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هاي بعدي آن هاي مستقیم و اصالحیهقانون مالیات"اي جدول مقایسه

1398آبان »الیحه اصالح برخی قوانین و مقررات مالیاتینویس پیش«و سایر قوانین مالیاتی دیگر با 

مالحظات)98مهر(الیحه اصالح برخی قوانین و مقررات مالیاتیآنو اصالحات بعدي1366مصوب قانون مالیات هاي مستقیم 
مالیات می باشند:پرداختول اشخاص زیر مشم-1ماده 

کلیۀ مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا امالك -1
خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

مقیم ایران نسبت به کلیۀ درآمدهایی که در ایران ایرانیهر شخص حقیقی -2
یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیۀ درآمدهایی که -3
تحصیل می کند.در ایران 

نسبت به کلیۀ درآمدهایی که در ایران یا خارج ایرانیهر شخص حقوقی -4
ل می نماید.از ایران تحصی

هر شخص غیر ایرانی( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی -5
که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت 
واگذاري امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک هاي فنی 

ان نمایش یا هر عنوو یا واگذاري فیلم هاي سینمایی(که به عنوان بها یا حق 
دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند.

ول مالیات می باشند:اشخاص زیر مشم-1ماده 
کلیۀ مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا امالك خود -1

واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.
قیم ایران نسبت به کلیۀ ماعم از ایرانی یا غیر ایرانیهر شخص حقیقی -2

درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
مقیم خارج از ایران نسبت به کلیۀ یا غیر ایرانیهر شخص حقیقی ایرانی -3

تحصیل می کند.یا از ایراندرآمدهایی که در ایران
ارج یا خنسبت به کلیۀ درآمدهایی که در ایرانمقیم ایرانهر شخص حقوقی-4

از ایران تحصیل می نماید.
هر شخص حقوقی مقیم خارج از ایران نسبت به درآمدهایی که در ایران -5

ل می نماید. ییا از ایران تحص
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مالحظات)98مهر(الیحه اصالح برخی قوانین و مقررات مالیاتیآنو اصالحات بعدي1366مصوب قانون مالیات هاي مستقیم 
هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا اموال و دارایی-17ماده 

:فرضی انتقال می یابد،به شرح زیر مشمول مالیات است

استثناي بهادار بههاي بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراقبه سپردهنسبت. 1
) این ماده و سودهاي متعلق به آنها و همچنین سود سهام 2موارد مندرج در بند(

و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها 
)%3به نرخ سه درصد (

ایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا هاموال و دارایی-17ماده 
:فرضی انتقال می یابد،به شرح زیر مشمول مالیات است

استثناي به(بهادارهاي بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراقنسبت به سپرده. 1
و سودهاي متعلق به آنها و همچنین سود )) این ماده2موارد مندرج در بند(

تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به سهام و سهم الشرکه تا 
)%3آنها به نرخ سه درصد (

) برابر نرخهاي 5/1نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (.2
مکرر) این قانون طبق مقررات 143) و ماده(143) ماده(1مذکور در تبصره(

مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

االمتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهاي مذکور به نسبت به حق.3
) ارزش روز در تاریخ تحویل %10آنها تصریح نشده است، به نرخ ده درصد(

یا ثبت انتقال به نام وراث
نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوري، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو . 4

سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت ) بهاي اعالمی توسط%2درصد(
انتقال به نام وراث

) برابر نرخهاي مذکور 5/1نسبت به امالك و حق واگذاري محل یک و نیم (.5
) این قانون به مأخذ ارزش معامالتی امالك و یا به مأخذ ارزش 59در ماده(

روز حق واگذاري حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

75/0الشرکه و حق تقدم آنها هفتاد و پنج صدم درصد (. نسبت به سهام و سهم2
) ارزش روز سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی پذیرفته شده در بورس %

) ارزش اسمی %6ها یا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز و شش درصد (
سهام و سهم الشرکه سایر شرکت ها در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.

االمتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهاي مذکور به آنها حقنسبت به.3
) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت %10تصریح نشده است، به نرخ ده درصد(

انتقال به نام وراث
نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوري، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو .4

مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال ) بهاي اعالمی توسط سازمان امور%2درصد(
.به نام وراث

) به ماخذ ارزش معامالتی امالك %5/7. نسبت به امالك هفت و نیم درصد (5
) به ماخذ ارزش روز حق %3و در خصوص حق واگذاري محل سه درصد (

واگذاري حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.
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مالحظات)98مهر(الیحه اصالح برخی قوانین و مقررات مالیاتیآنو اصالحات بعدي1366مصوب قانون مالیات هاي مستقیم 
هاي متعلق به متوفاي ایرانی که در خارج از کشور نسبت به اموال و دارایی.6

واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع 
) ارزش ماترك %10ها پرداخت شده است به نرخ ده درصد(اموال و دارایی

رار گرفته است. که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال ق
در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز 

انتقال یا تحویل به نام وراث
محاسبه و أخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از الزم االجراء -1تبصره 

) اعم از اینکه پرونده مالیاتی براي آنها تشکیل 1/1/1395شدن این قانون (
ه باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.شده یا نشد

نرخهاي مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در -2تبصره 
صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهاي مذکور در این ماده به 

ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.
ال و درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، امو-3تبصره 
هاي متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه دارایی

اول خواهد بود.
) 4)، (2در مواردي که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهاي (-4تبصره 

) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، عالوه بر مالیات 5و (
مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بر ارث به شرح این فصل، 

بود.
حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها و سایر نهادهاي -5تبصره 

مالی و اعتباري، نسبت به عرصه و اعیان امالك بر اساس ارزش معامالتی در 
تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.

متعلق به متوفاي ایرانی که در خارج از کشور هاي نسبت به اموال و دارایی.6
واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع 

) ارزش ماترك که %10ها پرداخت شده است به نرخ ده درصد(اموال و دارایی
مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در 

ول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال صورت عدم شم
یا تحویل به نام وراث

محاسبه و أخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از الزم االجراء -1تبصره 
) اعم از اینکه پرونده مالیاتی براي آنها تشکیل شده 1/1/1395شدن این قانون (

واهد بود.یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخ
نرخهاي مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در -2تبصره 

صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهاي مذکور در این ماده به 
ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.

هاي درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی-3تبصره 
ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد متوفی که در 

بود.
) و 4)، (2در مواردي که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهاي (-4تبصره 

) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، عالوه بر مالیات بر 5(
وط خواهند ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مرب

بود.
حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها و سایر نهادهاي -5بصره ت

مالی و اعتباري، نسبت به عرصه و اعیان امالك بر اساس ارزش معامالتی در 
تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.
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مالحظات)98مهر(الیحه اصالح برخی قوانین و مقررات مالیاتیآنو اصالحات بعدي1366مصوب قانون مالیات هاي مستقیم 
ـ مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظف اند ظرف سه ماه 33ماده 

مراتب را ضمن ارسال کلیۀ اطالعات از تاریخ اطالع از وقوع فوت اتباع ایرانی
در مورد ماترك آنان اعم از منقول یا غیرمنقول واقع در کشور محل مأموریت 

وزارت رجه به خود، با تعیین مشخصات و ارزش آنها، از طریق وزارت امور خا
اعالم نمایند.امور اقتصادي و دارایی

ن تصویب این قانونامۀ اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تبصره ـ آیین
هاي امور اقتصادي و دارایی و امور خارجه تهیه و به تصویب توسط وزارتخانه

هیأت وزیران خواهد رسید.

ـ مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظف اند ظرف سه ماه از 33ماده 
مراتب را ضمن ارسال کلیۀ اطالعات در تاریخ اطالع از وقوع فوت اتباع ایرانی

مورد ماترك آنان اعم از منقول یا غیرمنقول واقع در کشور محل مأموریت خود، 
وزارت امور خارجه ادارت ذي ربطبا تعیین مشخصات و ارزش آنها، از طریق 

اعالم نمایند.سازمان امور مالیاتیبه 
تصویب این قانون نامۀ اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تبصره ـ آیین

هاي امور اقتصادي و دارایی و امور خارجه تهیه و به تصویب توسط وزارتخانه
هیأت وزیران خواهد رسید.

موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل اموالی که به -38ماده 
) این قانون و در صورتی که به غیر وراث 17شود به نرخ مذکور در ماده (می

مشمول ) این قانون، منتقل شود 24) ماده(3به استثناي اشخاص مذکور در بند (
.درآمد اتفاقی خواهد بودمالیات بر

که یا وصیت باشد و همچنین منافع مالینذردر مواردي که منافع مالی، مورد
مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثناي اشخاص مذکور 

رآمد دمشمول مالیات بر) این قانون نسبت به منافع هر سال24) ماده(3در بند(
.خواهند بود

مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت -تبصره
ی قطعی شده باشد.موص

ود شموجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل میاموالی که به -38ماده 
) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثناي 17به نرخ مذکور در ماده (

مقررات مشمول ) این قانون، منتقل شود 24) ماده(3اشخاص مذکور در بند (
.درآمد اتفاقی خواهد بودفصل

که یا وصیت باشد و همچنین منافع مالیمواردي که منافع مالی، مورد نذردر
مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثناي اشخاص مذکور 

مقررات فصلمشمول ) این قانون نسبت به منافع هر سال 24) ماده(3در بند(
.درآمد خواهند بود

خواهد بود که وصیت با فوت مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات -تبصره
موصی قطعی شده باشد.

شود در موقع چاپ ـ از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ می44ماده 
شود.حق تمبر اخذ می) ریال200دویست (

دو شود در موقع چاپ ـ از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ می44ماده 
شود.تمبر اخذ میحق) ریال2000هزار (
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مالحظات)98مهر(الیحه اصالح برخی قوانین و مقررات مالیاتیآنو اصالحات بعدي1366مصوب قانون مالیات هاي مستقیم 
ـ از کلیۀ اسناد تجاري قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و 46ماده 

این 48و 45شود (به استثناي اوراق مذکور درمواد مورد استفاده قرار داده می
ۀ التجاره از قبیل بارناممال) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به قانون

و ریال)5000پنج هزار (التجاره مالدریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمۀ 
حق تمبر ) ریال1000یک هزار (وضعیت مسافري بارنامه زمینی و صورت 

دریافت خواهدشد.
هاي حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و موسسه

نشانی صحیح صاحب کاال و سایر اطالعات مربوط رادر آن درج نمایند و نسخ 
سال ازتاریخ صدور نگاهداري کنند.ق مذکور را حداقل تا پنج کافی اورا

تمبر اخذ تبصره ـ از اوراق و مدارك زیر به شرح مقرر در این تبصره حق
شود:می
ـ از کارت معافیت هر یک از مشموالن که به انحاي مختلف ازانجام دادن 1

دهمعافیت مذکور، مبلغ شوند، بابت صدور کارت خدمت وظیفه معاف می
.) ریال10،000هزار (

.) ریال50،000پنجاه هزار(المللی مبلغ ـ از هر گونه گواهینامۀ رانندگی بین2
هر وسیله ـ از هر پالك ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاري 3

) 200،000دویست هزار (شود مبلغنقلیه که به صورت موقت وارد کشور می
.ریال

یکاعتبار مبلغ ـ از گواهینامۀ رانندگی انواع خودرو به ازاي هر سال مدت 4
.) ریال1000هزار (

مۀ دانش آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی ومتوسطه مبلغاز کارنامه وگواهی نا-5
) ریال.1000یک هزار (

ـ از کلیۀ اسناد تجاري قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد 46ماده 
) این قانون48و 45شود (به استثناي اوراق مذکور درمواد استفاده قرار داده می

التجاره از قبیل بارنامۀ دریایی و مالو اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به 
و بارنامه ریال)00500هزار (اهپنجالتجاره المهوایی و همچنین اوراق بیمۀ 

حق تمبر دریافت ) ریال00010هزار (دهوضعیت مسافري زمینی و صورت 
خواهدشد.

هاي حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی موسسه
صحیح صاحب کاال و سایر اطالعات مربوط رادر آن درج نمایند و نسخ کافی 

اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال ازتاریخ صدور نگاهداري کنند.
شود:تمبر اخذ میتبصره ـ از اوراق و مدارك زیر به شرح مقرر در این تبصره حق

ـ از کارت معافیت هر یک از مشموالن که به انحاي مختلف ازانجام دادن 1
صد یکمبلغ معافیت مذکور، شوند، بابت صدور کارت خدمت وظیفه معاف می

.) ریال000010،(
.) ریال0،00005هزار(انصدپالمللی مبلغ ـ از هر گونه گواهینامۀ رانندگی بین2
هر وسیله ـ از هر پالك ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاري 3

) 000,000,2(دو میلیونشود مبلغنقلیه که به صورت موقت وارد کشور می
.ریال

هزاردهاعتبار مبلغگواهینامۀ رانندگی انواع خودرو به ازاي هر سال مدت ـ از 4
.) ریال00,010(
از کارنامه وگواهی نامۀ دانش آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی ومتوسطه مبلغ-5

) ریال.00,010(ده هزار

،کارشناسی ارشد، دکترا و ، کارشناسیاز دانشنامه و گواهی دانشنامۀ کاردانی-6
.) ریال100,000هزار(یکصدباالتر مبلغ 
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،کارشناسی ارشد، دکترا ، کارشناسیاز دانشنامه و گواهی دانشنامۀ کاردانی-6

.) ریال10،000ده هزار(و باالتر مبلغ 
، راهنمایی و متوسطه خارجی هاي ابتداییـ از گواهی ارزش تحصیلی دوره7

.) ریال20،000بیست هزار (مبلغ 
اي و دانشگاهی خارجی هاي فنی و حرفهـ از گواهی ارزش تحصیلی دوره8

.) ریال50،000پنجاه هزار (مبلغ 
ی ی تجربـ از پروانۀ مامایی یا مدرك تحصیلی دورة کاردانی و دندانپزشک9

.) ریال20،000بیست هزار (مبلغ 
، دامپزشکی و ، پیراپزشکی، دندانپزشکیـ از پروانۀ مشاغل پزشکی10

.) ریال100،000یکصدهزار (داروسازي مبلغ 
، کارت ، کارت شناسایی واحدهاي تولیدي و معدنیـ از جواز تأسیس11

هاي کسب و کار، بابت ، پروانۀ وکالت و کارشناسی و سایر پروانهبازرگانی
پنجاه هزار و بابت تجدید آنها مبلغ )ریال100،000مبلغ یکصدهزار (صدور 

.) ریال50,000(

، راهنمایی و متوسطه خارجی هاي ابتداییـ از گواهی ارزش تحصیلی دوره7
.) ریال0،00002هزار (دویست مبلغ 

اي و دانشگاهی خارجی هاي فنی و حرفهـ از گواهی ارزش تحصیلی دوره8
.) ریال0،00005هزار (پانصدمبلغ 

ـ از پروانۀ مامایی یا مدرك تحصیلی دورة کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ 9
.) ریال0،00002هزار (دویست

وسازي پزشکی و دار، دام، پیراپزشکی، دندانپزشکیـ از پروانۀ مشاغل پزشکی10
.) ریال00،000,01(ک میلیونیمبلغ 

، کارت ، کارت شناسایی واحدهاي تولیدي و معدنیـ از جواز تأسیس11
هاي کسب و کار، بابت ، پروانۀ وکالت و کارشناسی و سایر پروانهبازرگانی

انصد پو بابت تجدید آنها مبلغ)ریال0،00000,1(میلیون مبلغ یکصدور
.) ریال0،00005هزار (

بانکها و ـ از کلیۀ قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین47ماده 
شود، درصورتی که در دفاترمشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می

شود:حق تمبر اخذ می) ریال10000ده هزار(اسناد رسمی ثبت نشود، معادل 
.حساب جاريـ برگ قبول شرایط عمومی 1
هاي ـ قرارداد وام یا اعطاي تسهیالت از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم2

معامالت به امضاي هاي مختلف در موقع انجام تعهدآوري که بانکها به نام
رسانند.مشتریان خود می

.گذاريهاي سرمایهـ قراردادهاي انواع سپرده3
شود و مشتریان حق تر بانک تنظیم میهاي بانکی که در دفـ وکالت نامه 4

نمایند.امضاي خود را به دیگري واگذار می

تریان بانکها و مشـ از کلیۀ قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین47ماده 
شود، درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می

شود:حق تمبر اخذ می) ریال000,001هزار(یکصدثبت نشود، معادل 
.ـ برگ قبول شرایط عمومی حساب جاري1
هاي قرارداد وام یا اعطاي تسهیالت از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرمـ2

معامالت به امضاي هاي مختلف در موقع انجام تعهدآوري که بانکها به نام
رسانند.مشتریان خود می

.گذاريهاي سرمایهـ قراردادهاي انواع سپرده3
اي شود و مشتریان حق امضیهاي بانکی که در دفتر بانک تنظیم مـ وکالت نامه 4

نمایند.خود را به دیگري واگذار می
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شود و طرفین ـ قراردادهاي دیگري که بین بانکها و مشتریان منعقد می5

گیرند و به امور مذکور در این ماده عهده میهایی را به تعهدات و مسئولیت
شود.مرتبط می

بانکها.هاي صادره از طرفنامهـ ضمانت6
ده بانک قبول شنامه در صورتی که تقاضا از طرف ـ تقاضاي صدور ضمانت7

نامه صادر گردد.و ضمانت
ج کشورهاي خارـ تقاضاي گشایش اعتبار اسنادي براي داخلۀ ایران یا براي8

درصورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده واعتبار اسنادي گشایش یابد.

ات شود و طرفین تعهدـ قراردادهاي دیگري که بین بانکها و مشتریان منعقد می5
شود.گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط میعهده میهایی را به و مسئولیت

هاي صادره از طرف بانکها.نامهـ ضمانت6
ه بانک قبول شدنامه در صورتی که تقاضا از طرف اضاي صدور ضمانتـ تق7

نامه صادر گردد.و ضمانت
کشورهاي خارجـ تقاضاي گشایش اعتبار اسنادي براي داخلۀ ایران یا براي8

درصورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده واعتبار اسنادي گشایش یابد.

عناوین فصول باب سوم:
:مالیات بردرآمد امالكفصل اول 

فصل دوم :مالیات بردرآمد کشاورزي
فصل سوم: مالیات بر درآمد حقوق

فصل چهارم: مالیات بر درآمد مشاغل
فصل پنجم: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

فصل ششم: مالیات درآمد اتفاقی
فصل هفتم: مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

:سومبابفصولعناوین

امالكدرآمد:اولفصل
داراییعایديدرآمد:دومفصل
کشاورزيدرآمد:سومفصل
حقوقدرآمد:چهارمفصل
مشاغلدرآمد:پنجمفصل
گذاريسرمایهدرآمد:ششمفصل
حقوقیاشخاصدرآمدبرمالیات:هفتمفصل
اتفاقیدرآمد:هشتمفصل
حقیقیاشخاصدرآمدبرمالیات:نهمفصل

حقوق خود نسبت درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاري ـ52ماده 
مشمول در این قانونمقرر هايپس از کسر معافیتواقع در ایرانبه امالك 

.باشدمیبر درآمد امالكمالیات 

حقوق خود نسبت واگذاري درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از ـ52ماده 
قانونی به استثناي معافیت پایه موضوع ر مقرهايپس از کسر معافیتبه امالك

.باشدمشمول مالیات میاین قانون129ماده 

گردد عبارت درآمد مشمول مالیات امالکی که به اجاره واگذار می-53ماده
و پنجاالجاره، اعم از نقدي و غیر نقدي، پس از کسر بیستاست از کل مال

.و تعهدات مالک نسبت به مورد اجارهها و استهالکات) بابت هزینه%25صد(در

گردد عبارت درآمد مشمول مالیات امالکی که به اجاره واگذار می-53ماده
و پنج االجاره، اعم از نقدي و غیر نقدي، پس از کسر بیستاز کل مالاست 

.ها و استهالکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره) بابت هزینه%25صد(در
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درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول امالك مورد وقف یا حبس بر 

.اساس این ماده محاسبه خواهد شد

.در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود

هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وي عبارت است از 
.التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجارهمابه

هاي سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی حکم این ماده در مورد خانه
که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاري نخواهد بود.

فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا-1تبصره 
شود مگر اینکه به سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاري تلقی نمیمحل 

شود. در صورتی که موجب اسناد و مدارك ثابت گردد که اجاره پرداخت می
چند واحد مسکونی، محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد، یک واحد 
براي سکونت مالک و یک واحد مسکونی براي هر یک از افراد مذکور به 

از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.مالک انتخاب 
) 2امالکی که مجانا در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده (-2تبصره 

.شودمیگیرد غیر اجاري تلقیاین قانون قرار می

اجاره امالك هر واحد آپارتمان یک مستغل بر درآمداز نظر مالیات -3تبصره 
شود.محسوب می

د، شودر مورد امالکی که با اثاثه یا ماشین آالت به اجاره واگذار می-4تبصره
و درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آالت نیز جزء درآمد ملک محسوب

شود.میمشمول مالیات این فصل
ستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به م-5تبصره 

مستحدثه بهبر اساس ارزش معامالتی روز تحویل شود، نفع موجر ایجاد می
) آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال %50موجر تقویم و پنجاه درصد (

گردد.تحویل محسوب می

درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول امالك مورد وقف یا حبس بر 
.اساس این ماده محاسبه خواهد شد

-
التفاوتنباشد، درآمد مشمول مالیات وي عبارت است از مابهموجر مالک هرگاه 

.اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره

هاي سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی حکم این ماده در مورد خانه
که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاري نخواهد بود.

فرزند یا اجداد و همچنین محل در یا همسر یامحل سکونت پدر یا ما-1تبصره 
ب اسناد موجشود مگر اینکه به سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاري تلقی نمی

شود. در صورتی که چند واحد و مدارك ثابت گردد که اجاره پرداخت می
مسکونی، محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد، یک واحد براي سکونت 

اجاريسکونی براي هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک مالک و یک واحد م
تلقی نمی شود.

) این 2امالکی که مجانا در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده (-2تبصره 
.شودمیگیرد غیر اجاري تلقیقانون قرار می

اجاره امالك هر واحد آپارتمان ، مالیاتتعیین درآمد مشمولاز نظر-3تبصره 
شود.یک مستغل محسوب می

شود، در مورد امالکی که با اثاثه یا ماشین آالت به اجاره واگذار می-4تبصره 
شود.درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آالت نیز جزء درآمد ملک محسوب می

ستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع م-5تبصره 
مستحدثه به موجر د، بر اساس ارزش معامالتی روز تحویل شوموجر ایجاد می

) آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل %50تقویم و پنجاه درصد (
گردد.محسوب می
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اد به عهده مالک است و از هایی که به موجب قانون یا قراردهزینه-6تبصره 

ارداد انجام قرشود و همچنین مخارجی که به موجبطرف مستأجر انجام می
آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفا به عهده مالک باشد، به 

جمع االجاره غیر نقدي بهبهاي روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال
شود.بهاي سال انجام هزینه اضافه میاجاره

در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاري ملک -7تبصره 
به نسبت یا جزئا به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصهرا کال 

االجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مورد اجاره از مال
.مشمول مالیات خواهد بود

ورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال در ص-8تبصره 
سکونتتخلیه ملک داده شود، در مدتی که محلبها مهلتی براي رهبدون اجا

باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله انتقال دهنده می
به موجب شود مگر این کهمبیع در اختیار بایع شرطی است، اجاري تلقی نمی

شود.اسناد و مدارك ثابت گردد که اجاره پرداخت می
ات و شرکت هاي دولتی و دستگاههایی که ها، موسسوزارتخانه-9تبصره 

شود، نهادهاي انقالب تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می
اسالمی، شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر 

هایی االجارهمالیات موضوع این فصل را از مالص حقوقی مکلف اند اشخا
اداره امور مالیاتی محل وقوع به تا پایان ماه بعدوکسرکنندپرداخت میکه 

.ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند

ل که قبواحدهاي مسکونی متعلق به شرکتهاي سازنده مسکن-10تبصره 
گردد قطعی و طبق اسناد و مدارك مثبته به موجب قرارداد واگذار میاز انتقال 

شود و باشد، در مدت مذکور اجاري تلقی نمیکه در تصرف خریدار میمادام
ت مشروط براینکه مالیااز لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد 

اد به عهده مالک است و از هایی که به موجب قانون یا قراردهزینه-6تبصره 
قرارداد انجام آن شود و همچنین مخارجی که به موجبطرف مستأجر انجام می

از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفا به عهده مالک باشد، به بهاي روز 
بهاي سال انجام جمع اجارهاالجاره غیر نقدي بهانجام هزینه تقویم و به عنوان مال

شود.هزینه اضافه می
در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاري ملک را -7تبصره 

به نسبت کال یا جزئا به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه
االجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مورد اجاره از مال

.مشمول مالیات خواهد بود

ورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال در ص-8تبصره 
تقال سکونت انراي تخلیه ملک داده شود، در مدتی که محلبها مهلتی برهبدون اجا
باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در دهنده می

به موجب اسناد و شود مگر این کهاختیار بایع شرطی است، اجاري تلقی نمی
شود.مدارك ثابت گردد که اجاره پرداخت می

موسسات و شرکت هاي دولتی و دستگاههایی که تمام ها، وزارتخانه-9تبصره 
المی، اسشود، نهادهاي انقالب یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می

وقی ص حقشهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخا
) از مال االجاره هایی که پرداخت می کنند را به %10ده درصد (مکلف اند

اداره امور مالیاتی محل به تا پایان ماه بعدوعنوان مالیات علی الحساب کسر
.وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند

قطعی و طبق اسناد و مدارك مثبته به که قبل از انتقال امالکی-10تبصره 
در مدت باشد، که در تصرف خریدار میگردد مادامموجب قرارداد واگذار می
ریدار مانند مالک رفتار شود و از لحاظ مالیاتی با خمذکور اجاري تلقی نمی

.خواهد شد
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اریخ تصرف ) این قانون به مأخذ ت59موضوع ماده (نقل و انتقال قطعی
.پرداخت شده باشد

هاي مسکونی داراي بیش از سه واحد استیجاري مالکان مجتمع-11تبصره 
که با رعایت الگوي مصرف مسکن بنا به اعالم وزارت مسکن و شهرسازي 

) مالیات %100شوند در طول مدت اجاره از صد در صد (ساخته شده یا می
غیر این صورت درآمد هر شخصباشد در بر درآمد امالك اجاري معاف می

ره واحد یا واحدهاي مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و ناشی از اجا
پنجاه مترمربع زیربناي مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع 

باشد.مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره امالك معاف میزیربناي

حذف شد.–11تبصره 

درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادي مبناي -54ماده
د نداشته باشگیرد و در مواردي که قرارداد وجود تشخیص مالیات قرار می

یا از ارائه آن خودداري گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد 
) ارقام مندرج در جدول امالك مشابه تعیین و اعالم شده توسط 80%(

مکرر) این قانون، 54سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز درمورد ماده(
ه تعیین خواهد شد.بها بر اساس جدول اجاره امالك مشابمیزان اجاره

) این 53) ماده(9در صورتی که مستأجر جزء مشموالن تبصره(-1تبصره
قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر مالك تعیین درآمد مشمول مالیات 

.اجاره خواهد بود

چنانچه براساس اسناد و مدارك مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از -2تبصره
درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مبلغی است که مأخذ تشخیص 

التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مودي، مابه
پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختالف موضوع این قانون خواهد بود.

درآمد اجاره براساس قرارداد عادي که در سامانه مودیان یا سامانه -54ماده
به رسمی مبناي محاسثبت معامالت و امالك کشور ثبت شده باشد و یا سند 

درآمد مشمول مالیات قرار می گیرد و در مواردي که قرارداد وجود نداشته 
باشد میزان اجاره بها براساس جدول اجاره امالك مشابه که هر ساله توسط 

سازمان امور مالیاتی کشور اعالم خواهد شد، تعیین می شود.

االجاره منظور می در محاسبه درآمد مشمول مالیات، صرفاً مال -1تبصره
شود و مبالغ پرداختی بابت ودیعه، قرض الحسنه و عناوین مشابه در محاسبه 

درآمد مشمول مالیات لحاظ نخواهد شد. 

چنانچه براساس اسناد و مدارك مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از -2تبصره
مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات

التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مودي، مابه
پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختالف موضوع این قانون خواهد بود.
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در مواردي که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق -3تبصره
ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مودي باشد، در مقررات این 

این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختالف مالیاتی موضوع 
.این قانون خواهد بود

حذف شد-3تبصره

واگذار نماید ، آن را به اجارههرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونیـ55ماده 
دیگري براي سکونت خویش اجاره نماید یا از خانۀ سازمانی که و خود محل 

گذارد استفاده کند دراحتساب درآمد مشمول مالیات کارفرما در اختیار او می
ا پردازد یموجب سند رسمی یا قرارداد میاي که به االجارهاین فصل میزان مال

تقویمتوسط کارفرما از حقوق وي کسر و یا براي محاسبۀ مالیات حقوق
.االجارة دریافتی او کسر خواهد شدمال گردد از کل می

واگذار نماید و ، آن را به اجارههرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونیـ55ماده 
خود محل دیگري براي سکونت خویش اجاره نماید یا از خانۀ سازمانی که 

مد مشمول مالیات اینگذارد استفاده کند دراحتساب درآکارفرما در اختیار او می
پردازد یا توسطموجب سند رسمی یا قرارداد میاي که به االجارهفصل میزان مال

یم حقوق تقودرآمد مشمولکارفرما از حقوق وي کسر و یا براي محاسبۀ مالیات 
.االجارة دریافتی او کسر خواهد شدمال گردد از کل می

در مورد درآمد حاصل از واگذاري سایر حقوق مربوط به امالك -56ماده )27/11/86شده است (اصالحی حذف -56ماده 
که در مقررات این فصل ذکر نشده است، به استثناي مواردي که مشمول 
مقررات فصل دوم این باب شده است، دریافتی مالک یا صاحب حق با 

این قانون جزو درآمد امالك محسوب می 53رعایت مقررات صدر ماده 
شود. 

ان معافیتمورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدي ندارد تا میزدرـ57ماده 
) این قانون از درآمد مشمول مالیات 84مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (

ساالنۀ مستغالت از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات 
ف که از طراي باید اظهارنامۀ مخصوصی طبق نمونهباشد. مشموالن این ماده می

سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به ادارة امور مالیاتی محل وقوع 
اتی امور مالیملک تسلیم و اعالم نمایند که هیچ گونه درآمد دیگري ندارند. ادارة 

ادارة امور مالیاتی محل مربوط باید خالصۀ مندرجات اظهارنامۀ مودي را به
شود اظهارنامۀ مودي خالف ثابت که رتیسکونت مودي ارسال دارد و در صو

حذف می شود.-57ماده
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اضافۀ یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد واقع است مالیات متعلق به 

شد.
در اجراي حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفۀ دریافتی وجوایز و سود 

هاي بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.ناشی از سپرده
والیت پدر باشند رزندان صغیري که تحت حکم این ماده در مورد فـ1تبصره 

د بود.جاري نخواه
ماهانۀ مودي کمتر در صورتی که سایر درآمدهاي مشمول مالیات ـ2تبصره 

از مبلغ مذکور در این ماده باشد، آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجارة امالك 
ات بق مقررکه با سایر درآمدهاي مودي بالغ برمبلغ فوق باشد معاف و مازاد ط

مالیات خواهد بود.این فصل مشمول

امالك به مأخذ ارزش معامالتی و به نرخ پنج قطعیـ نقل و انتقال59ماده 
مأخذ وجوه دریافتی مالک ) و همچنین انتقال حق واگذاري محل به %5درصد (

) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین %2یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (
باشد.مییا صاحبان حق مشمول مالیات 

نشده باشد، ارزش چنانچه براي مورد معامله ارزش معامالتی تعیینـ1تبصره 
مالیات خواهد بود.معامالتی نزدیکترین محل مشابه مبناي محاسبه 

حق واگذاري محل از نظر این قانون عبارت است ازحق کسب یا ـ2تبصره 
.تجاري محلپیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت 

) %5و انتقال امالك به مأخذ ارزش معامالتی و به نرخ پنج درصد (ـ نقل59ماده 
مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب و همچنین انتقال حق واگذاري محل به 

) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان %2حق و به نرخ دو درصد (
باشد.میحق مشمول مالیات 

نشده باشد، ارزش ارزش معامالتی تعیینچنانچه براي مورد معامله ـ1تبصره 
مالیات خواهد بود.معامالتی نزدیکترین محل مشابه مبناي محاسبه 

حق واگذاري محل از نظر این قانون عبارت است ازحق کسب یا ـ2تبصره 
.تجاري محلپیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت 

می مازاد بر ارزش مربوط به چنانچه به موجب تقسیم نامه، سه-3تبصره 
سهم مشاعی اولیه به هریک از اشخاص منتقل شود، به نسبت مازاد سهم 

حسب مورد مشمول مقررات این باب می باشد.
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مالیات پرداختی در اجراي این ماده به عنوان مالیات علی الحساب -4تبصره 

تی که مشمول اشخاص حقیقی و حقوقی محسوب و براي نقل و انتقاال
مقررات فصل دوم این باب نمی باشند، به عنوان مالیات قطعی تلقی می شود.

شودنمیدر مواردي که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام ـ61ماده 
نیز ارزش معامالتی ملک طبق مقررات این فصل درمحاسبۀ مالیات مالك 

آنها تعیینکه ارزش معامالتیعمل خواهد بود و به طور کلی براي امالکی
باشد.محل مشابه مناط اعتبار مینشده ارزش معامالتی نزدیکترین 

از نظر مالیاتی مستاجرین امالك اوقافی اعم از اینکه اعیان مستحدثه -61ماده 
در آن داشته یا نداشته باشند، نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل 

خواهند بود.
در خصوص اینگونه مودیان، تاریخ در اجراي مقررات این فصل -1تبصره 

اجاره بجاي تاریخ تملک منظور خواهد شد.
حکم این ماده در مواردي که ملک توسط مستاجر واگذار می شود، -2تبصره 

) این قانون نخواهد بود.53) ماده (7مانع از اجراي حکم تبصره (
جام بیع اننقل و انتقال قطعی امالکی که به صورتی غیر از عقد ـ63ماده 

مول مربوط مششود به استثناي نقل و انتقال بالعوض که طبق مقررات می
امالك برابر مقررات این مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی 

، هر دو ملک باشند هریک از متعاملین فصل خواهد بود و چنانچه عوضین
ود را واگذاري خقطعی مربوط به ملکبه ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال 

.پرداخت خواهند نمود

نقل و انتقال امالکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام می شود -63ماده 
باستثناي نقل و انتقال بالعوض که طبق مقررات فصل هشتم این باب تعیین 
درآمد می شود، مشمول مالیات برابر مقررات این فصل و فصل دوم این باب 

خواهد بود.

