
 (۴۹۳۱/۴۱/۹۴ )مصوب اصالحات آخرین با مستقيم های ماليات قانون

  

 مطالب فهرست

 پيشگفتار

 ۴۹۳۱/۴۱/۹۴ مصوب اصالحات آخرین با مستقيم هایماليات قانون اول: بخش

 ماليات مشمول اشخاص اول: باب

 دارایی بر ماليات دوم: باب

 امالك ساالنه ماليات اول: فصل

 خالی مسكونی مستغالت ماليات دوم: فصل

 بایر اراضی بر ماليات :سوم فصل

 ارث بر ماليات چهارم: فصل

 تمبر حق پنجم: فصل

 درآمد بر ماليات سوم: باب

 امالك درآمد بر ماليات -اول فصل

 كشاورزی بردرآمد ماليات دوم: فصل

 حقوق بردرآمد ماليات سوم: فصل

 مشاغل بردرآمد ماليات -چهارم فصل

 حقوقی اشخاص بردرآمد ماليات پنجم: فصل
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 اتفاقی درآمد ماليات ششم: فصل

 مختلف منابع از یناش درآمد جمع بر ماليات هفتم: فصل

 مختلفه مقررات در چهارم: باب

 هامعافيت اول: فصل

 استهالك و قبول قابل هایهزینه -دوم فصل

 مالياتی ضرایب و قرائن -سوم فصل

 عمومی مقررات -چهارم فصل

 مؤدیان وظایف پنجم: فصل

 ثالث اشخاص وظایف ششم: فصل

 مالياتی وجرایم تشویقات هفتم: فصل

 ابالغ هشتم: فصل

 ماليات وصول  نهم: فصل

 مالياتی مراجع و تشخيص سازمان پنجم: باب

 آنها اختيارات و وظایف و ماليات يصتشخ مراجع اول: فصل

 رسيدگی ترتيب دوم: فصل

 مالياتی اختالف حل مرجع سوم: فصل

 آن اختيارات و وظایف و مالياتی عالی شورای چهارم: فصل

 آن اختيارات و وظایف و مالياتی انتظامی عالی هيأت پنجم: فصل
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 آن اختيارات و وظایف و مالياتی انتظامی دادستانی ششم: فصل

 پیشگفتار

باشهههد  آگاهی از قوانين و مقررات برای عموم شههههروندان و مأموران مجری قوانين از اهميت زیادی برخوردار می

آشههنایی شهههروندانج موجب ااال  از حقوق و تكاليف قانونی خود گردیدا و امكان برخورداری از مزایای قانونی و 

الی و های مها از قبيل جریمهر باعث كاهش هزینهگردد و از ارفی دیگسهههایر تسههههيالت قانونی برای آنان فراهم می

 های كيفری خواهد بود مجازات

مندی مردمج كاهش فرایندهای همچنين آگاهی مأموران مجری قانونج از مقررات مربواه موجب افزایش رضهههایت

 باشد های اداری میاجرایی و به تبع آن كاهش هزینه

خش حقوق عمومی در هر كشهههوری بودا و به دليل دامنه وسهههيع اجرایی و قوانين مالياتی از جمله مهمترین قوانين ب

صحيح و به موقع  ست مؤدیان مالياتی و مأموران مجری قوانين ااال  كاملج  شمولين این مقرراتج الزم ا تعداد زیاد م

 از قوانين مصوب را داشته باشند 

ات آن و تجميع كلية قوانين جاری به منظور رسههانی قوانين مالياتی با آخرین اصههالحمجموعة حاضههر با هدف ااال 

شتمل بر قانون ماليات ست و م سان كليه كاربران تهيه گردیدا ا سی آ ستر صوب د ستقيم م صالحات  ۴۹۱۱های م با ا

 پذیر و ارتقای نظام مالی كشور و قانون الحاق برخی مواد به قانونبعدی و احكام مالياتی قانون رفع موانع توليد رقابت

كل كشههور و سههایر  ۴۹۳۱و قانون برنامه پنجم توسههعه و قانون بودجه سههال ( ۲شههی از مقررات مالی دولت )تنظيم بخ

 باشد قوانين دارای احكام مالياتی می
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به تصویب نهایی مجلس شورای اسالمی رسيدا  ۹۴/۱/۴۹۳۱های مستقيم كه در تاریخ آخرین اصالحيه قانون ماليات

صالحی به صالحيه اخيرج متون ا ست و نظر به اهميت ا صورتا شدن به  شخص  ته نگارش یاف «رنگ پر» منظور م

رایج اجتناب گردد  لكن از  اسهههت و در تأليف مجموعه نهایت سهههعی و كوشهههش به عمل آمدا كه از اشهههتباهات

گردد كه در صورت مشاهدا هرگونه اشتباا و سایر كم و كاستی در مجموعهج موارد را خوانندگان محترم استدعا می

 به ناشر محترم یا گردآورندگان ااال  دهند 

  

 مالیات مشمول اشخاص اول: باب

 

(i) ۴مادا 

 باشند:اشخاص زیر مشمول پرداخت ماليات می

سبت به اموال یا امالك خود واقع در ایران ابق مقررات  كلية -۴ شخاص حقيقی یا حقوقی ن مالكين اعم از ا

 باب دوم 

هر شههخص حقيقی ایرانی مقيم ایران نسههبت به كلية درآمدهایی كه در ایران یا خار  از ایران تحصههيل  -۲

 نماید می

 كند آمدهایی كه در ایران تحصيل میهر شخص حقيقی ایرانی مقيم خار  از ایران نسبت به كلية در -۹

 د نمایهر شخص حقوقی ایرانی نسبت به كلية درآمدهایی كه در ایران یا خار  از ایران تحصيل می  -۱



د و نمایهر شههخص غير ایرانی )اعم از حقيقی یا حقوقی( نسههبت به درآمدهایی كه در ایران تحصههيل می -۵

گذا بت وا با كه  به درآمدهایی  بت  مات و همچنين نسههه یا دادن تعلي یا سهههایر حقوق خود و  يازات  ری امت

سينمایی )كه به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگرهای فنی و یا واگذاری فيلمكمك  آنها ایدع  های 

  كندمی تحصيل ایران از( گرددمی

(ii مادة)۲ 

 های موضو  این قانون نيستند:اشخاص زیر مشمول پرداخت ماليات

 ها و مؤسسات دولتی؛وزارتخانه -۴

 شود هایی كه بودجة آنها وسيلة دولت تأمين میدستگاا -۲

 هاشهرداری -۹

 و )ره( خمین  امام حضالالرت طرف از معافیت مجوز دارای اسالالالم  انقالب نهادهای و بنیادها -۴

 (۴۹۳۴ رهبری)الحاق  معظم مقام

صرة سرمایشركت -۴ تب سمتی از  شخاص و مؤسسههایی كه تمام یا ق های مذكور در بندهای فوق ه آنها متعلق به ا

بور از های مزباشدج سهم درآمد یا سود آنها مشمول حكم این مادا نخواهد بود  حكم این تبصرا مانع استفادة شركت

 های مقرر در این قانونج حسب موردج نيست معافيت



سایر فعاليت های اقتصادی از قبيلدرآمدهای حاصل از فعاليت -۲ تبصرة های صنعتیج معدنیج تجاریج خدماتی و 

صيل میفعاليت شركت نيز تح ضو  این ماداج كه به نحوی غير از اریق  شخاص مو دج در هر شوهای توليدی برای ا

 این قانون مشمول ماليات خواهد بود ( ۴۴۵اور جداگانه به نرخ مذكور در مادة )مورد به

موارد نسهههبت به سههههم فعاليت مذكور مكلف به انجام دادن تكاليف مربو  ابق گونه مسهههنوالن ادارة امور در این

مقررات این قانون خواهند بودج در غير اینصورت نسبت به پرداخت ماليات متعلق با مؤدی مسنوليت تضامنی خواهند 

 داشت 

 شد. حذف -۹ تبصرة

 باب دوم: ماليات بر دارایی(۵

 فصل اول: ماليات ساالنه امالك

 (۴۹۳۴/۴۴/۲۲حذف شدا است  )مصوب  -۳ تا ۹ مواد

 فصل دوم: ماليات مستغالت مسكونی خالی

 (۴۹۳۴/۴۴/۲۲حذف شدا است  )مصوب  -۴۴  و ۴۱ مواد

 فصل سوم: ماليات بر اراضی بایر 

 (۴۹۳۴/۴۴/۲۲حذف شدا است  )مصوب  -۴۱ تا ۴۲ مواد

  



 فصل چهارم: ماليات بر ارث

(i مادة)(۴۹۳۱/۴۱/۹۴ )اصالحی ۴۲ 

 به د،یابم  انتقال فرضالال  یا واقع  فوت از اعم شالالخ  فوت نتیجه در كه های دارای  و اموال

 است: مالیات مشمول زیر شرح

سبت  1 شاركت اوراق بانك ، هایسپرده به ن ستثنای به بهادار اوراق سایر و م  در مندرج موارد ا

شركه سهم و سهام سود همچنین و آنها به تعلقم سودهای و ماده این (۲) بند  ثبت ختاری تا ال

 (.۹۳) درصد سه نرخ به آنها به تحویل و پرداخت یا و وراث نام به انتقال

  تبصره در مذكور هاینرخ برابر (۵/۴) نیم و یك آنها تقدم حق و الشركه سهم و سهام به نسبت  2

 نام هب انتقال ثبت تاریخ در مزبور مقررات طبق قانون این مكرر( ۴۴۹) ماده و (۴۴۹) ماده (۴)

 وراث.

سبت  3 ص آنها به مذكور بندهای در كه مال  حقوق و اموال سایر و االمتیازحق به ن شده ریحت  ن

 وراث. نام به انتقال ثبت یا تحویل تارخ در روز ارزش (۴۱۳) درصد ده نرخ به است،

 بهای (۲۳) درصالالد دو نرخ به هوای  و دریای  زمین ، موتوری، نقلیة وسالالایل انواع به نسالالبت  4

 وراث. نام به انتقال ثبت تاریخ در كشور مالیات  امور سازمان توسط اعالم 

 (۵۳) ماده در مذكور هاینرخ برابر (۵/۴) نیم و یك محل واگذاری حق و امالك به نسالالبت  5

 حسالالب واگذاری حق روز ارزش مأخذ به یا و امالك مالت معا ارزش مأخذ به قانون این

 وراث. نام به انتقال ثبت تاریخ در مورد،

 است دهش واقع كشور از خارج در كه ایران  متوفای به متعلق هایدارای  و اموال به نسبت  6

 داختپر هادارای  و اموال وقوع محل دولت به بابت آن از كه ارث  بر مالیات كسالالر از پس



سبه مأخذ كه ماترك ارزش (۴۱۳) درصد ده نرخ به ستا شده  كشور در ارث بر مالیات محا

ست. گرفته قرار مال وقوع محل شور در ارث بر مالیات شمول عدم صورت در ا  هب مزبور ك

 وارث. نام به تحویل یا انتقال روز ارزش مأخذ

صره سبه -۴ تب   ونقان این شدن االجراالزم از قبل متوفیان مورد در ارث بر مالیات اخذ و محا

 این حكم مولمش باشد، نشده یا شده تشكیل آنها برای مالیات  پرونده اینكه از اعم (۴/۴/۴۹۳۵)

 بود. نخواهد ماده

 وراث كه صورت  در است. اول طبقه وراث به مربوط ماده این در مذكور هاینرخ -۲ تبصره

 د.ش خواهد برابر چهار و دو ترتیب به ماده این در مذكور هاینرخ باشند، سوم و دوم طبقات

صره شند، خارج  تبعه وراث، و متوف  كه صورت  در -۹ تب  هك متوف  هایدارای  و اموال با

