیصدورورسیدگیمنظوربهتجدیدنظرمالیاتیاختالفحل

مالیاتیاختالفحلهیأتطرفازبدویهایهیأتآراءازمالیاتیمؤدیانشکایتکهمواردیدر-۶ تبصره

اعالممردودمالیاتیعالیشورایشعبطرفازتجدیدنظرهایهیأتآراءازشکایتهمچنینوشودردتجدیدنظر

%۱)درصدیکمعادلمرحلههربرایشود، درمؤدیابرازیمالیاتوشکایتموردرأیموضوعمالیاتتفاوت(

.بودخواهدآنپرداختبهمکلفمؤدیکهگیردمیتعلقرسیدگیهزینهتسلیمی،اظهارنامه

دروبودهمودیاعتراضبهنسبتمدللوموجهاظهارنظرمتضمنبایستیمالیاتیاختالفحلهیأترأی-۲4۸ ماده

.شودقیدرأیمتندرهیأتتوسطآندالیلوجهاتمالیات،مشمولدرآمدتعدیلبهتصمیماتخاذصورت
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درکهدرصورتیوقیدرأیمتندررامالیاتمحاسباتموردمأخذمکلفندمالیاتیاختالفحلهایهیأت-۲4۹ ماده

.کننداصالحرارأیورسیدگیموضوعبهمربوط،مالیاتیامورادارهیامؤدیدرخواستباباشندکردهاشتباهیمحاسبه

امورادارهتشخیصاینکهیاوردرامالیاتتشخیصبرگمالیاتیاختالفحلهیأتکهمواردیدر-۲5۰ ماده

رسیدگیجهتمالیاتتشخیصبرگرونوشتانضمامبهراخودرأیازاینسخهاستمکلفنمایدتعدیلرامالیاتی

.نمایداقداممتخلفتعقیببهنسبتتخلفاحرازصورتدرتاکندارسالمالیاتیانتظامیدادستاننزد

بهمالیاتی،اختالفحلهیأتقطعیرأیابالغتاریخازماهیکظرفتوانندمیمالیاتیامورادارهیامؤدی-۲5۱ ماده

وشکایتمالیاتیعالیشورایبهکافیدالیلاعالمبارسیدگی،نقصیاموضوعهمقرراتوقوانینرعایتعدماستناد

.کننددرخواسترارسیدگیتجدیدورأینقض

قابلدیگریمرجعدرکهمستقیمغیرهایمالیاتوقانوناینموضوعقطعیهایمالیاتمورددر-مکرر ۲5۱ ماده

تقاضایوشکایتمؤدیطرفازکافیدالئلومدارکبهمستنداًمالیاتبودنعادالنهغیرادعایبهونباشدطرح

خودانتخاببهنفرسهازمرکبهیأتیبهراامرپروندهتواندمیداراییواقتصادیاموروزیرشودرسیدگیتجدید

.نمایدارجاعرسیدگیجهت

تصویبتاریختا۱۳۶۸سنواتعملکردبهنسبتمادهاینحکم.باشدمیاالجراالزموقطعیآرااکثریتبههیأترأی

.بودخواهدجارینیزاصالحیهاین



 آن اختیارات و وظایف و مالیاتی عالیشورای :چهارم فصل

مجربومطلعنظر،صاحباشخاصبینازکهعضونفرپنجوبیستازاستمرکبمالیاتیعالیشورای-۲5۲ ماده

حقوقی،اموردر درمعادلیاکارشناسیتحصیلیمدرکحداقلدارایکهحسابرسیوحسابداریمالی،اقتصادی،

منصوبداراییواقتصادیاموروزیرحکموکشورمالیاتیامورسازمانکلرئیسپیشنهادبهباشندمیمذکورهایرشته

.شوندمی

هاسازمانیاوداراییواقتصادیاموروزارتکارکنانازبایدمالیاتیعالیشورایاعضاءازنفرپانزدهحداقل-۱ تبصره