تعیین ارزش معامالتی امالك بر عهده کمیسیون تقویم امالك می -64ماده 
باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معامالتی موضوع این قانون را 

) میانگین قیمتهاي روز منطقه با لحاظ %2در سال اول معادل دو درصد(
مالکهاي زیر تعیین کند.

کهیابد تا زمانیاین شاخص هر سال به میزان دو واحددرصد افزایش می
) میانگین قیمتهاي روز %20ارزش معامالتی هر منطقه به بیست درصد(

.امالك برسد

امالك بر عهده کمیسیون تقویم امالك می تعیین ارزش معامالتی -64ماده 
باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معامالتی موضوع این قانون را در 

) میانگین قیمتهاي روز منطقه با لحاظ مالکهاي %2سال اول معادل دو درصد(
زیر تعیین کند.

که یابد تا زمانیاین شاخص هر سال به میزان دو واحددرصد افزایش می
) میانگین قیمتهاي روز امالك %20امالتی هر منطقه به بیست درصد(ارزش مع

.برسد
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قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزي یا بتون آرمه یا -الف

اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن 
خدماتی و غیره) و نوع (مسکونی، تجاري، اداري، آموزشی، بهداشتی،

مالکیت
قیمت اراضی با توجه به نوع کاربري و موقعیت جغرافیایی از لحاظ -ب

تجاري، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداري و کشاورزي
این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان 

کشاورزي، امور مالیاتی کشور، وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و جهاد
سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و شوراي اسالمی شهر و در سایر شهرها 
از مدیران کل یا روساي ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازي، جهاد 
کشاورزي و ثبت اسناد و امالك و یا نمایندگان آنها و نماینده شوراي 

رزش بار ااسالمی شهر تشکیل می شود. کمیسیون مذکور هر سال یک
کند.معامالتی امالك را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می

در موارد تقویم امالك واقع در هر بخش و روستاهاي تابعه (براساس 
تقسیمات کشوري) نماینده بخشدار یا شوراي بخش در جلسات کمیسیون 

کند. در صورت نبودن شوراي اسالمی شهر یا بخش، یک نفر شرکت می
شد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون که کارمند دولت نبا

کند.شرکت می
کمیسیون تقویم امالك در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در 
سایر شهرها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان 

قل اشود. جلسات کمیسیون با حضور حدمذکور یا ادارات تابعه تشکیل می
یابد و تصمیمات متخذه با رأي حداقل سه چهار نفر از اعضاء رسمیت می

قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزي یا بتون آرمه یا -الف
اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن 
(مسکونی، تجاري، اداري، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع 

مالکیت
قیمت اراضی با توجه به نوع کاربري و موقعیت جغرافیایی از لحاظ -ب

تجاري، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداري و کشاورزي
این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان 
امور مالیاتی کشور، وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و جهاد کشاورزي، 

سناد و امالك کشور و شوراي اسالمی شهر و در سایر شهرها سازمان ثبت ا
از مدیران کل یا روساي ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازي، جهاد 
کشاورزي و ثبت اسناد و امالك و یا نمایندگان آنها و نماینده شوراي اسالمی 

بار ارزش معامالتی امالكشهر تشکیل می شود. کمیسیون مذکور هر سال یک
کند.به تفکیک عرصه و اعیان تعیین میرا 

در موارد تقویم امالك واقع در هر بخش و روستاهاي تابعه (براساس 
تقسیمات کشوري) نماینده بخشدار یا شوراي بخش در جلسات کمیسیون 

کند. در صورت نبودن شوراي اسالمی شهر یا بخش، یک نفر که شرکت می
ا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکتکارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار ی

کند.می
کمیسیون تقویم امالك در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در 
سایر شهرها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان 

شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می
یابد و تصمیمات متخذه با رأي حداقل سه رسمیت میچهار نفر از اعضاء 
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نفر از اعضاء معتبر است. دبیري جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده 

نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.
ارزش معامالتی تعیین شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب 

االجراء و تا تعیین ارزش معامالتی جدید ون تقویم امالك، الزمنهائی کمیسی
معتبر است.

سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور -1تبصره 
توانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد می

:زیر کمیسیون تقویم امالك را تشکیل دهند

ارزش معامالتی نقاطی که فاقد ارزش معامالتی است.براي تعیین -1
شده نقاطی که حسب تشخیص براي تعدیل ارزش معامالتی تعیین-2

سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی الزم را نداشته 
یا با توجه به معیارهاي ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش امالك 

باشد.وجود آمدهبه
شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ ارزش معامالتی تعیین

االجراء و تا تعیین ارزش تصویب نهائی کمیسیون تقویم امالك، الزم
معامالتی جدید معتبر است.

در مواردي که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دوبار -2تبصره 
رد تصمیم مقتضی در مودعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه 

تعیین ارزش معامالتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف 
است آخرین ارزش روز امالك تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با 

صالح شاخص بهاي کاالها و خدمات اعالمی توسط مراجع قانونی ذي
تعدیل و ارزش معامالتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.

نفر از اعضاء معتبر است. دبیري جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده 
نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.

ارزش معامالتی تعیین شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب 
الجراء و تا تعیین ارزش معامالتی جدید انهائی کمیسیون تقویم امالك، الزم

معتبر است.
انند توسازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می-1تبصره 

قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر 
:کمیسیون تقویم امالك را تشکیل دهند

فاقد ارزش معامالتی است.براي تعیین ارزش معامالتی نقاطی که-1
شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان براي تعدیل ارزش معامالتی تعیین-2

امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی الزم را نداشته یا با 
توجه به معیارهاي ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش امالك 

وجود آمده باشد.به
شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب تعیینارزش معامالتی 

االجراء و تا تعیین ارزش معامالتی جدید نهائی کمیسیون تقویم امالك، الزم
معتبر است.

در مواردي که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دوبار -2تبصره 
دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد 

عیین ارزش معامالتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ت
آخرین ارزش روز امالك تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص 

صالح تعدیل و ارزش بهاي کاالها و خدمات اعالمی توسط مراجع قانونی ذي
معامالتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.
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در مواردي که ارزش معامالتی موضوع این ماده مطابق -64ماده 3تبصره 

، گیرددیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می
مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبناي درصدي از ارزش معامالتی 

و يباشد که با پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادموضوع این ماده می
ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط دارایی و دستگاه ذي

رسد. درصد مذکور باید به نحوي تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض می
و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعالمی از طرف مراجع قانونی 

.ربط افزایش نیافته باشدذي

مواردي که ارزش معامالتی موضوع این ماده مطابق در -64ماده 3تبصره 
دیگر قوانین و مقررات، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد، 
تعیین ماخذ مذکور در هر استان بر مبناي درصدي از ارزش معامالتی موضوع 
این ماده بر عهده کارگروهی متشکل از اعضاي کمیسیون تقویم امالك مرکز 

نده تام االختیار استاندار می باشد. کارگروه موظف است درصد استان و نمای
یادشده را حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال براي اجرا از ابتداي سال بعد به 
نحوي تعیین نماید که این ماخذ بیش از نرخ تورم رسمی اعالمی از طرف 

مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد. 
تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و جلسات کارگروه مذکور در

در سایر مراکز استان به دعوت مدیرکل امور مالیاتی استان تشکیل می شود. 
جلسات کارگروه با حضور پنج نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات 

متخذه با راي حداقل چهار نفر از اعضاء معتبر است.
امالك که در اجراي قوانین و مقررات اصالحات قطعینقل و انتقال ـ65ماده

هاي مسکونی از طرف شرکتارضی به عمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهاي 
.نخواهد بودموضوع این فصلمالیات تعاونی مسکن به اعضاي آنها مشمول 

نقل و انتقال امالك که در اجراي قوانین و مقررات اصالحات ارضی ـ65ماده
واحدهاي همچنین نقل و انتقال و واگذاريوو یا خواهد آمد به عمل آمده 

مالیات هاي تعاونی مسکن به اعضاي آنها مشمول مسکونی از طرف شرکت
.نخواهد بود

گیرنده دولت یا شهرداریها یا موسسات وابسته در صورتی که انتقالـ66ماده 
اجراي ثبت و یا سایر وسیلۀ به آنها بوده و همچنین در مواردي که ملک به 

شود چنانچه بهاي مذکور در انتقال داده میادارات دولتی به قائم مقامی مالک 
) این 59معامالتی باشد در محاسبۀ مالیات موضوع مادة (سند کمتر از ارزش 

موردبهاي مذکور در سند به جاي ارزش معامالتی هنگام انتقال حسب قانون 
.مالك عمل قرار خواهد گرفت

گیرنده دولت یا شهرداریها یا موسسات وابسته در صورتی که انتقالـ66ماده 
وسیلۀ اجراي ثبت و یا سایر ادارات به آنها بوده و همچنین در مواردي که ملک به 

شود چنانچه بهاي مذکور در سند کمتر انتقال داده میدولتی به قائم مقامی مالک 
و درآمد ) این قانون 59مالیات موضوع مادة (معامالتی باشد در محاسبۀاز ارزش 

بهاي مذکور در سند به جاي ارزش مشمول مالیات موضوع فصل دوم این باب
.مورد مالك عمل قرار خواهد گرفتمعامالتی هنگام انتقال حسب 
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طور قضایی بهفسخ معامالت قطعی امالك براساس حکم مراجعـ67ماده

معامالت قطعی امالك در سایر موارد تا شش ماه بعد کلی و اقاله یا فسخ 
مالیات موضوع این فصل عنوان معاملۀ جدید مشمول از انجام معامله به

.نخواهد بود

فسخ معامالت امالك براساس حکم مراجع قضایی بطور کلی و -67ماده 
اقاله یا فسخ معامالت امالك در سایر موارد به عنوان معامله جدید مشمول 

رات موضوع این فصل و فصل دوم این باب نخواهد بود. در صورتی که مقر
بابت فسخ یا اقاله، خسارت یا مابه ازایی پرداخت شود، مشمول مالیات می 

باشد.
) اصالحی قانون ثبت اسناد و امالك 34امالکی که در اجراي ماده (ـ68ماده 

شود از و اصالحات بعدي آن به دولت تملیک می1320مرداد ماه مصوب 
.معاف استپرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی

) اصالحی قانون ثبت اسناد و امالك 34امالکی که در اجراي ماده (ـ68ماده 
شمول از شود و اصالحات بعدي آن به دولت تملیک می1320مرداد ماه مصوب 

.معاف استمقررات این فصل و فصل دوم این باب

اولین انتقال قطعی واحدهاي مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ـ69ماده 
ی هایمطابق ضوابط و قیمتظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون 

مایند نو امور اقتصادي و دارایی تعیین میهاي مسکن و شهرسازي که وزارتخانه
احداث و حداکثر درمدت یک سال از تاریخ انقضاي مهلت اجراي برنامۀ 

حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازي یا شهرداري محل احداث که
امالك شود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی تعیین می
باشد.معاف می

حذف گردید.-69ماده 

ها و موسسات و هرگونه مال یا وجوهی که از طرف وزارتخانهـ70ماده 
هاي دولتی یا شهرداریها بابت عین یا حقوق راجع به امالك و اراضی شرکت

براي ایجاد و یا توسعۀ مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث 
ا ر و نظایر آنهکشی آب و نفت و گاز، حفر نه، معابر، لوله، خیابانآهن، راهجاده

شود گیرد یا به حساب وي به ودیعه گذاشته میحق تعلق میبه مالک یا صاحب
.معاف خواهد بودمالیات نقل و انتقال موضوع این فصلاز 

ها و موسسات و هرگونه مال یا وجوهی که از طرف وزارتخانهـ70ماده 
اي دولتی یا شهرداریها بابت عین یا حقوق راجع به امالك و اراضی هشرکت

براي ایجاد و یا توسعۀ مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث 
کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها ، معابر، لوله، خیابانآهن، راهجاده

شود ي به ودیعه گذاشته میگیرد یا به حساب وحق تعلق میبه مالک یا صاحب
.معاف خواهد بودشمول مقررات موضوع این فصل و فصل دوم این باباز
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ده یا رسیامالکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت 

نسبت به کل کشوررسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی می
مالکیت در دست و در سایر موارد که مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق

مربوط به درآمد موضوع درصد مالیات 50ماند نسبت به اشخاص باقی می
مالیاتی برخوردار خواهد شد. و فصل مالیات بر درآمد امالك از معافیت 

بابت تملک امالك از طرف اشخاص مذکور همچنین هرگونه وجه یا مالی که 
، بهسازي و بازسازي محالت هاي نوسازيیا حقوق واقع درمحدودة طرح 

یرد از گهاي فرسودة شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق میقدیمی و بافت
.معاف استپرداخت مالیات نقل و انتقال

رسد ه یا میرسیدامالکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت 
شمول مقررات موضوع از در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی کشور 

مالکیت در و در سایر موارد که معاف بوده این فصل و فصل دوم این باب
مربوط به درآمد موضوع درصد مالیات 50ماند نسبت به دست اشخاص باقی می

مالیاتی برخوردار خواهد شد. و همچنین فصل مالیات بر درآمد امالك از معافیت 
از طرف اشخاص مذکور بابت تملک امالك یا حقوق هرگونه وجه یا مالی که 

، بهسازي و بازسازي محالت قدیمی و هاي نوسازيدودة طرح واقع درمح
شمولگیرد از هاي فرسودة شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق میبافت

.معاف استبابمقررات موضوع این فصل و فصل دوم این 

معامله انجام در مواردي که پس از پرداخت مالیات از طرف مودي ـ72ماده
ر درخواست مودي و تأیید دفتمالیاتی مربوط مکلف است بنا بهنشود ادارة امور 

ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعالم ، مبنی بر عدماسناد رسمی مربوط
مالیات وصول شدة متعلق به معاملۀ انجام نشده را از محل دفتر اسناد رسمی 

در مورد جاري طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این مادهوصولی
هاي مربوط به حق واگذاري و درآمد اتفاقی نیزجاري خواهد استرداد مالیات

.بود

معامله انجام در مواردي که پس از پرداخت مالیات از طرف مودي ـ72ماده
درخواست مودي و تأیید دفترنشود ادارة امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به

ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعالم ، مبنی بر عدماسناد رسمی مربوط
ام نشده را از محل مالیات وصول شدة متعلق به معاملۀ انجدفتر اسناد رسمی 

جاري طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در مورد وصولی
حق واگذاري و درآمد اتفاقی درآمد عایدي داراییهاي مربوط به استرداد مالیات

.نیزجاري خواهد بود

حسب عرف در مورد امالك با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که ـ74ماده
حقوق خود نسبت به ف شخصی است چنانچه متصرف تمامیمحل در تصر

قطعی نقل و انتقالمالیاتملک را به دیگري منتقل نماید انتقال مزبور مشمول 
باشد. همچنین در مورد درآمد حاصل از میبرابر مقررات این فصل امالك

واگذاري سایر حقوق مربوط به این نوع امالك متصرف از نظر مالیاتی مانند 
مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ مالک حسب 

.گرددتصرف تاریخ تملک متصرف محسوب می

حسب عرف در مورد امالك با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که ـ74ماده
حقوق خود نسبت به ملک محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی

دوم و فصلفصلرا به دیگري منتقل نماید انتقال مزبور مشمول  مقررات این 
مربوطباشد. همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاري سایر حقوق میاین باب

مورد مشمول مالیاتبه این نوع امالك متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب 
تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ 

.گرددمی
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فصل دوم باب سوم:

.به قانون الحاق می گردد80الی 75درآمد عایدي دارایی به عنوان فصل دوم باب سوم از مواد 

مالحظات)98الیحه اصالح برخی قوانین و مقررات مالیاتی (آبان آنو اصالحات بعدي 1366قانون مالیات هاي مستقیم مصوب 

اعیان از نظر مالیاتی مستأجرین امالك اوقافی اعم از این که ـ75ماده 
مشمول مقررات این مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه

خواهند بود.فصل 

جاي تاریخ گونه مودیان تاریخ اجاره به در محاسبۀ مالیات اینـ1تبصره 
تملک منظور خواهد شد.

عایدي دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی عبارت است از در آمد -75ماده 
هاي زیر بر اساس انواع در آمد حاصل از مابه التفاوت ارزش واگذاري دارایی

عقود و قراردادها و بهاي تمام شده دارایی در دوره نگهداري تملک دارایی:
امالك؛-1
حق واگذاري محل؛-2
هاي اي (یونیت) صندوقسهام، سهم الشرکه و حق تقدم آنها و واحده-3

سرمایه گذاري و سایر اوراق بهادار؛
انواع خودرو سواري، وانت دوکابین و همچنین موتورسیکلت با حجم -4

سی سی؛200موتور بیشتر از
، طالي شمش و طالي آب شده؛كطالي مسکو-5
ارز اعم از دیجیتالی و غیر دیجیتالی-6

در اجراي حکم این ماده:-1تبصره
ارزش واگذاري عبارت است از قیمت فروش یا واگذاري دارایی پس -الف

هاي فروش یا واگذاري.از کسر هزینه
بهاي تمام شده دارایی برابر است با قیمت خرید یا تحصیل دارایی به -ب

هاي نگهداري و تعمیرات به موجب اسناد و مدارك مثبته. در عالوه هزینه
در فعالیتهاي شغلی، در محاسبه بهاي تمام هاي مورد استفادهمورد دارایی

شود.شده، ذخیره استهالك دارایی کسر می
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حکم این ماده در مواردي که ملک توسط مستأجر واگذار ـ2تبصره 
این قانون نخواهد بود.53مادة 7شود مانع اجراي تبصرة می

هاي زیر، در محاسبه درآمد موضوع این فصل واگذاري دارایی-2تبصره
شود:لحاظ نمی

هایی که خرید یا تحصیل آنها قبل از تاریخ الزم االجرا شدن این دارایی-1
قانون باشد؛

این ماده که مشمول مقررات فصل در 6و1،2،4،5بندهايهاي دارایی-2
باشند؛آمد مشاغل می

شوند؛هایی که به صورت بالعوض واگذار میدارایی-3
شوند در زمان انتقال هایی که به واسطه ارث و وصیت منتقل میدارایی-4

به نام وراث یا موصی له؛
ون؛این قان)70و ()68امالك مشمول مواد (-5
اولین انتقال تمام یا بخشی از یک واحد مسکونی به وسیله هر شخص -6

حقیقی یا افراد تحت تکفل وي در طول هر سه سال؛
اولین انتقال تمام یا بخشی از یک خودرو با موتورسیکلت به وسیله هر -7

شخص حقیقی در طول هر دو سال
مقررات این فصل، یک ها از لحاظ واگذاري سهم مشاعی دارایی-3تبصره

شود.انتقال محسوب می
) این قانون حسب 52در مواردي که نقل و انتقال موضوع ماده (-76ماده 

) باشد، وجه دیگري بابت مالیات بر درآمد 77) یا (59مورد مشمول مواد (
.نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد

:شودشرح زیر محاسبه میها بهدرآمد مشمول مالیات عایدي دارایی-76ماده 
امالك و حق واگذاري محل:-الف

درصد عایدي حاصله؛100براي دوره تملک دو سال و کمتر،-1
براي دوره تملک بیش از دو سال تا شش سال، براي هر سال -2

یابد، به نحوي که ) کاهش می1واحد درصد نسبت مذکور در بند (20معادل
باشد.درصد عایدي دارایی می20مذکوراز سال ششم به بعد نسبت 
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دارایی سهام، سهم الشرکه و حق تقدم آنها و واحدهاي (یونیت) -ب

هاي سرمایه گذاري و سایر اوراق بهادار:صندوق
درصد عایدي حاصله؛100براي دوره تملک یک سال و کمتر،-1
براي دوره تملک بیش از یک سال تا چهار سال، براي هر سال -2
یابد، به نحوي که ) کاهش می1واحد درصد نسبت مذکور در بند (20ادلمع

باشد.درصد عایدي دارایی می40از سال چهارم به بعد نسبت مذکور
انواع خودرو سواري، وانت دوکابین و همچنین موتورسیکلت با حجم -ج

سی سی:200موتور بیشتر از
عایدي حاصله؛درصد100براي دوره تملک یک سال و کمتر،-1
درصد عایدي حاصله.60براي دوره تملک بیش از یک سال تا سه سال،-2
درصد عایدي 100طالي مسکوك، طالي شمش و طالي آب شده و ارز،-د

حاصله.
هاي در موارد خرید و فروش متعدد یک یا چند نوع از دارایی-1تبصره

این قانون، تعیین دوره تملک دارایی و 75ماده6و3،5موضوع بندهاي
محاسبه عایدي آن بر اساس ترتیب تاریخ خریدهاي انجام شده از اولین 

گیرد.خریدهاي همان دارایی صورت می
در مورد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مورد معامله در -2تبصره

یونیت) بورسها یا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز و نیز واحدهاي (
هاي هاي سرمایه گذاري، سازمان بورس اوراق بهادار با صندوقصندوق

اند حساب مالیاتی عایدي دارایی کلیه سرمایه گذاري حسب مورد مکلف
اشخاص (حقیقی و حقوقی) را ایجاد کنند و در هر انتقال مشمول مقررات 

طبق از درآمد مشمول مالیات تعیین شده )٪10موضوع این فصل، ده درصد (
بند ب این ماده را از انتقال دهنده وصول و به عنوان مالیات علی الحساب 
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وي به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. همچنین در صورتی 
که قیمت فروش سهم یا حق تقدم با واحدهاي (یونیت) مشمول مقررات 

ار بهادموضوع این فصل، کمتر از قیمت خرید آن بود، سازمان بورس اوراق
اند زیان مربوط را طبق مقررات بندب هاي سرمایه گذاري مکلفیا صندوق

این ماده محاسبه و در حساب مالیاتی اشخاص ثبت کرده و از درآمد مشمول 
مالیات معامالت آتی کسر و مالیات مذکور را نسبت به درآمد مشمول مالیات 

مازاد وصول و واریز نمایند.
اند ظرف هاي سرمایه گذاري مکلفار و صندوقسازمان بورس اوراق بهاد

سه ماه پس از تاریخ ابالغ این قانون، حساب مالیاتی عایدي دارایی موضوع 
این قانون و 143این تبصره را ایجاد کنند. مقررات موضوع ماده

آن تا زمان ایجاد حساب مذکور، جاري بوده و پس از آن 2و1هايتبصره
معامالتی که مشمول مقررات این فصل نباشند اعمال نیز صرفاً در مورد 

گردد.می
در مورد سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام سایر شرکتها، انتقال دهندگان 

ارزش )10مکلفند قبل از انتقال، مالیات علی الحسابی به میزان ده درصد (%
ند. کناسمی سهام مورد معامله را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز

ت اند در موقع ثبادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی با سایر اشخاص مکلف
تغییرات با تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را 

اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.
در مواردي که واگذاري خودرو مشمول مقررات این فصل شده -3تبصره

قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان 42لیات پرداختی طبق مادهباشد، ما
شود.مالیات علی الحساب موضوع این قانون محسوب می
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درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر -77ماده 

نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول 
قانون خواهد بود.چهارم و پنجم باب سوم این

هاي مذکور عالوه بر مالیات نقل و اولین نقل و انتقال ساختمان-1تبصره 
الحساب به ) این قانون مشمول مالیات علی59انتقال قطعی موضوع ماده (

) به مأخذ ارزش معامالتی ملک مورد انتقال است. %10نرخ ده درصد(
یدگی طبق مقررات مربوط مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رس

شود.تعیین می
شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان -2تبصره 

توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ 
صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین شهرداري-3تبصره
ام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به در هنگ

ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اداره امور مالیاتی ذي
گردد، گزارش کنند.تعیین می

شهرهاي زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده -4تبصره 
مستثنی است.

ارزش مندرج در هاي موضوع این فصل، ارزش واگذاري دارایی-77ماده 
باشد. در مواردي که اسناد و اسناد و مدارك ارائه شده توسط مؤدي می

مدارك ارائه نگردد و یا به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود که ارزش 
واگذاري اعالمی منطبق با واقعیت نیست، ارزش منصفانه در زمان خرید و 

گردد.فروش دارایی تعیین می
اند در زمان تنظیم سند، قیمت واقعی اسناد رسمی مکلفدفاتر -1تبصره

مورد معامله را در سند ثبت کنند.

مبناي محاسبه حق الثبت و حق التحریر تنظیم اسناد رسمی انتقال -2تبصره
امالك موضوع این فصل، بر اساس ارزش معامالتی طبق مقررات 

این قانون خواهد بود.64ماده3تبصره
این 75) تبصره ماده1هاي موضوع بند (براي اولین انتقال دارایی-3تبصره

قانون، ارزش دارایی در زمان الزم االجرا شدن این قانون، مالك محاسبه 
باشد.عایدي می

در صورتی که دارایی مورد واگذاري از طریق انتقال قهري با -4تبصره
ارزشی که مبناي بالعوض تحصیل شده باشد، ارزش روز زمان تحصیل یا 

محاسبه مالیات در زمان انتقال قهري یا بالعوض قرار گرفته است هر کدام 
یرد.گکه بیشتر باشد براي محاسبه عایدي در زمان واگذاري، مالك قرار می
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نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه تعیین درآمد مشمول آیین-5تبصره

الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور مالیات و چگونگی تسویه علی
ویب تصاقتصادي و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به

رسد.میهیأت وزیران

) ا ین قانون 52در مورد واگذاري هریک از حقوق مذکور درماده (ـ78ماده
) این قانون 77) تا (53مواد (از طرف مالک عین غیر از مواردي که ضمن

) مأخذ 59ذکر شده است دریافتی مالک به نرخ هاي مذکور در ماده (
.محاسبۀ مالیات قرار خواهد گرفت

هاي مشمول مالیات موضوع این فصل، به زیان واگذاري دارایی-78ماده 
این قانون محاسبه و از عایدي همان 76نسبت درصدهاي مذکور در ماده

.باشدابل کسر میدارایی ق

هاي موضوع این فصل، مشمول در مواردي که واگذاري دارایی-79ماده .حذف شد07/02/1371در تاریخ -79ماده 
مالیات بر درآمد اتفاقی براي دریافت کننده آن باشد، مشمول مقررات این 

.فصل نخواهد بود

خود را مالیاتی ع این فصل مکلف اند اظهارنامۀ مودیان موضوـ80ماده 
اي که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس روي نمونه

محل و نیز مودیان موضوع گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاري آنها قرار می
این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر 74مادة 

به ادارة امور مالیاتی محل وقوع مدارك مربوطتیرماه سال بعد به انضمام 
ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.

به موجب این قانون 52در مواردي که معامالت موضوع مادةـ1تبصره 
گیرد، مودي مکلف است قبل از انجام معامله میزان اسناد رسمی انجام می

این 187اي مندرج در مادة هدرآمد موضوع هریک از مالیاتدریافتی و یا
مالیاتی ذیربط اعالم دارد. این اعالم، به قانون را به تفکیک به ادارة امور 

در معامالتی که تمام یا بخشی از آن به صورت تهاتر امالك و -80ماده 
در آمد عایدي ها مبناي محاسبه شوند، ارزش منصفانه داراییاموال انجام می
.گیرددارایی قرار می
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استثناي مواردي که موجر تغییر ننموده، به منزلۀ انجام تکالیف مقرر در متن 

باشد.این ماده می
موجب اسناد در مواردي که معامالت موضوع این فصل به ـ2تبصره 
مراتب را ظرف سی روز گیرد، انتقال گیرنده مکلف است انجام نمیرسمی 

محل وقوع ملک اطالع دهد.از تاریخ انجام معامله کتبا به ادارة امور مالیاتی 
،، دامداري، دامپروريهاي کشاورزيحاصل از کلیۀ فعالیتدرآمد ـ81ماده

، نوغان پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادي و ماهیگیري
اشجار از هر قبیل و نخیالت از ، احیاي مراتع و جنگلها، باغات داري

باشد.میپرداخت مالیات معاف 
فعالیتهاي الزم را در زمینۀ کلیۀ دولت مکلف است مطالعات و بررسی
معافیت آنها هاي مزبور که ادامۀهاي کشاورزي و آن رشته از فعالیت

ضرورت داشته باشد معمول و الیحۀ مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم 
به مجلس اسالمی ایران ، اجتماعی و فرهنگی جمهوري توسعۀاقتصادي

شوراي اسالمی تقدیم نماید.

هايدرآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی حاصل از کلیه فعالیت-81ماده 
کشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، 

ها، باغات اشجار از صیادي و ماهیگیري، نوغان داري، احیاي مراتع و جنگل
این قانون )129برابر معافیت پایه موضوع ماده (هر قبیل و نخیالت تا ده 

باشد.مشمول مالیات نبوده و مازاد آن مشمول مالیات می
درآمد مشمول مالیات موضوع این ماده با اعمال ضریب ده درصد -تبصره

ین گردد. حکم انسبت به درآمد حاصل از فعالیتهاي مذکور تعیین می)10%(
هاي مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر اظهارنامهماده مانع از رسیدگی به 

نخواهد بود، در این صورت در آمد مشمول مالیات با رعایت مقررات 
این قانون تعیین خواهد شد.158و94،95مواد

موضوع این تبصره به ازاي هر سه سال، یک درصد )10ضریب ده درصد (%
برسد.)18٪افزایش یافته تا به هجده درصد ()1(

درآمدي که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر(اعم از حقیقی ـ82ماده 
حسب براشتغال در ایرانبابت خود) در قبال تسلیم نیروي کار یا حقوقی

کند مشمول مالیات طور نقد یا غیرنقد تحصیل میمدت یا کار انجام یافته به
.استبر درآمد حقوق

درآمدي که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر(اعم از حقیقی یا ـ82ماده 
طور برحسب مدت یا کار انجام یافته بهخود ) در قبال تسلیم نیروي کار حقوقی

.کند مشمول مالیات استنقد یا غیرنقد تحصیل می
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درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور(از طرف دولت تبصره ـ

عاید شخص ازمنابع ایرانی) جمهوري اسالمی ایران یا اشخاص مقیم ایران
باشد.میبر درآمد حقوقشود مشمول مالیات می

درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور(از طرف دولت تبصره ـ
شود مشمول ) عاید شخص مییا اشخاص مقیم ایرانجمهوري اسالمی ایران 

باشد.مالیات می

درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرري یا مزد، ـ83ماده 
) و مزایاي مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل یا حقوق اصلی

در این قانونمقرر هاي از وضع کسور و پس از کسر معافیت

درآمد غیرنقدي مشمول مالیات حقوق به شرح زیرتقویم و محاسبه تبصره ـ
شود:می

) و بدون اثاثیه بیست %25الف ـ مسکن با اثاثیه معادل بیست و پنج درصد(
) حقوق و مزایاي مستمر نقدي (به استثناي مزایاي نقدي معاف %20درصد (

بابت از که از این ) در ماه پس از وضع وجوهی) این قانون91موضوع مادة (
شود.حقوق کارمند کسر می

راننده معادل ) و بدون %10ب ـ اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد(
مزایاي نقدي معاف ) حقوق و مزایاي مستمر نقدي (به استثناي %5پنج درصد(

) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از ) این قانون91موضوع ماده (
شود.کارمند کسر میحقوق 

.کننده حقوقپرداخت شده براي ج ـ سایر مزایاي غیرنقدي معادل قیمت تمام 

درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرري یا مزد، ـ83ماده 
) و مزایاي مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از یا حقوق اصلی

به استثناي معافیت پایه قانونی مقرر هاي وضع کسور و پس از کسر معافیت
این قانون129موضوع ماده 

درآمد غیرنقدي مشمول مالیات حقوق به شرح زیرتقویم و محاسبه تبصره ـ
شود:می

) و بدون اثاثیه بیست درصد %25الف ـ مسکن با اثاثیه معادل بیست و پنج درصد(
موضوع مزایاي نقدي معاف ) حقوق و مزایاي مستمر نقدي (به استثناي 20%(

بابت از حقوق ) در ماه پس از وضع وجوهی که از این ) این قانون91مادة (
شود.کارمند کسر می

راننده معادل ) و بدون %10ب ـ اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد(
مزایاي نقدي معاف ) حقوق و مزایاي مستمر نقدي (به استثناي %5پنج درصد(

) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از ) این قانون91ماده (موضوع 
شود.حقوق کارمند کسر می

کننده حقوق.پرداخت شده براي ج ـ سایر مزایاي غیرنقدي معادل قیمت تمام 

میزان معافیت مالیات بر درآمد ساالنه مشمول مالیات حقوق از -84ماده 
.شودقانون بودجه سنواتی مشخص مییک یا چند منبع، هرساله در 

.شود، حذف می84متن ماده
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نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر -85ماده 

) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات 84مبلغ مذکور در ماده (
.) است%20) و نسبت به مازاد آن بیست درصد (%10ساالنه ده درصد (

.شود، حذف می85مادهمتن

پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن -86ماده 
این قانون محاسبه و کسر )85اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده(مکلف

کنندگان ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافتتا پایان ماه بعدو
هاي بعد مالیاتی محل پرداخت و در ماهحقوق و میزان آن به اداره امور 

تغییرات را صورت دهند.فقط 
در مورد پرداختهایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی -1تبصره 

کنندگان مکلفند هنگام آید،پرداختحقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می
هاي قانونی مربوط به حقوقهر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت

) %10) این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد(84به جز معافیت موضوع ماده(
محاسبه،کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوي نام و نشانی 

کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند و در دریافت
ود.هاي متعلق خواهندبصورت تخلف، مسوول پرداخت مالیات و جریمه

هاي دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی، پرداخت-2تبصره 
پژوهشی و فناوري که داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالی 

هاي علوم،تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش وزارتخانه
پزشکی وسایر موسسات آموزشی و پژوهشی قانونی داراي مجوز رسمی 

باشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیر میالذکراز وزارتین فوق
التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده کارکنان خود در قالب حق

التحقیق، حق پژوهش و قراردادهاي پژوهشی و ) و حق%10درصد(

پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن -86ماده 
اند با احتساب پرداختهاي قبلی و ساالنه پس از کسر مبلغ معافیت پایه مکلف

این قانون از درآمد مشمول مالیات حقوق هر شخص، )129موضوع ماده (
این )127مالیات علی الحساب هر ماه حقوق بگیر را به نرخ مقرر در ماده (

قانون کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن میزان حقوق و 
مزایاي پرداختی و اطالعات هویتی دریافت کنندگان حقوق مطابق نمونه 
اعالمی سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی ذیربط پرداخت کنند.