 بود. خواهد اول طبقه وراث نرخ به مالیات مشمول است، قعوا ایران در

 را ماده این (۵) و (۴) ،(۲) بندهای موضوع اموال از خود سهم وراث كه مواردی در -۴ تبصره

 مشمول صل،ف این شرح به ارث بر مالیات بر عالوه دهند، انتقال دیگر وراث یا ثالث اشخاص به

 بود. دخواهن مربوط فصول مقرارت طبق مالیات

 و مال  نهادهای سالالایر و هابانك با تملیك شالالرط به اجاره عقود از ناشالال  حقوق -۵ تبصالالره

سبت اعتباری، صه به ن ساس بر امالك اعیان و عر  نام به تقالان ثبت تاریخ در معامالت  ارزش ا

 شد. خواهد محاسبه وراث

(ii مادة)۴۳ 

 شوند:وراث از نظر این قانون به سه ابقه تقسيم می



 وراث ابقة اول كه عبارتند از: پدرج مادرج زنج شوهرج اوالد و اوالد اوالد  -۴

 وارث ابقة دوم كه عبارتند از: اجدادج برادرج خواهر و اوالد آنها  -۲

 وراث ابقة سوم كه عبارتند از: عموج عمهج داییج خاله و اوالد آنها  -۹

(iii مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ مصوب )اصالحی حذف شدند  – ۲۴و مادة  ۴۳ 

(ivمادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی ۲۴ 

 به یا و سالاللب آنها مالكیت خاص، احكام یا قوانین طبق و باشالالد متوف  ماترك جزء كه اموال 

 مزبور اشخاص تأیید با گیرد، قرار قانون این (۲) ماده موضوع اشخاص اختیار در بالعوض صورت

 آن ارزش شود، داده عوض  لكیتما سلب بابت كه صورت  در و خارج ارث بر مالیات شمول از

 موضوع ارث بر مالیات مشمول اموال جزء باشد، كمتر كدام هر شده مالكیت سلب اموال یا عوض

 بود. خواهد مالیات مشمول و محسوب قانون این (۴۱) ماده در مربوط هایردیف

(v) (۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی حذف شد  - ۲۲مادة 

(vi مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی حذف شد  – ۲۹ 

(viiمادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی ۲۱ 

 است: خارج فصل این مالیات شمول از زیر اموال

وجوا بازنشستگی و وظيفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمتج مطالبات مربو  به خسارت اخرا ج  -۴

سات وا پرداختی توسط مؤسهای اجتماعی و نيز وجبازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفادا نشدا و بيمه

 ج خسهههارت فوت و همچنين دیه وزندگ  و عمر هایبیمه انواع گذار و یا كارفرما از قبيلبيمه یا بيمه

 گردد مانند آنها حسب مورد كه یكجا و یا بطور مستمر به ورثة متوفی پرداخت می



قرارداد ( ۵۴و مادا ) ۴۹۱۴دین ماا قرارداد وین مورخ فرور ۹۳مادة  ۱اموال منقول متعلق به مشهههمولين بند  -۲

با رعایت شههرایط  ۴۹۵۹قرارداد وین مورخ اسههفند ماا ( ۹۳مادة )( ۱و بند ) ۴۹۱۲وین مورخ اردیبهشههت ماا 

 مقرر در قرارداد مزبور با شر  معاملة متقابل 

ا حبس واقع این قانون مورد وقف یا نذر ی( ۲های مذكور در مادة )ها و مؤسههسهههاموالی كه برای سههازمان -۹

 های مذكور ها و مؤسسهگردد به شر  تأیيد سازمان

 متوف . سكونت محل البیتاثاث -۴

(viii مادة)۲۵ 

صل نخواهند  ضو  این ف شمول ماليات بر ارث مو سالمی م شهدای انقالب ا سبت به اموال  وراث ابقات اول و دوم ن

 بود 

احراز شهههادت برای اسههتفادا از مقررات این مادا منو  به تأیيد یكی از نيروهای مسههلح جمهوری اسههالمی ایران و یا 

 باشد بنياد شهيد انقالب اسالمی حسب مورد می

(ix مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی ۲۱ 

 كسالالر منظور به موظفند آنها قانون  نمایندة یا قیم یا امین یا ول  یا مجتمعاً( یا )منفرداً متوف  وراث

 شرع  قواعد حدود در عبادی و مال  واجبات و عادات و عرف حدود در دفن و كفن هایهزینه

  فوت تاریخ از سالالال یك ظرف قانون، این (۴۱) ماده موضالالوع ماترك از متوف  محقق دیون و

 و طالباتم تصالالریح و فوت زمان روز ارزش تعیین با ماترك اقالم كلیه حاوی ایاظهارنامه متوف 



 انضمام به شودم  تهیه كشور مالیات  امور سازمان طرف از كه مخصوص  نمونه فرم طبق هابده 

 نماید: تسلیم دارصالحیت مالیات  امور اداره به زیر مدارك

 متوف . مطالبات و ها بده  به مربوط اسناد شدة گواه  تصویر یا رونوشت -۴

 به سالالبتن متوف  مالكیت حق مثبت كه اوراق  كلیه شالالدة گواه  تصالالویر یا رونوشالالت -۲

 است. مال  حقوق و اموال

 باشد. دموجو نامهوصیت اگر متوف  نامهوصیت آخرین شده گواه  تصویر یا رونوشت -۹

 یرتصالالو یا رونوشالالت شالالود داده ول  یا مقی یا وكیل طرف از اظهارنامه كه صالالورت  در -۴

 نامه. قیم یا وكالتنامه شدة گواه 

 ربطذی مراجع از فوت گواه  تصویر یا رونوشت -۵

 به و رسالالیدگ  را مقرر مهلت در تسالاللیم  اظهارنامه اسالالت مكلف مربوط مالیات  امور اداره

 كند: اقدام زیر شرح

 اجباتو متوف ، محقق دیون از ركمت متوف  ماترك كلیه روز ارزش كه صالالورت  در -الف

نه و عبادی و مال  یات مشالالمول متوف  هایدارای  و اموال باشالالالد، دفن و كفن هزی  مال

ضوع ضوع پرداخت  هایمالیات و شد نخواهد قانون این (۴۱) ماده مو  این (۴۱) ماده مو

 شد. خواهد مسترد كننده پرداخت به مثبته مدارك و اسناد ارائه با قانون

شتر ماترك روز ارزش كه رت صو در -ب  بادیع و مال  واجبات متوف ، محقق دیون از بی

 و اموال روز ارزش از ترتیب به مزبور موارد صورت این در باشد، دفن و كفن هایهزینه و

 مازاد و كسالالر قانون این (۴۱) ماده (۵) و (۴) ،(۹) ،(۲) ،(۴) بندهای موضالالوع هایدارای 

 اضالالافه و شالالد خواهد مالیات مشالالمول مزبور ماده در رمقر مأخذ به مورد حسالالب ماترك



 پرداخت به مثبته مدارك و اسناد ارائه با قانون این (۴۱) ماده موضوع پرداخت  هایمالیات

 شد. خواهد مسترد كننده

 یاتمال مشمول )ب( و )الف( بندهای مطابق آن از بخش  یا ماترك كل كه صورت  در -ج

 یا انتقال ای ثبت بودن بالمانع بر مبن  الزم گواه  اسالالت ظفمو مالیات  امور اداره نباشالالد،

شمول دارای  و اموال تحویل یا پرداخت سب را وراث به متوف  غیرم  رد مذكور موارد ح

 نماید. صادر ربطذی مراجع عنوان به قانون این (۴۱) ماده

صره ستند متوف  بده  كه صورت  در -۴ تب سناد و مدارك به م  آن صالتا و دهبو قانون  مثبته ا

 بود. خواهد ماترك از كسر قابل گیرد قرار دارصالحیت مالیات  امور اداره تأیید مورد

 ورصد و هادارای  و اموال ارزیاب  رسیدگ ، نحوه مورد در ماده این اجرای  نامهآیین -۲ تبصره

 رسد.م  وزیران هیأت تصویب به و شودم  تهیه دارای  و اقتصادی امور وزارت توسط گواه 

(x مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی  حذف شدند – ۹۲تا مادة  ۲۲ 

(xiمادة)۹۹ 

شور موظف سولی ایران در خار  از ك سه ماا از تاریخ ااال  از وقو  فوت اتبا  ایرانی مراتب مأموران كن اند ظرف 

را ضمن ارسال كلية ااالعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول یا غيرمنقول واقع در كشور محل مأموریت خودج با 

 به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعالم نمایند  تعيين مشخصات و ارزش آنهاج از اریق وزارت امور خارجه

صادی های امور اقتآئين نامة اجرایی این مادا ظرف شش ماا از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه - تبصره

 و دارایی و امور خارجه تهيه و به تصویب هيأت وزیران خواهد رسيد 



(xii مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی ۹۱ 

 و موالا قانون، این موضوع مربوط مالیات پرداخت گواه  اخذ از قبل نیستند مجاز زیر اشخاص

 به راجع ت معامال یا و ثبت آنها نام به یا و كنند تسالاللیم لهموصالال  یا وراث به را متوف  هایدارای 

 دهند: انجام مزبور هایدارای  و اموال

 و ولت د غیر عموم  هادهاین مؤسسات، ها،شركت اعتباری، و مال  مؤسسات سایر و هابانك  1

 مال وعن هر یا و جواهر یا سالالفته یا نقد وجوه كه دولت  غیر و دولت  حقوق  اشالالخاص سالالایر

 دارند. خود نزد متوف  از دیگر

 تثب لهموصالال  یا وراث اسالالم به را غیرمنقول مال كه موقع  امالك و اسالالناد ثبت ادارت  2

 نمایند.م 

سناد دفاتر  3 سم  ا سیم خواهندم  كه موقع  ر  و اموال هب راجع وراث معامله نوع هر یا نامهتق

 نمایند. ثبت را متوف  هایدارای 

 باشد.م  الشركهسهم یا سهام مالك آنها در متوف  كه های شركت  4

 مال  نهادهای سایر و گذاریسرمایه هایصندوق كارگزاری، هایشركت  5

 كشور. الكام و اسناد ثبت ادارات هایصندوق و دادگستری هایصندوق  6

شخاص ستثنای )به شده یاد بندهای در مذكور ا شخاص ا شخاص و (۱) و (۲) بندهای ا ضوع ا  مو

 مال ارزش معادل تا اینكه بر عالوه تخلف صالالورت در قانون( این (۲) ماده (۲) و (۴) بندهای

 مولمشالال دارند، تضالالامن  مسالالووولیت متعلق جرائم و مالیات پرداخت به نسالالبت وراث مشالالمول

 مؤسسات و هاشركت ها،بانك مورد در بود. خواهند نیز متعلق مالیات برابر دو میزان به ایجریمه

 داشت. خواهند تضامن  مسؤولیت نیز تخلف در وی معاونان و شركاء و متخلف دولت ،



 ازمانس كشور، امالك و اسناد ثبت ادارات دادگستری، احكام اجرای ادارات دادگستری، محاكم

ست  اداره و خیریه امور و اوقاف ستری، هایصندوق محجورین، و صغار سرپر  هایصندوق دادگ

سناد ثبت ادارات شور امالك و ا شخاص و ك ضوع ا  در قانون این (۲) ماده (۲) و (۴) بندهای مو

 ادرص متوف  هایدارای  و اموال خصوص در را حكم  خود قانون  وظایف حیطه در كه صورت 

 از پس مورد حسالالب روز ده مهلت ظرف را حكم آن تصالالویر یا رونوشالالت موظفند نمایند، اجراء یا

 كنند. ارسال كشور مالیات  امور سازمان به اجر، یا صدور

نان یه مقصالالر كارك خاص كل  یا حكم سالالالالار عدم صالالورت در مذكور، حقوق  اشالال

خذ عدم فاصالالالای ا ت ، م یا ل جازات بر عالوه ما فات به مربوط م ّ نون  و اداری تخل  قا

گاه خت به مكلف خود، به مربوط دسالالت قدی جزای پردا عادل ن  وارده خسالالالارت برابر دو م

شور مالیات  امور سازمان طرف از دعوی اقامه با دولت به ضای  مراجع حكم موجب به ك  یربطذ ق

 است. مجری نیز مذكور متخلفان معاونان و شركا مورد در حكم این  بود. خواهند

صره شور مالیات  امور سازمان -۴ تب ص  تواندم  ك شخا ضوع اموال كه را ا  (۴۱) ماده (۴) بند مو

 الیاتم وراث، به مزبور اموال تحویل یا پرداخت از قبل نماید مكلف دارند خود نزد را قانون این

 آن مابق  و واریز كشور مالیات  امور سازمان حساب به پرداخت از بعد ماه آخر تا و كسر را متعلق

شخاص صورت این در نمایند. پرداخت دیگر نفعانذی یا وراث به را ش مكلفند مذكور ا صاتم  خ

 اعالم شورك مالیات  امور سازمان به مذكور مدت ظرف را پرداخت  مبالغ و دیگر نفعانذی یا وراث

 كنند.