.شوندانتخابباشندمالیاتیمشاغلدرکارسابقهسالششحداقلدارایکهآنتابعهواحدهایو

حداقلرأیباآنتصمیماتواسترسمیاعضاءدوسومحداقلحضوربامالیاتیعالیشورایجلسات-۲ تبصره

.بودخواهدمعتبرحاضرینیکعالوهبهنصف

نیستندتغییرقابلمدتایندرواستانتصابتاریخازسالسهمالیاتیعالیشورایاعضایعضویتدوره-۲5۳ ماده

مجددانتصاب.قانوناین۲۶۷مادهموضوعاداریاختصاصیدادگاهقطعیحکمموجببهیاخودشانتقاضایبهمگر

استبالمانعمذکورسالسهانقضایازپساعضاء وزارتکارمندکهشورااعضاءبینازمالیاتیعالیشورایرییس.

داراییواقتصادیاموروزیرحکموکشورمالیاتیامورسازمانکلرئیسپیشنهادبهباشد،داراییواقتصادیامور

.شودمیمنصوب

.بودخواهدعضونفرسهازمرکبشعبههروشعبههشتدارایمالیاتیعالیشورای-۲54 ماده

.شودمیمنصوبمالیاتیعالیشورایرئیسطرفازشعباعضاءورئیس
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:استزیرشرحبهمالیاتیعالیشورایاختیاراتووظایف-۲55 ماده

یاداراییواقتصادیاموروزیرطرفازکهمواردیدرقانونایناجرایبهمربوطهایبخشنامهوهانامهآئینتهیه-۱

ضروریراآنتهیهمالیاتیعالیشورایکهمواردیدریاوگرددمیارجاعکشورمالیاتیامورسازمانکلرئیس

.کندپیشنهادکشورمالیاتیامورسازمانکلرئیسبهتهیهازپسداندمی

پیشنهادهمچنینومالیاتیمقرراتوقوانیناجرایشیوهمورددرنظراعالموپیشنهادمنظوربهمطالعهوبررسی-۲

سازمانکلرئیسیاداراییواقتصادیاموروزیربهآنهاازبعضیحذفیاومالیاتیمقرراتوقوانینتغییرواصالح

.کشورمالیاتیامور

مالیاتیامورسازمانکلرئیسیاداراییواقتصادیاموروزیرکهمالیاتیمسائلوموضوعاتمورددراظهارنظر-۳

نظربنداینموضوعموارددرنماید،میارجاعمالیاتیعالیشورایبهاظهارنظرومشورتبرایاقتضاءحسبکشور

کشور،مالیاتیامورسازمانکلرئیسیاداراییواقتصادیاموروزیرتنفیذازپسمالیاتیعالیشورایاعضایاکثریت

.استاالتباعالزممالیاتیمراجعومأمورانکلیهبرایمورد،حسب

نقضیاموضوعهمقرراتوقوانینرعایتعدملحاظازکهمالیاتیاختالفحلهایهیأتقطعیآراءبهرسیدگی-۴

.باشدشدهواقعمالیاتیامورادارهیامؤدیشکایتموردرسیدگی

مالیاتیاختالفحلهیأتقطعیرأیازمقررموعددرشکایتیمالیاتیامورادارهیامؤدیطرفازهرگاه-۲5۶ ماده

اقامهباآنضمنکهشودواصل مقرراتوقوانیننقضادعایتلویحاًیاصراحتاًمدارکواسنادارائهیاودالیل

شعبازیکیبهرسیدگیجهتراشکایتمالیاتیعالیشورایرییسباشدشدهرسیدگینقضادعاییاموضوعه

.نمودخواهدارجاعمربوط

وقانونیهایرسیدگیبودنکاملوتشریفاترعایتلحاظازصرفاًامرماهیتبهورودبدوناستموظفمزبورشعبه

مقتضیرأیقانونیدالیلواسبابوجهاتبهمستنداًورسیدگیموضوعبهموضوعهمقرراتوقوانینباموردمطابقت

هایهیأتآراءنقضبرمقتضیرأیقانونیدالیلواسبابوجهاتبهمستنداًورسیدگیحلهایهیأتآراءنقضبر

متندربایداقلیتنظرواستاعتبارمناطاکثریتباشعبهرأینماید،صادرمزبورشکایتردیاومالیاتیاختالفحل