کننده اصلی هایی که از طرف غیر از پرداختدر مورد پرداخت-تبصره
حقوق به اشخاص حقیقی به عمل آید پرداخت کنندگان مکلفند هنگام هر 
پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیتهاي قانونی مربوط به حقوق به جز 

این قانون، با احتساب پرداختهاي قبلی و )129معافیت پایه موضوع ماده (
ه نرخ مقرر در ماده ساالنه به عنوان مالیات علی الحساب حقوق بگیر ب

این قانون محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوي )127(
اطالعات هویتی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل 

هاي پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه
متعلق خواهند بود.
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) با رعایت سایر %5تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد(

) خواهدبود.1احکام مقرر در تبصره(

ن مقررات ایپرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق اضافه ـ87ماده 
قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضاي تیر ماه سال بعد 

حقوق بگیر از ادارة امور مالیاتی محل تا آخر آن سال با درخواست کتبی
سکونت مورد مطالبه قرارگیرد.ادارة امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف 

هاي الزم را معمول و در صورت درخواست رسیدگیز تاریخ تسلیمسه ماه ا
پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن ادارة امور مالیاتی احراز اضافه 

هاي جاري اقدام کند. در نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی
کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه درخواستصورتی که 

.حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شدختی به پردا

حذف می شود.87ماده 

در مواردي که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا -88ماده 
تا کنندگان حقوق مکلف اندنمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت

طبق مقررات ایناز تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را )1(پایان ماه بعد
فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیر ماه 

مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور سال بعد اظهارنامه 
.مالیاتی مزبور تسلیم نمایند

در مواردي که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا -88ماده 
تا اندوق دریافت شود دریافت کنندگان حقوق مکلفنمایندگی ندارند حق

پایان ماه بعد از تاریخ دریافت حقوق مالیات علی الحساب هر ماه را به نرخ 
این قانون طبق مقررات به اداره امور مالیاتی ذي ربط )127مقرر در ماده (

.خود پرداخت نمایند
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ل و یا اشتغااقامت صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانۀـ89ماده 

رداخت این قانون از پی که طبق مقررات براي اتباع خارجه، به استثناي کسان
مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبیباشند، موکول به ارائۀ مالیات معاف می

ایرانی طرف قرارداد با کارفرماي اتباع خارجی کارفرماي اشخاص حقوقی 
.استثالث ایرانی یا اشخاص حقوقی 

حذف می شود.89ماده 

در مواردي که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد -90ماده 
مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی

به انضمام جرایم موضوع این ذي صالحمکلف است مالیات متعلق را 
ه باشند بکنندگان حقوق که در حکم مودي میقانون محاسبه و از پرداخت 

) این قانون مطالبه 157ماده (موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در
) این قانون نیز جاري 88کند. حکم این ماده نسبت به مشموالن ماده (

.خواهد بود

.شود، حذف می90ماده

معاف است:درآمدهاي حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات -91ماده 
هاي سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضاي . روسا و اعضاي مأموریت1

هاي نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی هیأت
از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضاي 

ایران هاي نمایندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن در هیأت
نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و موسسات مزبور در صورتی که 

تابع دولت جمهوري اسالمی ایران نباشند.

هاي کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان . روسا و اعضاي مأموریت2
موسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع 

معامله متقابل .خود به شرط 

درآمدهاي حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:-91ماده 
هاي سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضاي . روسا و اعضاي مأموریت1

هاي نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از هیأت
هايدولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضاي هیأت

نمایندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد 
ي دولت جمهورحقوق دریافتی از سازمان و موسسات مزبور در صورتی که تابع

اسالمی ایران نباشند.

هاي کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان روسا و اعضاي مأموریت. 2
موسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع 

متقابل.خود به شرط معامله 
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. کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوري اسالمی ایران از محل 3

هاي بالعوض فنی و اقتصادي و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا کمک
شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از المللی به ایران اعزام میموسسات بین

المللی مذکور .دولت متبوع یا موسسات بین
هاي دولت ها و کنسول گریها و نمایندگیمندان محلی سفارتخانه. کار4

جمهوري اسالمی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت 
جمهوري اسالمی ایران در صورتی که داراي تابعیت دولت جمهوري اسالمی 

ایران نباشند به شرط معامله متقابل.
پایان خدمت و خسارت اخراج و . حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمري و5

بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمري پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق 
ایام مرخصی استفاده نشده.

مربوط به شغل.و فوق العاده مسافرت. هزینه سفر 6
حذف شده است..7
. مسکن واگذاري در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و 8

ان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد هاي ارزخانه
گیرد.استفاده کارگران قرار می

. وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.9

فیت معا. عیدي ساالنه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان 10
این قانون.)84ماده (مالیاتی موضوع

هاي خاص در هاي سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه. خانه11
شود.اختیار مأموران کشوري گذارده می

. کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوري اسالمی ایران از محل3
هاي بالعوض فنی و اقتصادي و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا کمک

شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از المللی به ایران اعزام میموسسات بین
المللی مذکور .دولت متبوع یا موسسات بین

هاي دولت جمهوري ها و کنسول گریها و نمایندگی. کارمندان محلی سفارتخانه4
ر خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوري اسالمی ایران د

اسالمی ایران در صورتی که داراي تابعیت دولت جمهوري اسالمی ایران نباشند 
به شرط معامله متقابل.

. حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمري و پایان خدمت و خسارت اخراج و 5
سنوات و حقوق بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمري پرداختی به وراث و حق

ایام مرخصی استفاده نشده.
. هزینه سفر مربوط به شغل.6
حذف شده است..7

هاي. مسکن واگذاري در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه8
ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده 

گیرد.کارگران قرار می
حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.. وجوه 9

عافیتم. عیدي ساالنه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان 10
این قانون.129پایه موضوع ماده 

هاي خاص در هاي سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه. خانه11
شود.میاختیار مأموران کشوري گذارده 
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. وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل 12

ا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و آنها مستقیما ی
مدارك مثبته پرداخت کند.

. مزایاي غیرنقدي پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم 13
این قانون.)84ماده (معافیت موضوع

. درآمد حقوق پرسنل نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران اعم از 14
، مشموالن قانون استخدامی وزارت اطالعات و جانبازان نظامی و انتظامی

انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و آزادگان.
حذف شده است ..15
حذف شده است ..16

. وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل 12
آنها مستقیما یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و 

مدارك مثبته پرداخت کند.

حذف می گردد.13بند 

حذف می گردد.14بند 

حذف شده است ..15
حذف شده است ..16

) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر %50درصد (پنجاه-92ماده 
وده ریزي کشور بخشتوسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه

.شودمی

.شودحذف می،92ماده

مشاغل یا به درآمدي که شخص حقیقی از طریق اشتغال به ـ93ماده 
قانون در ایران هاي این سایر فصلعناوین دیگر غیر از موارد مذکور در 

مشمول مالیاتتحصیل کند پس از کسر معافیت هاي مقرر در این قانون 
باشد.بر درآمد مشاغل می

) وهمچنین دنی (اعم از اختیاري یا قهريهاي مدرآمد شرکتتبصره ـ
) یا عامل (مضاربهاي مضاربه در صورتی که درآمدهاي ناشی از فعالیت

.باشدمقررات این فصل میسرمایه شخص حقیقی باشد تابع صاحب 

درآمدي که اشخاص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل تحصیل -93ماده 
کنند و نیز سایر در آمدهاي اشخاص مذکور غیر از درآمدهاي مشمول می

.باشدهاي این قانون، مشمول مالیات بر درآمد میمالیات سایر فصل

حذف تبصره
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مالحظات)98مهر(الیحه اصالح برخی قوانین و مقررات مالیاتیآنو اصالحات بعدي1366مصوب قانون مالیات هاي مستقیم 
عبارت است از کل ـ درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل94ماده

آنان که مشمول مالیات فصول فروش کاال و خدمات به اضافۀ سایر درآمدهاي 
ها و استهالکات مربوط طبق مقررات دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه

.قبول و استهالکاتهاي قابل فصل هزینه

عبارت است از کل مشمول مالیات مودیان موضوع این فصلـ درآمد 94ماده
آنان که مشمول مالیات فصول فروش کاال و خدمات به اضافۀ سایر درآمدهاي 

ها و استهالکات مربوط طبق مقررات فصل دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه
ضوع موو معافیت ها به استثناي معافیت پایهقبول و استهالکاتهاي قابل هزینه
) این قانون129ماده(

صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارك -95ماده 
حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط 
مربوط به تنظیم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم 

مالیات، نگهداري و اظهارنامه مالیاتی گردد براي تشخیص درآمد مشمولمی
.خود را بر اساس آنها تنظیم کنند

نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارك و روشهاي نگهداري آنها اعم آیین
از ماشینی(مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم 

یز نحوه ارائه آنها براي رسیدگی و فعالیت حسب مورد براي مودیان مذکور و ن
ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذي

) توسط سازمان امور مالیاتی کشور 1/1/1395االجراء شدن این قانون (تاریخ الزم
رسد.تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی میشود و بهتهیه می

اتر موظفند دفسوم این بابفصلوموضوع این فصلصاحبان مشاغل -95ماده 
و یا اسناد و مدارك حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله 
اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص 

گردد براي تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداري و اظهارنامه تجار تنظیم می
.ندمالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کن

نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارك و روشهاي نگهداري آنها آیین
اعم از ماشینی(مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم 
فعالیت حسب مورد براي مودیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها براي رسیدگی و 

مدت شش ماه ربط، حداکثر ظرف ع ذيتشخیص درآمد مشمول مالیات به مراج
) توسط سازمان امور مالیاتی کشور 1/1/1395االجراء شدن این قانون (از تاریخ الزم

رسد.تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی میشود و بهتهیه می
ماده واحده قانون اصالح قانون 21به موجب بند ه است. (حذف شد-96ماده 

) قانون و تبصره هاي آن 96ماده (31/4/1394مصوب هاي مستقیم، مالیات
).شدحذف 

درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع -96ماده 
ساختمان حسب مورد مشمول مقررات موضوع این فصل و فصل هفتم این 

.باب خواهد بود

علی اولین نقل و انتقال ساختمانهاي مذکور عالوه بر مالیات -1بصرهت
این قانون مشمول مالیات علی )59الحساب نقل و انتقال موضوع ماده (

به مأخذ ارزش معامالتی ملک مورد انتقال )٪10الحساب به نرخ ده درصد (
است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات 

شود.مربوط تعیین می
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ساخت و فروش ساختمان شمول مقررات این ماده در خصوص -2تبصره

توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور 
گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در شهرداري-3تبصره
هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره 

مالیاتی ذي ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین امور 
گردد، گزارش کنند.می

آیین نامه اجرایی این ماده در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول -4تبصره
مالیات و چگونگی تسویه علی الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور 

تصویب این قانون به تصویب اقتصادي و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از 
رسد.هیأت وزیران می

آمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف در-97ماده
باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودي که با به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می

رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرارگرفته باشد، 
هاي مالیاتی دریافتی تواند اظهارنامهخواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می

را بدون رسیدگی قبول و تعدادي از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهاي 
تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار 

ر مهلت قانونی و مطابق با درصورتی که مودي از ارائه اظهارنامه مالیاتی د.دهد
مقررات خـودداري کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه 
مالیاتی برآوردي براساس فعالیت و اطالعات اقتصادي کسب شده مودیان از 
طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام 

ي چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابالغ کند. در صورت اعتراض مودمی
برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط 

هاي مدنی که حداقل یکی از شرکاء، شخص حقیقی باشد مشارکت-97ماده 
از نظر مالیاتی به عنوان یک مؤدي محسوب و در آمد مشمول مالیات آنها 

مشمول مالیات )٪20طبق مقررات این فصل تعیین و به نرخ بیست درصد (
است. در مواردي که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی 

غیر واقعی، هاي اقدام نشده است و همچنین در آمدهاي کتمان شده و هزینه
باشد.مشمول مالیات می)٪45به نرخ چهل و پنج درصد (

مالك تعیین در آمد مشمول مالیات هر یک از شرکاء، میزان سهم -1تبصره
باشد.هر یک در پایان سال می

در صورت خروج شریک در طی سال، مبالغ دریافتی وي مازاد بر -2تبصره
حق واگذاري محل شغل که برابر آورده به غیر از دریافتی بابت امالك و
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رد، گیاقدام کند، اعتراض مودي طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می

هاي عدم تسلیم اظهارنامه ها و اعمال مجازاتاین حکم مانع از تعلق جریمه
.ر موعد مقرر قانونی نیستمالیاتی د

.) این قانون در اجراي این ماده جاري است239حکم موضوع تبصره ماده(

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال -تبصره
از تاریخ ابالغ این قانون، بانک اطالعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در 

ر طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی سراسر کشور مستقر و فعال نماید. د
)، 97که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد(

هاي مستقیم مصوب سال ) قانون مالیات271) و (154)، (153)، (152)، (98(
.مجري خواهد بود1380

مقررات مربوط مشمول مالیات است، مشمول مالیات طبق فصل نهم این باب 
خواهد بود.

ماده واحده قانون اصالح 22به موجب بند ه است. (حذف شد-98ماده 
).شد) حذف 98، ماده (31/4/1394هاي مستقیم، مصوب قانون مالیات

را از میان خود به عنوان نماینده مشارکت شرکاء موظفند احدي -98ماده 
براي انجام تکالیف مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط معرفی نمایند. در 

تواند براي انجام صورت عدم معرفی نماینده سازمان امور مالیاتی کشور می
تکالیف مالیاتی و ابالغ اوراق مالیاتی به هر یک از شرکاء مراجعه کند.

مدنی، نماینده مشارکت با هر یک از شرکاء با توجه به شناسه در مشارکت 
اند اظهارنامه مالیاتی (کد) اقتصادي تخصیص داده شده به مشارکت مکلف

هر سال را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد تسلیم و مالیات متعلق را 
پرداخت کنند.

مسئولیت هر یک از شرکاء در خصوص پرداخت کلیه مالیاتها، -1تبصره
تضامنی دارند.

مالیات متعلق به نسبت سهم سود مشمول مالیات مشخصه قطعی -2تبصره
شده مشارکت که در فصل مالیات بر در آمد اشخاص حقیقی منظور شده 

است به عنوان مالیات علی الحساب فصل مذکور لحاظ خواهد شد.
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مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی -100ماده 
سال مالیاتی براي هر واحد شغلی کهاي شغلی خود را در یمربوط به فعالیت

اي که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور نمونهیا براي هر محل جداگانه طبق
سال بعد به اداره امور مالیاتی محل خرداد ماهتهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر

) این قانون 131متعلق را به نرخ مذکور در ماده (شغل خود تسلیم و مالیات 
ند.ایپرداخت نم

تواند برخی از مشاغل یا گروههایی سازمان امور مالیاتی کشور می-تبصره
از آنان را که میزان فروش کاال و خدمات ساالنه آنها حداکثر ده برابر 

) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از 84معافیت موضوع ماده(
اظهارنامه مالیاتی قبیل نگهداري اسناد و مدارك موضوع این قانون و ارائه 

صورت مقطوع تعیین و وصول معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به
نماید. در مواردي که مودي کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته 

.دشوباشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می
ر اتی تسلیم شده دهاي مالیحکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه

موعد مقرر نخواهد بود.

.شودو تبصره آن حذف می100ماده

درآمد ساالنه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه -101ماده 
میزان اند تا خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کردهمالیاتی 

از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به ) این قانون84معافیت موضوع ماده (
شرط ) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. 131هاي مذکور در ماده (نرخ

به 1382تسلیم اظهارنامه براي استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 
بعد جاري است.

هاي مدنی اعم از اختیاري و قهري شرکا حداکثر از دو در مشارکت-1تبصره 
و طور مساوي بین آنان تقسیممعافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به

.شودهاي آن، حذف میو تبصره101ماده
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مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با باقی

تلقی از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریکهم رابطه زوجیت دارند 
د از شرکا وراث گردد. در صورت فوت احو معافیت مقرر به زوج اعطا می

ه شرح مشارکت بمقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی دروي به عنوان قائم
طور مساوي بین آنان تقسیم و از درآمد فوق استفاده نموده و این معافیت به

سهم هر کدام کسر خواهد شد.
در صورتی که هر شخص حقیقی داراي بیش از یک واحد شغلی -2تبصره 

درآمد واحدهاي شغلی وي با کسر فقط یک معافیت موضوع این باشد، مجموع
شود.) این قانون می131ماده مشمول مالیات به نرخهاي مذکور در ماده(

تسلیم ) مکلف است در موقع ، عامل (مضاربدر مضاربهـ102ماده 
حب سرمایه صاخود مالیات درآمد سهم اظهارنامه عالوه بر پرداخت مالیات 

) این قانون کسر و به عنوان مالیات 101را بدون رعایت معافیت ماده (
واریز و رسید آن را به ادارة الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی علی

نماید.امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه 
لیات کسر ماکلیفدر صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تتبصره ـ

.صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است

.شودو تبصره آن، حذف می102ماده

.گرددبه قانون الحاق می)104درآمد سرمایه گذاري به عنوان فصل ششم باب سوم (ماده
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انون اصالح قانون ماده واحده ق25به موجب بند .(حذف شد-104اده م
هاي ) قانون و تبصره104، ماده (31/4/1394هاي مستقیم، مصوب مالیات

).شدآن حذف 

درآمد (سود دریافتی) اشخاص حقیقی و حقوقی حاصل از موارد -104ماده 
زیر (اعم از اینکه در آمد مذکور در منبع مشمول مالیات، معاف و یا مشمول 

درآمدهایی که مشمول مقررات سایر فصول نرخ صفر باشد) به استثناي 
باشد:شناخته شده است، به شرح زیر مشمول مالیات می

سود سهام و سهم الشرکه از اشخاص حقوقی؛)50پنجاه درصد (%-1
سود سرمایه گذاري در اوراق مشارکت و سایر انواع اوراق بهادار؛-2
هاي و گواهیهاي مختلفهاي پس انداز سپردهسود متعلق به حساب-3

ها و نظایر آنها به شرحها، مؤسسات مالی و اعتباري، صندوقسپرده نزد بانک
زیر:

هاي کوتاه مدت (کمتر از شش ماه)، سود متعلق به سرمایه گذاري-الف 
سود حاصله؛)٪60شصت درصد (

هاي میان مدت شش ماه تا یک سال)، چهل سود متعلق به سرمایه گذاري-ب
سود حاصله؛)٪40درصد (

هاي بلند مدت بیشتر از یک سال)، بیست سود متعلق به سرمایه گذاري-ج
سود حاصله.)٪20درصد (

سود سرمایه گذاري نزد سایر اشخاص؛-4
سود حاصل از انواع عقود اسالمی.-5

ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتی و دستگاههایی که تمام وزارتخانه-1تبصره
شود، نهادهاي انقالب نها به وسیله دولت تأمین مییا قسمتی از بودجه آ

ها و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اسالمی، شهرداري
از کل وجوه پرداختی موضوع )٪5اند پنج درصد (اشخاص حقوقی مکلف

این ماده را به عنوان مالیات علی الحساب دریافت کننده وجه کسر و تا پایان 
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ارائه اطالعات هویتی دریافت کنندگان وجوه به اداره امور ماه بعد ضمن 

مالیاتی ذیربط پرداخت نمایند.
هاي موضوع در آمد اشخاص حقوقی حاصل از سرمایه گذاري-2تبصره

این ماده نیز در مورد 1این ماده، مشمول مالیات نبوده و حکم تبصره1بند
.باشدآن جاري نمی

انتفاعی سایر هايشرکتها و درآمد ناشی از فعالیتجمع درآمد ـ105ماده 
از ایران تحصیل اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج 

غیرمعاف و کسر معافیت هاي حاصل از منابع شود، پس از وضع زیانمی
مقررات این قانون داراي نرخ هاي مقرر به استثناي مواردي که طبق 

) %25به نرخ بیست و پنج درصد (شمول مالیات باشد، ماي میجداگانه
خواهند بود.

م منظور تقسیدر مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاري که به ـ1تبصره 
أخذ انتفاعی باشند،از ماند، در صورتی که داراي فعالیت سود تأسیس نشده

ین در اآنها مالیات به نرخ مقررکل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی
شود.ماده وصول می

از اشـخاص حـقـوقی خـارجی و مـوسـسات مـقیم خـارج ـ2تبـصـره 
) این قانون 113) و مادة (109) مادة (5ایـران بـه اسـتثناي مـشموالن تبصرة (

سرمایه در ایران یا از از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداري

ی سایر جمع در آمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهاي انتفاع-105ماده 
هاي شود، پس از وضع زیاناشخاص حقوقی که از منابع مختلف تحصیل می

هاي مقرر به استثناي مواردي که حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت
طبق مقررات این قانون داراي نرخ جداگانه و یا موارد مشمول نرخ صفر 

رخ نباشد، نسبت به سهم بخش خصوصی و تعاونی مشمول مالیات به می
و سهم مربوط به دولت، نهادهاي عمومی غیردولتی، نهادهاي )٪18هجده (

هاي مقدس و سایر اشخاص حقوقی به نرخ سی درصد انقالب اسالمی، آستان
هاي مذکور در مورد اشخاص حقوقی که نسبت به خواهند بود. نرخ)30٪(

همچنین در آمدهاي اند و تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر اقدام ننموده
.باشدمی)٪45هاي غیر واقعی، چهل و پنج درصد (کتمان شده و هزینه

مالیات موضوع این ماده به عنوان مالیات پرداختی سهامداران -1تبصره 
.منظور نخواهد شد

از ایـران اشـخاص حـقـوقی خـارجی و مـوسـسات مـقیم خـارج ـ2تبـصـره 
) این قانون از مأخذ 113) و مادة (109) مادة (5تبصرة (بـه اسـتثناي مـشموالن 

کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره بر
یا مقر هایی که مستقیما یا به وسیله نمایندگیسرمایه در ایران یا از فعالیتداري
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، کارگزار و ندهی، نمااز قبیل شعبههایی که مستقیما یا به وسیله نمایندگیفعالیت

دهند یا از واگذاري امتیازات و سایر حقوق خود، امثال آن در ایران انجام می
مایی هاي سینهاي فنی یا واگذاري فیلم، کمکتعلیمات، دادن انتقال دانش فنی

مشمول مالیات خواهند مذکور در این مادهکنند به نرخ تحصیل میاز ایران 
درآمدهایی که وسسات مذکور در ایران نسبت به بود. نمایندگان اشخاص و م

مقررات مربوط به این قانونکنند طبق به هر عنوان به حساب خود تحصیل می
باشند.مشمول مالیات می

حقوقی اعم از ایرانی یا در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاصـ3تبصره 
مقررات مربوط از است با رعایت، مالیات هایی که قبال پرداخت شدهخارجی

.مالیات متعلق کسر خواهد شد واضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است

اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام ـ4تبصره 
د مالیات دیگري نخواهنپذیر مشمولالشرکه دریافتی از شرکت هاي سرمایه

بود.

تحت عناوین موجب قوانین مصوب وجوهی در مواردي که به ـ5تبصره 
مالیات اشخاص قابل دیگري غیر از مالیات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول 

وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط 
محاسبه خواهد شد.

دهند یا از ، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می، نمایندهقبیل شعبهاز دائم
، تعلیمات، دادن واگذاري امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی

رخ کنند به نتحصیل میهاي سینمایی از ایران هاي فنی یا واگذاري فیلمکمک
ان اشخاص و موسسات مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگ)%30سی درصد (

درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل مذکور در ایران نسبت به 
باشند.مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات میکنند طبق می

حقوقی اعم از ایرانی یا در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاصـ3تبصره 
است با رعایت مقررات مربوط از ، مالیات هایی که قبال پرداخت شدهخارجی

.مالیات متعلق کسر خواهد شد واضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است

اشخاص حقوقی نسبت به سود سهام با سهام الشرکه دریافتی از -4تبصره 
شرکتهاي سرمایه پذیر ایرانی مشمول مالیات این ماده نخواهند بود.

خارجی مقیم خارج از ایران نسبت به همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی
سود سهام با سهام الشرکه دریافتی از شرکتهاي سرمایه پذیر مشمول مالیات 

باشند. پرداخت کنندگان وجوه مکلفند می)٪15مقطوع به نرخ پانزده درصد (
در هر پرداخت مالیات متعلق را کسر و تا پایان ماه بعد به حساب سازمان 

واریز کنندامور مالیاتی کشور 
تحت عناوین در مواردي که به موجب قوانین مصوب وجوهی ـ5تبصره 

مالیات اشخاص قابل دیگري غیر از مالیات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول 
وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط 

محاسبه خواهد شد.
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درآمد مشمول مالیات ابرازي شرکتها و اتحادیه هاي تعاونی -6تبصره 

کتهاي تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد متعارف و شر
)تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.25%(

) افزایش درآمد ابرازي مشمول مالیات %10به ازاي هر ده درصد (-7تبصره
اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازي مشمول مالیات سال 

درصد از نرخهاي تا پنج واحددرصد و حداکثر واحدگذشته آنها، یک
شود. شرط برخورداري از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی مذکور کاسته می

سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاري در مهلت اعالم 
شده از سوي سازمان امور مالیاتی است.

ا فروش ابراز شده طبق اسناد و یچنانچه احراز شود، مبلغ در آمد -6تبصره 
هاي گروه یا وابسته از ارزش مدارك ارائه شده در معامله فی ما بین شرکت

منصفانه کاال یا خدمات:
الف) کمتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت 

شود.ي فروشنده اضافه میمابه التفاوت آن، به در آمد یا فروش ابراز
ب) بیشتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه 

شود.ها و بهاي تمام شده خریدار کسر میالتفاوت آن، از هزینه

این ماده و2منظور از مقر دائم در تبصره-7تبصره 
عبارت است از محلی ثابت که یک مؤسسه مقیم خارج 107ماده4تبصره

از ایران (اعم از شخص حقیقی و حقوقی) از طریق آن کالً یا جزئاً به کسب 
پردازد. اصطالح مقر دائم شامل مواردي از قبیل اداره، و کار در ایران می

دفتر، شعبه، محل مدیریت کسب و کار؛ کارخانه، ماشین آالت و تأسیسات، 
محل نصب و سوار کردن (مونتاژ)؛ پروژه ساخت و ساز و احداث کارگاه یا

راه یا فعالیتهاي نظارت و سرپرستی مرتبط با آنها؛ محل یا تأسیسات استخراج 
با بهره برداري از منابع طبیعی مانند معدن، چاه، معدن سنگ، کشتزار یا شناور 

أسیسات ؛ تماهیگیري نمایندگی یا مستحدثات مربوط به خرید یا فروش کاال
نگهداري، ذخیره، انبارداري یا هر نوع سازه مشابه مورد استفاده براي دریافت، 

شود. مقر دائم همچنین انبار کردن با تحویل کاال و امثال موارد مذکور می
شود که کارگزار یا نماینده با کارکنان داراي اختیار انعقاد شامل مواردي می

ترسی به انبار یا موجودي کاال یا اجناس قرارداد از طرف مؤسسه یا داراي دس
براي تحویل سفارشات از طرف مؤسسه در ایران فعالیت نمایند یا خدمات 

اي و نظایر آنها از طریق کارکنان از جمله خدمات آموزشی، فنی و مشاوره
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یا سایر پرسنل به کار گرفته شده براي این منظور در ایران ارائه گردد. 

حلهایی براي نگهداري یا انبار کردن کاال یا اجناس معذالک، استفاده از م
بمنظور نمایش و فعالیتهاي نظیر آن که صرفاً جنبه آماده سازي یا کمکی 

.داشته باشد، براي آن مؤسسه مقر دائم محسوب نخواهد شد

استثناي درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به-106ماده 
درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگري براي تشخیص آن مقرر 

)97() و 95)، (94شده است) براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد(
.شوداین قانون و تبصره آن تعیین می

استثناي خاص حقوقی (بهدرآمد مشمول مالیات در مورد اش-106ماده 
درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگري براي تشخیص آن مقرر شده 

این )158() و 95)، (94است) براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد(
.شودقانون و تبصره آن تعیین می

مقیم خارجیدرآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی -107ماده 
ه نمایند بخارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می

شود:شرح زیرتعیین می
ارت و ، نظکشی، نقشهبرداري، نقشهها و تأسیساتبابت تهیه طرح ساختمان

تعلیمات و کمکهاي فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات ، دادن محاسبات فنی
ازات و سایر حقوق، همچنین واگذاري فیلمهاي سینمایی که و واگذاري امتی

ل از ایران تحصیعنوان بها یا حق نمایش یا تحت هرعنوان دیگر در ایران یا به
کنند به استثناي درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگري براي می

نوع هتعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه ب
) مجموع %40) تا چهل درصد(%10فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ ده درصد(

شود.باشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها میوجوهی می
اجرایی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نامهآیین

ین قانون االجراء شدن انوع فعالیت، ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزم
ان تصویب هیأت وزیر) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی به1/1/1395(

.رسدمی

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم خارج از ایران -107ماده 
ن رعایت قوانیاب،نمایندبابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می

هاي موضوع موافقتنامه هاي اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تصویب نامه
شود:به شرح زیرتعیین می،168ماده

، ها و تأسیساتتهیه طرح ساختمان،انجام هرگونه کسب و کاربابت 
نی، تعلیمات و کمکهاي ف، دادن ، نظارت و محاسبات فنیکشی، نقشهبردارينقشه

انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاري امتیازات و سایر حقوق، همچنین 
عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هرعنوان دیگر واگذاري فیلمهاي سینمایی که به

کنند به استثناي درآمدهایی که طبق مقررات این از ایران تحصیل میدر ایران یا 
لیات یا مالیات آنها مقرر شده قانون نحوه دیگري براي تعیین درآمد مشمول ما

) تا چهل %10نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ ده درصد(است با توجه به
باشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها ) مجموع وجوهی می%40درصد(

شود.می
اجرایی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نامهآیین

االجراء شدن این قانون ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزمنوع فعالیت، 
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کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیاتپرداخت

کسر و اندکردهمتعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت
امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیر این صورت پرداخت تا پایان ماه بعد به اداره 

کنندگان متضامنا مسوول پرداخت اصل مالیات و کنندگان مذکور و دریافت
.هاي متعلق آن خواهند بودجریمه

در مورد عملیات پیمانکاري، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف -1تبصره 
در قرارداد یا اصالحات و آنکهرسد مشروط برخرید لوازم و تجهیزات می

لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقالم قرارداد الحاقات بعدي آن مبالغ 
درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و 
در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کاال و حقوق ورودي و سایر 

ه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.پرداختهاي قانونی مندرج در پروان
در مواردي که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت -2تبصره 

عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار اشخاص حقوقی ایرانی بهپیمانکاري را به 
کنند معادل مبالغی که براي تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول 

شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره انکار دست دوم خریداري میکه توسط پیم
بر گردد، از پرداخت مالیات ) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت می1(

درآمد معاف است.
هاي شرکتها و بانکهاي خارجی در ایران که بدون شعب و نمایندگی-3تبصره 

جمع آوري اطالعات اقتصادي داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و 
در ایران براي شرکت مادر اشتغال دارند و براي جبران مخارج خود از شرکت 

کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند مادر وجوهی دریافت می
.بود

هایی که درآمد حاصل از بهره برداري سرمایه و سایر فعالیت-4تبصره 
و شعبه، نماینده، کارگزاروسیله نمایندگی از قبیل اشخاص حقوقی مزبور به 

تصویب هیأت وزیران ) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی به1/1/1395(
.رسدمی

متعلق کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیاتپرداخت
ایان اند کسر و تا پکردهرا با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت

ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیر این صورت پرداخت کنندگان 
هايکنندگان متضامنا مسوول پرداخت اصل مالیات و جریمهمذکور و دریافت

.متعلق آن خواهند بود

در مورد عملیات پیمانکاري، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف-1تبصره 
آنکه در قرارداد یا اصالحات و رسد مشروط برخرید لوازم و تجهیزات می

لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقالم قرارداد درج الحاقات بعدي آن مبالغ 
شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد 

ودي و سایر پرداختهاي خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کاال و حقوق ور
قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.

در مواردي که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاري -2تبصره 
عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل اشخاص حقوقی ایرانی بهرا به 

هیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط مبالغی که براي تهیه لوازم و تج
) این 1شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره (پیمانکار دست دوم خریداري می

بر درآمد معاف گردد، از پرداخت مالیات ماده از پیمانکار دست اول دریافت می
است.