صره شنهاد به ماده این اجرای  نامهآیین -۲ تب صادی امور وزارت پی  شش تمد ظرف دارای  و اقت

 رسید. خواهد وزیران هیأت تصویب به قانون این تصویب از پس ماه



(xiii مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی حذف شدند  – ۹۲تا مادة  ۹۵ 

(xiv)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی ۹۳مادة 

صیت یا نذر موجب به كه اموال  سب و  ادهم در مذكور نرخ به شود،م  منتقل وراث به مورد ح

ستثنای به وراث غیر به كه ت صور در و قانون این (۴۱) شخاص ا  (۲۴) مادة (۹) بند در مذكور ا

 بود. خواهد اتفاق  درآمد بر مالیات مشمول شود منتقل قانون، این

 وقف ردمو مال آن كه مال  منافع همچنین و باشد وصیت یا نذر مورد مال ، منافع كه مواردی در

 قانون، این (۲۴) ماده (۹) بند در مذكور صاشخا استثنای به منافع از منتفع اشخاص است، حبس و

 بود. خواهند درآمد بر مالیات مشمول سال هر منافع به نسبت

 شده ع قط موص  فوت با وصیت كه بود خواهد مالیات مشمول وقت  وصیت مورد مال - تبصره

 باشد.

  

(xv مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی ۹۳ 

اند حداكثر ظرف كنندا و در مورد وصيتج وصی مكلفو نذر در مورد وقفج متولی و در مورد حبس و نذرج حبس

ای كه از ارف سازمان امور مالياتی ای روی نمونهسه ماا از تاریخ وقو  عقد یا فوت موصیج حسب موردج اظهارنامه

شور تهيه می سناد مربواه به ك ضمام ا صيت به ان شخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا و شود حاوی م

دار تسليم و رسيد دریافت دارندج ماليات متعلق را حداكثر ظرف سه ماا از تاریخ انقضای ارة امور مالياتی صالحيتاد

 مهلت تسليم اظهارنامه پرداخت كنند 



صره ضوع كه مواردی در - تب صیت یا نذر یا حبس یا وقف مو صادیق از و  این ۲۴ مادة (۹) بند م

 كنندهنذر و حبس یا متول ، یا واقف باشد اتفاق  بردرآمد مالیات فصل مقررات مشمول یا و قانون

ص  یا شخصات اندمكلف مورد حسب و صیت یا نذر یا حبس یا وقف مورد اموال م شخص و و  اتم

 ظرف ثراكحد و درج شودم  تهیه كشور مالیات  امور سازمان طرف از كه اینمونه روی را ذینفع

سلیم دار صالحیت مالیات  امور ادارة به موص  فوت یا عقد وقوع تاریخ از ماه سه مدت  و كنند ت

 دارند. دریافت رسید

(xvi) (۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی حذف شدند  – ۱۹تا مادة  ۱۴مادة 

  

  

 فصل پنجم: حق تمبر

(xvii مادة)۱۱ 

 شود ریال حق تمبر اخذ می( ۲۴۴شود در موقع چاپ دویست )ها چاپ میاز هر برگ چك كه از ارف بانك

(xviii مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی ۱۵ 

 شود:حق تمبر اخذ می هزار در نیم معادل  از اوراق مشروحة زیر نسبت به مبلغ آنها

 براتج فته الب )سفته( و نظایر آنها 

 ر در این مادا بابت كمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود حق تمبر مقر - تبصره



(xix) ۱۱مادة 

راق شههود )باسههتثنای اواز كلية اسههناد تجاری قابل انتقال كه در ایران صههادر و یا معامله و مورد اسههتفادا قرار دادا می

التجارا از قبيل بارنامة دریایی و سههبت به مالاین قانون( و اسههناد كاشههف از حقوق مالكيت ن ۱۳و  ۱۵مذكور در مواد 

ریال و بارنامه زمينی و صهههورت وضهههعيت مسهههافری یك ( ۵۴۴۴التجارا پنج هزار )هوایی و همچنين اوراق بيمة مال

  ایدب  های حمل و نقل مسههنول تنظيم دقيق بارنامه هسههتند وریال حق تمبر دریافت خواهد شههد  مؤسههسههه( ۴۴۴۴هزار)

حيح صههاحب كاال و سههایر ااالعات مربو  را در آن در  نمایند و نسههخ كافی اوراق مذكور را صهه نشههانی و هویت

 حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری كنند 

 شود:از اوراق و مدارك زیر به شرح مقرر در این تبصرا حق تمبر اخذ می -تبصرا 

شموالن كه به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظيفه معاف می -۴  شوندجاز كارت معافيت هر یك از م

 ریال ( ۴۴۴/۴۴بابت صدور كارت معافيت مذكورج مبلغ دا هزار )

 ریال ( ۴۴۴/۵۴از هرگونه گواهينامة رانندگی بين المللی مبلغ پنجاا هزار ) -۲

شمارااز هر پالك ترانزیت انوا  خودرو  -۹ صورت موقت وارد و همچنين از  سيله نقليه كه به  گذاری هر و

 ریال ( ۴۴۴/۲۴۴شود مبلغ دویست هزار )كشور می

 از گههواهههيههنههامههة رانههنههدگههی انههوا  خههودرو بههه ازای هههر سههههال مههدت اعههتههبههار مههبههلههغ یههك هههزار -۱

 ریال ( ۴۴۴۴)

 ریال ( ۴۴۴۴توسطه مبلغ یك هزار )آموزان دورا ابتداییج راهنمایی و ماز كارنامه و گواهينامة دانش -۵



از دانشههنامه و گواهی دانشههنامه كاردانیج كارشههناسههیج كارشههناسههی ارشههدج دكترا و باالتر مبلغ دا هزار  -۱

 ریال ( ۴۴۴/۴۴)

( ۴۴۴/۲۴های ابتداییج راهنمایی و متوسههطه خارجی مبلغ بيسههت هزار )از گواهی ارزش تحصههيلی دورا -۲

 ریال 

 ریال ( ۴۴۴/۵۴ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاا هزار )های فنی و حرفهصيلی دورااز گواهی ارزش تح -۳

( ۴۴۴/۲۴از پروانة مامایی یا مدرك تحصهههيلی دورة كاردانی و دندانكزشهههكی تجربی مبلغ بيسهههت هزار ) -۳

 ریال 

  راز پروانة مشههاغل پزشههكیج دندانكزشههكیج پيراپزشههكیج دامكزشههكی و داروسههازی مبلغ یكصههد هزا -۴۴

 ریال (۴۴۴/۴۴۴)

از جواز تأسهههيسج كارت شهههناسهههایی واحدهای توليدی و معدنیج كارت بازرگانیج پروانة وكالت و  -۴۴

سایر پروانه سی و  شنا صد هزار )كار صدور مبلغ یك سب و كارج بابت  ریال و بابت تجدید ( ۴۴۴/۴۴۴های ك

 ریال ( ۴۴۴/۵۴آنها مبلغ پنجاا هزار )

(xx مادة)۱۲ 

ها و مشههتریان آنها مبادله یا از ارف مشههتریان تعهد دها و اسههناد مشههابه آنها به شههرح زیر كه بين بانكاز كلية قراردا

 شود:هزار ریال حق تمبر اخذ می( ۴۴۴/۴۴شودج در صورتی كه در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشودج معادل دا )می

 برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری  -۴



های ها به نامهای تعهدآوری كه بانكقرارداد وام یا اعطای تسهيالت از هر نو  كه باشد و نيز اوراق و فرم -۲

 رسانند مختلف در موقع انجام معامالت به امضای مشتریان خود می

 های سرمایه گذاری قراردادهای انوا  سكردا -۹

ضای خود را به دیگری واگذار های بانكی كه در دفتر بانك تنظيم میوكالت نامه -۱ شتریان حق ام شود و م

 نمایند می

ا به هایی رشههود و ارفين تعهدات و مسههنوليتها و مشههتریان منعقد میقراردادهای دیگری كه بين بانك -۵

 شود گيرند و به امور مذكور در این مادا مرتبط میعهدا می

 ها های صادرا از ارف بانكضمانت نامه -۱

  رددگ صادر نامه ضمانت  صدور ضمانت نامه در صورتی كه تقاضا از ارف بانك قبول شدا و تقاضای -۲

 تههقههاضهههههای گشهههههایههش اعههتههبههار اسهههههنههادی بههرای داخههلههة ایههران یهها بههرای كشهههههورهههای -۳

 خههار  در صهههههورتههی كههه تههقههاضههههها از اههرف بههانههك قههبههول شهههههدا و اعههتههبههار اسهههههنههادی

 گشایش یابد 

(xxi مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی ۱۳ 

س شركتهمسهام و  شركه كلية  شركتال ستثنای  ضو  قانون تجارت به ا ساس ارهای ایرانی مو زش های تعاونی بر ا

( ۴۴۴ریال هم صد )( ۴۴۴مشمول حق تمبر خواهد بود  كسور صد ) هزار در نیم الشركه به قراراسمی سهام یا سهم

 شود ریال محسوب می



صرا  سهم -تب سهام و  شركتحق تمبر  شركه  شركت و در مورد افزایش ها باید ظال رف دو ماا از تاریخ ثبت قانونی 

ها از اریق ابطال تمبر پرداخت شههود  سههرمایه و سهههام اضههافی از تاریخ ثبت افزایش سههرمایه در ادارة ثبت شههركت

اند تا ميزانی كه حق تمبر آن پرداخت شدا هایی كه قبالً سرمایه خود را كاهش داداافزایش سرمایه در مورد شركت

 ستج مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود ا

(xxii مادة)۱۳ 

این قانون در ایران صههادر شههدا باشههد  ۱۳و  ۱۲و  ۱۱و  ۱۵در صههورتی كه اسههناد مشههمول حق تمبر موضههو  مواد 

صادر  سناد مذكور در خار  از كشور  صاق و ابطال نمایند و هر گاا ا صادركنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آنها ال

شود باید قبل از هر نو  امضاء اعم از ظهرنویسی یا معامله یا اولين شخصی كه اسناد مزبور را متصرف می شدا باشد

 قههههههههههههههههههههههههههههبههههههههههههههههههههههههههههولههههههههههههههههههههههههههههی یهههههههههههههههههههههههههههها