.گرددقیدرأی

هیأتبهمجددرسیدگیجهتامرپروندهگرددمینقضشعبهطرفازشکایتموردرأیکهمواردیدر-۲5۷ ماده

اختالفحلهیأتبهنباشدبیشترهیأتیکمحلآندرکهدرصورتیوشدخواهدارجاعدیگرمالیاتیاختالفحل

موضوعبهمجداًمزبورمرجع.شودمیارجاعباشداستانیکمحدودهدرمزبورمحلباکهشهریتریننزدیکمالیاتی

کهرأیی.دهدمیمقتضیرأیورسیدگیمالیاتیعالیشورایشعبهنظررعایتباوباباینسومفصلطبقبرمالیاتی

.االجراستالزموقطعیشودمیصادرترتیببدین

گرددمینقضاداریعدالتدیوانتوسطمالیاتیاختالفحلهایهیأتازصادرهآراءکهمواردیدرمادهاینحکم

.بودخواهدجارینیز

نسخهیکاستموظفمالیاتیعالیشورایشودمینقضمالیاتیاختالفحلهایهیأترأیکهمواردیدر-تبصره

.نمایدتعقیببهاقدامتخلفاحرازصورتدرتاداردارسالمالیاتیانتظامیدادستاننزدرسیدگیبرایراهیأترأیاز
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ارجاعحسبباشدشدهاتخاذمختلفهایرویهمشابهمواردبهنسبتمالیاتیعالیشورایشعبدرهرگاه-۲5۸ ماده

عمومیهیاتمالیاتیعالیشورایرئیسیاکشورمالیاتیامورسازمانکلرئیسیاداراییواقتصادیاموروزیر

انتخاببهشوراآناعضایازنفریکشعبهرئیسغیابدروشعبرؤسایوشورارئیسحضوربامالیاتیعالیشورای

رأیصدوربهاقدامونظراتخاذآنبهنسبتوکردهبررسیرااختالفموردموضوعوشدخواهدتشکیلشورارئیس

ومالیاتیعالیشورایشعببرایاستقطعیءاعضاتمامآرایدوسومباکهعمومیهیاترأیصورتایندرنمایدمی

.استاالتباعالزممشابهموارددرمالیاتیمأمورانومالیاتیاختالفحلهایهیأت

میزانبهمؤدیوباشدآمدهعملبهمؤدیطرفازمالیاتیاختالفحلهیأترأیازشکایتهرگاه-۲5۹ ماده 

قبولموردضامناعتبارکهمعتبرضامنیاکندمعرفیملکیوثیقهیاوبسپردبانکیتضمینیانقدوجهرأیموردمالیات

.ماندمیاالجراموقوفمالیاتعالیشورایرأیصدورتاهیأترأینمایدمعرفیباشد،مالیاتیاموراداره



 آن اختیارات و وظایف و اداری تخلفات به رسیدگی هیأت :پنجم فصل

 آن اختیارات و وظایف و مالیاتی انتظامی دادستانی :ششم فصل

دهحداقلدارایکهداراییواقتصادیاموروزارتمقامعالیکارمندانبینازمالیاتیانتظامیدادستان-۲۶۳ ماده

مالیاتیامورسازمانکلرئیسپیشنهادبهباشندداشتهاشتغالمالیاتیاموردرراآنسالششوبودهخدمتسابقهسال

.شودمیمنصوبسمتاینبهداراییواقتصادیاموروزیرحکموکشور

تفویضآنانبهراخوداختیاراتازقسمتیوباشدداشتهدادیارکافیتعدادبهتواندمیمالیاتیانتظامیدادستان-تبصره 

.نماید

:استزیرشرحبهمالیاتیانتظامیدادستانوظایف-۲۶4 ماده 

حلهایهیأتدرکشورمالیاتیامورسازماننمایندگانومالیاتیمأمورانتقصیراتوتخلفاتکشفورسیدگی-الف

حفظباکهکسانینیزودارنددخالتمالیاتوصولامردرقانوناینطبقکهمأمورانسایرهمچنینومالیاتیاختالف