ن هاي شرکتها و بانکهاي خارجی در ایران که بدون داشتشعب و نمایندگی-3تبصره 
حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوري اطالعات اقتصادي در ایران براي 
شرکت مادر اشتغال دارند و براي جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت 

.کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بودمی
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) این قانون خواهد 106مقررات ماده(دهند مشمول امثال آنها در ایران انجام می

بود.
سایر در آمدهایی که اشخاص در آمد حاصل از بهره برداري سرمایه و -4تبصره 

مزبور به وسیله نمایندگی یا مقر دائم از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها 
.این قانون خواهد بود)106کنند، مشمول مقررات ماده (در ایران تحصیل می

اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه وحساب سود و ـ110ماده 
دفاتر و اسناد و مدارك خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال زیان متکی به 

سب مورد میزان مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و ح
هر یک از آنها را به ادارة امور مالیاتی که الشرکه یا تعداد سهام و نشانیسهم

را قحقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلمحل فعالیت اصلی شخص
پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبور، تسلیم فهرست تغییرات 

مالیات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت 
که در ایران داراي و موسسات مقیم خارج از ایرانخارجیاشخاص حقوقی 

.باشند تهران استاقامتگاه یا نمایندگی نمی
داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز در مورد کارخانه حکم این ماده

جاري خواهد بود.
حوة مقررات این قانون ندهایی که طبق اشخاص حقوقی نسبت به درآمتبصره ـ

مکلف به تسلیم اظهارنامۀ مالیاتی دیگري براي تشخیص آن مقرر شده است 
ستند.بینی شده است نیپیشهاي مربوط جداگانه که در فصل

اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه وحساب سود و زیان ـ110ماده 
متکی به دفاتر و اسناد و مدارك خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی 

الشرکه یا سب مورد میزان سهمهمراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و ح
هر یک از آنها را به ادارة امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی تعداد سهام و نشانی

حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس شخص
از تسلیم اولین فهرست مزبور، تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی 

مالیات اشخاص حقوقی  و لیم اظهارنامه و پرداخت خواهد بود. محل تس
ند باشکه در ایران داراي اقامتگاه یا نمایندگی نمیموسسات مقیم خارج از ایران

.تهران است
داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز حکم این ماده در مورد کارخانه 

جاري خواهد بود.
ة مقررات این قانون نحوکه طبق دهاییاشخاص حقوقی نسبت به درآمتبصره ـ

مکلف به تسلیم اظهارنامۀ مالیاتی دیگري براي تشخیص آن مقرر شده است 
بینی شده است نیستند.پیشهاي مربوط جداگانه که در فصل

افر بابت کرایۀ مسمالیات موسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی ـ113ماده 
) %5ت از پنج درصد(عبارت اسطور مقطوعبهو حمل کاال و امثال آنها از ایران 

کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شداعم از این که وجوه مزبور 
راه دریافت شود.در ایران یا در مقصد یا در بین 

هر ماهدر ایران موظف اند تا بیستم نمایندگی یا شعب موسسات مذکور
تسلیم و مالیاتة امور مالیاتی محل صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به ادار

بابت کرایۀ مسافر و مالیات موسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی ـ113ماده 
) کلیه %5از پنج درصد(ت عبارت اسطور مقطوعحمل کاال و امثال آنها از ایران به

وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شداعم از این که وجوه مزبور در ایران یا 
راه دریافت شود.در مقصد یا در بین 

ر ایران موظف اند تا دموسسات مذکور یا نمایندگی یا شعب موسسات آنها
یم و تسللیاتی محل هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به ادارة امور مابیستم 
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گونه درآمدها مشمول اینمتعلق را پرداخت نمایند. موسسات مذکور از بابت 

مالیات دیگري به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هرگاه شعب یا 
هاي مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت هاي مذکور صورتنمایندگی

باشد دراین صورت مالیات متعلق براساس تعداد مسافر ارسالی آنها مطابق واقع ن
تشخیص خواهد شد.الرأسعلیو حجم محموالت 

مایی کشتیرانی و هواپیدر مواردي که مالیات متعلق بر درآمد موسسات تبصره ـ
دریافتی باشد با اعالم ) کرایه%5پنج درصد(ایرانی در کشورهاي دیگر بیش از

رایی موظف است مالیات وزارت امور اقتصادي ودا، سازمان ذیربط ایرانی
کشورهاي فوق را معادل نرخ مالیاتی هاي کشتیرانی و هواپیمایی تابعشرکت

آنها افزایش دهد.

گونه درآمدها مشمول اینمالیات متعلق را پرداخت نمایند. موسسات مذکور از بابت 
هاي مالیات دیگري به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هرگاه شعب یا نمایندگی

هاي مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع مذکور صورت
به ن صورت مالیات متعلق براساس تعداد مسافر و حجم محموالت نباشد درای

تشخیص خواهد شد.وجوه)%5(صورت علی الراس و به نرخ پنج درصد 
کشتیرانی و هواپیمایی در مواردي که مالیات متعلق بر درآمد موسسات ـ1تبصره

با اعالم دریافتی باشد ) کرایه%5پنج درصد(ایرانی در کشورهاي دیگر بیش از
هاي رایی موظف است مالیات شرکت، وزارت امور اقتصادي وداسازمان ذیربط ایرانی

کشورهاي فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد.کشتیرانی و هواپیمایی تابع
در موارد جاري بودن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات -2تبصره 

متقابل در آمد مؤسسات هواپیمایی و مضاعف یا ترتیبات برقراري معافیت
هاي هیأت دولت با کشور خارجی، رعایت کشتیرانی بر اساس تصویب نامه

.مفاد آن الزامی خواهد بود

مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که -115ماده 
سرمایه ها وشوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهاي بدهیمنحل می
ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبال پرداخت گردیده شده و اندوختهپرداخت

است.
به آنچه قبال فروش رفته بر ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت-1تبصره 

.شودمیاساس بهاي فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهاي روز انحالل تعیین

شود، میهاي شخص حقوقی که منحل چنانچه در بین دارایی-2تبصره 
هاي موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا دارایی یا دارایی

الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد و این دارایی یا سهم
ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده دارایی

قانون باشند، در این ) مکرر143) و ماده (143) ماده (1تبصره () و59(

مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل -115ماده 
پرداخت سرمایه ها وشوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهاي بدهیمی

ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبال پرداخت گردیده است.شده و اندوخته
به آنچه قبال فروش رفته بر ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت-1تبصره 

.شودیماساس بهاي فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهاي روز انحالل تعیین

شود، نحل میهاي شخص حقوقی که مچنانچه در بین دارایی-2تبصره 
هاي موضوع فصل دوم این باب وجود داشته باشد، در تعیین دارایی یا دارایی

مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش 
هاي مذکور مطابق مقررات فصل مذکور محاسبه شده و جزو دارایی یا دارایی

.دگردهاي شخص حقوقی منحل شده منظور میاقالم دارایی
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تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله 

هاي شخص مذکور جزو اقالم داراییهايارزش دفتري دارایی یا دارایی
گردد و معادل همان ارزش دفتري از جمع حقوقی منحل شده منظور نمی

زبور هاي میا داراییمتعلق به داراییگردد. مالیاتا کسر میهسرمایه و بدهی
) و ماده 143) ماده (1(تبصره ) و59حسب مورد براساس مقررات ماده (

گیرد.قانون تعیین و مورد مطالبه قرار میاین) مکرر143(
آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات -3تبصره 

تبصره ) و59مالیات مقطوع موضوع ماده (انحالل مشمول فوق در تاریخ
باشند در اولین نقل و انتقال این قانون) مکرر143) و ماده (143) ماده (1(

بعد از تاریخ انحالل مشمول مالیات نخواهند بود.

آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات -3تبصره 
باشند در اولین نقل مقررات فصل دوم این بابانحالل مشمول فوق در تاریخ

و انتقال بعد از تاریخ انحالل مشمول مالیات نخواهند بود.

درآمد نقدي و یا غیر نقدي که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت ـ119ماده 
عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر بالعوض و یا از طریق معامالت محاباتی و یا به 

131اتفاقی به نرخ مقرر در مادة (مالیات نماید مشمول از این قبیل تحصیل می
.خواهد بود) این قانون

نقدي که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت درآمد نقدي و یا غیر ـ119ماده 
عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر بالعوض و یا از طریق معامالت محاباتی و یا به 

.خواهد بودبر درآمدمالیات نماید مشمول از این قبیل تحصیل می

از نظر این قانون، منظور از معامله محاباتی آن است که تفاوت ثمن پرداخت 
ارائه شده نسبت به ارزش منصفانه روز مال یا امالك مورد شده یا مابه ازاي 

.قیمت مال یا امالك باشد)٪60معامله، کمتر از شصت درصد (

صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی ـ121ماده 
گردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله تلقی می

موضوع این فصلعنوان مالیات فسخ یا اقاله یا رجوع شود، وجوهی که به
باشد.است قابل استرداد میوصول شده 

الیه در این صورت اگر در فاصلۀ بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل
این فصل مالیاتمشمول از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت

خواهد بود.

صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی ـ121ماده 
ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ گردد ولی در صورتی که ظرف شش تلقی می

وصول شده از این بابت عنوان مالیات یا اقاله یا رجوع شود، وجوهی که به
باشد.است قابل استرداد می

الیه از در این صورت اگر در فاصلۀ بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل
این فصل مقرراتمشمول منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت

خواهد بود.
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مالحظات)98مهر(الیحه اصالح برخی قوانین و مقررات مالیاتیآنو اصالحات بعدي1366مصوب قانون مالیات هاي مستقیم 
مدت معین به العمر یا براي صلح مالی که منافع آن مادامدر مورد ـ122ماده 

مال به مأخذ جمع ارزش مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده میشود بهاي
متصالح در تاریخ مزبور مأخذ مالیات، عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع

خواهد بود.
گیرد صورتانتقاالتیصورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعتدر تبصره ـ

دهنده قرار خواهد گرفت که طبق قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات انتقال
مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود، لیکن مأخذ مالیات آخرین 

گیرندة عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد، عبارت خواهد بود از انتقال
حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته التفاوت بهاي مال به شرحابهم

.است

مدت معین به العمر یا براي صلح مالی که منافع آن مادامدر مورد ـ122ماده 
مال به مأخذ جمع ارزش مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده میشود بهاي

مزبور متصالح در تاریخدمبناي تعیین درآم، عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع
خواهد بود.

در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت، انتقاالتی صورت گیرد -تبصره
انتقال دهنده، طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود، لیکن مبناي 
تعیین در آمد آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد، 

از مابه التفاوت بهاي مال بشرح حکم فوق و مبلغی که عبارت خواهد بود 
.مأخذ محاسبه مالیات انتقال دهنده قبلی قرار گرفته است

بالعوض به کسی دائم یا موقتـ در صورتی که منافع مالی بطور123ماده 
منافع هر سال را در سال بعد مکلف است مالیاتگیرنده واگذار شود انتقال

پرداخت نماید.

بالعوض به کسی واگذار دائم یا موقتـ در صورتی که منافع مالی بطور123ماده 
.نسبت به منافع مشمول مقررات این فصل خواهد بودگیرنده شود انتقال

ماده واحده قانون اصالح 6ه موجب بند به است. (حذف شد–124ماده 
قانون حذف ) 124، ماده (31/4/1394هاي مستقیم، مصوب قانون مالیات

).شد

ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتی و دستگاههایی که تمام وزارتخانه-124ماده 
شود، نهادهاي انقالب یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می

ها و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اسالمی، شهرداري
از ارزش )٪5پنج درصد (اند قبل از اعطاي جایزه،اشخاص حقوقی مکلف

شود به عنوان مالیات علی جایزه را که طبق مقررات این فصل محاسبه می
الحساب کسر و به همراه اطالعات هویتی گیرنده جایزه به اداره امور مالیاتی 

ذیربط، پرداخت و رسید آن را به وي تسلیم نمایند.
ه شود، اعطاء کنندمیدر مواردي که جایزه به صورت غیرنقدي اعطاء -تبصره

مکلف است مبلغ مربوط به مالیات علی الحساب این ماده را از گیرنده جایزه 
اخذ و حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعطاي جایزه به حساب سازمان امور 
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مالحظات)98مهر(الیحه اصالح برخی قوانین و مقررات مالیاتیآنو اصالحات بعدي1366مصوب قانون مالیات هاي مستقیم 
مالیاتی کشور به شرح این ماده واریز کند. در اجراي این تبصره، اعطاي 

مور مالیاتی کشور و ارائه تأییدیه جایزه با اخذ ضمانتنامه توسط سازمان ا
باشد.بالمانع می

مشمول مالیات انتقاالتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارثـ125ماده 
.مشمول مالیات این بخش نخواهد بودباشد می

باشدمشمول مالیات میانتقاالتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث-125ماده 
.شودموضوع این فصل لحاظ نمیدر محاسبه در آمد 

اند در هر سال اظهارنامه صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلف-126ماده 
این قانون تا آخر 123مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده

از تاریخ تحصیل تا پایان ماه بعداردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد
اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را درآمد یا تعلق منافع به 

در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول بپردازند.
.شودشده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می

موارد زیر در محاسبه درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون -126ماده 
شود:لحاظ نمی

قدي و غیرنقدي بالعوض سازمانهاي خیریه یا عام المنفعه هاي نکمک-الف
ها یا مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی یا نهادهاي عمومی غیر یا وزارتخانه

دولتی یا نهادهاي انقالب اسالمی به اشخاص حقیقی غیر از مواردي که 
مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق است.

اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، هاي مالی ا کمکیوجوه -ب
آتش سوزي و یا حوادث غیر مترقبه دیگر.

جوایزي که دولت براي خرید محصوالت کشاورزي و همچنین تشویق -ج
نماید.تولید با صادرات هر گونه کاال و خدمات پرداخت می

جوایزي که بابت خوش حسابی یا پرداخت زودتر از موعد مقرر انواع -د
ها یا مؤسسات دولتی و مالیاتها، عوارض و سایر وجوه از طرف وزارتخانه

گیرد..نهادهاي عمومی غیردولتی به اشخاص تعلق می
وجوه دریافتی بابت انواع خسارات وارده به اشخاص و اموال و -هـ

ها و شرکتهاي ها یا مؤسسات دولتی یا صندوقهاي آنها از وزارتخانهدارایی
بیمه.
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مالحظات)98مهر(الیحه اصالح برخی قوانین و مقررات مالیاتیآنو اصالحات بعدي1366مصوب قانون مالیات هاي مستقیم 
ها یا مؤسسات دولتی یا دریافتی از اشخاص به جز وزارتخانهوجوه-و

ها و شرکتهاي بیمه بابت انواع خسارات وارده به استثناي جریمه صندوق
تأخیر در ایفاي تعهدات.

هاي عمر و زندگی، به استثناي مواردي که وجوه دریافتی بابت انواع بیمه-ز
باشد.مشمول مالیات بر ارث می

هاي نقدي و غیرنقدي بابت دیه، مهریه، نفقه، جهیزیه، وجوه بریه دریافتی-ح
ولی فقیه و خمس و زکات.

وجوه دریافتی افراد تحت تکفل از سرپرست خانوار و بالعکس و پدر، -ط
مادر، برادر، خواهر، فرزند، نوه و اجداد به استثناي موارد مشمول مقررات 

برابر معافیت پایه موضوع ماده فصل مالیات بر در آمد حقوق حداکثر تا دو 
این قانون در هر سال.)129(

هاي نقدي و غیرنقدي بابت عیدي و هدایاي تولد و موارد مشابه دریافتی-ي
به استثناي موارد مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق تا حداکثر 

این قانون در هر سال.)129معافیت پایه موضوع ماده ()٪30سی درصد (
ها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي موقوفات، نذورات، پذیره، کمک-ك

آستان قدس رضوي، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستانه حضرت 
، آستان »شاه چراغ«معصومه (س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع) 

ها، تکایا و سایر بقاع مقدس حضرت امام خمینی (ره)، مساجد، حسینیه
تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه متبرکه.

باشد.می
ها و هدایاي دریافتی نقدي و غیر نقدي جمعیت هالل احمر کمک-ل

جمهوري اسالمی ایران.
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مالحظات)98مهر(الیحه اصالح برخی قوانین و مقررات مالیاتیآنو اصالحات بعدي1366مصوب قانون مالیات هاي مستقیم 
جوایز علمی و ورزشی ملی و بین المللی حداکثر تا سقف پنج برابر -م 

سال.این قانون در هر )129معافیت پایه موضوع ماده (

.گرددبه قانون الحاق می131الی127مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به عنوان فصل نهم باب سوم، از مواد

مالحظات)98(آبان الیحه اصالح برخی قوانین و مقررات مالیاتیآنو اصالحات بعدي 1366قانون مالیات هاي مستقیم مصوب 

اتفاقی نخواهد بود:موارد زیر مشمول مالیات -127ماده
هاي خیریه یا هاي نقدي و غیر نقدي بالعوض سازمانکمک-الف 

هاي دولتی یا ها یا موسسات دولتی و شرکتالمنفعه یا وزارتخانهعام
یا نهادهاي انقالب اسالمی به اشخاص حقیقی غیر از مواردي شهرداریها

که مشمول مالیات فصل حقوق است.
الی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، هاي موجوه یا کمک-ب 

سوزي و یا حوادث غیر مترقبه دیگر.سیل، آتش
جوایزي که دولت براي تشویق صادرات و تولید و خرید محصوالت -ج 

نماید.کشاورزي پرداخت می
ود اي خواهد بنامهلف) و (ب) طبق آیینهاي (اضوابط اجرایی بند-تبصره 

قتصادي و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد که از طرف وزارت امور ا
شد.

این 1جمع در آمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع ماده-127ماده 
قانون بابت منابع مختلف در آمدي پس از کسر معافیتها و کسورات قانونی 
موضوع این فصل، به استثناي مواردي که طبق مقررات مربوط داراي نرخ 

د:باشنرخ صفر است به نرخهاي زیر مشمول مالیات میجداگانه یا مشمول 
)٪15برابر معافیت پایه با نرخ پانزده درصد (20تا-
برابر آن با نرخ بیست درصد 40برابر معافیت پایه تا20نسبت به مازاد-
)20٪(
برابر آن با نرخ بیست و پنج 80برابر معافیت پایه تا40نسبت به مازاد-

)%25درصد (
)%30برابر معافیت پایه با نرخ سی درصد (80ازادنسبت به م-

در آمدهایی که منشأ آنها مشخص نباشد و سایر درآمدهاي اشخاص -تبصره
ربوط هاي مباشد پس از کسر هزینهحقیقی که مشمول سایر فصول این قانون نمی

شود.حسب مورد، به جمع در آمد مشمول مالیات این ماده اضافه می
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مالحظات)98مهر(الیحه اصالح برخی قوانین و مقررات مالیاتیآنو اصالحات بعدي1366مصوب قانون مالیات هاي مستقیم 
درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهاي -128ماده 

ی که هایاتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات
گردد به عنوان پیش پرداخت مقررات این فصل در منبع پرداخت میطبق 

.مالیات آنها منظور خواهد شد

اظهارنامه مالیاتی هر اندکلیه اشخاص موضوع این فصل مکلف-128ماده 
اي که به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور سال شمسی خود را طبق نمونه

تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خردادماه سال بعد به اداره امور مالیاتی ذیربط 
این قانون پرداخت )127تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (

نمایند.
که مؤدي براي خود و افراد تحت تکفل خود اظهارنامه در صورتی-1تبصره

مالیاتی واحد تسلیم نماید، تکلیف تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه براي افراد 
که هاي مالیاتیشود. این امر مانع رسیدگی به اظهارنامهتحت تکفل ساقط می

اشد.بتوسط افراد تحت تکفل به صورت جداگانه تسلیم شده است نمی
در صورت فوت شخص در فعالیتهاي انفرادي، وراث متوفی -2صرهتب

(منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها ملکفند برابر 
مقررات، یک اظهارنامه به قائم مقامی متوفی تا تاریخ فوت را به اداره امور 

نمایند.مالیاتی ذیربط تسلیم کرده و مالیات متعلق را پرداخت 
هایی کهدر زمان محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، مالیات-3تبصره

قبالً به عنوان مالیات علی الحساب پرداخت شده است در حساب مالیاتی 
مؤدي منظور و اضافه پرداختی حسب مقررات، مسترد خواهد شد.

آمد تواند برخی از صاحبان درسازمان امور مالیاتی کشور می-4تبصره
اشخاص حقیقی را که مجموع درآمد ساالنه آنها حداکثر پنجاه برابر معافیت 

این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از جمله )129پایه موضوع ماده (
نگهداري اسناد و مدارك موضوع این قانون و یا ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف 

اند مالیات تمام یا بخشی از توکند. همچنین سازمان امور مالیاتی کشور می
مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید.
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هاي مالیاتی تسلیم شده در حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه

موعد مقرر نخواهد بود.

تکفل وي، معافیت پایه ه هر مؤدي و هر یک از اشخاص تحت ب-129ماده ه است.، حذف شد27/11/1380در تاریخ -129ماده 
گیرد:به شرح زیر تعلق می

الف) شخص مؤدي: معادل یک معافیت پایه؛
معافیت پایه؛)٪80ب) همسر مؤدي: معادل هشتاد درصد (

ج) سایر اشخاص تحت تکفل مؤدي: به ازاي هر یک، معادل شصت درصد 
معافیت پایه.)60٪(

شود.بودجه سنواتی مشخص میمیزان معافیت پایه هرساله در قانون -1تبصره
در صورت تسلیم اظهارنامه جداگانه توسط هر یک از افراد تحت -2تبصره

تکفل، معافیت پایه، سایر معافیتها و کسورات و سایر تکالیف این فصل در 
شود.اظهارنامه مالیاتی به صورت جداگانه لحاظ می

هایی عالوه بر معافیتتواند از در هریک از موارد زیر، مؤدي می-3تبصره
معافیت پایه به شرح ذیل استفاده کند:

الف) در صورتی که مؤدي یا هر یک از اشخاص تحت تکفل وي، بیش 
سال سن داشته باشند، به ازاي هر یک از آنان معادل سی درصد 65از
گیرد.معافیت پایه، معافیت مازاد تعلق می)30٪(

و به بعد تا زمانی که تحت تکفل باشد، ب) به ازاي هر فرزند از فرزند سوم
گیرد.معافیت پایه، معافیت مازاد تعلق می)٪30معادل سی درصد (

ج) در صورتی که بر اساس اسناد و مدارك مثبته، اشخاص تحت تکفل مؤدي 
معافیت پایه، )٪30معلول باشند، به ازاي هر یک از آنان معادل سی درصد (

گیرد.معافیت مازاد تعلق می
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آن 2و تبصره)129در مواردي که یکی از شرایط مقرر در ماده (-4تبصره

براي برخورداري از معافیت پایه و یا معافیت مازاد موضوع این فصل حداقل 
یک روز در سال تحقق یابد، براي آن سال مالیاتی لحاظ خواهد شد.

) ماده 3() و تبصره 16) تا (3هاي گذشته موضوع مواد (بدهی-130ماده 
و 3/12/1366هاي مستقیم مصوب ) قانون مالیات129)، ماده (59(

هاي بعدي آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.اصالحیه
هایی که سالتواند بدهی مالیاتوزارت امور اقتصادي و دارایی می-تبصره

باشد را تا1381تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال
براي هر مودي در نقاطی که مقتضی ) ریال10،000،000ده میلیون(سقف

بداند کال و جزئا مورد بخشودگی قرار دهد.

هاي شخص حقیقی و افراد تحت تکفل وي به استثناي هزینه-130ماده 
اشد، بمواردي که طبق مقررات فصول مربوط از درآمد آن منبع قابل کسر می

شود:مشمول مالیات آنها کسر میبه شرح زیر از جمع درآمد 
هاي درمانی پرداختی مشروط به اینکه از طریق پایانه فروشگاهی الف) هزینه

پرداخت شده باشد و از » پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان«موضوع قانون 
هاي بیمه یا ها یا سازمانها با مؤسسات دولتی با شهرداريطریق وزارتخانه

و یا سایر اشخاص جبران نگردد. همچنین در مورد مؤسسات عام المنفعه 
هاي مذکور، هزینه معلوالن و بیماران خاص و صعب العالج عالوه بر هزینه

شود.مراقبت و توانبخشی آنان نیز لحاظ می
هاي درمانی پرداختی در خارج از ایران چنانچه به تأیید وزارت هزینه

امکانات الزم معالجه در بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان 
خارج از ایران صورت گرفته است و پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات 
رسمی دولت جمهوري اسالمی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد قابل کسر است. در خصوص 

پایانه «ی موضوع قانون این حکم، الزامی به پرداخت از طریق پایانه فروشگاه
باشد.نمی» فروشگاهی و سامانه مودیان

هاي عمر ب) حق بیمه پرداختی به مؤسسات بیمه ایرانی به استثناي انواع بیمه
و زندگی.
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هاي پرداختی به مراکز آموزشی براي تحصیل تا پایان دوره متوسطه ج) هزینه

براي هر شخص) و و به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (صرفاً یک مقطع 
همچنین مخارج مهد کودك مشروط به آنکه طول دوره تحصیل و مخارج 

هاي مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش، مذکور حسب مورد بیش از نصاب
وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و سازمان بهزیستی کشور نباشد.

ه) هزینه اجاره پرداختی بابت یک یا چند واحد مسکونی جهت سکونت 
مشروط به وجود اسناد و مدارك مثبته و ثبت قرارداد در سامانه مودیان یا 
سامانه ثبت معامالت و امالك کشور و یا تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی به 
میزان مبلغ مندرج در قرارداد با سند رسمی و با ارزش اجاري امالك مشابه 

لغ تا پنج برابر مباًعاین قانون، هر کدام بیشتر باشد مجمو)54موضوع ماده (
این قانون.)129معافیت پایه موضوع ماده (

در اجراي این بند، در مواردي که شخص از خانه سازمانی کارفرما استفاده 
بالغی شود و نیز مکند میزان مبلغی که توسط کارفرما از حقوق وي کسر میمی

کارمند اضافه این قانون به درآمد حقوق 83که در اجراي بند الف ماده
شود حداکثر تا سقف مبلغ معافیت پایه مذکور جزو هزینه اجاره لحاظ می
شود.می

و) سود و کارمزد پرداختی بابت اقساط تسهیالت مسکن دریافتی از بانکها و 
مؤسسات اعتباري مجاز براي خرید یک واحد مسکونی محل سکونت براي 

و مدارك مثبته. پذیرش هر مؤدي و اشخاص تحت تکفل وي بر اساس اسناد 
هاي این بند مشروط بر این است که سند واحد مسکونی مذکور بابت هزینه

وام مسکن، در رهن پرداخت کننده وام قرار گیرد.
ز) مهریه، دیه و خسارات پرداختی به اشخاص به استثناي موارد مربوط به 

جرائم عدم ایفاي تعهدات.
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هاي بندهاي همزمان داراي هزینهدر صورتی که یک مؤدي به طور-تبصره

(ه) و (و) باشد، تنها یکی از آنها (هر کدام که بیشتر باشد) قابل قبول است.

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثناي مواردي که -131ماده 
:باشد به شرح زیر استاي میطبق مقررات این قانون داراي نرخ جداگانه

) ریال درآمد مشمول مالیات 500،000،000میلیون (تا میزان پانصد -1
)%15ساالنه به نرخ پانزده درصد (

) ریال تا میزان یک میلیارد 500،000،000نسبت به مازاد پانصد میلیون (-2
) ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ بیست درصد 1،000،000،000(
)20%(
) ریال درآمد مشمول 01،000،000،00نسبت به مازاد یک میلیارد (-3

)%25مالیات ساالنه به نرخ بیست و پنج درصد (
) افزایش درآمد ابرازي مشمول مالیات %10به ازاي هر ده درصد (-تبصره

اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازي مشمول مالیات سال 
گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهاي 

شود. شرط برخورداري از این تخفیف تسویه بدهی سته میمذکور کا
مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعالم شده از 

سوي سازمان امور مالیاتی است.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است براي هر یک از اشخاص -131ماده 
کی غیرایرانی مقیم یک پرونده الکترونیحقیقی ایرانی اعم از مقیم و غیر مقیم و 

مالیاتی دائم حاوي کلیه اطالعات هویتی، عملکردي و دارایی و یک حساب 
مالیاتی براي آنها ایجاد کند.

سازمان ثبت احوال کشور مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی 
نی محل اهاي اطالعاتی وقایع چهارگانه حیاتی، کد پستی و نشکشور به سامانه

سکونت را فراهم کند.
همچنین در اجراي این بند، سایر دستگاههاي اجرایی و کلیه اشخاص حقوقی 
مکلف به همکاري با سازمان امور مالیاتی کشور خواهند بود و در صورت 

این قانون 279تا274عدم همکاري، متخلفین مشمول احکام موضوع مواد
شوند.می

تولیدي و معدنی اشخاص هاي ابرازي ناشی از فعالیتدرآمد -132ماده 
حقوقی غیردولتی در واحدهاي تولیدي یا معدنی که از تاریخ اجراي این 

برداري صادر یا ربط براي آنها پروانه بهرههاي ذيوزارتخانهماده از طرف
شود و همچنین درآمدهاي خدماتی قرارداد استخراج و فروش منعقد می

، هتلها و مراکز اقامتی گردشگري اشخاص یادشده که از تاریخ هابیمارستان
برداري یا مجوزربط براي آنها پروانه بهرهمذکور از طرف مراجع قانونی ذي

درصد سرمایه گذاري انجام شده اشخاص حقوقی 100معادل-132ماده 
غیردولتی در واحدهاي تولیدي و معدنی با مجوز وزارتخانه یا موسسه دولتی 
ذیربط که به منظور تأسیس، توسعه، بازسازي و نوسازي واحدهاي یادشده 
صرف ایجاد دارایی ثابت (به استثناي زمین) می گردد، از در آمد مشمول 

ي بعد کسر می شود، مشروط بر آنکه مجوز مربوط قبال مالیات سال یا سالها
در قالب طرح سرمایه گذاري معین از مراجع مذکور اخذ شده باشد. این 
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برداري یا استخراج یا فعالیت به مدت شود، از تاریخ شروع بهرهصادر می

مول سال با نرخ صفر مشیافته به مدت دهسال و در مناطق کمترتوسعهپنج
.باشدمالیات می

منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف -الف
به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارك حسابداري حسب مورد، براي 

شده به درآمدهاي خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص
باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی سازمان امور مالیاتی کشور می

اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان براساس مستندات، مدارك و 
اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات 

شود.آنها با نرخ صفر محاسبه می
و سایر مراکز مالیات با نرخ صفر براي واحدهاي تولیدي و خدماتی -ب

موضوع این ماده که داراي بیش از پنجاه نفر نیروي کار شاغل باشند چنانچه 
در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروي کار شاغل خود را 

) افزایش دهند، به ازاي هر سال افزایش کارکنان %50حداقل پنجاه درصد (
ین افزایش اشتغالشود. تعداد نیروي کار شاغل و همچنسال اضافه مییک

نیروي کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه 

مشوق براي اشخاص مذکور که در مناطق کمتر توسعه یافته مستقر هستند به 
میزان یک و نیم برابر سرمایه گذاري انجام شده خواهد بود. آیین نامه اجرایی 

ه به پیشنهاد مشترك وزارت خانه هاي امور اقتصادي و دارایی و این ماد
.صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به -الف
تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارك حسابداري حسب مورد، براي 

شده به سازمان خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخصدرآمدهاي
باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و امور مالیاتی کشور می

تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان براساس مستندات، مدارك و اظهارنامه مذکور 
ت آنها با نرخ صفر است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیا

شود.محاسبه می

بندهاي (ب)، (پ)، (ث)، (ج)، (چ)، (ح) و (خ) حذف می شوند.
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-اسناد و مدارك مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می

شود. در صورت کاهش نیروي کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد 
ل د، مالیات متعلق در ساکه از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشن

شود. افرادي که بازنشسته، بازخرید و مستعفی کاهش، مطالبه و وصول می
گردد.شوند کاهش محسوب نمیمی
دوره برخورداري محاسبه مالیات با نرخ صفر براي واحدهاي اقتصادي -پ

مذکور موضوع این ماده واقع در شهرکهاي صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادي 
سال و در صورت استقرار شهرکهاي صنعتی یا مناطق ویژه به مدت دو 

ابد.یسال افزایش مییافته، به مدت سهاقتصادي در مناطق کمترتوسعه
شرط برخورداري از هرگونه معافیت مالیاتی براي اشخاص حقیقی و -ت

حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی 
انونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل در موقع مقرر ق

اي است که توسط سازمان امور ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه
شود.مالیاتی تهیه می

هاي اقتصادي در واحدهاي گذاريبه منظور تشویق و افزایش سرمایه-ث
ب سموضوع این ماده عالوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر ح

یافته و سایر مناطق به شرح زیر گذاري در مناطق کمترتوسعهمورد، سرمایه
گیرد:مورد حمایت قرار می

یافته:در مناطق کمترتوسعه.1
مالیات سالهاي بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر 
این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه

یات شود و بعد از آن، مالشده برسد، با نرخ صفر محاسبه میثبت و پرداخت
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هاي آن محاسبه ) این قانون و تبصره105متعلقه با نرخهاي مقرر در ماده (

شود.و دریافت می
در سایر مناطق:.2

) مالیات سالهاي بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در %50درصد (پنجاه
مانده با نرخهاي مقرر ) باقی%50درصد (صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه

هاي آن محاسبه و دریافت) قانون مالیاتهاي مستقیم و تبصره105در ماده (
عادل شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، ممی

یابد و بعد از آن، صددرصد شده شود، ادامه میسرمایه ثبت و پرداخت
) این قانون و 105) مالیات متعلقه با نرخهاي مقرر در ماده (100%(

شود.هاي آن محاسبه و دریافت میتبصره
درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهاي 

باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع ی) این بند برخوردار م2) و (1(
اري گذاند، درصورت سرمایهاین ماده که قبل از این اصالحیه تأسیس شده

توانند استفاده کنند.مجدد از مشوق این ماده می
منظور تأسیس، ربط بهگذاري که با مجوز مراجع قانونی ذيهرگونه سرمایه

هاي ثابت براي ایجاد داراییتوسعه، بازسازي و نوسازي واحدهاي مذکور 
شود، مشمول حکم این بند است.استثناي زمین هزینه میبه
گذاري استثناي زمین مذکور در انتهاي بند (ت) ، در مورد سرمایه-ج

ها، هتلها اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهاي حمل و نقل، بیمارستان
ی مجوزهاي قانونشده در و مراکز اقامتی گردشگري صرفا به میزان تعیین

باشد.صالح، جاري نمیصادرشده از مراجع ذي
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شده اشخاص مذکور درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت-چ

که از مشوق مالیاتی این ماده براي افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، 
شود.هاي آن مطالبه و وصول میمالیات متعلق و جریمه

شده موضوع این ماده با مشارکت انجامگذاريکه سرمایهدرصورتی-ح
گذاري و کمکهاي اقتصادي گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایهسرمایه

) مشارکت %5درصد (ازاي هر پنجو فنی ایران انجام شده باشد به
) به مشوق این ماده به %10درصد (گذاري خارجی به میزان دهسرمایه

) اضافه %50درصد (اکثر تا پنجاهنسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حد
شود.می
شرکتهاي خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهاي تولیدي داخلی -خ

که در ایران نسبت به تولید محصوالت با نشان معتبر اقدام کنند درصورتی
) از محصوالت تولیدي را صادر نمایند از تاریخ %20درصد (حداقل بیست

واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ انعقاد قرارداد همکاري با 
صفر واحد تولیدي مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام 

) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد %50درصد (دوره مذکور، از پنجاه
ابرازي حاصل از فروش محصوالت تولیدي در مدت مذکور در این ماده 

باشند.برخوردار می

نرخ صفر مالیاتی و مشوقهاي موضوع این ماده شامل درآمد واحدهاي -د
تولیدي و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتري مرکز استان 
تهران و پنجاه کیلومتري مرکز استان اصفهان و سی کیلومتري مراکز سایر 

ها و شهرهاي داراي بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین استان
شود.شماري نفوس و مسکن نمیسر

مشوق هاي موضوع این ماده شامل در آمد واحدهاي تولیدي و معدنی -د
یلومتري کمستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتري مرکز استان تهران و پنجاه 

مرکز استان اصفهان و سی کیلومتري مراکز سایر استانها و شهرهاي داراي 
بیش از سیصدهزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماري نفوس و مسکن 

نمی شود.
واحدهاي تولیدي فناوري اطالعات با تأیید وزارتخانه هاي ذي ربط و معاونت 

هاي این ماده برخوردار علمی و فناوري رئیس جمهور در هر حال از مشوق 
می باشند.
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ربط و هاي ذيواحدهاي تولیدي فناوري اطالعات با تأیید وزارتخانه

جمهور در هر حال از امتیاز این ماده معاونت علمی و فناوري رئیس
باشند. همچنین مالیات واحدهاي تولیدي و معدنی مستقر در برخوردار می

ه استثناي مناطق ویژهکلیه مناطق ویژه اقتصادي و شهرکهاي صنعتی ب
اقتصادي و شهرکهاي مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتري مرکز استان 

شود و از مشوقهاي مالیاتی موضوع این ماده تهران با نرخ صفر محاسبه می
باشند.برخوردار می

درخصوص مناطق ویژه اقتصادي و شهرکهاي صنعتی یا واحدهاي تولیدي 
گیرند، مالك تعیین محدوده تان یا شهر قرار میکه در محدوده دو یا چند اس

اي است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون نامهبه موجب آیین
هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي با پیشنهاد مشترك وزارتخانه

ریزي کشور و سازمان حفاظت و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه
رسد.ب هیأت وزیران میزیست تهیه و به تصویمحیط

یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان فهرست مناطق کمتر توسعه-ذ
ریزيماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامهدر سه

کشور با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارایی با لحاظ شاخصهاي نرخ 
تصویب هیأت وزیران شود و بهه میگذاري در تولید تهیبیکاري و سرمایه

. تاریخ باشدرسد و تا ابالغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر میمی
ربط، مناط اعتبار براي احتساب شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذي

یافته است.مشوقهاي مناطق کمترتوسعه
ه ماده پرواناینکلیه تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي که قبل از اجراي -ر

سال پس ربط أخذ کرده باشند تا مدت ششبرداري از مراجع قانونی ذيبهره
) مالیات بر %50درصد (االجراشدن این ماده از پرداخت پنجاهاز تاریخ الزم

یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در فهرست مناطق کمتر توسعه-ذ
ریزي کشورماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامهسه

با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارایی با لحاظ شاخصهاي نرخ بیکاري و 
رسد و تا تصویب هیأت وزیران میشود و بهگذاري در تولید تهیه میسرمایه

یت با باشد. تاریخ شروع فعالابالغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می
ربط، مناط اعتبار براي احتساب مشوقهاي مناطق تأیید مراجع قانونی ذي

یافته است.کمترتوسعه
ماده پروانه جهانگردي که قبل از اجراي اینکلیه تأسیسات ایرانگردي و -ر

سال پس از ربط أخذ کرده باشند تا مدت ششبرداري از مراجع قانونی ذيبهره
) مالیات بر درآمد %50درصد (االجراشدن این ماده از پرداخت پنجاهتاریخ الزم

باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر ابرازي معاف می
خارج از کشور مجري نیست.به
) درآمد ابرازي دفاتر گردشگري و زیارتی داراي مجوز از %100صددرصد (-ز

ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به مراجع قانونی ذي
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باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام درآمد ابرازي معاف می

گردشگر به خارج از کشور مجري نیست.
) درآمد ابرازي دفاتر گردشگري و زیارتی داراي مجوز %100صددرصد (-ز

ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر از مراجع قانونی ذي
به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول 

باشد.مالیات می
ل درآمد ابرازي به جزمالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفا شام-ژ

باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با شده میدرآمدهاي کتمان
نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجري است.