پرداخت به ترتيب فوق عمل نماید و در هر صورت كلية مؤسسات یا اشخاصی كه در ایران اسناد مذكور را معامله یا 

 حقوق مقرر خواهند بود نمایند متضامناً مسنول پرداخت دریافت یا تأدیه می

  

(xxiii مادة)۵۴ 

وزارت امور اقتصهههادی و دارایی مجاز اسهههت سهههفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشهههمول حق تمبر را چاپ و 

تواند در مواردی كه مقتضی بداند به جای الصاق و دردسترس متقاضيان بگذارد  وزارت امور اقتصادی و دارایی می

 نماید ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض ماليات اكتفا 



(xxiv مادة)۵۴ 

 در صورت تخلف از مقررات این فصلج متخلف عالوا بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد 

  

  

 باب سوم:ماليات بر درآمد(۱

  

 ماليات بر درآمد امالك -فصل اول

(i مادة)۵۲ 

درآمد شهههخص حقيقی یا حقوقی ناشهههی از واگذاری حقوق خود نسهههبت به امالك واقع در ایران پس از كسهههر 

 باشد های مقرر در این قانون مشمول ماليات بردرآمد امالك میمعافيت

(ii مادة)۵۹ 

دی و غير االجاراج اعم از نقگردد عبارت اسهههت از كل مالدرآمد مشهههمول ماليات امالكی كه به اجارا واگذار می

 ها و استهالكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجارا نقدیج پس از كسر بيست و پنج درصد بابت هزینه

 درآمد مشمول ماليات در مورد اجارة دست اول امالك مورد وقف یا حبس بر اساس این مادا محاسبه خواهد شد 



در رهن تصرفج راهن ابق مقررات این فصل مشمول ماليات خواهد بود  هرگاا موجر مالك نباشدج درآمد مشمول 

 التفاوت اجارة دریافتی و پرداختی بابت ملك مورد اجارا ماليات وی عبارت است از مابه

نها ابق دفاتر قانونی های سههازمانی متعلق به اشههخاص حقوقی در صههورتی كه ماليات آحكم این مادا در مورد خانه

 تشخيص شود جاری نخواهد بود 

صرة سكونت افراد تحت تكفل مالك  -۴ تب سر یا فرزند یا اجداد و همچنين محل  سكونت پدر یا مادر یا هم محل 

سناد و مدارك ثابت گردد كه اجارا پرداخت میاجاری تلقی نمی صورتی كشود مگر اینكه به موجب ا ه شود  در 

مالك و یك چند واحد مسهههكونی باشهههد یك واحد برای سهههكونت  یا افراد مزبور  مالك و  ج محل سهههكونت 

  ودب خواهد خار  بخش این موضو  ماليات شمول از مالك انتخاب به مذكور افراد از یك هر برای مسكونی  واحد

د غير اجاری تلقی گيراین قانون قرار می ۲ها و مؤسسات موضو  مادة امالكی كه مجاناً در اختيار سازمان -۲ تبصرة

 شود می

 شود از نظر ماليات بردرآمد اجارة امالك هر واحد آپارتمان یك مستغل محسوب می -۹ تبصرة

شهههودج درآمد ناشهههی از اجارة اثاثه و آالت به اجارا واگذار میدر مورد امالكی كه با اثاثه یا ماشهههين -۴ تبصالالرة

 شود يات این فصل میآالت نيز جزء درآمد ملك محسوب و مشمول مالماشين

صرة اس شهودج بر اسهمسهتحدثاتی كه ابق قرارداد از ارف مسهتأجر در عين مسهتأجرا به نفع موجر ایجاد می -۵ تب

ارزش معامالتی روز تحویل مسههتحدثه به موجر تقویم و پنجاا درصههد آن جزء درآمد مشههمول ماليات اجارة سههال 

 گردد تحویل محسوب می

شهههود و به موجب قانون یا قرارداد به عهدة مالك اسهههت و از ارف مسهههتأجر انجام میهایی كه هزینه -۱ تبصالالرة

همچنين مخارجی كه به موجب قرارداد انجام آن از ارف مسههتأجر تقبل شههدا در صههورتی كه عرفاً به عهدة مالك 



ال انجام هزینه اضههافه االجارا غير نقدی به جمع اجارا بهای سههباشههدج به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال

 شود می

در صورتی كه مالك اعيان احداث شدا در عرصة استيجاری ملك را كالً یا جزئاً به اجارا واگذار نمایدج  -۱ تبصرة

االجارا دریافتی كسر و مازاد ابق مقررات صدر این مادا مبلغ اجارة پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجارا از مال

 د بود مشمول ماليات خواه

در صورتی كه مالك محل سكونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجارا بهاء مهلتی برای تخلية  -۸ تبصرة

سكونت انتقال دهندا می شودج در مدتی كه محل  شرایط ملك دادا  شر  مادام كه ابق  شش ماا و در بيع  شد تا  با

ستج اجاری تلقی نمی شرای ا سناد و مدارك ثابت گردد كه معامله مبيع در اختيار بایع  شودج مگر اینكه به موجب ا

 شود اجارا پرداخت می

صرة شركتوزارتخانه -۳ تب سات و  س ستگااهاج مؤ سيلة های دولتی و د سمتی از بودجة آنها به و هایی كه تمام یا ق

شهرداریدولت تأمين می سالمیج  شركتشودج نهادهای انقالب ا سته به آنها و  سایر ها و مؤسسات واب ها و همچنين 

 ماه یانپا تا كنند كسر وهایی كه پرداخت میاالجارااند ماليات موضو  این فصل را از مالاشخاص حقوقی مكلف

 (۹۴/۱/۴۹۳۱به ادارة امور مالياتی محل وقو  ملك پرداخت و رسيد آن را به موجر تسليم نمایند  )اصالحی  بعد

های سازندة مسكن كه قبل از انتقال قطعی و ابق اسناد و مدارك تواحدهای مسكونی متعلق به شرك -۴۱ تبصرة

شود باشدج در مدت مذكور اجاری تلقی نمیگردد مادام كه در تصرف خریدار میمثبته به موجب قرارداد واگذار می

و  مادة موضههو از لحاظ مالياتی با خریدار مانند مالك رفتار خواهد شههد مشههرو  بر اینكه ماليات نقل و انتقال قطعی 

 این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شدا باشد ( ۵۳)



های مسكونی دارای بيش از سه واحد استيجاری كه با رعایت الگوی مصرف مسكن بنا مالكان مجتمع -۴۴ تبصره

شدا یا می ساخته  سازی  شهر سكن و  صد )به اعالم وزارت م صددر ماليات بر ( ۴۴۴۱شوند در اول مدت اجارا از 

صورت درآمد هر شخص ناشی از اجارة واحد یا واحدهای مسكونی غير اینباشد درمد امالك اجاری معاف میدرآ

ست متر مربع زیربنای مفيد  سایر نقا  تا مجمو  دوی صد و پنجاا متر مربع زیربنای مفيد و در  در تهران تا مجمو  یك

 باشد درآمد ناشی از اجارة امالك معاف می از ماليات بر

(iii مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی ۵۱ 

ساس بر اجاره درآمد سم  از اعم قرارداد ا شخی  مبنای عادی یا ر  در و گیردم  قرار مالیات ت

 آن در مندرج مبلغ یا و گردد خودداری آن ارائه از یا باشالالد نداشالالته وجود قرارداد كه مواردی

 توسالالط شالالده اعالم و تعیین مشالالابه امالك جدول در مندرج ارقام (۸۱۳) درصالالد هشالالتاد از كمتر

 بر بها اجاره میزان قانون، این مكرر( ۵۴) ماده مورد در نیز و باشالالد كشالالور مالیات  امور سالالازمان

 شد. خواهد تعیین مشابه امالك اجاره جدول اساس

صرة ستأجر كه صورت  در -۴ تب شمولین جزء م صره م شد، قانون این (۵۹) ماده (۳) تب  اجاره با

 بود. خواهد اجاره مالیات مشمول درآمد تعیین مالك مستأجر پرداخت 

صره ساس بر چنانچه -۲ تب سناد ا  كه ستا مبلغ  از بیش ملك اجاره شود معلوم مثبته مدارك و ا

 قانون این تمقرار طبق التفاوتمابه مالیات است، گرفته قرار مالیات مشمول درآمد تشخی  مأخذ

سیدگ  قابل پرونده مودی، اعتراض صورت در و مطالبه قابل ض اختالف حل مراجع در ر  وعمو

 بود. خواهد قانون این



صره  ماده این مقرارت طبق شده تعیین درآمد از كمتر واقع  اجاره درآمد كه مواردی در -۹ تب

شد شد، مؤدی اعتراض مورد شده تعیین مالیات و با سیدگ قابل پرونده صورت این در با  در  ر

 بود. خواهد قانون این موضوع مالیات  اختالف حل مراجع

(iv مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ مصوب )الحاقی مكرر ۵۱ 

سكون  واحدهای صدهزار از بیش جمعیت با شهرهای در واقع م ستناد به كه نفر یك  مل  امانهس ا

 «خال  واحد» عنوان به قانون( این مكرر ۴۱۳ ماده ۱ تبصالالره )موضالالوع كشالالور اسالالكان و امالك

 خواهند یرز شرح به اجاره بر مالیات معادل مالیات مشمول بعد به دوم سال از شوند،م  شناسای 

 شد:

 متعلقه مالیات دوم یك معادل -دوم سال

 متعلقه مالیات معادل -سوم سال

 متعلقه مالیات برابر نیم و یك معادل -بعد به و چهارم الس

(vمادة)۵۵ 

  جاراا خویش سكونت برای  هرگاا مالك خانه یا آپارتمان مسكونیج آن را به اجارا واگذار نماید و خود محل دیگر

فصل  ل ماليات اینمشمو درآمد احتساب در كند استفادا گذاردمی او اختيار در كارفرما كه سازمانی خانة از یا نماید

پردازد یا توسههط كارفرما از حقوق وی كسههر و یا برای ای كه به موجب سههند رسههمی یا قرارداد میاالجاراميزان مال

 االجارة دریافتی او كسر خواهد شد گردد از كل مالمحاسبة ماليات حقوق تقویم می



(vi) حذف شدا است -۵۱مادة  

(vii مادا)۵۲ 

این ( ۳۱هيچ گونه درآمدی ندارد تا ميزان معافيت مالياتی در آمد حقوق موضهو  مادة )در مورد شهخص حقيقی كه 

قانون از درآمد مشههمول ماليات سههاالنة مسههتغالت از ماليات معاف و مازاد ابق مقررات این فصههل مشههمول ماليات 

ور مالياتی كشههور تهيه ای كه از ارف سههازمان امباشههد  مشههموالن این مادا باید اظهارنامة مخصههوصههی ابق نمونهمی

خواهد شهههد به ادارة امور مالياتی محل وقو  ملك تسهههليم و اعالم نمایند كه هيچ گونه درآمد دیگری ندارند  ادارة 

  اردد ارسال مؤدی سكونت محل مالياتی امور ادارة به را مؤدی اظهارنامة مندرجات  امور مالياتی مربو  باید خالصة

ضافة یك برابر آن به عنوان جریمه اظها شود ثابت كه صورتی در و ست ماليات متعلق به ا رنامة مؤدی خالف واقع ا

های وصول خواهد شد  در اجرای حكم این مادا حقوق بازنشستگی و وظيفة دریافتی و جوایز و سود ناشی از سكردا

 بانكی درآمد تلقی نخواهد شد 

 یت پدر باشند جاری نخواهد بود حكم این مادا در مورد فرزندان صغيری كه تحت وال -۴ تبصرة