.آنهاتعقیبودهندمیانجامرامزبورمأمورانوظایفسمت

.مذکورافرادرفتارواعمالواخالقیجهاتدرتحقیق-ب

اختالفحلهایهیأتدرکشورمالیاتیامورسازماننمایندگانومالیاتیمأمورانمقامترفیعبهنسبتنظراعالم-پ

.مالیاتی

.استشدهبینیپیشقانونایندرکهمالیاتیمأمورانومودیانعلیهدعویاقامه-ت

:بودخواهدتحقیقورسیدگیشروعموجبذیلجهات-۲۶5 ماده 

.قانوناینمقرراترعایتعدمبهراجعذینفعشکایت-الف

.رسمیمراجعازرسیدهگزارش-ب

بهرسیدگیهیأتیاوکشورمالیاتیامورسازمانکلرئیسیاداراییواقتصادیاموروزیرطرفازکهمواردی-پ

.شودارجاعاداریتخلفات

.مالیاتیانتظامیدادستانیاطالعاتومشهودات-ت
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راپروندهموردحسبودهدمیقراررسیدگیموردرامادهایندرمذکورمواردمالیاتیانتظامیدادستان-تبصره

موارددرونمایدمیتسلیماداریتخلفاتبهرسیدگیهیأتبهوتنظیمادعانامهیاوصادرتعقیبمنعقراریابایگانی

منعقرارکهدرصورتیمذکورهیأتشوداعالماداریتخلفاتبهرسیدگیهیأتبهبایدمراتبنیزتعقیبمنعصدور

.نمودخواهداقدامرسیدگیبهنسبترأساًندهدتشخیصموضوعبامنطبقراصادرهتعقیب

نمایندگانومالیاتیمأمورانکلیهتخلفاتبهرسیدگیمرجعاداری،تخلفاتبهرسیدگیهایهیأت-۲۶۶ ماده

ازبیشدارایبایدهیأتاعضایازیکیحداقل.باشندمیمالیاتیاختالفحلهایهیأتدرکشورمالیاتیامورسازمان

.باشدمالیاتیاموردرسابقهسالده

«انتظامیعالیهیأت»عبارتجایگزین«اداریتخلفاتبهرسیدگیهیأت»عبارتقانوناینموادکلیهدر-تبصره

.شودمی

اموروزیردستوربهاداریتخلفاتبهرسیدگیهیأتاعضاءومالیاتیعالیشورایاعضاءانتظامیتخلفات-۲۶۷ ماده

-دیوانرییسمعرفیبهکشورعالیدیوانشعبرؤسایازیکیازمرکباداریاختصاصیدادگاهدرداراییواقتصادی

طبقبرکهگیردمیقراررسیدگیموردکشورمالیاتیامورسازمانکلرئیسومحاسباتدیوانکلرییسکشور،عالی

این.نمودخواهدصادرمحکومیتیابرائتبررأیورسیدگیمربوطمقرراتسایرواداریتخلفاتبهرسیدگیقانون

.استاالجراالزموقطعیرأی

شودمیانجامرسمیاسناددفتردرکهمعامالتیسبببهمالیاتیمقرراتوقوانینموجببهکهمواردیدر-۲۶۸ ماده

مالیاتیانتظامیدادستانیوسیلهبهمذکورتکالیفانجامازآنانتخلفاستشدهگذاردهدفترصاحبانعهدهبهتکالیفی

عملبهرسمیاسناددفاترقانوندرمذکوردارصالحیتمرجعدرمتخلفسردفترمجازاتومحاکمه.شدخواهدتعقیب

ادایبرایمالیاتیامورادارهنمایندهوجودازتواندمیادعانامهتسلیمبرعالوهمالیاتیانتظامیدادستانیولیآمدخواهد

.نمایداستفادهمزبورمرجعدرالزمتوضیحات

بکهتکالیفیانجامدرمالیاتیاختالفحلهایهیأتاعضاءتخلف-۲۶۹ ماده مالیاتیمقرراتوقوانینموجبه