هاي تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و معادل هزینه-س
برداري ازتعاونی در واحدهاي تولیدي و صنعتی داراي پروانه بهره

ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز هاي ذيوزارتخانه
هاي علوم، تحقیقات پژوهشی و آموزش عالی داراي مجوز قطعی از وزارتخانه

و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع 
نه آنشود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت ساالعلمی کشور انجام می

تصویب شوراي پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و به
هاي تولیدي و معدنی آنها کمتر از پنج ناخالص درآمد ابرازي حاصل از فعالیت

) مالیات %10درصد () ریال نباشد، حداکثر به میزان ده5،000،000،000میلیارد (
شود. معادل مبلغ منظورشده به ابرازي سال انجام هزینه مذکور بخشوده می

عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته حساب مالیات اشخاص مذکور، به
.نخواهد شد

تصویب دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به
وزراي امور اقتصادي و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و 

رسد.، درمان و آموزش پزشکی میفناوري و بهداشت

عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات 
باشد.می
مالیات با نرخ صفر، معافیت ها و بخشودگی هاي مالیاتی موضوع این -ژ

مکرر این 146ماده) 1(قانون و سایر قوانین با رعایت قسمت اخیر تبصره 
.قانون، صرفا شامل در آمد ابرازي می باشد

هاي تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی معادل هزینه-س
ط ربهاي ذيبرداري از وزارتخانهدر واحدهاي تولیدي و صنعتی داراي پروانه بهره

که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی داراي 
ت، درمان و هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشمجوز قطعی از وزارتخانه

شود، آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می
تصویب شوراي پژوهشی مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت ساالنه آن به

دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازي حاصل از 
) ریال 5،000،000،000میلیارد (هاي تولیدي و معدنی آنها کمتر از پنج فعالیت

) مالیات ابرازي سال انجام هزینه مذکور %10درصد (نباشد، حداکثر به میزان ده
شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، بخشوده می

.عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شدبه

صویب تمالیاتی کشور بهدستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور
وزراي امور اقتصادي و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و 

رسد.فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می
مشوق مالیاتی موضوع این ماده در هر سال مالی در مورد واحدهاي -1تبصره 

مشمول مالیات درصد درآمد 100مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته معادل
.درصد آن منظور می گردد50و در سایر مناطق معادل

نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهاي آن حداکثر ظرف مدت آیین-2تبصره 
هاي امور اقتصادي و دارایی و ماه پس از ابالغ قانون توسط وزارتخانهشش
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هاي مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر کلیه معافیت-1تبصره 

شود.اجراء می1395قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتداي سال 
نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهاي آن حداکثر ظرف مدت آیین-2تبصره 

هاي امور اقتصادي و دارایی و توسط وزارتخانهماه پس از ابالغ قانونشش
د شوصنعت، معدن و تجارت با همکاري سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می

رسد.وزیران میتصویب هیأتو به

شود ومیصنعت، معدن و تجارت با همکاري سازمان امور مالیاتی کشور تهیه 
.رسدوزیران میتصویب هیأتبه

درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از -134ماده 
اي آموزشگاههاي فنی و حرفهاي،ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه

دانشگاهها و اي کشور،آزاد داراي مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه
انتفاعی و مهدهاي کودك در مناطق کمتر توسعه غیرمراکز آموزش عالی

یافته و روستاها و درآمد موسسات نگهداري معلولین ذهنی و حرکتی بابت 
نگهداري اشخاص مذکور که حسب مورد داراي پروانه فعالیت از مراجع 

ها و موسسات ورزشی داراي مجوز از هستند همچنین درآمد باشگاهذیربط
هاي منحصرا ورزشی از پرداخت از فعالیتسازمان تربیت بدنی حاصل

است.مالیات معاف
نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی به آیین

تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مهدهاي )٪50پنجاه درصد (-134ماده 
و مدارس غیردولتی و کودك در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها

اي آزاد داراي مجوز از سازمان آموزش فنی و هاي فنی و حرفهآموزشگاه
ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی داراي مجوز و اي کشور، دانشگاهحرفه

درآمد مؤسسات نگهداري معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداري اشخاص 
راجع ذیربط هستند و مذکور که حسب مورد داراي پروانه فعالیت از م

باشگاهها و مؤسسات ورزشی داراي مجوز از وزارت ورزش و جوانان حاصل 
.باشدورزشی، مشمول مالیات به نرخ صفر میاًهاي منحصراز فعالیت

و از طرف یهاي عمر و زندگانواع بیمهوجوه پرداختی بابت-136ماده 
ود از شعاید ذینفع میموسسات بیمه که به موجب قراردادهاي منعقده بیمه 

.معاف استپرداخت مالیات 

.شود، حذف می136متن ماده
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هاي درمانی پرداختی هر مودي بابت معالجه خود یا همسر هزینه-137ماده 

به و اوالد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی
کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد شرط این که اگر دریافت

دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات الزم معالجه در خارج از ایران 
صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت 
جمهوري اسالمی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص 

هاي هاي عمر و زندگیو بیمهانواع بیمهسات بیمه ایرانی بابتبه موسحقیقی
گردد.درمانی از درآمد مشمول مالیات مودي کسر می

هاي در مورد معلوالن و بیماران خاص و صعب العالج عالوه بر هزینه
مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول 

د.باشدار است میشخصی که تکفل او را عهده معلول یا بیمار یامالیات

.شود، حذف می137متن ماده

اشخاصی که آورده نقدي براي تأمین مالی پروژه ـ طرح -مکرر138ماده 
و سرمایه در گردش بنگاههاي تولیدي را در قالب عقود مشارکتی فراهم 

ل شوراي پونمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب 
نده کنشوند و براي پرداختو اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می

عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی سود، معادل سود پرداختی مذکور به
شود.می

د توانکننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمیاستفاده-1تبصره 
نقدي، کند. در صورت کاهش آوردهآورده نقدي را از بنگاه تولیدي خارج 

.شودحذف می-مکرر138ماده
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مالحظات)98مهر(الیحه اصالح برخی قوانین و مقررات مالیاتیآنو اصالحات بعدي1366مصوب قانون مالیات هاي مستقیم 
میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدي، به

شود.اضافه می
کارگیري آورده نقدي براي تأمین مالی پروژه تشخیص تحقق به-2تبصره 

طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.-

–139ماده 

موقوفات، نذورات، پذیره، کمکها و هدایاي دریافتی نقدي و -الف 
غیرنقدي آستان قدس رضوي، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، 

شاه «حضرت معصومه(س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع)آستانه
ها، تکایا حسینیهره)، مساجد، ، آستان مقدس حضرت امام خمینی (»چراغ

بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع و سایر 
باشد.متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می

ها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي جمعیت هالل احمر کمک-ب 
جمهوري اسالمی ایران از پرداخت مالیات معاف است.

هاي پس انداز دریافتی نقدي و غیرنقدي صندوقکمکها و هدایاي-ج 
بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق 

همچنین حق بیمه و حق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و
هاي دریافتی مربوط توسط آنهابازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمه

یات معاف است.از پرداخت مال

–139ماده 

بند (الف) حذف می شود. 

بند (ب) حذف می شود.

هاي پس انداز کمکها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي صندوق-ج 
بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق 

همچنین حق بیمه و حق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و
هاي دریافتی مربوط توسط آنها از کارکنان و کارفرما و جریمهبازنشستگی سهم 

پرداخت مالیات معاف است.

کمکها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي مدارس علوم اسالمی از پرداخت -د 
مدیریت حوزه تشخیص مدارس علوم اسالمی با شوراي مالیات معاف است.

.باشدعلمیه قم می
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مالحظات)98مهر(الیحه اصالح برخی قوانین و مقررات مالیاتیآنو اصالحات بعدي1366مصوب قانون مالیات هاي مستقیم 
کمکها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي مدارس علوم اسالمی از -د 

تشخیص مدارس علوم اسالمی با شوراي پرداخت مالیات معاف است.
.باشدمدیریت حوزه علمیه قم می

کمکها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي نهادهاي انقالب اسالمی از -ه 
تشخیص نهادهاي انقالب اسالمی با هیأت است.پرداخت مالیات معاف 

.باشدوزیران می

آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران -و 
موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است

درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و زکات از -ز 
.پرداخت مالیات معاف است

درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف آن قسمت از-ح 
اموري از قبیل تبلیغات اسالمی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، 

اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و فنی،
هاي علمیه و مدارس علوم اسالمی ونگهداري مساجد و مصالها و حوزه

دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور هايمدارس و دانشگاه
کمک بهآموزان و دانشجویان،عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش

مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزي، جنگ 
هاي مزبورهزینهو حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر این که درآمد و

و همچنین ساخت، تعمیر و به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد
سرپرست و بدسرپرست در نگهداري مراکز نگهداري کودکان و نوجوانان بی

گروههاي سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداري و مراقبت سالمندان، 
وآموزي و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلوالن جسمیکارگاههاي حرفه

حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، 
ا و کم بینا، کم شنوآموزي معلوالن ذهنی و کودکان نابینا، توانبخشی و حرفه

دریافتی نقدي و غیرنقدي نهادهاي انقالب اسالمی از کمکها و هدایاي -ه 
وزیرانتشخیص نهادهاي انقالب اسالمی با هیأت پرداخت مالیات معاف است.

.باشدمی

آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران -و 
موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است.

بند ز حذف می گردد.-ز

آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموري -ح 
ات، اختراعاز قبیل تبلیغات اسالمی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی،

اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداري مساجد و 
هاي انشگاهمدارس و دهاي علمیه و مدارس علوم اسالمی ومصالها و حوزه

دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا 
کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان آموزان و دانشجویان،وام تحصیلی دانش

حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزي، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، 
هاي مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه هزینهمشروط بر این که درآمد و

و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداري مراکز نگهداري کودکان و رسیده باشد
سرپرست و بدسرپرست در گروههاي سنی و جنسی مختلف، مراکز نوجوانان بی

آموزي و اشتغال مصدومان ضایعه نگهداري و مراقبت سالمندان، کارگاههاي حرفه
معلوالن جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران نخاعی، 

آموزي معلوالن ذهنی و کودکان خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه
کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت نابینا، 

ت مالیات از پرداخ)4هاي حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند(مددجویان سازمان
معاف است.
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مالحظات)98مهر(الیحه اصالح برخی قوانین و مقررات مالیاتیآنو اصالحات بعدي1366مصوب قانون مالیات هاي مستقیم 
هاي ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان

ف است.از پرداخت مالیات معا)4حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند(
) قانون تشکیالت 14هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده (مفاصا حساب–تبصره 

صادر شده یا 2/10/1363و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 
شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور می

هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر ارائه شود، براي برخورداري از 
شود.قوانین، به منزله اظهارنامه مالیاتی مودي تلقی می

همچنین در مورد سالهاي قبل از ابالغ این قانون، در صورتی که مفاصا حساب 
به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به منزله اظهارنامه 1394مربوط تا پایان سال 

.واهد بودمالیاتی خ
کمکها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي موسسات خیریه و عام المنفعه -ط 

ور اماند، مشروط بر آن که به موجب اساسنامه آنها صرف که به ثبت رسیده
مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و 

اف است.هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات مع
کمکهاي نقدي و غیرنقدي که در هر سال مالی به مصرف نرسیده –تبصره 

.گرددباشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می
کمکها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي و همچنین حق عضویت -ي 

هاي غیر دولتی که داراياي، احزاب و انجمنها و تشکلاعضاء مجامع حرفه
از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط مجوز

شود،میالزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریزاز درآمد یا حق
.از پرداخت مالیات معاف است

موقوفات و کمکها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي انجمنها و -ك 
جمهوريي دینی مذکور در قانون اساسی هاهاي مذهبی مربوط به اقلیتهیأت

اسالمی ایران، مشروط بر این که رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد، 
.از پرداخت مالیات معاف است

) قانون 14هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده (مفاصا حساب–تبصره 
2/10/1363تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 

شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان صادر شده یا می
ورداري از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر امور مالیاتی کشور ارائه شود، براي برخ

ود.شدر این قانون یا سایر قوانین، به منزله اظهارنامه مالیاتی مودي تلقی می
همچنین در مورد سالهاي قبل از ابالغ این قانون، در صورتی که مفاصا حساب 

به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به منزله اظهارنامه1394مربوط تا پایان سال 
مالیاتی خواهد بود.

کمکها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي موسسات خیریه و عام المنفعه -ط 
ذکور امور ماند، مشروط بر آن که به موجب اساسنامه آنها صرف که به ثبت رسیده

در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها 
مالیات معاف است.نظارت کند، از پرداخت

کمکهاي نقدي و غیرنقدي که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد –تبصره 
.گرددبدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می

کمکها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي و همچنین حق عضویت اعضاء -ي 
مجوز از ارايهاي غیر دولتی که داي، احزاب و انجمنها و تشکلمجامع حرفه

مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا 
شود، از پرداخت میالزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریزحق

.مالیات معاف است

ي هاموقوفات و کمکها و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي انجمنها و هیأت-ك 
جمهوري اسالمی ایران، هاي دینی مذکور در قانون اساسی ه اقلیتمذهبی مربوط ب

مشروط بر این که رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد، از پرداخت 
.مالیات معاف است

بند ل حذف می گردد.-ل
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مالحظات)98مهر(الیحه اصالح برخی قوانین و مقررات مالیاتیآنو اصالحات بعدي1366مصوب قانون مالیات هاي مستقیم 

قرآنی(داراي مجوز از وزارت فرهنگ وهاي انتشاراتی و مطبوعاتیفعالیت-ل 
به موجب مجوز فرهنگی و هنري که ،ربط)ذيو ارشاد اسالمی و دستگاههاي

شوند، از پرداخت مالیات معاف است.وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام می
هاي غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف وجوهی که از فعالیت-1تبصره 

هاي آموزشی، و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاري دوره
. در چارچوب اساسنامه آنها اي و ..هاي دورهسمینارها، نشر کتاب و نشریه

شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارتتحصیل می
کند، از پرداخت مالیات معاف است.می

) این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات 2) ماده (2حکم تبصره (-2تبصره 
باشد.اشخاص موضوع این ماده جاري می

جرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی آیین نامه ا-3تبصره 
کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیأت 

وزیران خواهد رسید.
ره) یا مفاد این ماده در مواردي که از طرف حضرت امام خمینی (-4تبصره 

انجاممعظم رهبري باشند براساس نظر مقام مقام معظم رهبري داراي مجوز می
گیرد.می

درآمدها و عایدي حاصل از موقوفات و کمکها و هدایاي دریافتی ـ5تبصره 
نقدي و غیرنقدي اشخاص موضوع بندهاي(ط) و (ك) از پرداخت مالیات 

حکم شامل درآمد شرکتهاي زیرمجموعه اشخاص مذکور باشد. اینمعاف می
نخواهد بود.

هاي غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وجوهی که از فعالیت-1تبصره 
سمینارها، هاي آموزشی، وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاري دوره

د شواي و ... در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل میهاي دورهنشر کتاب و نشریه
کند، از پرداخت میتو سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظار

مالیات معاف است.
) این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات 2) ماده (2حکم تبصره (-2تبصره 

باشد.اشخاص موضوع این ماده جاري می
آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور -3تبصره 

خواهد وزیرانو دارایی به تصویب هیأت تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادي 
رسید.

ره) یا مفاد این ماده در مواردي که از طرف حضرت امام خمینی (-4تبصره 
انجام باشند براساس نظر مقام معظم رهبري مقام معظم رهبري داراي مجوز می

گیرد.می
ی درآمدها و عایدي حاصل از موقوفات و کمکها و هدایاي دریافتـ5تبصره 

نقدي و غیرنقدي اشخاص موضوع بندهاي(ط) و (ك) از پرداخت مالیات معاف 
حکم شامل درآمد شرکتهاي زیرمجموعه اشخاص مذکور نخواهد باشد. اینمی

بود.
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مالحظات)98مهر(الیحه اصالح برخی قوانین و مقررات مالیاتیآنو اصالحات بعدي1366مصوب قانون مالیات هاي مستقیم 
) درآمد حاصل از صادرات خدمات و %100صددرصد(-141ماده 

) %20درصد(کاالهاي غیرنفتی و محصوالت بخش کشاورزي و بیست
گردد. از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر میدرآمد حاصل

مور هاي افهرست مواد خام و کاالهاي نفتی به پیشنهاد مشترك وزارتخانه
اقتصادي و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، 

رسد.صنایع، معادن و کشاورزي به تصویب هیأت وزیران می

صورت عبوري ز صادرات کاالهاي مختلف که به درآمد حاصل ا-1تبصره 
شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاري ایران وارد می(ترانزیت) به 

.گرددشوند مشمول مالیات با نرخ صفر میبر روي آن صادر می

مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجراي قانون برنامه پنجساله -2تبصره 
االجراء الزم1389/ 15/10اسالمی ایران مصوب پنجم توسعه جمهوري 

شود.می

در آمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهاي )50پنجاه درصد (%-141ماده 
غیرنفتی (به استثناي در آمد حاصل از صادرات مواد خام و کاالهاي با ارزش 
افزوده پایین) و محصوالت بخش کشاورزي، مشروط بر ورود ارز حاصل از 

د. باشصادرات به چرخه اقتصادي کشور، مشمول مالیات به نرخ صفر می
با ارزش افزوده پایین و کاالهاي نفتی به پیشنهاد فهرست مواد خام، کاالهاي 

هاي امور اقتصادي و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت مشترك وزارتخانه
و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي و شرایط باز گشت ارز حاصل 
از صادرات به چرخه اقتصادي کشور به پیشنهاد مشترك وزارت امور 

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران به تصویب هیأت اقتصادي و دارایی و
.رسدوزیران می

صورت عبوري درآمد حاصل از صادرات کاالهاي مختلف که به -1تبصره 
شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاري بر ایران وارد می(ترانزیت) به 

.گرددشوند مشمول مالیات با نرخ صفر میروي آن صادر می

حذف می گردد.-2تبصره 

هاي فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهاي درآمد کارگاه-142ماده 
.هاي تولیدي مربوطه از پرداخت مالیات معاف استتعاونی و اتحادیه

.شود، حذف می142متن ماده
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مالحظات)98مهر(الیحه اصالح برخی قوانین و مقررات مالیاتیآنو اصالحات بعدي1366مصوب قانون مالیات هاي مستقیم 
) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش %10معادل ده درصد (-143ماده 

ده رسد وهاي کاالیی پذیرفته شده و به فروش میبورسکاالهایی که در 
) از مالیات بردرآمد شرکتهایی که سهام آنها براي معامله در %10درصد (

) از مالیات %5شود و پنج درصد (یا خارجی پذیرفته میهاي داخلی بورس
هایی که سهام آنها براي معامله در بازار خارج از بورس بر درآمد شرکت

شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست خارجی پذیرفته میداخلی یا 
یید اند با تأها یا بازارها حذف نشدهشرکتهاي پذیرفته شده در این بورس

شود. شرکتهایی که سهام آنها براي معامله در بورسهاي سازمان بخشوده می
داخلی یا خارجی یا بازارهاي خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته 

در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست شود
) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهاي فوق %20درصد (

شوند.از بخشودگی مالیاتی برخوردار می
- الشرکه و حق تقدم سهام و سهماز هر نقل و انتقال سهام و سهم-1تبصره 

ارزش ) %4تها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد (الشرکه شرکا در سایر شرک
عنوان مالیات بر درآمد شود. از این بابت وجه دیگري بهاسمی آنها وصول می

الشرکه وسهمال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و نقل و انتق
مور احق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان 

مالیاتی کشور واریز کنند.
اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلف

سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده
مربوط به ثبت یا انتقال کنند.

هام سهاي سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرفدر شرکت-2تبصره 
درآمد ) خواهد بود و به این%5/0مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (

تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی از هر نقل و انتقال سهام و حق -143ماده 
ها یا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز، مالیات و خارجی در بورس

ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام )٪5/0مقطوعی به میزان نیم درصد (
وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگري به عنوان مالیات بر درآمد نقل 

لیات بر ارزش افزوده خرید و فروش و انتقال سهام و حق تقدم سهام و ما
مطالبه نخواهد شد.

ها و بازارهاي خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به کارگزاران بورس
هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف 
سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید

آن را به همراه فهرستی حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد 
انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.

ه الشرکالشرکه و حق تقدم سهام و سهماز هر نقل و انتقال سهام و سهم-1تبصره 
ارزش اسمی ) %4شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد (

عنوان مالیات بر درآمد نقل و شود. از این بابت وجه دیگري بهآنها وصول می
الشرکه و حق تقدم سهمال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و انتق

سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور 
واریز کنند.

د اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سنناد رسمی مکلفادارات ثبت یا دفاتر اس
مربوط انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده

به ثبت یا انتقال کنند.
هاي سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام در شرکت-2تبصره 

درآمد مالیات د بود و به این) خواه%5/0مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (



٦٩

مالحظات)98مهر(الیحه اصالح برخی قوانین و مقررات مالیاتیآنو اصالحات بعدي1366مصوب قانون مالیات هاي مستقیم 
از تاریخ )2تا پایان ماه بعد(اندگیرد. شرکتها مکلفمالیات دیگري تعلق نمی

نند.کثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز
از تاریخ ثبت افزایش )2تا پایان ماه بعد(اندگیرد. شرکتها مکلفدیگري تعلق نمی

کنند.سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز
تمامی در آمدهاي صندوق سرمایه گذاري در چهارچوب قانون -3تبصره

لی هاي کتوسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاست
از پرداخت مالیات 25/09/1388اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 

بر در آمد و مالیات برارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده 
باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و معاف می02/03/1387مصوب 

ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.
سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره -4تبصره

هاي ها و سود گواهیاین ماده به استثنا سود سهام و سهم الشرکه شرکت)2(
سرمایه گذاري صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان 

هاي قابل قبول براي تشخیص در آمد مشمول مالیات ناشر این جزء هزینه
شود.اوراق بهادار محسوب می

به هیچ گونه فعالیت اقتصادي دیگري ي مجاز رصندوق سرمایه گذا-5تبصره
باشد.خارج از مجوزهاي صادره از سوي سازمان نمی

نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان داراي مجوز از -6تبصره
سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع 

این ماده، معاف است.)٪5/0نیم درصد (

از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از -مکرر143ماده 
ازارهاي خارج از بورس داراي مجوز، ایرانی و خارجی در بورسها یا ب

) ارزش فروش سهام و حق تقدم %5/0درصد (مالیات مقطوعی به میزان نیم
بر سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگري به عنوان مالیات
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مالحظات)98مهر(الیحه اصالح برخی قوانین و مقررات مالیاتیآنو اصالحات بعدي1366مصوب قانون مالیات هاي مستقیم 
درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید 

و فروش مطالبه نخواهد شد.
کارگزاران بورسها و بازارهاي خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را 
به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف 

اریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، سازمان امور مالیاتی کشور و
رسید آن را به همراه فهرستی حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم 

مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.
گذاري در چهارچوب این تمامی درآمدهاي صندوق سرمایه-1تبصره 

ري در اوراق بهادار موضوع گذاقانون و تمامی درآمدهاي حاصل از سرمایه
) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران مصوب 1) ماده (24بند (

رآمدهاي حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهاي حاصل و د1384
از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده 

معاف 2/3/1387زوده مصوب موضوع قانون مالیات بر ارزش اف
و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد )1باشد(می

لیاتی مطالبه نخواهد شد.شده ما
سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع -2تبصره 

الشرکه شرکتها و سود ) این ماده به استثناء سود سهام و سهم1تبصره (
گذاري صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده گواهیهاي سرمایه

یص درآمد مشمول مالیات هاي قابل قبول براي تشخنزد سازمان جزء هزینه
.شودناشر این اوراق بهادار محسوب می

در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که -3تبصره 
یا بازار خارج از بورس، سهام یا سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس 

.شوندهاي آن، حذف میمکرر و تبصره143ماده
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مالحظات)98مهر(الیحه اصالح برخی قوانین و مقررات مالیاتیآنو اصالحات بعدي1366مصوب قانون مالیات هاي مستقیم 
حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهاي خارج از بورس خارجی بفروشد، 

گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.یچاز این بابت ه
گونه فعالیت اقتصادي گذاري مجاز به هیچصندوق سرمایه-4تبصره 

باشد.نمیدیگري خارج از مجوزهاي صادره از سوي سازمان 
نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان داراي مجوز -5تبصره 

از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات 
) این ماده، معاف است.%5/0درصد (مقطوع نیم

ـ جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیرمنقول و جوایز علمی 144ماده 
حق اختراع یا حق هاي تحصیلی و همچنین درآمدي که بابتو بورس

شی طور کلی و نیز درآمد ناگردد بهاکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می
مراکزي که داراي پروانۀ تحقیق از هاي پژوهشی و تحقیقاتی از فعالیت

باشند به مدت ده سال از تاریخ اجراي این هاي ذیصالح میانهوزارتخ
هاي اي که به پیشنهاد وزارتخانهنامهاصالحیه طبق ضوابط مقرر درآیین

، درمان و آموزش پزشکی و امور ، بهداشتفرهنگ و آموزش عالی
تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، از پرداخت اقتصادي و دارایی به

.باشدمیمالیات معاف 

.شود، حذف می144متن ماده

سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف -145ماده 
است:

ارمندان انداز کهاي مربوط به کسور بازنشستگی و پسسود متعلق به سپرده.1
مربوطه.هاي ایرانی در حدود مقررات استخدامیو کارگران نزد بانک

هاي مختلف نزد انداز و سپردههاي پسمتعلق به حسابسود یا جوایز .2
بانکهاي ایرانی یا موسسات اعتباري غیربانکی مجاز. این معافیت شامل 

سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف -145ده ما
است:

مندان و انداز کارهاي مربوط به کسور بازنشستگی و پسسود متعلق به سپرده.1
مربوطه.مقررات استخدامیهاي ایرانی در حدود کارگران نزد بانک

.شودحذف می 2بند .2
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مالحظات)98مهر(الیحه اصالح برخی قوانین و مقررات مالیاتیآنو اصالحات بعدي1366مصوب قانون مالیات هاي مستقیم 
گذارند یمهایی که بانکها یا موسسات اعتباري غیربانکی مجاز نزد همسپرده

.نخواهد بود

جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.-3
هاي خارج از ایران بابت اضافه هاي ایرانی به بانکپرداختی بانکسود -4

اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.برداشت (
سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.-5

شود، هاي مستقیم به بانکها اشاره میدر مواردي که در قانون مالیات-تبصره
اعتباري الیف ذکر شده شامل موسساتامتیازات، تسهیالت، ترجیحات و تک

غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران 
گذاري صنایع کوچک، صندوق ضمانت سرمایهشوند،اند یا میتأسیس شده

صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه 
گذاريي معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایههاگذاري فعالیتسرمایه

نیز خواهد شد.در بخش کشاورزي

د.شوحذف می 3بند -3
هاي خارج از ایران بابت اضافه هاي ایرانی به بانکسود پرداختی بانک-4

.سپرده ثابت به شرط معامله متقابلاوردرافت) و برداشت (
د.شوحذف می 5بند -5

ود، شمستقیم به بانکها اشاره میهاي در مواردي که در قانون مالیات-تبصره
اعتباري غیر امتیازات، تسهیالت، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل موسسات

بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران تأسیس 
گذاري صنایع کوچک، صندوق صندوق ضمانت سرمایهشوند،اند یا میشده

عه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه حمایت از تحقیقات و توس
گذاري درهاي معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاري فعالیتسرمایه

نیز خواهد شد.بخش کشاورزي
به ) « 139)، (134)، (133هاي مذکور در مواد (معافیتمکررـ146ماده

) ذیل 1تبصره () و 143)، (142، (»استثناي بندهاي (الف)، (ب) و (ز) آن
شود.عنوان مالیات به نرخ صفر منظور میمکرر) به143ماده (
ـ ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارك موضوع ماده 1تبصره

) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور 95(
انون که مطابق ماده ) این ق139جز مورد بند (ح) ماده (نماید بهاعالم می

) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 85(
شود شرط برخورداري از نرخ صفر و عمل می4/12/1393) مصوب 2(

هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین 
اسناد و مدارك باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا می

مذکور، مودي مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و 

به ) «139، ()134، ()133هاي مذکور در مواد (افیتمعمکررـ146ماده
.شودبه عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می» استثناي بند (ب) آن

این قانون )139) ماده (حمالیاتی به جز مورد بند (رائه اظهارنامه ا-1تبصره 
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات 85که مطابق ماده
شود، شرط برخورداري از عمل می04/12/1393مصوب)2مالی دولت (

این )129نرخ صفر و هر گونه معافیت (به استثناي معافیت پایه موضوع ماده (
باشد.مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین میقانون) یا 

درآمدهاي کتمان شده، مشمول معافیت (به استثناي معافیت پایه موضوع ماده 
این قانون)، نرخ صفر و هر گونه مشوق مقرر در این قانون و سایر )129(

قوانین نخواهد بود.
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شود. حکم این تبصره در خصوص مشموالن مجازات مقرر در این قانون می

) این قانون 139) و بندهاي(الف)، (ب) و (ز) ماده (145) و (144مواد ( 
قیقی باشد. اجراي حکم این تبصره درخصوص اشخاص حجاري نمی

صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ) این قانون به81مشمول ماده (
هاي اجرائی، اداري و حسب اعالم سازمان امور مالیاتی کشور ظرفیت

خواهد بود.
معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از ـ2تبصره

شود بینی مییشساله در بودجه سنواتی پخرجی که همه-محل اعتبار جمعی
شود. اعتبارات موضوع این تبصره به حساب اشخاص مذکور منظور می

شود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال یافته تلقی میتخصیص
مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ 

ر ا پیشنهاد وزارت اموخرجی یادشده و متقابال منابع مربوط، ب-اعتبار جمعی
اقتصادي و دارایی، تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شوراي اسالمی 

قابل افزایش است.

معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل ـ2تبصره
ساب شود به حبینی میساله در بودجه سنواتی پیشخرجی که همه-اعتبار جمعی

ته تلقی یافشود. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیصاشخاص مذکور منظور می
ی بیشتر از مبلغ شود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالمی

خرجی-مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی
یادشده و متقابال منابع مربوط، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی، تصویب 

هیأت وزیران و تصویب مجلس شوراي اسالمی قابل افزایش است.