صرة شدج آن  -۲ تب شمول ماليات ماهانة مؤدی كمتر از مبلغ مذكور دراین مادا با سایر درآمدهای م صورتی كه  در 

شد معاف و مازاد ابق  سایر درآمدهای مؤدی بالغ بر مبلغ فوق با شمول ماليات اجارة امالك كه با  مقدار از درآمد م

 ليات خواهد بود مقررات این فصل مشمول ما

 است. شده حذف -۵۳مادة



(viii) ۵۳مادة 

صد) و همچنين انتقال حق واگذاری محل به ( ۵۱نقل و انتقال قطعی امالك به مأخذ ارزش معامالتی و به نرخ پنج در

صد ) صاحب حق و به نرخ دو در صاحبان ( ۲۱مأخذ وجوا دریافتی مالك یا  در تاریخ انتقال از ارف مالكان عين یا 

 باشد مشمول ماليات میحق 

چنانچه برای مورد معامله ارزش معامالتی تعيين نشدا باشدج ارزش معامالتی نزدیكترین محل مشابه مبنای  -۴ تبصرة

 محاسبه ماليات خواهد بود 

صرة سب یا  -۲ تب ست از حق ك صرف محل یا حقوق حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت ا شه یا حق ت پي

 ناشی از موقعيت تجاری محل 

 شد. حذف -۱۴مادة 

(ixمادة)۱۴ 

شود نيز ارزش معامالتی ملك ابق مقررات این فصل در در مواردی كه انتقال ملك در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی

ها تعيين نشهههدا ارزش  هد بود و بطور كلی برای امالكی كه ارزش معامالتی آن يات مالك عمل خوا مال بة  محاسههه

 باشد معامالتی نزدیكترین محل مشابه منا  اعتبار می

 شد. ذفح -۱۲مادة 



(x مادة)۱۹ 

ق شهههود باسهههتثنای نقل و انتقال بالعوب كه ابنقل و انتقال قطعی امالكی كه به صهههورتی غير از عقد بيع انجام می

مقررات مربو  مشمول ماليات است مشمول ماليات نقل و انتقال قطعی امالك برابر مقررات این فصل خواهد بود و 

ز متعاملين به ترتيب فوق ماليات نقل و انتقال قطعی مربو  به ملك چنانچه عوضهههينج هر دو ملك باشهههند هر یك ا

 واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود 

(xi) (۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی  ۱۱مادة 

سیون عهده بر امالك معامالت  ارزش تعیین شد.م  امالك تقویم كمی سیون با  موظف زبورم كمی

 هایقیمت میانگین (۲۳) درصد دو معادل ولا سال در را قانون این موضوع معامالت  ارزش است

 ددرصالال واحد دو میزان به سالالال هر شالالاخ  این كند. تعیین زیر هایمالك لحاظ با منطقه روز

 هایقیمت میانگین (۲۱۳) درصالالد بیسالالت به منطقه هر معامالت  ارزش كه زمان  تا یابدم  افزایش

 برسد. امالك روز

صال به توجه با ساختمان قیمت الالالال الف سكلت حم سكلت یا آرمهبتون یا فلزی )ا  و سوله و ون بت ا

  ،بهداشالالت آموزشالال ، اداری، تجاری، )مسالالكون ، آن از اسالالتفاده طریقه و تراكم و قدمت و غیره(

 مالكیت. نوع و غیره( و خدمات 

 مسكون ،  ،صنعت تجاری، لحاظ از جغرافیای  موقعیت و كاربری نوع به توجه با اراض  قیمت ال ب

 كشاورزی و اداری ،آموزش 

سیون این شكل كمی ضو پنج از مت ست ع شور، ات مالی امور سازمان نمایندگان از تهران در كه ا  ك

سازی و راه هایوزارتخانه شاورزی، جهاد و شهر سناد ثبت سازمان ك شور امالك و ا  شورای و ك



 هادج شهرسازی، و هرا مالیات ، امور ادارات رؤسای یا كل مدیران از شهرها سایر در و شهر اسالم 

 شود.م  كیلتش شهر اسالم  شورای نماینده و آنها نمایندگان یا و امالك و اسناد ثبت و كشاورزی

 كند.م  عیینت اعیان و عرصه تفكیك به را امالك معامالت  ارزش یكبار سال هر مذكور كمیسیون

ستاهای و بخش هر در واقع امالك تقویم موارد در ساس )بر تابعه رو سیماتت ا شوری( ق  مایندهن ك

سیون جلسات در بخش شورای یا بخشدار  سالم ا شورای نبودن صورت در كند.م  شركت كمی

شد دولت كارمند كه نفر یك بخش، یا شهر شدار یا فرماندار معرف  با نبا سیون رد مربوط بخ  كمی

 كند.م  شركت

 دعوت به اشهره سایر در و وركش مالیات  امور سازمان دعوت به تهران در امالك تقویم كمیسیون

 شالالود. م تشالالكیل تابعه ادارات یا مذكور سالالازمان محل در مالیات  امور ادارة رئیس یا كل مدیر

سات سیون جل ضاء از نفر چهار حداقل حضور با كمی سمیت اع صمیمات و یابدم  ر  رأی با خذهمت ت

 سازمان ایندهنم عهده بر مورد حسب كمیسیون جلسات دبیری است. معتبر اعضاء از نفر سه حداقل

 است. مالیات  امور اداره یا كل اداره یا

 میسالالیونك در نهای  تصالالویب تاریخ از پس ماه یك ماده این حسالالب شالالده تعیین معامالت  ارزش

 است. معتبر جدید معامالت  ارزش تعیین تا و االجراالزم امالك، تقویم

صرة شور مالیات  امور سازمان -۴ تب  دورة اماتم از قبل توانندم  مزبور سازمان ةتابع ادارات یا ك

 هند:د تشكیل را امالك تقویم كمیسون زیر موارد در روستا، یا بخش یا شهر هر در ساله یك

 است. معامالت  ارزش فاقد كه نقاط  معامالت  ارزش تعیین برای -۴



 مالیات  مورا سازمان تشخی  حسب كه نقاط  شده تعیین معامالت  ارزش تعدیل  برای -۲

 در شده كرذ معیارهای به توجه با یا نداشته را الزم هماهنگ  مشابه نقاط با مقایسه در كشور

 وجود به امالك ارزش در عمده تغییرات ماده این

ت  ارزش مال عا ین م ی ع ین حسالالالب شالالالده ت یخ از ماه یك از پس تبصالالالره ا  تار

 است. معتبر دجدی معامالت  ارزش تعیین تا و االجراالزم امالك، تقویم كمیسیون نهای  تصویب

صرة سیون كه مواردی در -۲ تب ضوع تقویم كمی شكیل دعوت دوبار از پس ماده این مو  یا شودن ت

شكیل از پس سه دو ت شو حاصل معامالت  ارزش تعیین مورد در مقتض  تصمیم جل  امور سازمان د،ن

 با را قویمت كمیسالالیون توسالالط شالالده تعیین امالك روز ارزش آخرین اسالالت مكلف كشالالور ت مالیا

 را ت معامال ارزش و تعدیل صالحذی قانون  مراجع توسط اعالم  خدمات و كاالها بهای شاخ 

 كند. تعیین ماده این مقرارت مطابق

صرة ضوع معامالت  ارزش كه مواردی در -۹ تب  ذمأخ مقررات، و نقوانی دیگر مطابق ماده این مو

 مبنای بر شالالده یاد وجوه و عوارض محاسالالبه مأخذ گیرد،م  قرار وجوه و عوارض سالالایر محاسالالبه

 قتصادیا امور وزارت مشترك پیشنهاد با كه باشدم  ماده این موضوع معامالت  ارزش از درصدی

 رصالالدد د.رسالالم  مرتبط قانون  مراجع یا وزیران هیأت تصالالویب به ربطذی دسالالتگاه و دارای  و

 تورم رخن از بیش شالالده یاد وجوه و عوارض محاسالالبه مأخذ كه گردد تعیین نحوی به باید مذكور

 باشد. نیافته افزایش ربطذی قانون  مراجع طرف از اعالم  رسم 

(xii مادة)۱۵ 

هد آمد و  یا خوا به عمل آمدا و  كه در اجرای قوانين و مقررات اصهههالحات ارضهههی  قال قطعی امالك  قل و انت ن

 های تعاونی مسكن به اعضا آنها مشمول ماليات موضو  این فصل نخواهد بود واحدهای مسكونی از ارف شركت



(xiii مادة)۱۱ 

شهرداری صورتی كه انتقال گيرندا دولت یا  سته به آنها بودا و همچنين در مواردی كه ملك در  سات واب س ها یا مؤ

شههود چنانچه بهای مذكور در سههند م مقامی مالك انتقال دادا میبوسههيلة اجرای ثبت و یا سههایر ادارات دولتی به قائ

این قانون بهای مذكور در سههند بجای ارزش ( ۵۳كمتر از ارزش معامالتی باشههد در محاسههبة ماليات موضههو  مادة )

 معامالتی هنگام انتقال حسب مورد مالك عمل قرار خواهد گرفت 

(xiv مادة)۱۲ 

ساس  سایر فسخ معامالت قطعی امالك بر ا حكم مراجع قضائی بطور كلی و اقاله یا فسخ معامالت قطعی امالك در 

 موارد تا شش ماا بعد از انجام معامله به عنوان معاملة جدید مشمول ماليات موضو  این فصل نخواهد بود 

(xv مادة)۱۳ 

بعدی آن به دولت و اصههالحات  ۴۹۲۴قانون ثبت اسههناد و امالك مصههوب مرداد ماا  ۹۱امالكی كه در اجرای مادة 

 شههههههود از پههههرداخههههت مههههالههههيههههات نههههقههههل و انههههتههههقههههال قههههطههههعههههیتههههمههههلههههيههههك مههههی

 معاف است 

(xvi مادة)۱۳ 

اولين انتقال قطعی واحدهای مسههكونی ارزان و متوسههط قيمت كه ظرف مدت دا سههال از تاریخ تصههویب این قانون 

حداث و نماید اارایی تعيين میهای مسكن و شهرسازی و امور اقتصادی و دهایی كه وزارتخانهمطابق ضوابط و قيمت

حداكثر در مدت یكسههال از تاریخ انقضههای مهلت اجرای برنامة احداث كه حسههب مورد توسههط وزارت مسههكن و 



گردد از پرداخت ماليات بر نقل و انتقال قطعی امالك معاف شههود منتقل میشهههرسههازی یا شهههرداری محل تعيين می

 باشد می

(xvii مادة)۲۴ 

شهرداریها و مؤسسات و شركتجوهی كه از ارف وزارتخانههرگونه مال یا و ها بابت عين یا حقوق های دولتی یا 

راجع به امالك و اراضی برای ایجاد و یا توسعة منااق نظامی یا مرافق عامه از قبيل توسعه یا احداث جاداج راا آهنج 

صاحب حق تعلق می خيابانج معابرج لوله كشی آب و نفت و گازج حفر نهر و نظایر آنها به ا به حساب گيرد یمالك یا 

 شود از ماليات نقل و انتقال موضو  این فصل معاف خواهد بود وی به ودیعه گذاشته می

ان رسههد در صههورت انتقال به سههازمامالكی كه ابق قوانين مربواه در فهرسههت آثار ملی ایران به ثبت رسههيدا یا می

 اشخاص دست رد مالكيت كه موارد سایر در و متعلق قطعی انتقال و  ميراث فرهنگی كشور نسبت به كل ماليات نقل

فصههل ماليات بردرآمد امالك از معافيت مالياتی  درصههد ماليات مربو  به درآمد موضههو  ۵۴ به نسههبت ماندمی باقی

برخوردار خواهد شهههد  و همچنين هرگونه وجه یا مالی كه از ارف اشهههخاص مذكور بابت تملك امالك یا حقوق 

