
 

 

 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
 09121959018: موسوی حمیدرضا سید

 mousavi_hamidreza@yahoo.com: ایمیل

 @seyed_hamidreza_mousavi: اینستاگرام
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 مستقیم های مالیات قانون اصالحی( ۷۷) ماده اجرایی نامه آیین

 وزیران هیئت ۱۳۹۶/۳/۱۷ جلسه مصوب

 

 

 

 

 



  3/  مستقیم های مالیات قانون اصالحی( ۷۷) ماده اجرایی نامه آیین

 

 

 و ساخت از ناشی حقوقی و حقیقی اشخاص درآمد :۱۳۹۴ مصوب مستقیم های مالیات قانون اصالحی ۷۷ ماده

 قانون این سوم باب پنجم و چهارم فصول موضوع درآمد بر مالیات مقررات مشمول مورد حسب ساختمان نوع هر فروش

 .بود خواهد

 قانون این( ۵۹) ماده موضوع قطعی انتقال و نقل مالیات بر عالوه مذکور های ساختمان انتقال و نقل اولین -۱ تبصره

 قطعی مالیات. است انتقال مورد ملک معامالتی ارزش مأخذ به( %۱۰) درصد ده نرخ به الحساب علی مالیات مشمول

 .شود می تعیین مربوط مقررات طبق رسیدگی از پس ماده این موضوع مؤدیان

 که است آن به منوط حقیقی اشخاص توسط ساختمان فروش و ساخت درخصوص ماده این مقررات شمول -۲ تبصره

 .باشد نگذشته آن کار پایان گواهی صدور تاریخ از سال سه از بیش

 منظور به را مراتب کار پایان صدور هنگام در همچنین و ساخت پروانه صدور با همزمان موظفند ها شهرداری -۳ تبصره

 گردد،  می تعیین کشور مالیاتی امور سازمان توسط که ترتیبی به ربط ذی مالیاتی امور اداره به مالیاتی پرونده تشکیل

 .کنند گزارش

 .است مستثنی ماده این مفاد حکم از جمعیت یکصدهزارنفر زیر شهرهای -۴ تبصره

 مالیاتی الحساب علی تسویه چگونگی و مالیات مشمول درآمد تعیین نحوه درمورد ماده این اجرائی نامه آیین -۵ تبصره

 .رسد می وزیران هیأت تصویب به قانون این تصویب از پس ماه سه مدت ظرف دارایی و اقتصادی امور وزارت پیشنهاد با

 

 و اقتصادی امور وزارت ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ مورخ ۲۳۸۲۳۲/۲۳۶۵۰/۲۰۰ شماره پیشنهاد به ۱۷/۳/۱۳۹۶ جلسه در وزیران هیأت

 یادشده ماده اجرایی نامهآیین (۱۳۹۴ مصوب) مستقیم هایمالیات قانون اصالحی( ۷۷) ماده( ۵) تبصره استناد به و دارایی

 :کرد تصویب زیر شرح به را

 :روند می کاربه مربوط مشروح معانی در زیر اصطالحات نامه آیین این در -۱ ماده

 .آن بعدی اصالحات و (۱۳۶۶ مصوب) مستقیم های مالیات قانون: قانون -الف

 از اعم آن، فروش و قبلی بنای روی بر جدید اعیان ایجاد یا و عرصه در اعیان هرگونه احداث: فروش و ساخت -ب

 .ناتمام و شده ساخته

 قانون تابع حقیقی اشخاص مورد در و تجارت قانون در مقرر ترتیب به حقوقی اشخاص به نسبت: قانونی اقامتگاه -پ

 .است مدنی

 مورد حسب( اعیانی و عرصه) ساختمان نوع هر فروش و ساخت از ناشی حقوقی و حقیقی اشخاص درآمد -۲ ماده

 .بود خواهد قانون سوم باب پنجم و چهارم فصول موضوع درآمد بر مالیات مقررات مشمول

 با قانون،( ۵۹) ماده موضوع انتقال و نقل مالیات بر عالوه ناتمام، و ساخت حال در هایساختمان انتقال و نقل -۳ ماده

-علی مالیات و( ۷۷) ماده صدر مالیات مشمول مقطع، آن در حاصله درآمد و ساختمان عملیات پیشرفت میزان به توجه