هاي قابل قبول براي تشخیص درآمد مشمول مالیات به هزینه-147ماده 
هایی هزینهگردد عبارت است ازشرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می

که در حدود متعارف متکی به مدارك بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد 
باشد. در مواردي هاي مقرر موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب

ن هاي مقرر در ایبینی نشده یا بیش از نصاباي در این قانون پیشه هزینهک
هیأت وزیران صورت قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه 

گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
ـ از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان 1تبصره

باشند، در ین قانون که مکلف به نگهداري دفاتر می) ا95مشاغل موضوع ماده(

هاي قابل قبول براي تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی هزینه-147ماده 
هایی که در هزینهگردد عبارت است ازکه ضمن مقررات این قانون مقرر می

حدود متعارف متکی به مدارك بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه 
ايباشد. در مواردي که هزینههاي مقرر در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب

هاي مقرر در این قانون بوده ولیبینی نشده یا بیش از نصابدر این قانون پیش
هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه 

قبول خواهد بود.
ین فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان ـ از لحاظ مقررات ا1تبصره

باشند، در ) این قانون که مکلف به نگهداري دفاتر می95مشاغل موضوع ماده(
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هاي قابل قبول مالیاتی در شوند. همچنین هزینهحکم موسسه محسوب می

مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.
هاي مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت ـ هزینه2تبصره

صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ 
شوند.هاي قابل قبول مالیاتی شناخته نمیعنوان هزینهشود، بهمی

هاي پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون ـ پذیرش هزینه3تبصره
) ریال 50،000،000که به شیوه تهاتري انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (

ویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی به باال منوط به پرداخت یا تس
خواهد بود.

هاي قابل قبول مالیاتی در مورد شوند. همچنین هزینهحکم موسسه محسوب می
سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

به موجب این قانون از پرداخت هاي مربوط به درآمدهایی که ـ هزینه2تبصره
شود، مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می

شوند.هاي قابل قبول مالیاتی شناخته نمیعنوان هزینهبه
حذف می گردد.3متن تبصره ـ 3تبصره

شرح باشد بههایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق میهزینه-148ماده 
زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:

قیمت خرید کاالي فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کاال و -1
خدمات فروخته شده.

هاي استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات هزینه-2
استخدامی موسسه به شرح زیر:

مزایايقدي یا غیر نقدي (حقوق یا مزد اصلی و مزایاي مستمر اعم از ن-الف 
غیر نقدي به قیمت تمام شده براي کارفرما).

ي، ورمزایاي غیر مستمر اعم از نقدي و غیرنقدي از قبیل خواروبار، بهره-ب 
العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر کار، هزینه سفر و فوقپاداش، عیدي، اضافه

ه خارج از ایران به منظور بازرسان و کارکنان بالعاده مسافرت مدیران و و فوق
اي خواهد بود که از طرف وزارت نامهرفع حوائج موسسه ذیربط طبق آیین

ریزي کشور تهیه و به و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهامور اقتصادي 
رسد تعیین خواهد شد.تصویب هیأت وزیران می

باشد به شرح زیر هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق میهزینه-148ماده 
در حساب مالیاتی قابل قبول است:

قیمت خرید کاالي فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کاال و -1
خدمات فروخته شده.

متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی هاي استخدامیهزینه-2
موسسه به شرح زیر:

مزایاي حقوق یا مزد اصلی و مزایاي مستمر اعم از نقدي یا غیر نقدي (-الف 
غیر نقدي به قیمت تمام شده براي کارفرما).

وري، مزایاي غیر مستمر اعم از نقدي و غیرنقدي از قبیل خواروبار، بهره-ب 
العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و کار، هزینه سفر و فوقعیدي، اضافهپاداش، 

بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع العاده مسافرت مدیران و فوق
اي خواهد بود که از طرف وزارت امور نامهحوائج موسسه ذیربط طبق آیین

شور تهیه و به تصویب ریزي کو دارایی و سازمان مدیریت و برنامهاقتصادي 
رسد تعیین خواهد شد.هیأت وزیران می
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ی و اي بهداشتههاي بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمههزینه-ج 

عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.
حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه -د 

و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره 
مربوط.

وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین -هـ 
) حقوق پرداختی ساالنه بابت پس انداز کارکنان براساس %?درصد (میزان سهتا 

ور تصویب وزیر اماي که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور بهنامهآیین
رسد.اقتصادي و دارایی می

التفاوت تعدیل معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه-و
أمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایاي حقوق سنوات قبل که به منظور ت

شود.خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره میپایان 
این حکم نسبت به ذخایري که تا کنون در حساب بانکها نگهداري شده است 

.نیز جاري خواهد بود

ت یک دوازدهم معافیپرداختی به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف -ز
این قانون.)84ده (موضوع ما

االجاره پرداختی طبق کرایه محل موسسه در صورتی که اجاري باشد، مال-3
سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف.

آالت و ادوات مربوط به موسسه در صورتی که اجاري اجاره بهاي ماشین-4
باشد.

مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.-5
وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی موسسه.-6
ب هایی که به سباالمتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیاتحق-7

ه و وابسته بها و موسسات دولتی فعالیت موسسه به شهرداریها و وزارتخانه

هاي بهداشتی وهاي بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمههزینه-ج 
عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.

حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و -د 
موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین

مربوط.
وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین -هـ 

) حقوق پرداختی ساالنه بابت پس انداز کارکنان براساس %?درصد (تا میزان سه
تصویب وزیر امور اي که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور بهنامهآیین

رسد.دي و دارایی میاقتصا
التفاوت تعدیل حقوق معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه-و

سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایاي پایان 
شود.خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره می

نکها نگهداري شده است این حکم نسبت به ذخایري که تا کنون در حساب با
.نیز جاري خواهد بود

ایه دو دوازدهم معافیت پپرداختی به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف -ز
این قانون.)129موضوع ماده (

االجاره پرداختی طبق کرایه محل موسسه در صورتی که اجاري باشد، مال-3
سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف.

آالت و ادوات مربوط به موسسه در صورتی که اجاري بهاي ماشیناجاره -4
باشد.

مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.-5
وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی موسسه.-6
هایی که به سبب االمتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیاتحق-7

نها و وابسته به آها و موسسات دولتی موسسه به شهرداریها و وزارتخانهفعالیت 
ایی هبه استثناي مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیاتشود (پرداخت می
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آن و سایر به استثناي مالیات بر درآمد و ملحقاتشود (آنها پرداخت می

دیگران هایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر ازمالیات
باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداریها پرداخت و پرداخت آن می

گردد.)می
هاي هاي تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوحهزینه-8

موسسه، یغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت هاي بازاریابی، تبلفشرده، هزینه
اي که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر نامهبراساس آیین

رسد.امور اقتصادي و دارایی می
هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی هزینه-9

که:موسسه مشروط بر این
باشد.وجود خسارت محقق -اوال 
موضوع و میزان آن مشخص باشد.-ثانیا 
طبق مقررات قانون یا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده دیگري -ثالثا 

نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد.
گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی نامه احراز شروط سهآیین

رسد.ر امور اقتصادي و دارایی میکشور به تصویب وزی
هاي فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و هزینه-10

به ازاي هر کارگر.) ریال10،000ده هزار (امور اجتماعی حداکثر معادل 
ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوك باشد مشروط بر این که:-11
مربوط به فعالیت موسسه باشد.-اوال
آن موجود باشد.احتمال غالب براي الوصول ماندن-ثانیا
در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که -ثالثا

طلب وصول گردد یا الوصول بودن آن محقق شود.

دیگران و پرداخت آن که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از
گردد.)پرداخت میباشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداریهامی
هاي هاي تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوحهزینه-8

موسسه، هاي بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت فشرده، هزینه
اي که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر نامهبراساس آیین

رسد.امور اقتصادي و دارایی می
هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه هزینه-9

که:مشروط بر این
وجود خسارت محقق باشد.-اوال 

موضوع و میزان آن مشخص باشد.-ثانیا 
طبق مقررات قانون یا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده دیگري نبوده -ثالثا 

دیگران جبران نشده باشد.یا در هر صورت از طریق 
گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی نامه احراز شروط سهآیین

رسد.کشور به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی می
هاي فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و هزینه-10

این )129افیت پایه موضوع ماده (یک دوازدهم معامور اجتماعی حداکثر معادل 
به ازاي هر کارگر.قانون

ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوك باشد مشروط بر این که:-11
مربوط به فعالیت موسسه باشد.-اوال
آن موجود باشد.احتمال غالب براي الوصول ماندن-ثانیا
لب زمانی که طدر دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا -ثالثا

وصول گردد یا الوصول بودن آن محقق شود.
نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر آیین

رسد.امور اقتصادي و دارایی می
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نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب آیین

رسد.میوزیر امور اقتصادي و دارایی 
زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با -12

پذیر هاي بعد استهالكتوجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال
است.

هاي جزئی مربوط به محل موسسه که عرفا به عهده مستأجر است هزینه-13
در صورتی که اجاري باشد.

ط به حفظ و نگهداري محل موسسه در صورتی که ملکی هاي مربوهزینه-14
باشد.

مخارج حمل و نقل.-15
هاي ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداري.هزینه-16
-العملهاي پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حقالزحمهحق-17

و خدمات هزینه حسابرسی -حق حضور-المشاورهحق-الوکاله حق-داللی 
رد هاي موافزاري، طراحی و استقرار سیستمی و اداري و بازرسی، هزینه نرممال

هاي کارشناسی در ارتباط با فعالیت موسسه نیاز موسسه، سایر هزینه
الزحمه بازرس قانونی.حقو

هایی که براي انجام عملیات موسسه به بانکها، سود، کارمزد و جریمهـ18
توسعه بخش کشاورزي و همچنین هاي حمایت ازصندوق تعاون، صندوق

موسسات اعتباري غیربانکی مجاز و شرکتهاي واسپاري (لیزینگ) داراي مجوز 
.از بانک مرکزي پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد

روند.بهاي ملزومات اداري و لوازمی که معموال ظرف یک سال از بین می-19
کار و تعویض قطعات مخارج تعمیر و نگاهداري ماشین آالت و لوازم -20

یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.
برداري نشده باشد.هاي اکتشاف معادن که منجر به بهرههزینه-21

زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با -12
پذیر است.هاي بعد استهالكدرآمد سال یا سالتوجه به مقررات احراز گردد، از 

هاي جزئی مربوط به محل موسسه که عرفا به عهده مستأجر است در هزینه-13
صورتی که اجاري باشد.

هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل موسسه در صورتی که ملکی هزینه-14
باشد.

مخارج حمل و نقل.-15
پذیرایی و انبارداري.هاي ایاب و ذهاب، هزینه-16
لی دال-العملهاي پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حقالزحمهحق-17
و خدمات مالی و هزینه حسابرسی -حق حضور-المشاورهحق-الوکاله حق-

هاي مورد نیاز افزاري، طراحی و استقرار سیستماداري و بازرسی، هزینه نرم
مه الزححقناسی در ارتباط با فعالیت موسسه وهاي کارشموسسه، سایر هزینه

بازرس قانونی.
هایی که براي انجام عملیات موسسه به بانکها، سود، کارمزد و جریمهـ18

هاي حمایت از توسعه بخش کشاورزي و همچنین صندوق تعاون، صندوق
موسسات اعتباري غیربانکی مجاز و شرکتهاي واسپاري (لیزینگ) داراي مجوز از 

.نک مرکزي پرداخت شده یا تخصیص یافته باشدبا
روند.بهاي ملزومات اداري و لوازمی که معموال ظرف یک سال از بین می-19
مخارج تعمیر و نگاهداري ماشین آالت و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی -20

که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.
برداري نشده باشد.بهرههاي اکتشاف معادن که منجر به هزینه-21
هاي مربوط به حق عضویت و حق اشتراك پرداختی مربوط به فعالیت هزینه-22

موسسه.
مطالبات الوصول به شرط اثبات آن از طرف مودي مازاد بر مانده حساب -23

ذخیره مطالبات مشکوك الوصول.
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هاي مربوط به حق عضویت و حق اشتراك پرداختی مربوط به هزینه-22

فعالیت موسسه.
حسابمطالبات الوصول به شرط اثبات آن از طرف مودي مازاد بر مانده -23

ذخیره مطالبات مشکوك الوصول.
زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداري مشروط بر -24

هاي مختلف از طرف مودي.اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال
ضایعات متعارف تولید.-25
هاي پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ذخیره مربوط به هزینه-26

ارتباط دارد.
هاي قبلی که پرداخت یا تخصیص هاي قابل قبول مربوط به سالهزینه-27

یابد.آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می

هنري براي کارکنان و افراد -هزینه خرید کتاب و سایر کاالهاي فرهنگی-28
) معافیت مالیاتی موضوع %5پنج درصد (تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر 

ن قانون به ازاي هر نفر.ای)84ماده(
ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی.ـ29

هاي دیگري که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص هزینه-1تبصره 
شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی داده می

هاي قابل قبول نهدارایی جزء هزیاقتصادي و کشور و تصویب وزیر امور
.پذیرفته خواهد شد

مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که داراي -2تبصره 
خواهندشغل موظف در موسسات مذکور باشند جزء کارکنان موسسه محسوب

شد ولی در موسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایاي صاحب 

زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداري مشروط بر-24
هاي مختلف از طرف مودي.اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال

ضایعات متعارف تولید.-25
هاي پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ذخیره مربوط به هزینه-26

ارتباط دارد.
هاي قبلی که پرداخت یا تخصیص آن هاي قابل قبول مربوط به سالهزینه-27

یابد.ق میدر سال مالیاتی مورد رسیدگی تحق

هنري براي کارکنان و افراد -هزینه خرید کتاب و سایر کاالهاي فرهنگی-28
است پایه موضوع تمعافی)٪10ده درصد (تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر 

این قانون به ازاي هر نفر.)129ماده (
ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی.ـ29

هاي دیگري که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده هزینه-1تبصره 
شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور می

هاي قابل قبول پذیرفته خواهد نهاقتصادي و دارایی جزء هزیو تصویب وزیر امور
.شد

صورتی که داراي شغل مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در-2تبصره 
خواهند شد موظف در موسسات مذکور باشند جزء کارکنان موسسه محسوب

ولی در موسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایاي صاحب موسسه 
العاده مسافرت سفر و فوقرده به استثناي هزینهو اوالد تحت تکفل و همسر نامب

) این ماده آمده خواهد بود 2بند(مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء(ب) 
هاي قابل قبول منظور نخواهد شد.جزء هزینه



٧٩

مالحظات)98مهر(الیحه اصالح برخی قوانین و مقررات مالیاتیآنو اصالحات بعدي1366مصوب قانون مالیات هاي مستقیم 
العاده سفر و فوقرده به استثناي هزینهفل و همسر نامبموسسه و اوالد تحت تک

) این ماده آمده 2مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء(ب) بند(
هاي قابل قبول منظور نخواهد شد.خواهد بود جزء هزینه

هاي تعاونی، ذخایر موضوع در محاسبه مالیات شرکتها و اتحادیه-3تبصره 
و 16/3/1350هاي تعاونی مصوب رکت) قانون ش15ه () ماد2) و (1بندهاي (
هایی که وضعیت خود را هاي بعدي آن و در مورد شرکتها و اتحادیهاصالحیه

13/6/1370با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسالمی ایران مصوب 
) و حق تعاون و آموزش موضوع 1اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (تطبیق داده

شود.می) قانون اخیرالذکر جزء هزینه محسوب25اده () م3بند (

هاي تعاونی، ذخایر موضوع در محاسبه مالیات شرکتها و اتحادیه-3تبصره 
و 16/3/1350هاي تعاونی مصوب رکت) قانون ش15) ماده (2) و (1بندهاي (
یی که وضعیت خود را با هاهاي بعدي آن و در مورد شرکتها و اتحادیهاصالحیه

تطبیق 13/6/1370قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسالمی ایران مصوب 
) 3) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (1اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (داده

شود.می) قانون اخیرالذکر جزء هزینه محسوب25ماده (

کارگیري یا که بر اثر بهپذیرهاي استهالكآن قسمت از دارایی-149ماده 
گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل 

هاي تأسیس، قابل استهالك بوده و هزینه استهالك یابد و همچنین هزینهمی
شود. مقررات مربوط به هاي قابل قبول مالیاتی تلقی میآنها جزء هزینه

ها و چگونگی پذیر شامل جداول استهالكهاي استهالكهاي داراییاستهالك
اجراي آن با رعایت استانداردهاي حسابداري توسط سازمان امور مالیاتی کشور 

ب تصویشود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بهتهیه می
رسد.وزیر امور اقتصادي و دارایی می

اشخاص افزایش بهاي ناشی از تجدید ارزیابی دارایی هاي-1تبصره
حقوقی، با رعایت استانداردهاي حسابداري مشمول پرداخت مالیات بر 
درآمد نیست و هزینه استهالك ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان 

.شودهزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی

التفاوت هاي تجدید ارزیابی شده، مابهدر زمان فروش یا معاوضه دارایی
ش دفتري بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد قیمت فروش و ارز

.شودمشمول مالیات منظور می

ت کارگیري یا گذشه بر اثر بهپذیر کهاي استهالكآن قسمت از دارایی-149ماده 
د و یابزمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می

هاي تأسیس، قابل استهالك بوده و هزینه استهالك آنها جزء همچنین هزینه
هاي شود. مقررات مربوط به استهالكهاي قابل قبول مالیاتی تلقی میهزینه

ها و چگونگی اجراي آن با یر شامل جداول استهالكپذهاي استهالكدارایی
شود رعایت استانداردهاي حسابداري توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می

تصویب وزیر امور اقتصاديو ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به
رسد.و دارایی می

اشخاص حقوقی هاي افزایش بهاي ناشی از تجدید ارزیابی دارایی-1تبصره 
ها به ارزشهاي منصفانه یا ارزشهاي جاري، با و همچنین ارزیابی دارایی

رعایت استانداردهاي حسابداري ملی با استانداردهاي بین المللی گزارشگري 
شود، مشمول پرداخت مالی که توسط مراجع ذي ربط الزامی شده یا می

یا هزینه استهالك مالیات بر درآمد نیست و هزینه کاهش ارزش بهاي آن و 
شود ناشی از تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی

و در زمان برکناري دائمی و واگذاري دارایی، مابه التفاوت قیمت فروش و 



٨٠

مالحظات)98مهر(الیحه اصالح برخی قوانین و مقررات مالیاتیآنو اصالحات بعدي1366مصوب قانون مالیات هاي مستقیم 
نامه اجرائی این تبصره درمورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و آیین

هاي تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی استهالك دارایی
ور پیشنهاد وزیر امشود، به که با رعایت استانداردهاي حسابداري تهیه می

االجراء شدن این اقتصادي و دارایی ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزم
.رسدتصویب هیأت وزیران می) به1/1/1395قانون (

فعه المندر صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهالك یا مسلوب-2تبصره 
ارزش شدن ماشین آالت، زیانی متوجه موسسه گردد، زیان حاصل معادل 

مستهلک نشده دارایی منهاي حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل 
احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره در مورد 

هاي تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتري بدون اعمال تجدید دارایی
ارزیابی جاري است.

مبلغ دفتري بدون اعمال آثار ناشی از تجدید ارزیابی یا ارزیابی صورت گرفته 
هایی که مالیات آنها بر اساس مقررات این ییبه شرح یادشده به استثناي دارا

قانون حسب مورد بر اساس نرخ جداگانه یا به صورت مقطوع محاسبه 
شود.شود، در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور میمی

هاي مشمول، نحوه تجدید آیین نامه اجرایی این تبصره در مورد دارایی
هاي مذکور و سایر الزامات داراییارزیابی و یا ارزیابی، فروش و استهالك 

و ترتیبات اجرایی با رعایت استانداردهاي حسابداري یادشده ظرف مدت 
شش ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارت امور 

اقتصادي و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ه شدن المنفعیا مسلوبدر صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهالك-2تبصره 

ماشین آالت، زیانی متوجه موسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک 
نشده دارایی منهاي حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در 

هاي تجدید حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره در مورد دارایی
مال تجدید ارزیابی جاري است.ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتري بدون اع

بر ـ اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامۀ مودیان مالیات 156ماده 
د هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر درآمد را در مور

اظهارنامه رسیدگی ظرف یک سال از تاریخ انقضاي مهلت مقرر براي تسلیم
تشخیص درآمد صادر ننماید مذکور برگنماید. در صورتی که ظرف مدت 

فوق الذکر برگ تشخیص درآمد و یا تا سه ماه پس از انقضاي یک سال 
شود.مذکور را به مودي ابالغ نکند اظهارنامۀ مودي قطعی تلقی می

هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامۀ مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و 
قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلومابالغ برگ تشخیص اعم از این که به 

ارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد اداره امور مالیاتی مکلف است اظه-156ماده 
را که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ 
انقضاي مهلت مقرر براي تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که 
ظرف مدت مذکور برگ تشخیص در آمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از 

آمد مذکور را به مؤدي ابالغ انقضاي یک سال فوق الذکر برگ تشخیص در
شود.نکند اظهارنامه مؤدي قطعی تلقی می

هر گاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و 
ابالغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم 
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اي داشته و مالیات شده، درآمد یا فعالیت هاي انتفاعی کتمانشود مودي

متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، فقط مالیات بر درآمد آن فعالیتها با 
مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین این قانون قابل 157رعایت مادة 

دد گر، قطعی تلقی میمودي به علت عدم رسیدگیارنامۀ در مواردي که اظه
بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام ادارة امور مالیاتی 

توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدورجهت رسیدگی به گزارش
دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.

تعلق مالیات ماي داشته وشود مؤدي، در آمد یا فعالیتهاي انتفاعی کتمان شده
این قانون )157به آن نیز مطالبه نشده باشد، مالیات متعلق با رعایت ماده (

قابل مطالبه خواهد بود.

ماده واحده قانون اصالح 22به موجب بند ه است.(حذف شد-158ماده 
) قانون حذف 158، ماده (31/4/1394هاي مستقیم، مصوب قانون مالیات

).شد

مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که درآمد-158ماده 
باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤديمکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می

که با رعایت مقرارت مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته 
ی تهاي مالیاتواند اظهارنامهباشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می

دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادي از آنها را بر اساس معیارها و 
هاي تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد شاخص

رسیدگی قرار دهد.
در صورتی که مؤدي از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با 

مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مقررات خودداري کند، سازمان امور 
مالیاتی برآوردي بر اساس فعالیت و اطالعات اقتصادي کسب شده مؤدیان از 
طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات 

کند. در صورت اعتراض مؤدي چنانچه ظرف مدت سی روز از اقدام می
ا نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق بتاریخ ابالغ برگ تشخیص مالیات، 

مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدي طبق مقررات این قانون مورد 
هاي ها و اعمال مجازاتگیرد. این حکم مانع از تعلق جریمهرسیدگی قرار می

عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.
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ن قانون در اجراي این ماده جاري است.ای)239حکم موضوع تبصره ماده (

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در -164ماده 
پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مودیان به ادارات امور مالیاتی حساب 

در بانک ملی ایرانمخصوصی از طریق بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران 
بور مراجعه هاي بانک مزافتتاح نماید تا مودیان بتوانند مستقیما به شعب یا باجه

.هاي خود را به حساب مذکور پرداخت نمایندمالیاتو

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت -164ماده 
اب مخصوصی مالیات و تقلیل موارد مراجعه مودیان به ادارات امور مالیاتی حس

از طریق بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران افتتاح نماید تا مودیان بتوانند 
هاي خود را به حساب مالیاتهاي بانک مزبور مراجعه ومستقیما به شعب یا باجه
.مذکور پرداخت نمایند

تواند قبوض پیش پرداخت سازمان امور مالیاتی کشور می-166ماده 
ي استفاده مودیان عرضه نماید. قبوض مذکور با نام و مالیاتی، تهیه و برا

غیرقابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مودي مبلغ پیش پرداخت، به 
) آن به ازاي هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی %2اضافه دو درصد (

.خواهد شدمربوط کسر

ماده )3تبصره (و )16تا ()3هاي گذشته موضوع مواد (بدهی-166ماده 
هاي و اصالحیه3/12/1366قانون مالیات مستقیم مصوب)129، ماده ()59(

بعدي آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.
هایی که سالتواند بدهی مالیاتوزارت امور اقتصادي و دارایی می-تبصره

باشد را تا1381تحصیل در آمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال
ریال براي هر مؤدي در نقاطی که مقتضی )000/000/10سقف ده میلیون (

د.بداند کالً یا جزا مورد بخشودگی قرار ده
تواند براي جلوگیري از اخذ مالیات مضاعف و تبادل دولت می-168ماده 

- موافقتهاي خارجیمودیان با دولتاطالعات راجع به درآمد و دارایی

منعقد و پس از تصویب مجلس شوراي اسالمی به مرحله هاي مالیاتی نامه
هاي مربوط به امور مالیاتی که تا نامهاجرا بگذارد. قراردادها یا موافقت

تاریخ اجراي این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه یا 
هیأت وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است. 

سال از تاریخ اجراي این قانون قراردادها و ف است ظرف یکموظدولت

تواند براي جلوگیري از اخذ مالیات مضاعف، مقابله با دولت می-168ماده 
اي هاطالعات راجع به در آمد و دارایی مؤدیان با دولتفرار مالیاتی و تبادل 
هاي مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شوراي خارجی موافقت نامه

هاي مربوط به امور اسالمی به مرحله اجراء بگذارد. قراردادها یا موافقت نامه
مالیاتی که تا تاریخ اجراي این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه 

قننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی م
است. مقام صالحیتدار مالیاتی موضوع موافقتنامه هاي مالیاتی، وزیر امور 
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هاي قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آنها نامهموافقت

.شوراي اسالمی گزارش نمایدمستدال به مجلس

اقتصادي و دارایی، نماینده یا نمایندگان مجاز وي است. حل اختالفات 
رکب هیأتی ممالیاتی مربوط به اجراي موافقتنامه هاي موضوع این ماده توسط

.باشداز پنج نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادي و دارایی می

که حسب اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون -169ماده
نام در نظام مالیاتی اعالم سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت

، مکلفند براي انجام معامالت خود صورتحساب صادر و شماره شوندمی
ها، قراردادها و سایر اسناد اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحساب

مشابه درج و فهرست معامالت خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله یا 

صادي اقتاستفاده از شماره اقتصادي خود براي دیگران و یا استفاده از شماره 
اي معادل مورد مشمول جریمهدیگران براي معامالت خود، حسب

شود. همچنین عدم ارائه فهرست معامالت می) مبلغ مورد معامله%2دودرصد(
ود شانجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می

ها ارائه نشده ) معامالتی که فهرست آن%1درصد( اي معادل یکمشمول جریمه
باشد.است، می

در صورتی که طرف معامالت اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل -1تبصره
کننده نهائی کاال یا خدمات و نیز موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف

) این قانون باشند درج شماره 81اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(
اقتصادي اشخاص مذکور الزامی نیست.

هائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کاالها و کننده نمصرف
کند و از آن خدمات را متناسب با نیاز خود براي مصارف شخصی خریداري 

براي عرضه کاالها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون ، مکلفند براي -169ماده
انجام معامالت خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله 

الت ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معامرا در صورتحساب
خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله یا 
استفاده از شماره اقتصادي خود براي دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادي 

) %2اي معادل دودرصد(مورد مشمول جریمهدیگران براي معامالت خود، حسب
شود. همچنین عدم ارائه فهرست معامالت انجام شده به میمبلغ مورد معامله

اي شود مشمول جریمهسازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می
باشد.) معامالتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می%1درصد( معادل یک

در صورتی که طرف معامالت اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل -1تبصره
کننده نهائی کاال یا خدمات و نیز موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف

) این قانون باشند درج شماره اقتصادي 81اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(
اشخاص مذکور الزامی نیست.

کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کاالها و خدمات مصرف
کند و از آن براي عرضه خصی خریداري را متناسب با نیاز خود براي مصارف ش

کاالها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

شود.حذف می -2تبصره 
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صندوق فروش مودیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه-2تبصره

و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل » وشصندوق ماشینی (مکانیزه) فر«
اندازي تجهیزات فوق اعم از هاي انجام شده بابت خرید، نصب و راههزینه

شده مودیان مزبور در اولین سال افزاري از مالیات قطعیافزاري و سختنرم
استفاده و یا سالهاي بعد آن قابل کسر است.

براساس اولویت، اشخاص سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و
مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق 

هاي کثیراالنتشار و روزنامه رسمی کشور اعالم و درج در یکی از روزنامه
از ابتداي فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.

توسط سازمان ) از مالیات ابرازي عملکرد مودیانی که%10درصد(معادل ده
صندوق فروش و تجهیزات مشابه امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه

نامه اجرائی مربوط، براي مدت دو سال اول اند مشروط به رعایت آیینشده
اي شود. عدم اجراي حکم این تبصره موجب تعلق جریمهبخشوده می

.باشد) فروش می%2میزان دودرصد(به

نامه صندوق و چگونگی ارائه اطالعات به موجب آییننحوه استفاده از 
االجراء شدن ماه از تاریخ الزماجرائی است که حداکثر ظرف مدت شش

این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاري وزارت صنعت، 
شود و به تصویب هیأت معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می

رسد.وزیران می
) آن و تعیین مصادیق 1ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره(-3تبصره

معامالت مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مودي) به 
ماه از تاریخ اي خواهد بود که حداکثر ظرف مدت ششنامهموجب آیین

) آن و تعیین مصادیق 1ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره(-3تبصره
معامالت مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مودي) به موجب 

ماه از تاریخ تصویب این اي خواهد بود که حداکثر ظرف مدت ششنامهآیین
قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادي و 

.رسددارایی می
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تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور 

.رسدتصادي و دارایی میاق

نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختالف و وصول جرائم مذکور و -4تبصره
ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون 

شود.) انجام می157با رعایت مهلت مقرر در ماده(
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت -5تبصره
ها االجراء شدن این قانون سامانه انجام معامالت وزارتخانهماه پس از الزمشش

ها و دستگاههاي اجرائی را براي مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده
م را فراهاندازي کند و امکان دسترسی برخط(آنالین) سازمان امور مالیاتی راه

آورد.
) قانون برگزاري مناقصات 1کلیه دستگاههاي اجرائی موضوع بند (ب) ماده(

اندازي ماه پس از راهموظفند حداکثر ظرف مدت سه3/11/1383مصوب 
سامانه مذکور کلیه معامالت خود به غیر از معامالت محرمانه را از طریق این 

سامانه به ثبت برسانند.
) بند(ب) 1محرمانه بودن معامالت مطابق تبصره(تعیین موارد مربوط به

7/8/1390) قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب3ماده(
مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

مکرر) 169واسطه عدم اجراي احکام ماده(جرائمی که مودیان به-6تبصره
اند، مطابق مقررات شدهمرتکب 1380هاي مستقیم مصوب سال قانون مالیات

شود.این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می

نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختالف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات -4تبصره
یاتی طبق مقررات این قانون با رعایت پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مال

شود.) انجام می157مهلت مقرر در ماده(
ماه وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش-5تبصره

ها و االجراء شدن این قانون سامانه انجام معامالت وزارتخانهپس از الزم
ها مناقصات و مزایدهدستگاههاي اجرائی را براي مدیریت انجام کلیه مراحل 

اندازي کند و امکان دسترسی برخط(آنالین) سازمان امور مالیاتی را فراهم راه
آورد.

) قانون برگزاري مناقصات 1کلیه دستگاههاي اجرائی موضوع بند (ب) ماده(
اندازي سامانه ماه پس از راهموظفند حداکثر ظرف مدت سه3/11/1383مصوب 

ه غیر از معامالت محرمانه را از طریق این سامانه به مذکور کلیه معامالت خود ب
ثبت برسانند.

) 3) بند(ب) ماده(1تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معامالت مطابق تبصره(
مجمع 7/8/1390قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب

تشخیص مصلحت نظام است.
مکرر) قانون 169عدم اجراي احکام ماده(واسطهجرائمی که مودیان به-6تبصره
اند، مطابق مقررات این ماده مرتکب شده1380هاي مستقیم مصوب سال مالیات

شود.محاسبه، مطالبه و وصول می

این قانون را که هاي موضوع توانند اظهارنامهـ مودیان مالیاتی می177ماده 
مور اخذ رسید به ادارة احسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با 

صورت ادارة امور مالیاتی مذکور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند. در این
منعکس نموده و اظهارنامۀ تسلیمی را ظرف باید مراتب را در پروندة مودي 

این قانون را که حسب هاي موضوع توانند اظهارنامهـ مودیان مالیاتی می177ماده 
تفکیک با اخذ رسید به ادارة امور مالیاتی مورد مکلف به تسلیم آن هستند به 

صورت ادارة امور مالیاتی مذکور باید مراتب محل سکونت تسلیم نمایند. در این
منعکس نموده و اظهارنامۀ تسلیمی را ظرف سه روز براي را در پروندة مودي 
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ادارة امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به سه روز براي اقدام به 

محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به ادارة امور مالیاتی
موديادارة امور مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردي نیز که 

اظهارنامۀ خود را اشتباها به ادارة امور مالیاتی دیگري درشهرستان مربوط تسلیم 
نماید خواهد بود.

اظهارنامه یا رر براي تسلیمهرگاه آخرین روز مهلت یا موعد مقـ1تبصره 
باشد، مکلف به تسلیم آن میسایر اوراقی که مودي مالیاتی به موجب مقررات 

یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل مصادف با تعطیل یا تعطیالت رسمی
مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم یا تعطیالت مزبور برحسب

وب خواهد شد.اظهارنامه یا اوراق مذکور محس
تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که درخارج از ایران ـ2تبصره 

مرکز اصلی آنها در هایی که اقامت دارند و همچنین موسسات و شرکت
، چنانچه داراي نماینده در ایران باشند به عهدة نمایندة خارج از کشور است

آنها خواهد بود.
شروع فعالیت مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ صاحبان مشاغل ـ3تبصره 

مراتب را کتبا به ادارة امور مالیاتی محل اعالم نمایند.
معادل ده اي عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه

) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت ازکلیه تسهیالت و %10درصد (
امور مالیاتی خواهد بود. سط ادارةتاریخ شناسایی توتاهاي مالیاتیمعافیت

براي آنها از طرف مراجع ذیربط این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که 
، نخواهد بود.پروانه یا مجوز فعالیت صادرگردیده است

لیاتی ر ماادارة امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به ادارة امواقدام به 
محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به ادارة امور مالیاتی مربوط 

مودي اظهارنامۀ خود را اشتباها خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردي نیز که 
به ادارة امور مالیاتی دیگري درشهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود.