های فرسههودة شهههرها به مالكين یا های نوسههازیج بهسههازی و بازسههازی محالت قدیمی و بافتواقع در محدودة ارح

 از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است  گيردصاحبان حق تعلق می

(xviii مادة)۲۴ 

هایی كه از اریق اسناد عادی معامله گردیدا است در موقع تنظيم سند رسمی بنام خریدار قيمت اعيانی احداث زمين

شههدا وسههيلة خریدار در محاسههبه منظور نخواهد شههد مشههرو  بر اینكه موضههو  مورد تأیيد مراجع ییصههالح دولتی یا 

 محاكم قضایی یا شهرداری محل كه ملك در محدودة آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد 



(xix مادة)۲۲ 

شود ادارة امور مالياتی مربو  مكلف است بنا به  در مواردی كه پس از پرداخت ماليات از ارف مؤدی معامله انجام ن

بت معامله ظرف پانزدا روز از تاریخ اعالم دفتر درخواسههت مؤدی و تأیيد دفتر اسههناد رسههمی مربو ج مبنی بر عدم ث

اسناد رسمی ماليات وصول شدة متعلق به معاملة انجام نشدا را از محل وصولی جاری ابق مقررات این قانون مسترد 

 های مربو  به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نيز جاری خواهد بود دارد  حكم این مادا در مورد استرداد ماليات

 شد. حذف -۲۹مادة 

(xx مادة)۲۱ 

در مورد امالك با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر كه حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف 

تمامی حقوق خود نسهههبت به ملك را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشهههمول ماليات نقل و انتقال قطعی امالك 

سایر حقوق مربو  به این نو  امالك باشد  همچنين در موبرابر مقررات این فصل می رد درآمد حاصل از واگذاری 

متصههرف از نظر مالياتی مانند مالك حسههب مورد مشههمول ماليات مربو  خواهد بود و در موارد فوق تاریخ تصههرفج 

 گردد تاریخ تملك متصرف محسوب می

(xxi مادة)۲۵ 

ستأجرین امالك اوقافی اعم از اینكه اعيان  صهاز نظر مالياتی م سبت به عر شند ن شته با شته یا ندا ستحدثه در آن دا  م

 مشمول مقررات این فصل خواهند بود 

  شد خواهد منظور تملك تاریخ بجای اجارا  در محاسبة ماليات اینگونه مؤدیان تاریخ -۴ تبصرة



این ( ۵۹دة )ما( ۲شود مانع اجرای تبصرة )حكم این مادا در مواردی كه ملك توسط مستأجر واگذار می -۲ تبصرة

 قانون نخواهد بود 

(xxii مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی  ۲۱ 

قل كه مواردی در قال و ن ت ن ین (۵۲) مادة موضالالالوع ا نون ا  مشالالالمول مورد حسالالالب قا

جه باشالالالد، (۱۱) یا (۵۳) مواد بت دیگری و یات با قل بر مال قال و ن به مزبور انت طال  م

 شد. نخواهد

(xxiii مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی ۲۲ 

 مشمول مورد حسب ساختمان نوع هر فروش و ساخت از ناش  حقوق  و حقیق  اشخاص درآمد

 بود. خواهد قانون این سوم باب پنجم و چهارم فصول موضوع بردرآمد مالیات مقررات

صرة ضوع قطع  انتقال و نقل مالیات بر عالوه مذكور هایساختمان انتقال و نقل اولین -۴ تب  مو

 معامالت  ارزش مأخذ به (۴۱۳) درصد ده نرخ به الحسابعل  مالیات مشمول قانون این (۵۳) ماده

 رراتمق طبق رسالالیدگ  از پس ماده این موضالالوع مؤدیان قطع  مالیات اسالالت. انتقال مورد ملك

 شود. م تعیین مربوط

 حقیق  اشخاص توسط ساختمان فروش و ساخت خصوص در ماده این مقررات شمول -۲ تبصرة

 اشد.ب نگذشته آن كار پایان گواه  صدور تاریخ از سال سه از بیش كه است آن به منوط

صرة  پایان صدور هنگام در همچنین و ساخت پروانه صدور با همزمان موظفند هاشهرداری -۹ تب

 توسالالط كه یب ترت به ربطذی مالیات  امور اداره به مالیات  پرونده تشالالكیل منظور به را مراتب كار

 كنند. گزارش گردد،م  تعیین كشور مالیات  امور سازمان

 است. مستثن  ماده این مفاد حكم از جمعیت نفر هزار یكصد زیر شهرهای -۴ تبصرة



 چگونگ  و مالیات مشالالمول درآمد تعیین نحوه مورد در ماده این اجرای  نامهآیین -۵ تبصالالرة

سویه سابعل  ت شنهاد با مالیات  الح صادی امور وزارت پی  از پس اهم سه مدت ظرف دارای  و اقت

 رسد.م  وزیران هیأت تصویب به قانون این تصویب

(xxiv مادة)۲۳ 

 ضهههمن كه مواردی از  این قانون از ارف مالك عين غير ۵۲در مورد واگذاری هر یك از حقوق مذكور در مادة 

مأخذ محاسههبه ماليات قرار  ۵۳های مذكور در مادة این قانون یكر شههدا اسههت دریافتی مالك به نرخ ۲۲تا  ۵۹ مواد

 خواهد گرفت 

  

 شد. حذف -۲۳مادة 

(xxv مادة)۳۴ 

صل مكلفمؤدیان موضو   شور اند اظهارنامة مالياتی خود را روی نمونهاین ف سازمان امور مالياتی ك ای كه از ارف 

این قانون تا  ۲۱ مادة موضو  مؤدیان نيز و محل واگذاری حق مورد در و تنظيم گيردمی قرار آنها  تهيه و در دسترس

سال  سایر موارد تا آخر تيرماا  ضمام مدارك مربو  به ادارة امور مالياتی سی روز پس از انجام معامله و در  بعد به ان

 محل وقو  ملك تسليم و ماليات متعلق را ابق مقررات پرداخت نمایند 

سناد رسمی انجام می ۵۲در مواردی كه معامالت موضو  مادة  -۴ تبصرة گيرد مؤدی مكلف این قانون به موجب ا

این قانون را  ۴۳۲های مندر  در مادة موضههو  هر یك از ماليات اسههت قبل از انجام معامله ميزان دریافتی و یا درآمد



به تفكيك به ادارة امور مالياتی ییربط اعالم دارد  این اعالمج باسههتثنای مواردی كه موجر تغيير ننموداج به منزلة انجام 

 باشد تكاليف مقرر در متن این مادا می

گيردج انتقال گيرندا مكلف وجب اسناد رسمی انجام نمیدر مواردی كه معامالت موضو  این فصل به م -۲ تبصرة

  دهد ااال  ملك وقو  محل مالياتی امور ادارة  است مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله كتباً به

  

 كشاورزی بردرآمد مالیات دوم: فصل

  

 ۸۴ مادة

های كشههاورزیج دامكروریج دامداریج پرورش ماهی و زنبور عسههل و پرورش ايورج درآمد حاصههل از كلية فعاليت

هاج باغات اشههجار از هر قبيل و نخيالت از پرداخت ماليات صههيادی و ماهيگيریج نوغان داریج احيای مراتع و جنگل

 باشد معاف می

های های كشههاورزی و آن رشههته از فعاليتزمينة كلية فعاليتهای الزم را در دولت مكلف اسههت مطالعات و بررسههی

مزبور كه ادامة معافيت آنها ضهههرورت داشهههته باشهههد معمول و الیحة مربو  را حداكثر تا آخر برنامه سهههوم توسهههعة 

 اقتصادیج اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی به مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید 

  

 فصل سوم: ماليات بردرآمد حقوق



  

(xxvi مادة)۳۲ 

درآمدی كه شخص حقيقی در خدمت شخص دیگر )اعم از حقيقی یا حقوقی( در قبال تسليم نيروی كار خود بابت 

د حقوق كند مشمول ماليات بردرآماشتغال در ایران بر حسب مدت یا كار انجام یافته بطور نقد یا غيرنقد تحصيل می

 است 

ت خار  از كشور )از ارف دولت جمهوری اسالمی ایران یا اشخاص درآمد حقوقی كه در مدت مأموری - تبصره

 باشد شود مشمول ماليات بردرآمد حقوق میمقيم ایران( از منابع ایرانی عاید شخص می

(xxvii مادة)۳۹ 

درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق )مقرری یا مزدج یا حقوق اصلی( و مزایای مربو  به شغل اعم از 

 های مقرر در این قانون و یا غير مستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيت مستمر

 شود:درآمد غيرنقدی مشمول ماليات حقوق بشرح زیر تقویم و محاسبه می - تبصره

درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی )باستثنای مزایای نقدی  ۲۴درصد و بدون اثاثيه  ۲۵مسكن با اثاثيه معادل  -الف

 شود این قانون( در ماا پس از وضع وجوهی كه از این بابت از حقوق كارمند كسر می ۳۴ضو  مادا معاف مو

درصههد حقوق و مزایای مسههتمر نقدی  ۵درصههد و بدون رانندا معادل  ۴۴اتومبيل اختصههاصههی با رانندا معادل  -ب

ی كه از این بابت از حقوق این قانون( در ماا پس از كسهههر وجوه ۳۴)باسهههتثنای مزایای نقدی معاف موضهههو  مادة 

 شود كارمند كسر می



 سایر مزایای غيرنقدی معادل قيمت تمام شدا برای پرداخت كنندة حقوق  - 

(xxviii) (۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی ۳۱مادة 

 قانون در لههرسا منبع، چند یا یك از حقوق مالیات مشمول ساالنه درآمد بر مالیات معافیت میزان

 شود.م  مشخ  سنوات  بودجه

(xxix) (۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی ۳۵مادة 

 این (۸۴) ماده در مذكور مبلغ بر مازاد دولت  غیر و دولت  كاركنان حقوق درآمد بر مالیات نرخ

 است. (۲۱۳) آن مازاد به نسبت و (۴۱۳) درصد ده ساالنه مالیات مشمول آن برابر هفت تا و قانون

(xxx مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی ۳۱ 

این ( ۳۵اند ماليات متعلق را ابق مقررات مادة )مكلفپرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصهههيص آن 

 ضمن تسليم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت كنندگان حقوق و ميزان بعد ماه پایان تا قانون محاسبه و كسر و

 های بعد فقط تغييرات را صورت دهند آن به ادارة امور مالياتی محل پرداخت و در ماا

 مولمشالال كه خود كاركنان از غیر حقیق  اشالالخاص به فرمایانكار كه های پرداخت - تبصالالره

سورات پرداخت ستگ  ك ش شند،نم  بیمه یا بازن شاوره،حق عنوان با با ضور حق الم سات، رد ح  جل

 ماده موضالالوع معافیت رعایت بدون كنند،م  پرداخت پژوهش حق و التحقیقحق التدریس،حق

شمول قانون این (۸۴) صد ده نرخ به مقطوع مالیات م شد.م  (۴۱۳) در  در موظفند كارفرمایان با

 قانون این (۸۱) ماده در شده تعیین مدت ظرف و كسر را متعلقه مالیات تخصی ، یا پرداخت موقع

 كشور الیات م امور سازمان توسط شده اعالم نمونه فرم مطابق كنندگان دریافت مشخصات اعالم با

سؤول تخلف، رتصو در و كنند پرداخت مالیات  امور اداره به  تعلقم جرایم و مالیات پرداخت م

 بود. خواهند



(xxxi مادة)۳۲ 

اضافه پرداختی بابت ماليات بردرآمد حقوق ابق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشرو  براینكه بعد از انقضای 