( ۱) تبصره و قانون( ۷۷) ماده موضوع مالیات وصول از مانع موضوع این. است مذکور ماده( ۱) تبصره موضوع الحساب

 .بود نخواهد مربوط مقررات رعایت با آن کار پایان از پس مذکور هایساختمان قطعی انتقال و نقل زمان در آن
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 بعدی مرحله خریدار شدهتمام بهای عنوان به مرحله هر فروش مبلغ تمام،نیمه های ساختمان انتقالونقل مورد در -تبصره

 .شودمی کسر مذکور امالک فروش و ساخت از ناشی درآمد از و محسوب

 در مقرر تکالیف انجام به مکلف دارند، مبادرت ساختمان فروش و ساخت به که حقوقی و حقیقی اشخاص -۴ ماده

 .هستند قانون

 یا شده صادر( مسکن ساز و ساخت) سازیانبوه مجوز آنها برای شهرسازی و  راه وزارت توسط که اشخاصی -۵ ماده

 .است جاری آنها خصوص در مزبور ماده مقررات و تلقی قانون مکرر( ۱۳۸) ماده موضوع تولیدی بنگاه عنوان به شودمی

 موضوع مقررات مشمول شود،می صادر قانون شدن االجراالزم از پس آنها ساختمانی پروانه که هاییساختمان -۶ ماده

 .هستند آن ایهتبصره و قانون( ۷۷) ماده

 کار پایان صدور تاریخ از سال سه از بیش که حقیقی اشخاص به متعلق امالک قطعی انتقال و نقل اولین -۱ تبصره

 .بود خواهد قانون( ۵۹) ماده موضوع مالیات پرداخت مشمول صرفاً باشد، گذشته آنها ساختمان

 مشمول صرفاً انتقال زمان در است، شده صادر ۱۳۹۴ سال پایان تا آنها ساختمانی پروانه که هاییساختمان -۲ تبصره

 .هستند قانون( ۵۹) ماده مقررات

 ساختمان نوع هر فروش و ساخت بابت قانون( ۷۷) ماده مشمول اشخاص عملکرد مالیات مشمول درآمد -۷ ماده

 .شود می وصول و مطالبه متعلق مالیات و تعیین قانون سوم باب پنجم و چهارم فصل مقررات رعایت با( اعیانی و عرصه)

 و ساخت به نسبت درآمدی ملک، انتقالونقل از قبل عملکرد مالیاتی اظهارنامه در مؤدی کهصورتیدر -۱ تبصره

 مثبته مدارک و اسناد براساس مالیاتی امور اداره رسیدگی زمان در یا و باشد نموده ابراز ملک فروش پیش یا و فروش

 مقررات برابر مالیات است، شده محقق رسیدگی مورد سال در ملک فروش و ساخت از حاصل درآمد که شود مشخص

 .شد خواهد وصول و مطالبه مربوط قانونی

 ماده( ۲) تبصره مقررات اجرای در که حقیقی اشخاص مورد در ساختمان فروش و ساخت بابت حاصل زیان -۲ تبصره

 حکم این. بود نخواهد آنها بعد سنوات مالیات مشمول درآمد از استهالک قابل باشند، نشده مالیات مشمول قانون( ۷۷)

 و رسیدگی مورد سال برای نفر هزار یکصد از کمتر جمعیت با شهرهای در اشخاص فعالیت از قسمت آن مورد در

 .است جاری نیز آن بعد سنوات

 واگذاری حق صورتاین در. است فروش و ساخت مالیات مشمول نیز محل واگذاری حق از ناشی درآمد -۳ تبصره

 مورد در فروش و ساخت مالیات شمول عدم صورت در. بود نخواهد قانون( ۵۹) ماده موضوع مالیات مشمول محل

 .بود خواهد قانون( ۵۹) ماده موضوع مالیات مشمول محل، واگذاری حق انتقال حقیقی، اشخاص

 به نسبت رسمی، اسناد دفتر از ملک انتقال و نقل استعالم ثبت و دریافت از پس است مکلف مالیاتی امور اداره -۸ ماده

 سایر و قانون( ۵۹) ماده موضوع قطعی انتقال و نقل مالیات و فروش و ساخت الحسابعلی مالیات وصول و محاسبه