موردقضاتانتظامیدادسرایدرمالیاتیانتظامیدادستانیاعالمبااست،شدهگذاردهاختالفحلهایهیأتبعهده

آنانتخلفبهقانوناین۲۴۴ماده۳بندموضوعنمایندگاننیزوبازنشستهقضاتمورددر.گرفتخواهدقراررسیدگی

.شدخواهندمحکوممتناسبمجازاتبهورسیدگیدادگستریمحاکمدرانتظامیدادستانیاعالمبا

موارددراختالفحلهیأتدرکشورمالیاتیامورسازماننمایندگانومالیاتیمأمورانتخلفمجازات-۲۷۰ ماده

:ازاستعبارتزیر

وزارتنمایندگانیاوتشخیصمأمورانکهشودمعلومآنبودناعتراضقابلغیرومالیاتتشخیصازبعدهرگاه-۱

ومودیمدارکواسنادبهتوجهبدونمسامحهیاتعمدرویازمالیاتیاختالفحلهیأتعضودارائیواقتصادیامور

بهواردهخساراتجبرانبرعالوهانددادهتشخیصواقعیمیزانازبیشتریاکمتررامودیدرآمدکافیتحقیقاتبدون

ازانفصالسالپنجحداکثروماهسهحداقلاداریمجازاتبهمتخلفنمایدمیتعیینمالیاتیعالیشورایکهمیزانی

.شدخواهدمحکومدولتیخدمات
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جزگرددوصولقابلغیریازمانمرورمشمولمالیاتیمأمورانغفلتومسامحهاثربرمؤدیانمالیاتکهمواردیدر-۲

هیأترأیموجببهمقصرنیست،الزامیآنبهرسیدگیقانوناین۱۵۸مادهاجرایدرکههاییاظهارنامهمورددر

بهرسیدگیقانوندرمقررمتناسبمجازاتبهموردحسبوبرکنارمالیاتیخدمتازاداریتخلفاتبهرسیدگی

.شدخواهدمحکوماداریتخلفات

وداشتهمدنیمسئولیتمتخلفدهدمیتشخیصمالیاتیعالیشورایکهمیزانیبهدولتبهواردهزیانبهنسبتضمناً

وشدخواهداقامهزیانوضررجبراندعوایعنوانیادادگستریحقوقیهایدادگاهدرمالیاتیانتظامیدادستانوسیله

.گرفتخواهدقرارجزاییتعقیبموردمالیاتیانتظامیدادستانیوسیلهمتهمسوءنیتوجوهصورتدر

اداریتخلفاتبهرسیدگیهیأتحکمموجببهدهندقراراقدامموردمجدداًرامختوممالیاتیامرکهمالیاتیمأموران

امردرواقعخالفگزارشدادنباکهمواردیدروشوندمیمحکومسالچهارالییکازدولتیخدماتازانفصالبه

ازحبسبهدادگستریهایدادگاهحکمموجببهسازندفراهمتقصیرندبیکهرامؤدیانیتعقیبوسایلتعمداًمالیاتی

.نمودخواهندرسیدگیجرایماینبهنوبتازخارجهادادگاه.شوندمیمحکومسالدوتاماهشش

بعدکلیطوربهقانوناین۲۳۹و۲۲۷و۱۵۶مواددرمذکورموارددرکهبودخواهدنیزمالیاتیمأمورانشاملحکماین

نوعیاباشدنوعهمانازکهاینازاعممؤدیدیگرفعالیتبابتباشد،کهایمرحلههردرتشخیصبرگصدوراز

قانوناین۱۵۷و۱۵۶موادموضوعمالیاتیزمانمرورمهلتازخارجدریامثبتمدرکآوردندستبهبدوندیگر

.نمایندمالیاتمطالبه

-پیشقانونایندرآنبرایخاصیمقرراتکهمواردیدرجزآنهامجازاتوتخلفاتبهرسیدگیتشریفات-تبصره

.بودخواهداداریتخلفاتبهرسیدگیقانونمطابقاستشدهبینی

ازهاییگروهیاگروهآناعالمبهنسبتسالهرماهدیپایانتااستمکلفکشورمالیاتیامورسازمان-۲۷۲ماده 