سكو ست كتبی حقوق بگير از ادارة امور مالياتی محل  سال با درخوا سال بعد تا آخر آن  لبه قرار نت مورد مطاتيرماا 

 گيرد 

سيدگی ستج ر سليم درخوا سه ماا از تاریخ ت ست ظرف  های الزم را معمول و در ادارة امور مالياتی مذكور موظف ا

 پرداختی افهاض استرداد به نسبت مالياتی امور ادارة آن در دیگر  صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی

كنندا بدهی قطعی مالياتی داشههته باشههد اضههافه م كند  در صههورتی كه درخواسههتاقدا جاری هایوصههولی محل از

 پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد 

(xxxii مادة)۳۳ 

شود دریافت كنندگان  شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت  شخاص مقيم خار  كه در ایران  در مواردی كه از ا

از تاریخ دریافت حقوق ماليات متعلق را ابق مقررات این فصهههل به ادارة امور  بعد ماه پایان تا اندحقوق مكلف

مالياتی محل سهههكونت خود پرداخت و تا آخر تيرماا سهههال بعد اظهارنامة مالياتی مربو  به حقوق دریافتی خود را به 

 ادارة امور مالياتی مزبور تسليم نمایند 



(xxxiii مادة)۳۳ 

ق مقررات استثنای كسانی كه ابو  از كشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتبا  خارجهج بهصدور پروانة خر

باشندج موكول به ارائه مفاصا حساب مالياتی یا تعهد كتبی كارفرمای اشخاص این قانون از پرداخت ماليات معاف می

 حقوقی ثالث ایرانی است حقوقی ایرانی ارف قرارداد با كارفرمای اتبا  خارجی یا اشخاص 

(xxxiv مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی ۳۴ 

در مواردی كه پرداخت كنندگان حقوقج ماليات متعلق را در موعد مقرر نكردازند یا كمتر از ميزان واقعی پرداخت 

سبه محا قانون این موضو  جرایم ج مكلف است ماليات متعلق را به انضمام صالحذی مالیات  امور ادارة نمایندج

شخيص با رعایت مهلت مقررو از پرداخت كنندگان حقوق كه در حكم مؤدی می شند به موجب برگ ت  مادة رد  با

 این قانون نيز جاری خواهد بود ( ۳۳این قانون مطالبه كند  حكم این مادا نسبت به مشموالن مادة )( ۴۵۲)

(xxxv مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی ۳۴ 

 درآمدهای حقوق بشرح زیر از پرداخت ماليات معاف است:

های نمایندگی فوق العادة های سياسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هيأترؤسا و اعضای مأموریت -۴

سبت به شر  خود متبو  دولت از دریافتی حقوق درآمد  دول خارجی ن  و سارؤ همچنين و متقابل معاملة ب

ضای سبت به درآمد حقوق نمایندگ هایهيأت اع سات تخصصی آن در ایران ن س سازمان ملل متحد و مؤ ی 

 دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی كه تابع دولت جمهوری اسالمی ایران نباشند 

های كنسههولی خارجی در ایران و همچنين كارمندان مؤسههسههات فرهنگی دول رؤسهها و اعضههای مأموریت -۲

 ق دریافتی از دول متبو  خود بشر  معاملة متقابل خارجی نسبت به درآمد حقو



های بالعوب فنی و كارشههناسههان خارجی كه با موافقت دولت جمهوری اسههالمی ایران از محل كمك -۹

سات بين المللی به ایران اعزام می س صادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا مؤ سبت به حقاقت وق شوند ن

 سسات بين المللی مذكور دریافتی آنان از دول متبو  یا مؤ

سفارتخانه -۱ سولگریكارمندان محلی  سالمی ایران در خار  ها و نمایندگیها و كن های دولت جمهوری ا

نسهههبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسهههالمی ایران در صهههورتی كه دارای تابعيت دولت 

 جمهوری اسالمی ایران نباشند بشر  معاملة متقابل 

 دبازخری و اخراج خسالالارت و خدمت پایان و مسالالتمری و وظیفه و ازنشالالسالالتگ ب حقوق -۵

 تفادهاس مرخص  ایام حقوق و سنوات حق و وراث به پرداخت  مستمری یا وظیفه و خدمت

 نشده.

 هزینة سفر و فوق العادة مسافرت مربو  به شغل  -۱

 (۲۲/۴۴/۴۹۳۴حذف شد )اصالحيه  -۲

های ارزان قيمت سازمانی در كارخانه جهت استفادة كارگران و خانهمسكن واگذاری در محل كارگاا یا  -۳

 گيرد خار  از محل كارگاا یا كارخانه كه مورد استفادا كارگران قرار می

 وجوا حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن  -۳

این ( ۳۱عافيت مالياتی موضو  مادا )عيدی ساالنه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یك دوازدهم ميزان م -۴۴

 قانون 



های خاص در اختيار مأموران كشهههوری های سهههازمانی كه با اجازة قانونی یا به موجب آیين نامهخانه -۴۴

 شود گذاردا می

وجوهی كه كارفرما بابت هزینة معالجة كاركنان خود یا افراد تحت تكفل آنها مستقيماً به وسيلة حقوق  -۴۲

 بگير به پزشك یا بيمارستان به استناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند 

 نون این قا( ۳۱مزایای غيرنقدی پرداختی به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافيت موضو  مادة ) -۴۹

شموالن قانون  -۴۱ سالمی ایران اعم از نظامی و انتظامیج م سلح جمهوری ا سنل نيروهای م درآمد حقوق پر

 استخدامی وزارت ااالعات و جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحميلی وآزادگان 

(xxxvi مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی ۳۲ 

ر توسههعه یافته ابق فهرسههت سههازمان مدیریت و ماليات حقوق كاركنان شههاغل در منااق كمت( ۵۴۱پنجاا درصههد )

 شود ریزی كشور بخشودا میبرنامه

 است. شده حذف -تبصره

  

  

 ماليات بردرآمد مشاغل -فصل چهارم

  



(xxxvii مادة)۳۹ 

های این درآمدی كه شخص حقيقی از اریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غير از موارد مذكور در سایر فصل

 اشد بهای مقرر در این قانون مشمول ماليات بر درآمد مشاغل میقانون در ایران تحصيل كند پس از كسر معافيت

صره های مضاربه در همچنين درآمدهای ناشی از فعاليتهای مدنی)اعم از اختياری یا قهری( و درآمد شركت - تب

 باشد صورتی كه عامل )مضارب( یا صاحب سرمایه شخص حقيقی باشد تابع مقررات این فصل می

(xxxviii مادة)۳۱ 

درآمد مشمول ماليات مؤدیان موضو  این فصل عبارت است از كل فروش كاال و خدمات به اضافة سایر درآمدهای 

ها و اسهتهالكات مربو  ابق مقررات فصهل ليات فصهول دیگر شهناخته نشهدا پس از كسهر هزینهآنان كه مشهمول ما

 های قابل قبول و استهالكات هزینه

(xxxix مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی ۳۵ 

شاغل صاحبان ضوع م صل این مو سناد یا و دفاتر اندموظف ف سب مدارك و ا  اب كه را مورد ح

صول رعایت صول جمله از مربوط ضوابط و ا ضوعم تجاری دفاتر تنظیم به مربوط ضوابط و ا  و

 تشالالالالخالالیالال  بالالرای گالالرددمالال  تالالنالالظالالیالالم تالالجالالار خصالالالالوص در تالالجالالارت قالالانالالون

 كنند. تنظیم آنها اساس بر را خود مالیات  اظهارنامه و نگهداری مالیات، مشمول درآمد

سناد دفاتر، نوع به مربوط اجرای  نامهآیین ش از اعم آنها نگهداری هایروش و مدارك و ا  ین ما

 برای وردم حسالالب فعالیت حجم و نوع به توجه با مالیات  اظهارنامه نمونه و دسالالت  و )مكانیزه(

 مراجع هب مالیات مشالالمول درآمد خی تشالال و رسالالیدگ  برای آنها ارائه نحوه نیز و مذكور مؤدیان



سط قانون این شدن االجراءالزم تاریخ از ماه شش مدت ظرف حداكثر ربط،ذی  مورا سازمان تو

 رسد.م  دارای  و اقتصادی امور وزیر تصویب به و شودم  تهیه كشور مالیات 

(xl مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی حذف شد  ۳۱ 

(xli مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی ۳۲ 

شمول درآمد شخاص مالیات م ضوع حقیق  ا سلیم به مكلف كه قانون این مو  مالیات  اظهارنامه ت

 مورد و شده ئهارا و تنظیم مربوط مقرارت رعایت با كه مؤدی مالیات  اظهارنامه استناد به باشندم 

شد، گرفته قرار پذیرش شور مالیات  امور سازمان بود. خواهد با  مالیات  هایاظهارنامه تواندم  ك

 و شده ینتعی هایشاخ  و معیارها اساس بر را آنها از تعدادی و قبول رسیدگ  بدون را دریافت 

 دهد. قرار رسیدگ  مورد مقررات برابر و انتخاب نمونه طوربه یا

 ریخوددا مقررات با مطابق و قانون  مهلت در مالیات  اظهارنامه ارائه از مؤدی كه صالالورت  در

 و فعالیت اسالالاس بر برآوردی مالیات  اظهارنامه تهیه به نسالالبت كشالالور مالیات  امور سالالازمان كند،

 موجب هب متعلق مالیات مطالبه و مالیات  جامع طرح از مؤدیان شالالده كسالالب اقتصالالادی اطالعات

 زا روز سالال  مدت ظرف چنانچه مؤدی اعتراض صالالورت در كند.م  اقدام مالیات تشالالخی  برگ

شخی  برگ ابالغ تاریخ سبت مالیات، ت  اقدام مربوط راتمقر با مطابق مالیات  اظهارنامه ارائه به ن

 تعلق از مانع حكم این گیرد.م  قرار رسیدگ  مورد قانون این مقررات طبق مؤدی اعتراض كند،

 نیست. قانون  مقرر موعد در مالیات  اظهارنامه تسلیم عدم هایمجازات اعمال و هاجریمه

 است. جاری ماده این اجرای در قانون این (۲۹۳) ماده تبصره موضوع حكم

  قانون، نای ابالغ از سال سه مدت ظرف حداكثر است موظف كشور مالیات  امور سازمان – تبصره

سر در را الیات م جامع نظام به مربوط اطالعات بانك شور سرا ستقر ك  این ط  رد نماید. فعال و م



 ت،اسالال درنیامده اجراء به كامل صالالورت به مالیات  جامع نظام كه مالیات  امور ادارات در مدت،

 مجری۴۹۸۱ سال مصوب مستقیم هایمالیات قانون (۲۱۴) و (۴۵۴) ،(۴۵۹) ،(۴۵۲) ،(۳۸) ،(۳۱) مواد

 بود. خواهد

(xlii مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی مشرو  شد حذف  -۳۳ 

(xliii مادة)۳۳ 

ضو  مادة ) سفند ماا قانون ماليات( ۲۱قراردادهای پيمانكاری مو صوب ا ستقيم م صالحيه ۴۹۱۵های م های بعدی و ا

شنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون می شد از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات و نيز پرداخت آن كه پي با

 ذكر خواهند بود الچهاردرصد ماليات مقطو  كماكان مشمول مقررات قانون فوق

و  ۴۹۱۵های مسهههتقيم مصهههوب اسهههفند ماا قانون ماليات( ۲۱قراردادهای پيمانكاری موضهههو  مادة ) - تبصالالره

صالحيه شنهاد آنها از تاریخ ا سليم گردیدا از لحاظ تعيين درآمد  ۲۳/۴۲/۴۹۱۲لغایت  ۹/۴۲/۴۹۱۱های بعدی كه پي ت