اظهارنامه یا سایر ا موعد مقرر براي تسلیمهرگاه آخرین روز مهلت یـ1تبصره 
ادف باشد، مصمکلف به تسلیم آن میاوراقی که مودي مالیاتی به موجب مقررات 

یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیالت با تعطیل یا تعطیالت رسمی
مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مزبور برحسب

مذکور محسوب خواهد شد.
تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مؤدیان مقیم خارج از ایران، -2تبصره

ا مقر دائم خود در ایران بر عهده آن یبابت درآمدهاي منتسب به نمایندگی 
ا مقر دائم خواهد بود.ینمایندگی 

مکلفندمودیان موضوع این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده -3تبصره
نام در نماید نسبت به ثبتبه ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعالم می

نظام مالیاتی اقدام نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است براي هر 
مؤدي شماره اقتصادي صادر کند.
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هاي مالی نمایندگیـ هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائۀ گواهی180ماده 

دولت جمهوري اسالمی ایران در خارج ثابت کند که از درآمد یا سیاسی
یک سال مالیاتی خود در یکی از کشورهاي خارج به عنوان مقیم مالیات 

مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته پرداخته است از لحاظ 
اهد شد مگر در یکی از موارد زیر:خو

شغلی بوده باشد.ـ در سال مالیاتی مزبور در ایران داراي 1
ـ در سال مالیاتی مزبور الاقل شش ماه متوالیا یا متناوبا درایران سکونت 2

داشته باشد.
یا امثال ـ توقف در خارج از کشور به منظور انجام مأموریت یا معالجه3

آن بوده باشد.
مقیم ایران در صورتی که درآمدي حقیقی یا حقوقی ایرانیاشخاص تبصره ـ

دولت محل تحصیل درآمد از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آن را به 
پرداخته باشند و درآمد مذکور را دراظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان 

پرداختی آنها در مقررات این قانون اعالم نمایند مالیات خود حسب مورد طبق
آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور خارج ازکشور و یا

کمتر باشد گیرد، هر کدامبا تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می
از مالیات بر درآمد آنها قابل کسر خواهد بود.

هر شخص حقیقی (اعم از ایرانی یا غیرایرانی) که در ایران ـ 180ماده 
یا داراي مرکز منافع حیاتی در ایران باشد، از لحاظ سکونت دائم داشته باشد

شود. همچنین چنانچه شخص حقیقی طی دوره مالیاتی مقیم ایران محسوب می
روز، بصورت متوالی یا متناوب در 183ماهه در مجموع بیش از12زمانی

شود.ایران حضور داشته باشد از لحاظ مالیاتی مقیم ایران محسوب می
گردد کهصورتی از لحاظ مالیاتی مقیم ایران قلمداد میشخص حقوقی در

محل تأسیس یا مرکز اصلی عملیات یا مدیریت آن در ایران باشد.

اشخاص مقیم ایران در صورتی که درآمدي از خارج کشور تحصیل تبصره ـ
دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور نموده و مالیات آن را به 

مقررات را دراظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق
و یا آن مقدار پرداختی آنها در خارج ازکشوراین قانون اعالم نمایند مالیات 

مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول 
کمتر باشد از مالیات بر درآمد آنها قابل کسر گیرد، هر کداممالیات آنان تعلق می

ر صورت وجود موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با دخواهد بود.
مقررات موافقتنامه مربوط در این زمینه اجرا کشور محل تحصیل در آمد، 

.خواهد شد

پرداخت مالیات کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به ـ182ماده 
مالیات دیگري را تعهد یا باشند و همچنین هرکس که پرداخت دیگران می

ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداري از انجام تکالیف مقرر در این 
اند در حکم مودي محسوب و از نظر شناخته شدهايقانون مشمول جریمه

طبق مقررات قانونی اجراي وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد وصول بدهی
.شد

پرداخت مالیات دیگرانکسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به ـ182ماده 
را تعهد یا ضمانت کرده مالیات دیگري باشند و همچنین هرکس که پرداخت می

باشد و کسانی که بر اثر خودداري از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول 
طبق اند در حکم مودي محسوب و از نظر وصول بدهیشناخته شدهايجریمه

.مقررات قانونی اجراي وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد
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ا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال یصدور پروانه خروج از کشور -تبصره

براي اتباع خارجه، به استثناي کسانی که طبق مقررات این قانون از پرداخت 
تبی ا تعهد کیباشند، موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی مالیات معاف می

کارفرماي اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرماي اتباع خارجی یا 
.یرانی استاشخاص حقوقی ثالث ا

گیرد مالیات میوسیلۀ ادارة ثبت انجامدر مواردي که انتقال ملک به ـ183ماده 
ملک باید قبال پرداخت شود و ادارة ثبت با ذکر شمارة قطعیبر نقل و انتقال 

ذیصالح در سند انتقال اقدام به انتقال مفاصا حساب صادره از ادارة امور مالیاتی 
.ملک خواهد نمود

گیرد مالیات میوسیلۀ ادارة ثبت انجامدر مواردي که انتقال ملک به ـ183ماده 
بر نقل و انتقال ملک باید قبال پرداخت شود و ادارة ثبت با ذکر شمارة مفاصا 

ذیصالح در سند انتقال اقدام به انتقال ملک حساب صادره از ادارة امور مالیاتی 
.خواهد نمود

از باب دوم و در کلیه مواردي که معامالت مربوط به فصل چهارم ـ185ماده 
موجب سند رسمی صورت باب سوم این قانون بهششمهمچنین فصول اول و 

مکلف اند فهرست خالصۀ معامالت هر گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی می
ط در محل اخذ رسید به ادارة امور مالیاتی ذیربماه را تا پایان ماه بعد در مقابل

.تسلیم نمایند

از باب دوم و در کلیه مواردي که معامالت مربوط به فصل چهارم ـ185ماده 
موجب سند رسمی باب سوم این قانون بهو هشتمدوم،همچنین فصول اول 

مکلف اند فهرست خالصۀ معامالت گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی صورت می
اخذ رسید به ادارة امور مالیاتی ذیربط در محل مقابلهر ماه را تا پایان ماه بعد در 

.تسلیم نمایند

کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کارصدور یا تجدید یا تمدید -186ماده 
دار منوط به ارائه گواهی اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صالحیت

یاتی پرداخت بدهی مالاز اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب 
باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئوالن امر نسبت به شده میعیقط

هاي مزبور با مودي مسئولیت تضامنی خواهند داشت.مالیاتپرداخت

جواز تأسیس، مجوز فعالیت، کارت صدور یا تجدید یا تمدید -186ماده 
بازرگانی، پروانه وکالت و شناسایی واحدهاي تولیدي و معدنی، کارت 

اشخاص هاي کسب و کار و عناوین مشابه برايکارشناسی و سایر پروانه
دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صالحیت

شده یعمالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قط
این حکم مسئوالن امر نسبت به پرداختباشد و در صورت عدم رعایت می

هاي مزبور با مودي مسئولیت تضامنی خواهند داشت.مالیات
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اعطاي تسهیالت بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان -1تبصره 

یل ذهاي به اخذ گواهیمشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباري منوط 
هد بود:خوا

.گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده-1

هاي اي از صورتگواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه-2
ضوابط اجرایی این مالی ارائه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباري.

تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزي جمهوري اسالمی 
ایران تعیین و ابالغ خواهد شد.

شود مبلغی معادل یک به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می-2تبصره 
وصول و در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را 

مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب در حساب 
تشخیص و اي که در امری و مجامع حرفههاي صنفبودجه ساالنه به تشکل

نمایند پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این وصول مالیات همکاري می
ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

ور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران موسسات و سازمان ام-3تبصره 
شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده 
دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضاي هیأت مدیره 
موسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام 

عی در نظام اقتصادي از جمله امور مالی و مالیاتی کشور معامالت غیرواق
اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها محکومیت قطعی یافته

اعالم کند.

اعطاي تسهیالت بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل -1تبصره 
هد ذیل خواهاي از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباري منوط به اخذ گواهی

بود:
.پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شدهگواهی پرداخت یا ترتیب -1

گواهی اداره امور مالیاتی مربوطه مبنی بر تطبیق صورتهاي مالی ارائه شده به 
بانکها و سایر مؤسسات اعتباري با اظهارنامه مالیاتی تسلیمی مورد تأیید مؤدي.

ضوابط اجرائی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزي 
ایران تعیین و ابالغ خواهد شد.جمهوري اسالمی 

ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزي 
جمهوري اسالمی ایران تعیین و ابالغ خواهد شد.

حذف می شود.-2تبصره 

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران موسسات و -3تبصره 
مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند شرکتهایی که بدهی 

و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضاي هیأت مدیره موسسات و 
شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معامالت غیرواقعی 

اند را هیافتدر نظام اقتصادي از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی 
به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعالم کند.

اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام این اشخاص و همچنین 
ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و موسسات را براي 
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اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام این اشخاص و همچنین 
اثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و موسسات ر

براي بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از 
سازمان امور مالیاتی کشور کند.

در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معامالت غیرواقعی 
مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکتها موظف است از انجام ثبت شرکت یا 

مدیره ه و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأتموسسه به نام اشخاص یادشد
سال خودداري کند.آن شرکت و سایر شرکتها و موسسات به مدت سه

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را -4تبصره
شوند به سازمان ثبت اسناد و امالك سال فاقد فعالیت تلقی میکه طی پنج

ر مکلف است از تاریخ اعالم سازمان امور کشور اعالم کند. سازمان مذکو
مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به أخذ 

مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشورکند.

سازمان تی ازبدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیا
امور مالیاتی کشور کند.

در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معامالت غیرواقعی مندرج 
در این ماده نیز اداره ثبت شرکتها موظف است از انجام ثبت شرکت یا موسسه 

مدیره آن شرکت به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت
سال خودداري کند.موسسات به مدت سهو سایر شرکتها و 

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را -4تبصره
ر شوند به سازمان ثبت اسناد و امالك کشوسال فاقد فعالیت تلقی میکه طی پنج

اعالم کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعالم سازمان امور مالیاتی کشور 
ییرات در مورد این اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالیاتی ثبت هر گونه تغ

سازمان امور مالیاتی کشورکند.

معامالت موضوع فصل چهارم از باب دوم و در کلیه مواردي که -187ماده 
باب سوم این قانون به موجب اسناد همچنین فصول اول و ششم 

یا اند قبل از ثبت وگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفصورت میرسمی
اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع 

موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل و
سکونت مودي حسب مورد اعالم و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام 

مورد نموده و شماره مرجع صدور به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب
.را در سند معامله قید نمایندآن

گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعالم دفترخانه، پس از 
هاي مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودي ذیربط، از وصول بدهی

مالیات بر درآمد اجاره امالك و همچنین وصول مالیات حق واگذاريقبیل

نقل و انتقال امالك موضوع فصول اول و دومدر کلیه مواردي که -187ماده 
گیرد صاحبان دفاتر اسناد صورت میباب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی

قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و اند رسمی مکلف
موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی مشخصات کامل و چگونگی نوع و

محل وقوع ملک و یا محل سکونت مودي حسب مورد اعالم و پس از کسب 
وده رد نمموگواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب 

.را در سند معامله قید نمایندو شماره مرجع صدور آن

اي (سیستمی) و آنی پس از اعالم دفتر گواهی انجام معامله به صورت سامانه
) ماده 1هاي مربوط به مالیات علی الحساب تبصره (خانه و وصول مالیات
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شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل محل، مالیات 

و انتقال قطعی امالك حسب مورد صادر خواهد شد.
چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختالف باشد پرونده امر، -1تبصره 

رسیدگی وع این قانونخارج از نوبت در مراجع حل اختالف مالیاتی موض
مودي تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأي از خواهدشد و اگر

قبول مودي و طرف مراجع حل اختالف داشته باشد با وصول مالیات مورد 
اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی 

االختالف گواهی انجام معامله صادر خواهدشد.و... معادل مبلغ مابه
در مواردي که به موجب احکام دادگاهها، وجوه مربوط به حق -2بصره ت

ر دگردد، مسئوالنواگذاري محل در صندوق دادگستري و امثال آن تودیع می
موقع پرداخت به ذینفع مکلف اند ضمن استعالم از اداره امور مالیاتی مربوط، 

.دنماینمالیاتی کشور واریزبه حساب سازمان امورمالیات متعلق را کسر و
دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد -3تبصره 

وکالتی(بالعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام 
نمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه می

لیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره، عالوه به سازمان امور ما
) این قانون، مسوول جبران زیان و 200بر جریمه و مجازات مقرر در ماده (

خسارت وارده به دولت است.

سال ازظرف مهلت یکسازمان امور مالیاتی کشور مکلف است -4تبصره 
با اتصال به سامانه ثبت )1/1/1395االجراء شدن این قانون (تاریخ الزم

مورد ملکبدهیالکترونیک سازمان ثبت اسناد و امالك نسبت به اعالم میزان 
صورت آنی از طریق دفاترانتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به

اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مکلف است امکان 

حسب مورد این قانون )59و مالیات نقل و انتقال امالك موضوع ماده ()96(
.صادر خواهد شد

چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختالف باشد پرونده امر، خارج -1تبصره 
رسیدگی خواهدشد و وع این قانوناز نوبت در مراجع حل اختالف مالیاتی موض

اگر مودي تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأي از طرف مراجع 
قبول مودي و اخذ سپرده یا وصول مالیات مورد حل اختالف داشته باشد با 

تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی و... معادل مبلغ 
االختالف گواهی انجام معامله صادر خواهدشد.مابه

در مواردي که به موجب احکام دادگاهها، وجوه مربوط به حق -2تبصره 
در گردد، مسئوالندگستري و امثال آن تودیع میواگذاري محل در صندوق دا

موقع پرداخت به ذینفع مکلف اند ضمن استعالم از اداره امور مالیاتی مربوط، 
.نمایندمالیاتی کشور واریزبه حساب سازمان امورمالیات متعلق را کسر و

دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد -3تبصره 
نمایند، ل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام میوکالتی(بالعز

موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان 
امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره، عالوه بر جریمه و 

خسارت وارده به ) این قانون، مسوول جبران زیان و200مجازات مقرر در ماده (
دولت است.

بااز زمان ابالغ این قانونسازمان امور مالیاتی کشور مکلف است -4تبصره 
اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و امالك نسبت به اعالم میزان 

ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز هاي موضوع این ماده مربوط بهمالیات
صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان مالیاتی بهآن به حساب 
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ت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و امالك کشور دسترسی برخط به سامانه ثب

را براي سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجراي مفاد این ماده فراهم کند.
هاي منقول و پس از اجراي مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی

موجب این قانون براي آنها مالیات وضع شده است، قبل از غیرمنقول که به 
، ممنوع است. متخلف، در پرداخت دهی مالیاتی قطعی مورد انتقالبپرداخت 

.مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد

در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت 
الکترونیک سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی 

الیه وطریق سامانه مذکور اعالم نکند منتقلمالیاتی ملک مورد معامله را از
سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسوولیتی 

نخواهند داشت.
شود و ظرف میهاي مذکور تهیهنامه اجرائی این ماده با همکاري سازمانآیین

تصویب ) به1/1/1395االجراء شدن این قانون (مدت شش ماه از تاریخ الزم
رسد.رئیس قوه قضائیه می

ثبت اسناد و امالك کشور مکلف است امکان دسترسی برخط به سامانه ثبت 
الکترونیک سازمان ثبت اسناد و امالك کشور را براي سازمان امور مالیاتی کشور 

جهت اجراي مفاد این ماده فراهم کند.

هاي منقول و ماده ثبت نقل و انتقال اموال و داراییپس از اجراي مفاد این
موجب این قانون براي آنها مالیات وضع شده است، قبل از غیرمنقول که به 

، ممنوع مربوط به محل مورد انتقال موضوع این مادهمالیات هايپرداخت
.است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد

امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد با اتصال سازمان 
و امالك کشور، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است پس از استعالم دفتر 

هاي موضوع این ماده مربوط به ملک مورد معامله را از طریق سامانه خانه، مالیات
بال ناد رسمی در قموصوف اعالم کند. در غیر این صورت منتقل إلیه و سردفتر اس

آن )4هاي مربوط به ملک مورد معامله به شرح این ماده و تبصره (دریافت مالیات
.مسئولیتی نخواهند داشت

اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه -189ماده 
و دفاتر و مدارك آنان مورد سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان

و مالیات هرسال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون قبول قرارگرفته باشد
مراجعه به هیأتهاي حل اختالف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج 

از مزایاي مقرر ) اصل مالیات سه سال مذکور عالوه بر استفاده%5درصد (
) این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل 190در ماده (

یا در حساب سنوات بعد آنان منظور هاي جاري پرداخت وصولی
.شدخواهد

اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی، چنانچه طی سه سال -189ماده 
متوالی اظهارنامه مالیاتی تسلیمی آنها بدون حسابرسی مالیاتی مورد قبول واقع 

تا سه ماه پس از تاریخ انقضاي مهلت تسلیم شود و مالیات هر سال را حداکثر می
هاي ابرازي سه سال اظهارنامه پرداخت نمایند، معادل یک درصد مجموع مالیات

مذکور حسب درخواست مؤدي به عنوان جایزه مسترد و یا به حساب مالیاتی آنها 
منظور خواهد شد. همچنین اشخاص صدر این ماده که اظهارنامه مالیاتی هر یک 

شود چنانچه مالیات ابرازي ها براي حسابرسی مالیاتی انتخاب میاي آناز ساله
مندرج در اظهارنامه تسلیمی آنها پس از حسابرسی مالیاتی و با رأي قطعی مراجع 
حل اختالف مالیاتی مورد قبول واقع شود و مالیات متعلق را حداکثر تا سه ماه 

نمایند، معادل سه درصد پس از تاریخ انقضاي مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت
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مالیات ابرازي سال حسابرسی وي به عنوان جایزه مسترد و یا به حساب مالیاتی جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

آنها منظور خواهد شد.
این قانون بعنوان جایزه )190این امر مانع از استفاده از مزایاي مقرر در ماده (

خوش حسابی نخواهد شد. همچنین جایزه مزبور مشمول پرداخت مالیات 
باشد.نمی

هاي مالیاتی کمتر از یک سال نیز سال لحاظ در اجراي این ماده، دوره-تبصره 
شود. همچنین سنواتی که مبناي محاسبه جایزه قرار گرفته است، در محاسبه می

جایزه دوره بعد منظور نخواهد شد.
علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از ـ190ماده 
عملکرد موجب تعلق رداخت مالیات رسید مقرر در این قانون براي پسر 

پرداختی به ازاي هر ماه تا سر رسید ) مبلغ %1اي معادل یک درصد (جایزه
متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مقرر خواهد بود که از مالیات

ه ازاي هر مالیات ب%5/2اي معادل موعد موجب تعلق جریمهمالیات پس از آن
خواهد بود.ماه 

اظهارنامۀ مالیاتیمبدأ احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم 
انقضاي مهلت تسلیم آن و هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ

االختالف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم نسبت به مابه 
موده یا اصوال مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ اظهارنامه خودداري ن

اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد انقضاي مهلت تسلیم 
باشد.می

ه یا به موقع اظهارناممودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم ـ1تبصره 
پرداخت مالیات طبق ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن 

سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون مالیات پرداختی هر ـ190ماده 
هاي تکلیفی کسر و پرداخت شده توسط اشخاص ثالث) (به استثناي مالیات
مبلغ پرداختی به ازاي هر ماه )%1اي معادل یک درصد (موجب تعلق جایزه

تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان سال کسر خواهد شد. 
اي معادل دو از آن موعد موجب تعلق جریمهپرداخت مالیات پس 

مالیات به ازاي هر ماه خواهد بود.٪2درصد
مبداء احتساب جریمه در مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی 
هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضاي مهلت تسلیم آن 

لبه و در مورد مؤدیانی که از تسلیم و نسبت به ما به االختالف از تاریخ مطا
اظهارنامه خودداري نموده یا اصوالً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ 
انقضاي مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد 

باشد.می

حذف می شود.1تبصره ـ1تبصره 
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سود و زیان و حسب مورد ارائۀ به موقع دفاتر و نامه و حساباظهارنامه یا تراز

، هر ) این قانون239اند در موارد مذکور در مادة (اسناد و مدارك خود اقدام نموده
تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با ادارة امور مالیاتی توافق نمایند و گاه برگ 

کنند از هشتاد رداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدامنسبت به پ
) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی %80درصد (

ابالغ برگ قطعی مالیات نسبت به که این گونه مودیان ظرف یک ماه از تاریخ 
) جرایم %40درصد (آن اقدام نمایند از چهل پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت
خواهند بود.متعلقه مقرر در این قانون معاف 

یص به برگ تشخچنانچه فاصلۀ تاریخ وصول اعتراض مودي نسبت ـ2تبصره 
یم دو و نتجاوز نماید، جریمه مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال

سال ماده نسبت به مدت زمان بیش از یکدر ماه موضوع این)%5/2درصد (
مالیات قابل مطالبه از مودي نخواهد بود. قطعیمذکور تا تاریخ ابالغ برگ 

سازمان امورمالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و 
قطعیت یافتن مالیات مودیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض 

آنان صورت پذیرد.

به برگ تشخیصچنانچه فاصلۀ تاریخ وصول اعتراض مودي نسبت ـ2تبصره 
دو درصدتجاوز نماید، جریمه مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال

ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا در ماه موضوع این) 2%(
مان مالیات قابل مطالبه از مودي نخواهد بود. سازقطعیتاریخ ابالغ برگ 

امورمالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن 
مالیات مودیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت 

پذیرد.
درخواست موديتمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به ـ191ماده 

خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر با توجه به دالیل ابرازي مبنی بر 
و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودي به تشخیص و موافقت 

.باشدسازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می

درخواست مودي تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به ـ191ماده 
مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با توجه به دالیل ابرازي 

با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودي به تشخیص و موافقت 
.باشدسازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می

از سال پنجم پس از اجراي این قانون، میزان بخشودگی جرائم، -تبصره 
.خواهد بود)٪70حداکثر هفتاد درصد (

موجب مقررات در کلیه مواردي که مودي یا نماینده او که به -192ماده 
این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است 

یا نماینده او که به موجب مقررات در کلیه مواردي که مؤدي -192ماده 
این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است 
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چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه 

براي اشخاص ) مالیات متعلق%30درصد(غیرقابل بخشودگی معادل سی
) مالیات %10درصد(حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده

باشد.متعلق براي سایر مودیان می
هاي تسلیمی و شده در اظهارنامهحکم این ماده درمورد درآمدهاي کتمان

هاي غیرواقعی نیز جاري است.یا هزینه

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مودیان -تبصره 
مالیاتی درمورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از 

هاي کثیراالنتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به طریق رسانه ملی، روزنامه
اطالع عموم برساند.

چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل 
مالیات متعلق براي اشخاص حقوقی و )30بخشودگی معادل سی درصد (%

باشد.اشخاص حقیقی میمالیات متعلق براي )20٪(
هاي تسلیمی و حکم این ماده در مورد در آمدهاي کتمان شده در اظهارنامه

هاي غیر واقعی نیز جاري است.با هزینه
جرائم این ماده صرفاً نسبت به مالیات متعلق پرداخت نشده تا انقضاي مهلت 

باشد.تسلیم اظهارنامه جاري می
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مودیان -تبصره 

مالیاتی درمورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق 
هاي کثیراالنتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطالع رسانه ملی، روزنامه

عموم برساند.
مقررات مربوط به این قانون وموجبنسبت به مودیانی که به -193ماده 

مکلف به نگهداري دفاتر قانونی هستند درصورت عدم تسلیم ترازنامه آن
و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه اي معادل بیست 

) مالیات براي هریک از موارد مذکور خواهند بود.%20درصد (
حساب سود و زیان در دوره عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و -تبصره 

معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

اشخاص حقوقی در صورت عدم تسلیم ترازنامه و یا حساب سود -193ماده 
اي معادل پنج و زیان و یا عدم ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارك مشمول جریمه

موارد مذکور خواهند بود. اشخاص مالیات براي هر یک از )٪5درصد (
هاي شغلی طبق مقررات این قانون مکلف به نگهداري حقیقی که بابت فعالیت

باشند، در صورت عدم تسلیم ترازنامه و یا حساب دفاتر و اسناد و مدارك می
اي معادل سود و زیان و یا عدم ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارك مشمول جریمه

ات متعلق به نسبت درآمد مشمول مالیات فعالیت شغلی مالی)٪5پنج درصد (
مربوط به کل درآمد مشمول مالیات، براي هر یک از موارد مذکور خواهند 

.بود

عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت -تبصره 
موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.
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این ) 158(همودیانی که اظهارنامۀ آنها در اجراي مقررات مادـ194ماده

گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات قانون مورد رسیدگی قرار می
بیش از پانزده درصد مشخصۀ قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودي

) اختالف داشته باشد عالوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل 15%(
مالیات مشخصۀ قطعی از خواهد بود تا سه سال بعد از ابالغبخشودن نیز ن

هاي مقرر در قانون مالیاتها نیز محروم هرگونه تسهیالت و بخشودگی
.خواهند شد

د.شوحذف می 194متن ماده 

نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به -197ماده 
اشند،بمشخصات راجع به مودي میتسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا 

در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداري و یا بر خالف واقع 
تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از دو درصد 

) کل مبلغ %1کاري یک درصد (پرداختی و در خصوص پیمان) حقوق2%(
نا مسئول جبران زیان وارده به دولت قرارداد و در هر حال با مودي متضام

.خواهند بود

نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم -197ماده 
اطالعات هویتی در زمان پرداخت وجوه مشمول مالیات تکلیفی این قانون 

باشند، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداري و یا بر خالف می
وجوه پرداختی که ٪1نمایند، جریمه متعلق عبارت خواهد بود ازواقع تسلیم

.مدارك و اطالعات آن ارسال نشده است

موجب مقررات این قانون هر شخص حقیقی یا حقوقی که به -199ماده 
مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است درصورت تخلف از 

که با مودي در پرداخت انجام وظایف مقرره عالوه بر مسوولیت تضامنی
) مالیات %10درصد(اي معادل ده مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه

) مالیات به ازاي هر %5/2درصد(و نیمپرداخت نشده در موعد مقرر و دو
.ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود

صورت کننده وجوه پرداخت شود، دراینچنانچه مالیات توسط دریافت
) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات %5/2درصد(جریمه دو و نیم 

هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون -199ماده 
جام لف از انمکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخ

وظایف مقرره عالوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدي در پرداخت مالیات 
مالیات پرداخت )٪20اي معادل بیست درصد (خواهد داشت، مشمول جریمه

.نشده در موعد مقرر خواهد بود
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توسط مودي مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول 

خواهد شد.
هرگاه مودي به قصد فرار از مالیات از روي علم و عمد به ترازنامه و -201ماده 

الك مالیات مزیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که براي تشخیص حساب سود و 
باشد و برخالف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا براي سه عمل می

حساب سود و زیان خودداري سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و
ها و انون از کلیه معافیتهاي مقرر در این قها و مجازاتکند عالوه بر جریمه

.محروم خواهدشدهاي قانونی در مدت مذکوربخشودگی

.شودحذف می-201ماده

وزارت امور اقتصادي و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور -202ماده 
براي «بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها ازتواند از خروجمی

ربط برداري از مراجع قانونی ذيپروانه بهرهاشخاص حقوقی تولیدي داراي 
) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج %20از بیست درصد(

) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی 5،000،000،000میلیارد(
) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد %10درصد(تولیدي از ده

) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد 2،000،000،000(
است از کشور جلوگیري نماید.)بیشتر1»() ریال100،000،000ن(میلیو

حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید 
کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی ربط اعزاممراجع ذي

)2باشد.(مربوط، با اخذ تضمین الزم جاري نمی
مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی حکم این ماده در مورد مدیر یا 

مالیات بر درآمد شخص بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از
هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به حقوقی یا مالیات

مدیریت آنان بوده نیز جاري باشد و مربوط به دوران کسر و ایصال آن می

وزارت امور اقتصادي و دارائی یا سازمان امور مالیاتی کشور -202ماده 
تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها براي اشخاص می

حقوقی تولیدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع قانونی ذي ربط از بیست 
میلیارد سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج )٪20درصد (

ریال هر کدام بیشتر است، اشخاص حقیقی که داراي )000،000،000،5(
باشند و سایر اشخاص حقوقی از ده درصد هاي تولیدي میفعالیت

ریال هر کدام )000٫000٫000٫2سرمایه ثبت شده و با دو میلیارد ()10(%
ریال )000،000،100بیشتر است و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (

یشتر است، از کشور جلوگیري نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران ب
مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی 

هایی که به موجب این قانون اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات
باشد و مربوط به دوران شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می

ریت آنان بوده نیز جاري است. مراجع ذیربط به اعالم وزارت یا سازمان مدی
باشند. حکم این ماده در مورد اشخاص مزبور مکلف به اجراي این ماده می

هاي خاص و صعب العالج که امکان عازم سفر حج واجب و درمان بیماري
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مزبور مکلف به اجراي این ماناست. مراجع ذیربط با اعالم وزارت یا ساز

باشند.ماده می
در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات -تبصره 

اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور 
طال اسناد مذکور از طریق مراجع قضاییتواند نسبت به ابمالیاتی کشور می

نماید.اقدام 

مین تضدرمان آن در ایران نباشد با درخواست و تأیید مراجع ذیربط، با اخذ 
باشد.الزم جاري نمی

در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام -تبصره 
به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی 

تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام کشور می
نماید.