خدماتازاستفادهقانون»واحدهماده(د)و(الف)بندهایموضوعهایشرکتبرعالوهکهحقوقیوحقیقیاشخاص

فعالیتحجمیاونوعبراساس۱۳۷۲سالمصوب«رسمیحسابدارعنوانبهصالحذیحسابدارانایحرفهوتخصصی

جامعهعضوحسابرسیمؤسساتیاحسابرسیسازمانتوسطشدهحسابرسیمالیهایصورتارائهبهملزمآنها

اظهارنامهارائهانقضایمهلتازپسماهسهمدتظرفحداکثریاومالیاتیاظهارنامهباهمراهایرانرسمیحسابداران

یاوکثیراالنتشارهایروزنامهازیکیوایراناسالمیجمهوریرسمیروزنامهدردرج)مقتضیطریقازراباشندمی

حقیقیاشخاصتواندمییادشدهسازمانآنبرعالوه.برسانداشخاصازگروهایناطالعبه(مربوطالکترونیکیسامانه

یادشدهاشخاصشمولموضوعصورتایندرکهنماید،مادهاینحکممشمولموردیصورتبهرامعینیحقوقیو

ازبعدآنهامالیسالکهمزبورحقوقیوحقیقیاشخاص.برسدآنهاآگاهیبهسالهرماهدیپایانتاکتبیابالغباباید

مالیحسابرسیگزارشنکردنارائهصورتدر.بودخواهندمادهاینحکممشمولشود،میآغازیادشدهسازماناعالم

مالیاتمشمولدرآمدمتعلق،مالیات(%۲۰)درصدبیستمعادلجریمهتعلقبرعالوهمقرر،مهلتدرمادهاینموضوع

.شدخواهدتعیینرسیدگیطریقازقانوناینمقرراتطبقآنها

بازرسیوحسابرسیهایگزارشدرمذکورمطالبومادهاینشرحبهشدهحسابرسیمالیهایصورت-۱تبصره 

مالیاتمشمولدرآمدتشخیصبرایتواندمیباشد،شدهتنظیمقانوناینمقرراتچهارچوبدرکهمربوطقانونی

.گیردقراراستنادواستفادهموردمالیاتیاداراتتوسطشدهیاداشخاص
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حقیقیاشخاصمالیاتیگزارشتنظیمیاومالیهایصورتحسابرسیتواندمیکشورمالیاتیامورسازمان -۲تبصره 

اینصورت،درکند،واگذارایرانرسمیحسابدارانجامعهعضوحسابرسیمؤسساتیاحسابرسیسازمانبهراحقوقیو

.استکشورمالیاتیامورسازمانبرعهدهمربوط،مقرراتطبقمالیاتیحسابرسیالزحمهحقپرداخت

ازآنهامالیسالشروعکهحقوقیاشخاصکلیهوبودخواهد۱۳۸۱سالاولازقانونایناجرایتاریخ-۲۷۳ ماده

تاریخاز.شدخواهندقانوناینمشمولمالیاتینرخورسیدگیترتیبلحاظازنیزباشدبعدبه۱۳۸۰ماهفروردیناول

اقتصادی،توسعهسومبرنامهقانوندرمقررمالیاتیاحکاماستثنایبهمغایرمقرراتوقوانینکلیهقانونایناجرای

۱۳)مادهنیزومزبوربرنامهدوراندرایراناسالمیجمهوریفرهنگیواجتماعی آزادمناطقادارهچگونگیقانون(

لغواخیرالذکرقانون۲۱/۱/۱۳۷۴مصوباستفساریهو۷/۶/۱۳۷۴مصوبایراناسالمیجمهوریصنعتی-تجاری

تصریحیانامذکرمستلزمآنهابهعمومیمقرراتوقوانینشمولکهمغایریمقرراتوقوانینشاملحکماین.گرددمی