 به نسبت نامه، آیین این موضوع فروش و ساخت نشده قطعی مالیات استثنای به قانون( ۱۸۷) ماده در مندرج هایمالیات

 واحدهای یا واحد اطالعات همچنین. نماید اقدام مربوط مقررات رعایت با قانون( ۱۸۷) ماده موضوع گواهی صدور

 اداره به قانون( ۷۷) ماده( ۱) تبصره موضوع شده وصول فروش و ساخت الحسابعلی مالیات مبلغ ذکر با را انتقال مورد
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 نیز ناتمام و ساخت حال در هایساختمان خصوص در مذکور ماده مفاد. نماید ارسال مؤدی قانونی اقامتگاه مالیاتی امور

 .است جاری

 نامهآیین این( ۷) ماده اجرای در قبالً مؤدی فروش و ساخت مالیات و مالیات مشمول درآمد که مواردی در -تبصره

 :شود -می عمل زیر ترتیب به مورد حسب باشد شده واقع رسیدگی مورد

 نقل زمان در باشد، نموده اقدام آن پرداخت به نسبت مؤدی و مطالبه مؤدی از فروش و ساخت مالیات که واردیم در -۱

 نخواهد موضوعیت شده پرداخت مالیات میزان تا( %۱۰) درصد ده الحسابعلی مالیات وصول نظر، مورد ملک انتقال و

 .داشت

 به توجه با یا بوده فروش و ساخت فعالیت کل بابت قبلی شده پرداخت فروش و ساخت مالیات که مواردی در -۲

 ده الحسابعلی مالیات وصول انتقال و نقل زمان در باشد، نشده مالیات مشمول مذکور فعالیت کل بابت مؤدی مقررات،

 .داشت نخواهد موضوعیت( ۱۰%) درصد

 طبق که بالعوض انتقال و نقل استثنای به شود انجام نیز بیع عقد از غیر صورتیبه که امالکی انتقال و نقل -۹ ماده

 .است نامهآیین این مقررات مشمول است، مالیات مشمول مربوط، مقررات

 مؤدی پرداختی حساب به مالیات، شدن قطعی از پس امالک فروش و ساخت پرداختی الحسابعلی مالیات -۱۰ ماده

 .شودمی استرداد یا و مطالبه مورد حسب مقررات، رعایت با التفاوت مابه و منظور

 صورت در فروش، و ساخت در مشارکت در شدهتعیین سهم مبنای بر شریک هر مالیات مشمول درآمد -۱۱ ماده

 .است نامه شرکت در شده تعیین سهم مبنای بر امالک و اسناد ثبت قانون( ۴۸) و( ۴۷) مواد رعایت

 .شوند می شناخته مالک خود، سهم نسبت به اشخاص از یک هر مشاعی اسناد مورد در -۱ تبصره

 .شود نمی تلقی انتقال و نقل نامه،شرکت در مذکور نسبت به شریک هر نام به سند تنظیم -۲ تبصره

 خرید ارزش یا شدهتعیین قانون( ۶۴) ماده مقررات اجرای در که ملک فروش زمان در عرصه روز ارزش -۱۲ ماده

 .شد خواهد منظور مالیات مشمول درآمد تعیین و محاسبه در باشد، بیشتر کدام هر عرصه

 نامهآیین این موضوع فروش و ساخت مالیات مشمول درآمد تعیین برای مالیاتی ضرایب تعیین صورت در -تبصره

 به ربطذی قوانین رعایت با فرسوده هایبافت در فروش و ساخت ضرایب قانون،( ۱۵۴) ماده موضوع کمیسیون توسط

 .شد خواهد اعمال مربوط، ضرایب( %۶۰) درصد شصت میزان

 ساخت از ناشی مالیات مشمول درآمد محاسبه در زمین ارزش موقوفه، امالک در شدهاحداث اعیان مورد در -۱۳ ماده

 .شد نخواهد منظور امالک فروش و

 سرشماری آخرین اساس بر ساخت، پروانه صدور زمان در باالتر و نفر هزاریکصد جمعیت با شهرهای -۱۴ ماده

 .هستند نامه آیین این موضوع فروش و ساخت مالیات مشمول ایران، آمار مرکز مسکن و نفوس عمومی

 جهانگیری اسحاق - جمهور رئیس اول معاون