ابالغ و در نسخۀ اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص موديـ203ماده 
پیدا نشود اوراق مالیاتی ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه به خود مودي دسترسی

یکی از بستگان یا مستخدمین او ابالغ او بهیا محل کارباید در محل سکونت 
اص براي گردد مشروط بر این که به نظر مأمور ابالغ سن ظاهري این اشخ

بین مودي و شخصی که اوراق را تمیز اهمیت اوراق مورد ابالغ کافی بوده و
دارد تعارض منفعت نباشد.دریافت می

یا مستخدمین هرگاه مودي یا در صورت عدم حضور وي بستگان ـ1تبصره 
ذکور یک از اشخاص مهیچ استنکاف نمایند یا در صورتی کهاو از گرفتن برگها

آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور ند مأمور ابالغ باید امتناع در محل نباش
اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده ونسخۀ اول اوراق را به 
درب محل سکونت یا محل کار مودي الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب 

سوب محقانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابالغ به موديفوق ابالغ شده، 
شود.می

اوراق مالیاتی از تواند براي ابالغ سازمان امور مالیاتی کشور میـ2تبصره 
باید اوراق مالیاتی را بهخدمات پست سفارشی استفاده نماید. مأمور پست 

شخص مودي یا بستگان و مستخدمین او در محل ابالغ و در نسخۀ ثانی رسید 
ع کنند، اخذ کند و چنانچه مودي یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتنا

موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخۀ دوم را به نشانی مأمور پست این 

ابالغ و در نسخۀ اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص موديـ203ماده 
یدپیدا نشود اوراق مالیاتی باثانی رسید اخذ گردد. هرگاه به خود مودي دسترسی

اعالمی توسط مؤدي در پایگاه سازمان امور مالیاتی و در صورت در محل
یکی از بستگان یا مستخدمین او ابالغ گردد سکونت او بهعدم اعالم، محل

مشروط بر این که به نظر مأمور ابالغ سن ظاهري این اشخاص براي تمیز اهمیت 
ارد داق را دریافت میاوراق مورد ابالغ کافی بوده و بین مودي و شخصی که اور

تعارض منفعت نباشد.
یا مستخدمین او هرگاه مودي یا در صورت عدم حضور وي بستگان ـ1تبصره 

ر یک از اشخاص مذکور دهیچ استنکاف نمایند یا در صورتی کهاز گرفتن برگها
آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص محل نباشند مأمور ابالغ باید امتناع 

را در محل در هر دو نسخه قید نموده ونسخۀ اول اوراق را به درب محل فوق 
سکونت یا محل کار مودي الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابالغ 

شود.قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابالغ به مودي محسوب میشده، 
اوراق مالیاتی از تواند براي ابالغ سازمان امور مالیاتی کشور میـ2تبصره 

ص باید اوراق مالیاتی را به شخخدمات پست سفارشی استفاده نماید. مأمور پست 
مودي یا بستگان و مستخدمین او در محل ابالغ و در نسخۀ ثانی رسید اخذ کند 

ع کنند، مأمور پست و چنانچه مودي یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتنا
ه شدموضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخۀ دوم را به نشانی تعییناین 
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اه دهد. هرگکند و نسخۀ اول را به ادارة مالیاتی عودت میشده الصاق میتعیین

، هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه
را در اوراق "مجددا مراجعه خواهد شدپانزده روز پس از این تاریخ"عبارت 

را کند و نسخۀ اولتعیین شده الصاق میمذکور قید و نسخۀ دوم را به نشانی 
دهد. مأمور پست در مراجعۀ بعدي در صورت عدم حضور اشخاص عودت می

فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخۀ دوم را به نشانی تعیین شده الصاق 
بترتیدهد. اوراقی که بدینل را به ادارة مالیاتی عودت میاوکند و نسخۀ می

شود.شده محسوب میالصاق ، ابالغ شوند از تاریخالصاق می

دهد. هرگاه هیچ یک از کند و نسخۀ اول را به ادارة مالیاتی عودت میالصاق می
"، عبارت اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه

را در اوراق مذکور قید "مجددا مراجعه خواهد شدپانزده روز پس از این تاریخ
دهد. کند و نسخۀ اول را عودت میتعیین شده الصاق میو نسخۀ دوم را به نشانی 

مأمور پست در مراجعۀ بعدي در صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را 
ۀ کند و نسخدر ذیل اوراق قید و نسخۀ دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می

شوند از الصاق میترتیبدهد. اوراقی که بدینل را به ادارة مالیاتی عودت میاو
شود.شده محسوب میالصاق ، ابالغ تاریخ

در مواردي که نشانی مودي در دست نباشد اوراق مالیاتی یک ـ208ماده 
نوبت در روزنامۀ کثیراالنتشار حوزة ادارة امور مالیاتی محل و اگر در محل 

ترین محل به حوزة ادارة کثیراالنتشار نزدیکه نباشد در روزنامۀروزناممزبور
گهی شود. این آهاي کثیراالنتشار مرکز آگهی مییا یکی از روزنامهامور مالیاتی 

درحکم ابالغ به مودي محسوب خواهد شد.
ل ، محدر متن اوراق مالیاتی ابالغ شده باید عالوه بر مطالب مربوطـ1تبصره 

درج شده باشد.لت مقرر و تکلیف قانونی مودي ، مهعهمراج
) 207در مورد مودیان مالیات مستغالت که نشانی آنها طبق مادة (ـ2تبصره 

دة مذکور در تبصرة مااین قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی به ترتیب 
مورد مطالبه است ابالغ ) این قانون به محل مستغلی که مالیات آن 203(

شد.خواهد 

در مواردي که نشانی مودي در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت ـ208ماده 
در روزنامۀ کثیراالنتشار حوزة ادارة امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور 

ترین محل به حوزة ادارة امور مالیاتیکثیراالنتشار نزدیکه نباشد در روزنامۀروزنام
شود. این آگهی درحکم ابالغ تشار مرکز آگهی میهاي کثیراالنیا یکی از روزنامه

به مودي محسوب خواهد شد.
، محل در متن اوراق مالیاتی ابالغ شده باید عالوه بر مطالب مربوطـ1تبصره 
درج شده باشد.لت مقرر و تکلیف قانونی مودي ، مهمراجعه
د.شوحذف می ـ2تبصره 

شود که یک درصد دارایی اجازه داده میبه وزارت امور اقتصادي و ـ217ماده 
گردد (به قانون وصول میایناز وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع

) در حساب مخصوص در خزانه دولتیهاياستثناي مالیات بر درآمد شرکت
منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی 

مالیات فعالیت موثري مبذول داشته در امر وصولکهوکسانی کارکنانو تشویق

شود که یک درصد به وزارت امور اقتصادي و دارایی اجازه داده میـ217ماده 
ناي گردد (به استثقانون وصول میایناز وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع

) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده دولتیهايمالیات بر درآمد شرکت
مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و و در 
و یامالیات فعالیت موثري مبذول داشته در امر وصولکهوکسانی کارکنانتشویق
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پاداش ماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنواندارند خرج نو یا می

.کلیۀ مقررات مغایر مستثنی استومالیاتشمول وصولی از 
گزارشی از وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است که در هر شش ماه

طبقات و سطوح مختلف میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین
قتصادي مجلس شوراي اسالمی تقدیم نماید.درآمد را به کمیسیون ا

پاداش وصولی دارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوانمی
.از کلیۀ مقررات مغایر مستثنی است

گزارشی از میزان دي و دارایی موظف است که در هر شش ماهوزارت امور اقتصا
طبقات و سطوح مختلف درآمد را به وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین

کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمی تقدیم نماید.
مودیانی که مکلف ـ عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف 226ماده 

موجب عدم ه و حساب سود وزیان هستندو ترازنامبه تسلیم اظهارنامه
آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان

) این قانون نخواهد بود. در غیر این 156شده است در مهلت مذکور درمادة (
صورت، درآمد مذکور درترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد 

بود.
نحاء نحوي از اشود در صورتی که به ـ به مودیان مالیاتی اجازه داده میتبصره

تباهی اشاز نظر محاسبهتسلیمی در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان
ظرف یک ماه از تاریخ انقضاي مهلت تسلیم شده باشد، با ارائۀ مدارك الزم

هارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و اشتباه اقدام و اظاظهارنامه نسبت به رفع 
را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامۀ زیان اصالحی

باشد.مودي تاریخ تسلیم اظهارنامۀ اول می

موجب اشخاص حقوقیـ عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف 226ماده 
آنها که در موعد مقرر قانونی زیانعدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و 

) این قانون نخواهد بود. در غیر 156تسلیم شده است در مهلت مذکور درمادة (
این صورت، درآمد مذکور درترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی 

خواهد بود.
اء نحوي از انحشود در صورتی که به ـ به مودیان مالیاتی اجازه داده میتبصره

تسلیمی اشتباهی شده باشد، با ارائۀ ظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیاندر ا
ظرف یک ماه از تاریخ انقضاي مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع مدارك الزم

را حسب اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصالحی
مودي تاریخ تسلیم یم اظهارنامۀ مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسل

باشد.اظهارنامۀ اول می

موديدر مواردي که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان ـ227ماده 
صدور علی الرأس وتشخیصشود و همچنین پس از حسب مورد قبول می

هایی داشته است که درآمد آن فعالیت، چنانچه ثابت شود موديبرگ تشخیص
و یا ادارة امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص را کتمان نموده است 

هاي مالیات باید با محاسبۀ درآمد ناشی از فعالیت،اندنبودهاز آن مطلع
رر در مادة التفاوت آن با رعایت مهلت مقمذکورتعیین و مابه 

قانون مطالبه شود.) این157( 

اشخاص در مواردي که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان ـ227ماده 
شود و همچنین حسب مورد قبول میحقوقی و یا اظهارنامه اشخاص حقیقی

هایی داشته است فعالیت، چنانچه ثابت شود موديپس از صدور برگ تشخیص
که درآمد آن را کتمان نموده است، مالیات باید با محاسبۀ درآمد ناشی از 

التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در مادة هاي مذکورتعیین و مابه فعالیت
ه شود.قانون مطالب) این157( 
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ماه هر سال سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دي-272ماده 
حقوقی که عالوه حقیقی واشخاصنسبت به اعالم آن گروه یاگروههایی از 

قانون استفاده از « بر شرکتهاي موضوع بندهاي (الف) و (د) ماده واحده 
» عنوان حسابدار رسمیصالح بهاي حسابداران ذيخدمات تخصصی و حرفه

براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهاي 1372مصوب سال 
و سات حسابرسی عضمالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موس

جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف 
باشند را از طریق مقتضی ماه پس از مهلت انقضاي ارائه اظهارنامه میمدت سه 

هاي (درج در روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران و یکی از روزنامه
مربوط) به اطالع این گروه از اشخاص کثیراالنتشار و یا سامانه الکترونیکی 

نی حقوقی معیحقیقی واشخاصتواند برساند. عالوه بر آن سازمان یادشده می
صورت موضوع را به صورت موردي مشمول حکم این ماده نماید، که در این

ماه هر سال به آگاهیشمول اشخاص یادشده باید با ابالغ کتبی تا پایان دي
حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعالم قی وحقیاشخاصآنها برسد. 

شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت سازمان یادشده آغاز می
ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، عالوه 

) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات %20درصد (بر تعلق جریمه معادل بیست
مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.آنها طبق
شده به شرح این ماده و مطالب مذکور صورتهاي مالی حسابرسی-1تبصره 

هاي حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات در گزارش

ماه هر سال نسبتسازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دي-272ماده 
حقوقی که عالوه بر شرکتهاي موضوع اشخاصبه اعالم آن گروه یاگروههایی از 
اي قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه« بندهاي (الف) و (د) ماده واحده 

براساس نوع 1372مصوب سال » عنوان حسابدار رسمیصالح بهحسابداران ذي
و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهاي مالی حسابرسی شده توسط سازمان 

سات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با حسابرسی یا موس
ماه پس از مهلت انقضاي ارائه اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه 

باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوري اسالمی اظهارنامه می
ه اطالع مربوط) بهاي کثیراالنتشار و یا سامانه الکترونیکی ایران و یکی از روزنامه

اشخاصتواند این گروه از اشخاص برساند. عالوه بر آن سازمان یادشده می
حقوقی معینی را به صورت موردي مشمول حکم این ماده نماید، که در 

ماه هر صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابالغ کتبی تا پایان دياین
که سال مالی آنها بعد از اعالم حقوقی مزبوراشخاصسال به آگاهی آنها برسد. 
شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت سازمان یادشده آغاز می

ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، عالوه بر 
) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها %20درصد (تعلق جریمه معادل بیست

ن از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.طبق مقررات این قانو
شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در صورتهاي مالی حسابرسی-1تبصره 
هاي حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این گزارش



١٠٢

مالحظات)98مهر(الیحه اصالح برخی قوانین و مقررات مالیاتیآنو اصالحات بعدي1366مصوب قانون مالیات هاي مستقیم 
تواند براي تشخیص درآمد مشمول مالیات این قانون تنظیم شده باشد، می

.وسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرداشخاص یادشده ت

تواند حسابرسی صورتهاي مالی و یا سازمان امور مالیاتی کشور می-2تبصره
حقوقی را به سازمان حسابرسی یا حقیقی وتنظیم گزارش مالیاتی اشخاص 

موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این 
الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده رداخت حقصورت، پ

سازمان امور مالیاتی کشور است.

تواند براي تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص قانون تنظیم شده باشد، می
.مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیردیادشده توسط ادارات 

تواند حسابرسی صورتهاي مالی و یا سازمان امور مالیاتی کشور می-2تبصره
حقوقی را به سازمان حسابرسی یا موسسات تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص

حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، 
برسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امور الزحمه حساپرداخت حق

مالیاتی کشور است.

شود و مرتکب یا مرتکبان موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می-274ماده
گردند:هاي درجه شش محکوم میمورد، به مجازاتحسب 

ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارك خالف واقع و استناد به آن1
اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آنـ اختفاي فعالیت 2
ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطالعات مالیاتی و اقتصادي خود 3

) این قانون و امتناع از انجام تکالیف 181یا اشخاص ثالث در اجراي ماده (
مکرر) به 169) و (169بر ارسال اطالعات مالی موضوع مواد(قانونی مبنی

ی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدامسازمان امور مالیات
هاي مستقیم و مالیات بر ارزش ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات4

افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان 
شدهامور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین

خود به نام دیگران، یا معامالت و قراردادهاي ـ تنظیم معامالت و قراردادهاي5
مودیان دیگر به نام خود برخالف واقع

ـ خودداري از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه 6
سال متوالیاي در سهمالیاتی حاوي اطالعات درآمدي و هزینه

الیاتیـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار م7

شود و مرتکب یا مرتکبان حسب موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می-274ماده
گردند:هاي درجه شش محکوم میمورد، به مجازات

ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارك خالف واقع و استناد به آن1
آنـ اختفاي فعالیت اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از2
ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطالعات مالیاتی و اقتصادي خود یا 3

) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی 181اشخاص ثالث در اجراي ماده (
مکرر) به سازمان امور 169) و (169بر ارسال اطالعات مالی موضوع مواد(مبنی

لت با این اقداممالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دو
هاي مستقیم و مالیات بر ارزش ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات4

افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان 
شدهامور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین

معامالت و قراردادهاي ـ تنظیم معامالت و قراردادهاي خود به نام دیگران، یا 5
مودیان دیگر به نام خود برخالف واقع

ـ خودداري از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه 6
سال متوالیاي در سهمالیاتی حاوي اطالعات درآمدي و هزینه



١٠٣

مالحظات)98مهر(الیحه اصالح برخی قوانین و مقررات مالیاتیآنو اصالحات بعدي1366مصوب قانون مالیات هاي مستقیم 
هاي مندرج در قانون اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت-1تبصره

مجمع 07/08/1390ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 
تشخیص مصلحت نظام نیست.

اعالم جرائم و اقامه دعوي علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع -2تبصره
لیاتی و سایر مراجع قانونی صورت قضائی از طریق دادستانی انتظامی ما

پذیرد.می

استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر و یا در اختیار گذاشتن کارت ـ 7
اي استفاده دیگرانبازرگانی بر

هاي مندرج در قانون ارتقاي اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت-1تبصره
مجمع تشخیص 07/08/1390سالمت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 

مصلحت نظام نیست.
اعالم جرائم و اقامه دعوي علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی -2تبصره

.پذیردانتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت میاز طریق دادستانی



١٠٤

صنعتی جمهوري اسالمی -قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري 
با اصالحات و الحاقات بعدي آن )7/6/1372( مصوب ایران

مالحظات)98مهر(الیحه اصالح برخی قوانین و مقررات مالیاتی

حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهاي اقتصادي اشتغالاشخاص حقیقی و -13ماده 
برداري مندرجتاریخ بهرهازآزاددارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادي در منطقه

قانوندر مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع
یپانزده سال تابع مقررات مالیاتانقضاء مالیاتهاي مستقیم معاف خواهند بود و پس از

خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شوراي اسالمی خواهد 
.رسید

:13ماده 
تی صنع-درآمد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاري-1

به انواع فعالیت هاي اقتصادي اشتغال دارند بابت فعالیت در منطقه، مشمول 
مشوق ها و معافیت هاي مالیاتی سرزمین اصلی می باشد.کلیه 

) مالیات بر درآمد ابرازي اشخاص حقیقی و حقوقی %50. پنجاه درصد (2
بابت فعالیت در منطقه ، بخشوده می شود.



١٠٥

قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاري سازي 
)5/8/1389نوآوریها و اختراعات (مصوب 

مالحظات)98مهر(الیحه اصالح برخی قوانین و مقررات مالیاتی

حمایتها و تسهیالت قابل اعطاء به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این -3ماده 
:قانون عبارتند از

عوارضوبازرگانیسودگمرکی،عوارض،حقوقمالیات،پرداختازمعافیت-الف
سالپانزدهمدتبهصادراتی

اعطاءابفناوريونوآوريکارگیريبهیاعرضهتولید،هزینهازبخشییاتمامتأمین-ب
شرعیعقودطبقبرمدتکوتاهیابلندمدتبهرهبدونیابهرهکمتسهیالت

حمایتها و تسهیالت قابل اعطاء به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان -3ماده 
:موضوع این قانون عبارتند از

فعالیتازحاصلدرآمدبرمالیاتاز)%80(رصددهشتادبخشودگی-الف
بنیان.دانشهاي

ونوآوريکارگیريبهیاعرضهتولید،هزینهازبخشییاتمامتأمین-ب
طبقبرمدتکوتاهیابلندمدتبهرهبدونیابهرهکمتسهیالتاعطاءبافناوري

شرعیعقود
مؤسسات دانش بنیان و تقویت همکاریهاي به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و -9ماده 

بینالمللی اجازه داده میشود واحدهاي پژوهشی و فناوري و مهندسی مستقر در پارکهاي 
هاي محوله از مزایاي قانونی مناطق آزاد در علم و فناوري در جهت انجام مأموریت

الت گذاري خارجی و مبادو عوارض سرمایههاي مالیاتی، معافیتخصوص روابط کار
.المللی برخوردار گردندمالی بین

به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تقویت -9ماده 
همکاریهاي بینالمللی اجازه داده میشود واحدهاي پژوهشی و فناوري و 

هاي محوله مهندسی مستقر در پارکهاي علم و فناوري در جهت انجام مأموریت
گذاري ق آزاد در خصوص روابط کار و عوارض سرمایهاز مزایاي قانونی مناط

.المللی برخوردار گردندخارجی و مبادالت مالی بین

اند کلیه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که از حمایتهاي این قانون برخوردار شده-11ماده 
چنانچه حمایتها و تسهیالت اعطاء شده بر طبق این قانون را براي مقاصد دیگري مصرف 
کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهاي این قانون مجازاتهاي زیر در مورد 

شود.آنها اعمال می
در صورت برخورداري از تسهیالت مالی عالوه بر رد مال، به جریمه نقدي برابر با -الف

شوند.تسهیالت دریافتی محکوم می
به مناقصه به مدت سه سال از در صورت برخورداري از شرایط تسهیالت در ورود -ب

شوند.ها منع میشرکت در کلیه مناقصه
مالیاتی یا عوارض عالوه بر پرداخت آنها به هايمعافیتدر صورت برخورداري از -ج

جریمه نقدي برابر میزان معافیت اعطاء شده محکوم میشوند.

کلیه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که از حمایتهاي این قانون برخوردار -11ماده 
اند چنانچه حمایتها و تسهیالت اعطاء شده بر طبق این قانون را براي شده

ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهاي این مقاصد دیگري مصرف کنند
شود.قانون مجازاتهاي زیر در مورد آنها اعمال می

در صورت برخورداري از تسهیالت مالی عالوه بر رد مال، به جریمه -الف
شوند.نقدي برابر با تسهیالت دریافتی محکوم می

ناقصه به مدت در صورت برخورداري از شرایط تسهیالت در ورود به م-ب
شوند.ها منع میسه سال از شرکت در کلیه مناقصه

مالیاتی یا عوارض عالوه بر بخشودگی هايدر صورت برخورداري از -ج
پرداخت آنها به جریمه نقدي برابر میزان معافیت اعطاء شده محکوم میشوند.



١٠٦

قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاري سازي 
)5/8/1389نوآوریها و اختراعات (مصوب 

مالحظات)98مهر(الیحه اصالح برخی قوانین و مقررات مالیاتی

اياي، به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمهدر صورت برخورداري از پوشش بیمه–د 
شوند.دریافتی محکوم می

اي، به پرداخت جریمه معادل پوشش در صورت برخورداري از پوشش بیمه–د 
شوند.دریافتی محکوم میايبیمه



١٠٧

قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور
)10/11/1395(مصوب 

مالحظات)98مهر(الیحه اصالح برخی قوانین و مقررات مالیاتی

توسعه سرزمین و نظارت بر اجراي آن منظور استقرار نظام راهبري . به32ماده
با مسؤولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با » عالی آمایش سرزمینشوراي«

شود:وظایف زیر تشکیل می
الف .

. بررسی و نظارت بر اجراي نظام راهبري توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان و 1
اجزاي آن

ها و طرحهاي توسعه ر بر تهیه برنامهتصویب، هماهنگی و نظارت مستم. بررسی، 2
اي و استانیسرزمین در سطوح ملی، منطقه

یاي و استانهاي اجرائی آمایش سرزمین و اسناد آمایش ملی، منطقه. بررسی برنامه3
و اي. نظارت بر اجراي اصول و ضوابط ملی آمایش سرزمین در سطوح ملی، منطقه4

ربطاجرائی ذياستانی و ارزیابی عملکرد دستگاههاي 
اي تنظیم وگونههاي عملیاتی خود را به. دستگاههاي اجرائی مکلفند برنامه1تبصره

هاي آمایش سرزمین فراهم آید.گیرياجراء کنند که زمینه تحقق جهت
. نظارت بر اجراي مصوبات شورا بر عهده دبیرخانه (سازمان برنامه و بودجه 2تبصره

براي انجام وظایف خود نسبت به تشکیل کارگروههاي تواند کشور) است. شورا می
موضوعی یا موضعی اقدام کند.

ارتند عب. ترکیب اعضاي شورا عالوه بر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور3تبصره
از: وزیران کشور، اطالعات، جهاد کشاورزي، امور اقتصادي و دارایی، راه و 

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و شهرسازي، دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و
جمهورنظر شاغل در دستگاههاي اجرائی به انتخاب رئیسسه نفر صاحب

هاي سیاستهاي آمایش سرزمین هموارهریزي. دولت موظف است در برنامه4تبصره
خشکی و دریایی را توأماً لحاظ نماید.

منظور استقرار نظام راهبري توسعه سرزمین و نظارت بر اجراي آن . به32ماده
با مسؤولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با » عالی آمایش سرزمینشوراي«
شود:ظایف زیر تشکیل میو

الف .
. بررسی و نظارت بر اجراي نظام راهبري توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان و 1

اجزاي آن
ها و طرحهاي توسعه تصویب، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه برنامه. بررسی، 2

اي و استانیسرزمین در سطوح ملی، منطقه
یاي و استانسرزمین و اسناد آمایش ملی، منطقههاي اجرائی آمایش . بررسی برنامه3
و اي. نظارت بر اجراي اصول و ضوابط ملی آمایش سرزمین در سطوح ملی، منطقه4

ربطاستانی و ارزیابی عملکرد دستگاههاي اجرائی ذي
اي تنظیم وگونههاي عملیاتی خود را به. دستگاههاي اجرائی مکلفند برنامه1تبصره

هاي آمایش سرزمین فراهم آید.گیريمینه تحقق جهتاجراء کنند که ز
. نظارت بر اجراي مصوبات شورا بر عهده دبیرخانه (سازمان برنامه و بودجه 2تبصره

تواند براي انجام وظایف خود نسبت به تشکیل کارگروههاي کشور) است. شورا می
موضوعی یا موضعی اقدام کند.

ارتند عبیس سازمان برنامه و بودجه کشور. ترکیب اعضاي شورا عالوه بر رئ3تبصره
از: وزیران کشور، اطالعات، جهاد کشاورزي، امور اقتصادي و دارایی، راه و 
شهرسازي، دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و 

جمهورنظر شاغل در دستگاههاي اجرائی به انتخاب رئیسسه نفر صاحب
هاي سیاستهاي آمایش سرزمین هموارهریزيموظف است در برنامه. دولت 4تبصره

خشکی و دریایی را توأماً لحاظ نماید.
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قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور
)10/11/1395(مصوب 

مالحظات)98مهر(الیحه اصالح برخی قوانین و مقررات مالیاتی

سواحل مکران ب . در اجراي آمایش سرزمینی دولت مکلف است به منظور توسعه
هاي نظامی، (جنوب شرق کشور) جهت استقرار، ساماندهی، احداث زیرساخت

الزم را در ایران اعتباراتفرهنگی و رفاهی نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی
بودجه ساالنه کشور لحاظ کند.

گذاري صنعتی و معدنی کشور، اقدامات زیر منظور تسهیل و تشویق سرمایهپ . به
شود:دولت انجام میتوسط 

باشد هایی که نرخ بیکاري آنها باالتر از میانگین نرخ بیکاري کشور می. شهرستان1
شوند. این مناطق با پیشنهاد سازمانعنوان مناطق غیربرخوردار از اشتغال تعریف میبه

برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران 
شود.اول و نیز ششم هر دهه تعیین میدر سال

. دولت موظف است مشوقهاي الزم جهت ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاري و 2
عمل آورده و اعتبارات مورد نیاز آن را در ایجاد کارورزي بیکاران در این مناطق را به

لوایح بودجه ساالنه منظور کند.
دماتی در مناطق غیربرخوردار از . معافیت مالیاتی واحدهاي صنعتی، معدنی و خ3

هاي منظورشده در مناطق آزاد تجاري . صنعتی اعمال کند. اشتغال را به میزان معافیت
توسعه واحد و نیز تولید کاالي جدید در این واحدها به میزان سهم خود مشمول این 

باشند.حکم می

خام و گاز ) از درآمد حاصل از صادرات نفت %3درصد(ت . دولت مکلف است سه
خیز و گازخیز که سهم هر استان هاي نفتسوم به استانطبیعی را به ترتیب یک

براساس سهم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبیعی 
یافته که براساس هاي مناطق کمترتوسعهگردد و دوسوم به شهرستانتعیین می

شور توسط سازمان برنامه و بودجه کنیافتگی به تفکیک شهرستان شاخصهاي توسعه

ب . در اجراي آمایش سرزمینی دولت مکلف است به منظور توسعه سواحل مکران 
هاي نظامی، (جنوب شرق کشور) جهت استقرار، ساماندهی، احداث زیرساخت

الزم را در ایران اعتباراترتش جمهوري اسالمیفرهنگی و رفاهی نیروي دریایی ا
بودجه ساالنه کشور لحاظ کند.

گذاري صنعتی و معدنی کشور، اقدامات زیر منظور تسهیل و تشویق سرمایهپ . به
شود:توسط دولت انجام می

باشد هایی که نرخ بیکاري آنها باالتر از میانگین نرخ بیکاري کشور می. شهرستان1
شوند. این مناطق با پیشنهاد سازمانناطق غیربرخوردار از اشتغال تعریف میعنوان مبه

برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران 
شود.در سال اول و نیز ششم هر دهه تعیین می

. دولت موظف است مشوقهاي الزم جهت ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاري و 2
عمل آورده و اعتبارات مورد نیاز آن را در اد کارورزي بیکاران در این مناطق را بهایج

لوایح بودجه ساالنه منظور کند.

د.شوحذف می 3بند . 3

) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز %3درصد(ت . دولت مکلف است سه
خیز و گازخیز که سهم هر استان هاي نفتسوم به استانطبیعی را به ترتیب یک

براساس سهم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبیعی 
یافته که براساس عههاي مناطق کمترتوسگردد و دوسوم به شهرستانتعیین می

نیافتگی به تفکیک شهرستان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور شاخصهاي توسعه
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قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور
)10/11/1395(مصوب 

مالحظات)98مهر(الیحه اصالح برخی قوانین و مقررات مالیاتی

هاي سنواتی اختصاص دهد. این شود، جهت اجراي برنامه عمرانی بودجهتعیین می
وجب کاهش یابد و منیافته اختصاص میخیز و مناطق توسعهاعتبار صرفاً به مناطق نفت

شود.سهم اعتبارات استانی این مناطق نمی
شنهاد قانون به پیماه پس از ابالغ اینف مدت ششنامه اجرائی این ماده ظرتبصره . آیین

رسد.سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیرخانه) به تصویب هیأت وزیران می

هاي سنواتی اختصاص دهد. این شود، جهت اجراي برنامه عمرانی بودجهتعیین می
وجب کاهش یابد و منیافته اختصاص میخیز و مناطق توسعهاعتبار صرفاً به مناطق نفت

شود.نی این مناطق نمیسهم اعتبارات استا
شنهاد قانون به پیماه پس از ابالغ ایننامه اجرائی این ماده ظرف مدت ششتبصره . آیین

رسد.سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیرخانه) به تصویب هیأت وزیران می

45ماده
ها و بدهیهاي ارزي بانک توسعه صادرات الف . سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی

گذاري خارجی ایران مشمول سرمایهایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت
مالیات با نرخ صفر است.

ب . سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.

45ماده
ها و بدهیهاي ارزي بانک توسعه صادرات الف . سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی

گذاري خارجی ایران مشمول سرمایهندوق ضمانت صادرات ایران و شرکتایران، ص
مالیات با نرخ صفر است.

.شودب. بند ب حذف می

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور
)1/2/1394(مصوب 

مالحظات)98(مهرالیحه اصالح برخی قوانین و مقررات مالیاتی

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس ـ شرکت27ماده  
موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران که از محل آورده نقدي یا 
مطالبات حال  شده سهامداران افزایش سرمایه می دهند، از پرداخت حق تمبر 

.عاف می باشند) قانون مالیات هاي مستقیم و تبصره  آن م48موضوع ماده (

دشوحذف می -27ماده 
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مالحظات)98مهر(الیحه اصالح برخی قوانین و مقررات مالیاتیو اصالحات بعدي آن27/2/1377قانون معادن مصوب 
برداري باید درصدي از بهاي دارنده پروانه بهره-) 1394/2/1اصالحی (-14ماده 

صورت استخراج شده یا سر معدن بهماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در 
شده یا فرآوري شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت آراییکانه

عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت صنعت، معدن و تجارت به 
پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل موثري 

آرایی، یت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانههمچون محل و موقع
بردار در وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره

شود. درآمدهاي حاصل از اجراي این ماده اجرائی این قانون مشخص مینامه آیین
.گرددداري کل کشور منظور میحساب خزانهبه

مبناء قیمت پایه ماده معدنی به منظور تعیین -) 1390/8/22(اصالحی 1تبصره 
) این قانون 10حقوق دولتی در ماده معادنی که از طریق مزایده مـوضوع ماده (

.شودنامه اجرائی تعیین میشود، در آیینواگـذار می

آرایی درصد یادشده براي میزان ماده معدنی کانه-) 1390/8/22(اصالحی 2تبصره 
برداري معادن که اقدام به شده فقط براي دارندگان پروانه بهرهرآوري شده یا ف

شود. در غیر این نمایند، تعیین میآرایی یا فرآوري ماده معدنی میعملیات کانه
صورت بهاي ماده معدنی مستخرجه در سر معدن براي تعیین درصد مذکور مالك 

.است

ي دارندگان اجازه برداشت، حقوق دولتی برا-) 1390/8/22(اصالحی 3تبصره 
میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت است. بررسیهاي آزمایشگاهی و 

.کاربردي تا میزان یک تن از پرداخت حقوق یاد شده معاف است

دولت مکلف است درآمد حاصل از اجراي این -) 1390/8/22(الحاقی 4تبصره 
ر نماید تا حداقل شصت و پنج درصد ساله در بودجه ساالنه منظوماده را همه 

) آن در چهارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستاي اجراي بهینه 65%(

برداري باید درصدي از بهاي دارنده پروانه بهره-) 1394/2/1اصالحی (-14ماده 
صورت استخراج شده یا ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به

وزارت شده یا فرآوري شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیصآراییکانه
عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت صنعت، معدن و تجارت به 

پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل موثري 
آرایی، همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه

بردار در ات و سود ترجیحی بهرهوضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهد
شود. درآمدهاي حاصل از اجراي این ماده بهاجرائی این قانون مشخص مینامه آیین

.گرددداري کل کشور منظور میحساب خزانه

مبناء قیمت پایه ماده معدنی به منظور تعیین حقوق -) 1390/8/22(اصالحی 1تبصره 
) این قانون واگـذار 10ایده مـوضوع ماده (دولتی در ماده معادنی که از طریق مز

.شودنامه اجرائی تعیین میشود، در آیینمی

آرایی درصد یادشده براي میزان ماده معدنی کانه-) 1390/8/22(اصالحی 2تبصره 
برداري معادن که اقدام به عملیات شده فقط براي دارندگان پروانه بهرهشده یا فرآوري 

شود. در غیر این صورت بهاي نمایند، تعیین میري ماده معدنی میآرایی یا فرآوکانه
.ماده معدنی مستخرجه در سر معدن براي تعیین درصد مذکور مالك است

حقوق دولتی براي دارندگان اجازه برداشت، -) 1390/8/22(اصالحی 3تبصره 
ومیانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت است. بررسیهاي آزمایشگاهی

.کاربردي تا میزان یک تن از پرداخت حقوق یاد شده معاف است

دولت مکلف است درآمد حاصل از اجراي این ماده -) 1390/8/22(الحاقی 4تبصره 
) آن %65ساله در بودجه ساالنه منظور نماید تا حداقل شصت و پنج درصد (را همه 

جراي بهینه تکالیف و در چهارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستاي ا
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تکالیف و ماموریتهاي توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت 
.صنعت، معدن و تجارت هزینه گردد

برداري بهینه بهرهبرداران معادنی که درجهت بهره-) 1394/2/1(اصالحی 5تبصره 
وري و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره

زیست در معدن مربوط اقدام نمایند، با تایید شوراي عالی معادن از پرداخت محیط
.باشند) حقوق دولتی معاف می%20حداکثر تا بیست درصد(

) از حقوق %15ت پانزده درصد (دولت مکلف اس-) 1390/8/22(الحاقی 6تبصره 
یاد به طوري که تمام اعتباردولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، 

شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن 
.در آن واقع شده، اختصاص یابد

پروانه بنا به درخواست میزان استخراج مندرج در -) 1390/8/22(الحاقی 7تبصره 
بردار و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل افزایش یا کاهش است. بهره

گردد وحقوق دولتی براساس آخرین اصالحات به میزان مندرج در پروانه اخذ می
برداري، خارج از ید و در مواردي که عدم استخراج به میزان مندرج در پروانه بهره

تواند برابر میزان استخراج اشد، با تایید شوراي عالی معادن میبردار باراده بهره
.واقعی محاسبه گردد

مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج -) 1394/2/1(الحاقی 8تبصره 
.شودمشمول معافیت مالیات از صادرات نمی

دولت اجازه قیمت گذاري مواد معدنی -) 1394/2/1(الحاقی 9تبصره 
شود را نداشته و مالك تعییني که در بازار رقابتی تولید و عرضه میغیرانحصار

.قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود

هاي برداران معادنی که جهت پژوهشبهره-) 1394/2/1(الحاقی 10تبصره 
لم سازي مصرف انرژي یا تولید عوري، فناوري، بهینهکاربردي به منظور ارتقاي بهره

ي مواد معدنی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معدن و فرآور

ماموریتهاي توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن 
.و تجارت هزینه گردد

برداري بهینه و برداران معادنی که درجهت بهرهبهره-) 1394/2/1(اصالحی 5تبصره 
طوري و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیصیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره

زیست در معدن مربوط اقدام نمایند، با تایید شوراي عالی معادن از پرداخت حداکثر 
.باشند) حقوق دولتی معاف می%20تا بیست درصد(

) از حقوق %15دولت مکلف است پانزده درصد (-) 1390/8/22(الحاقی 6تبصره 
ار یاد مام اعتببه طوري که تدولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، 

شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در 
.آن واقع شده، اختصاص یابد

میزان استخراج مندرج در پروانه بنا به درخواست -) 1390/8/22(الحاقی 7تبصره 
وق قبردار و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل افزایش یا کاهش است. حبهره

گردد و در مواردي دولتی براساس آخرین اصالحات به میزان مندرج در پروانه اخذ می
دار بربرداري، خارج از ید و اراده بهرهکه عدم استخراج به میزان مندرج در پروانه بهره

.تواند برابر میزان استخراج واقعی محاسبه گرددباشد، با تایید شوراي عالی معادن می

می گردد.حذف8تبصره 

دولت اجازه قیمت گذاري مواد معدنی غیرانحصاري -) 1394/2/1(الحاقی 9تبصره 
شود را نداشته و مالك تعیین قیمت عرضه و که در بازار رقابتی تولید و عرضه می

.تقاضا خواهد بود

هاي کاربردي برداران معادنی که جهت پژوهشبهره-) 1394/2/1(الحاقی 10تبصره 
سازي مصرف انرژي یا تولید علم در حوزه وري، فناوري، بهینهبه منظور ارتقاي بهره

معدن و فرآوري مواد معدنی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد 
آمورش عالی و پژوهشی (داراي دانشجو در مقاطع ها و مراکز قرارداد با دانشگاه
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ها و مراکز آمورش عالی و پژوهشی (داراي دانشجو اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه
کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می

.باشند) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف می10%(

نامه اجرایی این تبصره حداکثر طرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ آن توسط آیین
هاي صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوري به تصویب وزارتخانه

.رسدهیات وزیران می

) این 8مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره (-) 1394/2/1(الحاقی 11تبصره 
.شودمعادن و تصویب شوراي اقتصاد تعیین و ابالغ میماده با پیشنهاد شوراي عالی

) و %10کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (تحصیلی تکمیلی) می
.باشندحداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف می

نامه اجرایی این تبصره حداکثر طرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ آن توسط آیین
عدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوري به تصویب هیات هاي صنعت، موزارتخانه

.رسدوزیران می

حذف می گردد-11تبصره 
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 ( ج) الیحه اصالح برخی قوانین و قررات مالیاتی : بند (ز) جزء
 می باشد.1399ابتداي سال تاریخ اجراي این قانون به استثناي مواردي که در همین قانون ترتیب دیگري براي ان مقرر شده است، از