.باشدمینیزاستنام

ششدرجههایمجازاتبهمورد،حسبمرتکبانیامرتکبوشودمیمحسوبمالیاتیجرمزیرموارد-۲۷4ماده 

:گردندمیمحکوم

.آنبهاستنادوواقعخالفمدارکواسناددفاتر،تنظیم-۱

.آنازحاصلدرآمدکتمانواقتصادیفعالیتاختفای-۲

این(۱۸۱)مادهاجرایدرثالثاشخاصیاخوداقتصادیومالیاتیاطالعاتبهمالیاتیمأموراندسترسیازممانعت-۳

امورسازمانبه(مکرر۱۶۹)و(۱۶۹)موادموضوعمالیاطالعاتارسالبرمبنیقانونیتکالیفانجامازامتناعوقانون

.اقداماینبادولتبهزیانکردنواردوکشورمالیاتی

مالیاتکسریاوصولبارابطهدرافزودهارزشبرمالیاتومستقیمهایمالیاتبهمربوطقانونیتکالیفانجامعدم-۴

.شدهتعیینقانونیمواعددرمالیاتیامورسازمانبهآنایصالودیگرمؤدیان

.واقعبرخالفخودنامبهدیگرمؤدیانقراردادهایومعامالتیادیگران،نامبهخودقراردادهایومعامالتتنظیم-۵

ایهزینهودرآمدیاطالعاتحاویمالیاتیاظهارنامهتسلیموتنظیمخصوصدرقانونیتکالیفانجامازخودداری-۶

.متوالیسالسهدر

.مالیاتیفرارمنظوربهدیگراشخاصبازرگانیکارتازاستفاده-۷

فسادبامقابلهوادارینظامسالمتارتقایقانوندرمندرجهایمحرومیتاعمالنافیمجازاتایناعمال-۱تبصره 

.نیستنظاممصلحتتشخیصمجمع۰۷/۰۸/۱۳۹۰مصوب

ومالیاتیانتظامیدادستانیطریقازقضائیمراجعنزدمزبورجرائممرتکبانعلیهدعویاقامهوجرائماعالم-۲تبصره 

.پذیردمیصورتقانونیمراجعسایر

ازیکیبهسالدوتاماهششمدتبرایباشد،حقوقیشخصمالیاتیجرائمازیکهرمرتکبچنانچه-۲۷5 ماده

:شودمیمحکومزیرهایمجازات

.شغلیفعالیتچندیایکازممنوعیت-۱

.تجاریاسنادازبرخیاصدارازممنوعیت-۲
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.باشدنمیجرممرتکبحقیقیشخصکیفریمسؤولیتازمانعحقوقیشخصکیفریمسؤولیت-تبصره

کارکنانومالیاتیمأمورانحسابرسی،مؤسساتهمچنینوحسابرسانحسابداران،ازیکهرچنانچه-۲۷۶ماده 

نکنندگزارشراگرفتهصورتتخلفاتیاونمایندمعاونتمالیاتیجرمارتکابدراعتباریومالیمؤسساتوهابانک

شوندمیمحکومجرممباشرمجازاتحداقلبه تعییناسالمیمجازاتقانونطبقاشخاصسایرمعاونتمجازات.

.شودمی

مسؤولقانون،این(۲۷۶)تا(۲۷۴)مواددرمقررهایمجازاتبرعالوهمالیاتیجرائممرتکبانیامرتکب-۲۷۷ماده 

همچنینوباشدنشدهمطالبهقانوناین(۱۵۷)مادهدرمقررمهلتتاکهقانونیمتعلقهایجریمهومالیاتاصلپرداخت

.باشندمیقضائیصالحمراجعحکمبادولتبهواردهزیانوضرر

کهمناطقیوهااستانازیکهردرکشورمالیاتیامورسازمانرئیسدرخواستبهبناقضائیهقوهرئیس-۲۷۸ماده 

لوازماستموظفکشورمالیاتیامورسازماناینصورتدر.دهدمیتشکیلمالیاتیویژهدادگاهودادسرابداند،مقتضی

.نمایدتأمینآنهابرایرامستقلیاستقرارمکانوتجهیزاتو

وعملکردیهویتی،اطالعاتپایگاهدرشدهثبتاطالعاتازاستفادهسوءوغیرمجازدسترسیهرگونه-۲۷۹ماده 

مکرر۱۶۹)مادهموضوعمالیاتیمؤدیاندارایی وصولوتشخیصفرآیندازغیرمسائلیخصوصدرقانوناین(

تادوازعمومیودولتیخدماتازانفصالبرعالوهمرتکبواستجرممزبوراطالعاتافشاییامالیاتیدرآمدهای

بامادهاینبهمربوطقانونیهایمجازاتسایر.شودمیمحکومحبسسالدوتاماهششازبیشمجازاتبهسال،پنج

.شودمیتعیینصالحذیقانونیمراجعتشخیصبهونفعانذیتوسطدعویاقامه

قانوناینموضوعمستقیمهایمالیاتازحاصلدرآمدهایکلاز(%۱)درصدیکمعادلتواندمیدولت-۲۸۰ ماده

کشوروزارتاختیاردرساالنهبودجهقوانیندرمشخصیردیفقالبدرشود،میواریزکشورکلداریخزانهبهکهرا

ودویستزیرشهرهایهایشهرداریوهادهیاریبهجمعیتشاخصنسبتبهموافقتنامه،مبادلهازپستادهدقرار

.شودپرداختجمعیتنفرهزارپنجاه

اموردرشهرداریذاتیوظایفانجامبرایقانونموجببهکههاشهرداریبهوابستهمؤسساتوهاسازمانمالیات

%۱۰۰)درصدصدوتشکیلخدماتیوشهریعمومی، صفرنرخبااستشهرداریبهمتعلقآنداراییوسرمایه(

.باشدمی

برایدیگریترتیبقانونهمیندرکهمواردیاستثنایبه،(۳۱/۴/۱۳۹۴مصوب)قانونایناجرایتاریخ-۲۸۱ماده 

این(۹۵)مادهموضوعمشاغلصاحبانوحقوقیاشخاصکلیهکنلی.باشدمی۱۳۹۵سالابتدایازاست،شدهمقررآن

مقرراتورسیدگیترتیباظهارنامه،تسلیملحاظازشودمیشروعآنازبعدو۱/۱/۱۳۹۴ازآنهامالیسالکهقانون

.باشندمیقانونایناحکاممشمولمالیاتی،نرخو(۲۷۲)ماده

مالیاتیاحکام،۳۱/۴/۱۳۹۴مصوبمستقیمهایمالیاتقانوناصالحقانونشدناالجراءالزمتاریخاز-۲۸۲ماده 

:شودمیلغوزیرقوانین

.۱۲/۶/۱۳۹۲مصوباصالحیکشورصنفینظامقانون(۷۱)و(۲۹)مواد-۱
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وادراتصرامدرآنویتتقوکشورنیازهایتأمیندرخدماتیوتولیدیتوانحداکثرازاستفادهقانون(۱۷)ماده-۲

.۱/۵/۱۳۹۱مصوبمستقـیمهایمالیـاتقانون(۱۰۴)ادهماصالح

توسعهسومبرنامهقانون(۱۱۳)مادهاصالحوکشورصنایعنوسازیتسهیلمقرراتازبخشیتنظیمقانون(۶)ماده-۳

.۲۴/۵/۱۳۸۲مصوبایراناسالمیجمهوریفرهنگیواجتماعیاقتصادی،

.۱۳۸۶مصوبرسمیاسناددفاتردراسنادتنظیمتسهیلقانون(۶)مادهو(۱)ماده(ج)بنددرمذکوراستثنای-۴

.۱۳۸۴مصوبدولتمالیمقرراتازبخشیتنظیمقانونبهموادیالحاققانون(۶۶)ماده-۵

سوممورخدوشنبهروزعلنیجلسهدرتبصرهیازدهودویستومادهیکوهفتادودویستبرمشتملفوققانون

نظروصولعدمبهتوجهبااسترسیدهتصویبهباسالمیشورایمجلسششوشصتوسیصدویکهزاراسفندماه

.گرددمیابالغقانونیمهلتدرنگهبانشورای

هاشمیاکبر-اسالمیشورایمجلسرییس