شمول ماليات تابع مقررات این قانون بودا و فقط ا سال م  ۴۹۱۲ز لحاظ اعمال نرخ ماليات بردرآمد عملكرد منتهی به 

 تابع نرخ مالياتی مقرر در سال مزبور خواهند بود 

(xliv مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی ۴۴۴ 

صل مكلف ضو  این ف سال مالياتی برایاند اظهارنامة مالياتی مربو  به فعاليتمؤدیان مو شغلی خود را در یك   های 

ای كه به وسههيله سههازمان امور مالياتی كشههور تهيه خواهد شههد برای هر محل جداگانه ابق نمونه هر واحد شههغلی یا

سليم و ماليات متعلق را به نرخ مذكور  بعد سال خردادماه آخر تا  تنظيم شغل خود ت به ادارة امور مالياتی محل 

 این قانون پرداخت نمایند ( ۴۹۴در مادة )



مان - تبصالالره یات  امور سالالالاز ندم  وركشالال مال غل از برخ  توا نان از های گروه یا مشالالالا  آ

 این (۸۴) ماده موضالالوع معافیت برابر ده حداكثر آنها سالالاالنه خدمات و كاال فروش میزان كه را

جام از باشالالالد قانون كالیف از بخشالال  ان یل از ت هداری قب ناد نگ  موضالالوع مدارك و اسالال

ین نون ا ئه و قا مه ارا نا هار ظ ت  ا یا ل عاف ما ند م یات و ك ل یان ما كور مؤد  را مذ

ید. وصالالول و تعیین مقطوع صالالورتبه ما  مال  سالالالال یك از كمتر مؤدی كه مواردی در ن

یت به عال غال ف ته اشالالت یات باشالالالد داشالال بت متعلق مال غال مدت به نسالال به اشالالت حاسالال  و م

 شود.م  وصول

 بود. نخواهد رمقر موعد در شده تسلیم مالیات  هایاظهارنامه به رسیدگ  از مانع تبصره این حكم

(xlv مادة)۴۴۴ 

درآمد ساالنه مشمول ماليات مؤدیان موضو  این فصل كه اظهارنامة مالياتی خود را ابق مقررات این فصل در موعد 

های این قانون از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخ (۳۱اند تا ميزان معافيت موضههو  مادة )مقرر تسههليم كردا

این قانون مشمول ماليات خواهد بود  شر  تسليم اظهارنامه برای استفادا از معافيت فوق نسبت ( ۴۹۴مذكور در مادة )

 به بعد جاری است  ۴۹۳۲به عملكرد سال 

ثر از دو معافيت استفادا خواهند كرد و مبلغ های مدنی اعم از اختياری و قهری شركا حداكدر مشاركت -۴ تبصره

اور مساوی بين آنان تقسيم و باقی ماندة سهم هر شریك جداگانه مشمول ماليات خواهد بود  شركایی كه معافيت به

با هم رابطة زوجيت دارند از لحاظ اسهههتفادا از معافيت در حكم یك شهههریك تلقی و معافيت مقرر به زو  اعطا 

فوت احد از شهههركا وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافيت مالياتی سههههم متوفی در  گردد  در صهههورتمی



ستفادا نمودا و این معافيت به شرح فوق ا شاركت به  سر م سهم هر كدام ك سيم و از درآمد  ساوی بين آنان تق اور م

 خواهد شد 

 مددرآ مجموع ،باشد شغل  واحد یك از بیش دارای حقیق  شخ  هر كه صورت  در -۲ تبصره

 مذكور ایهنرخ به مالیات مشمول ماده این موضوع معافیت یك فقط كسر با وی شغل  واحدهای

 ( ۹۴/۱/۴۹۳۱)الحاقی مصوب شودم  قانون این (۴۹۴) ماده در

(xlvi مادة)۴۴۲ 

هم درآمد س در مضاربهج عامل )مضارب( مكلف است در موقع تسليم اظهارنامه عالوا بر پرداخت ماليات خود ماليات

الحساب صاحب سرمایه به این قانون كسر و به عنوان ماليات علی( ۴۴۴صاحب سرمایه را بدون رعایت معافيت مادة )

 حساب مالياتی واریز و رسيد آن را به ادارة امور مالياتی ییربط و صاحب سرمایه ارائه نماید 

اقط ات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب سدر صورتی كه صاحب سرمایه بانك باشد تكليف كسر مالي - تبصره

 است 

(xlvii مادة)۴۴۹ 

ق های خود رقم حاند در وكالتنامهكنند مكلفوكالء دادگسههتری و كسههانی كه در محاكم اختصههاصههی وكالت می

ند كه یالحساب مالياتی روی وكالتنامه تمبرالصاق و ابطال نماها را قيد نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علیالوكاله

 در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید كمتر از ميزان مقرر در زیر باشد:



در دعاوی و اموری كه خواسهههتة آنها مالی اسهههت پنج درصهههد حق الوكالة مقرر در تعرفه برای هر  -الف

 مرحله 

 رد همچنين و نيسههت الزم قانوناً خواسههته بهای تعيين یا نباشههد مالی وكالت موضههو   در مواردی كه -ب

ست دادگاا نظر به الوكاله حق تعيين كه كيفری دعاوی  نامة ئينآ در مقرر الوكالة حق حداقل درصد پنج ا

  مرحله هر برای الوكاله حق

مالی باشد بر ابق مفاد حكم بند )الف( این مادا  در دعاوی كيفری نسبت به مورد ادعای خصوصی كه - 

  

ود و شدر مورد دعاوی و اختالفات مالی كه در مراجع اختصاصی غيرقضایی رسيدگی و حل و فصل می -د

برای حق الوكالة آنها تعرفة خاصهههی مقرر نشهههدا اسهههت از قبيل اختالفات مالياتی و عوارب توسهههعة معابر 

 ق الوكاله صرفاً از لحاظ مالياتی بشرح زیر:شهرداری و نظایر آنها ميزان ح

ریال ما به االختالفج ( ۴۴۴/۴۴۴/۹۴ریال ما به االختالفج پنج درصههد؛ تا سههی ميليون )( ۴۴۴/۴۴۴/۴۴تا دا ميليون )

ریال ما به االختالف به باال ( ۴۴۴/۴۴۴/۹۴ریالج از سی ميليون )( ۴۴۴/۴۴۴/۴۴چهاردرصد نسبت به مازاد دا ميليون )

 رصههههههههههههههههههد نسههههههههههههههههههبهههههههههههههههت بههههههههههههههههسههههههههههههههههههه د

 شود و معادل پنج درصد آن تمبر باال خواهد شد منظور می( ۴۴۴/۴۴۴/۹۴مازاد سی ميليون ریال )

 نمایند)ولو اینكه وكيل دادگسهههتریمفاد این بند دربارا اشهههخاصهههی كه وكالتاً در مراجع مذكور در این بند اقدام می

 همسههر و نوادا -دختر -پسههر -خواهر -برادر -مادر –نباشههند( نيز جاری اسههتج جز در مورد كارمندان مؤدی یا پدر

  مؤدی



در هر مورد كه ابق مفاد این مادا عمل نشدا باشد وكالت وكيل با رعایت مقررات قانون آئين دادرسی  -۴ تبصرة

هد بود مگر در مورد وكالتمدنی در هيچيك از دادگاا بل قبول نخوا قا های مرجوعه از ارف ها و مراجع مزبور 

شركتانهوزارتخ سات دولتی و  س شهرداریها و مؤ شهرداریهای دولتی و  سته به دولت و  سات واب س  ها كهها و مؤ

 باشند محتا  به ابطال تمبر روی وكالتنامه نمی

صرة ها و مؤسههسههات وابسههته به دولت و های دولتی و شهههرداریها و مؤسههسههات دولتی و شههركتوزارتخانه -۲ تب

كنند پنج درصهههد آن را كسهههر و بابت هی كه بابت حق الوكاله به وكال پرداخت میاند از وجوها مكلفشههههرداری

 ( ۹۴/۱/۴۹۳۱به ادارة امور مالياتی محل پرداخت نمایند )اصالحی  بعد ماه پایان تا الحساب مالياتی وكيلعلی

لف به مكدر صههورتی كه پس از ابطال تمبر تعقيب دعوی به وكيل دیگری واگذار شههود وكيل جدید  -۹ تبصالالرة

 ابطال تمبر روی وكالتنامه مربو  نخواهد بود 

ها حق الوكاله یا خسههارت حق الوكاله را بيشههتر یا كمتر از مبلغی كه مأخذ ابطال در مواردی كه دادگاا -۴ تبصالالرة

ست تعيين نمایند مدیران دفتر دادگاا ه ادارة را ب اند ميزان مورد حكم قطعیها مكلفتمبر روی وكالتنامه قرار گرفته ا

 التفاوت مورد محاسبه قرار گيرد امور مالياتی مربو  ااال  دهند تا ما به

  

(xlviii مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی حذف شد ۴۴۱ 

  

  

 فصل پنجم: ماليات بردرآمد اشخاص حقوقی



  

(xlix) ۴۴۵مادة 

شركت شی از فعاليتجمع درآمد  شخاص حقوقی كهها و درآمد نا سایر ا  یا انایر در مختلف منابع از  های انتفاعی 

  تثنایاس به مقرر هایمعافيت كسر و معاف غير منابع از حاصل هایزیان وضع از پس شودجمی تحصيل ایران از خار 

( ۲۵۱باشدج مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد )می ایجداگانه نرخ دارای قانون این مقررات ابق كه مواردی

 خواهند بود 

صرة شدا -۴ تب سيس ن سود تأ سيم  شخاص حقوقی ایرانی غير تجاری كه به منظور تق صورتی كدر مورد ا ه اندج در 

شندج از مأخذ كل درآمد مشمول ماليات فعاليت انتفاعی آنها ماليات به نرخ مقرر  ر این مادا ددارای فعاليت انتفاعی با

 شود وصول می

و ( ۴۴۳مادة )( ۵اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقيم خار  از ایران به استثنای مشموالن تبصرة ) -۲ تبصرة

ه هایی كاین قانون از مأخذ كل درآمد مشههمول مالياتی كه از بهرا برداری سههرمایه در ایران یا از فعاليت( ۴۴۹مادة )

ذاری دهند یا از واگگی از قبيل شهههعبهج نماینداج كارگزار و امثال آن در ایران انجام میمسهههتقيماً یا به وسهههيله نمایند

از ایران  های سينماییهای فنی یا واگذاری فيلمامتيازات و سایر حقوق خودج انتقال دانش فنیج دادن تعليماتج كمك

شمول ماليات خواهند بود  نمایتحصيل می شخاص و مؤسسات مذكور در كنند به نرخ مذكور در این مادا م ندگان ا

 كنند ابق مقررات مربو  به این قانون مشمولایران نسبت به درآمدهایی كه به هر عنوان به حساب خود تحصيل می

 باشند ماليات می



هایی كه قبالً در موقع احتسهههاب ماليات بر درآمد اشهههخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجیج ماليات -۹ تبصالالرة

اسههت با رعایت مقررات مربو  از ماليات متعلق كسههر خواهد شههد و اضههافه پرداختی از این بابت قابل پرداخت شههدا 

 استرداد است 

 پذیر رمایهس هایشركت از دریافتی الشركهسهام یا سهام  اشخاص اعم از حقيقی یا حقوقی نسبت به سود -۴ تبصرة

  بود نخواهند دیگری ماليات مشمول

صرة به موجب قوانين مصههوب وجوهی تحت عناوین دیگری غير از ماليات بردرآمد از مأخذ  در مواردی كه -۵ تب

درآمد مشههمول ماليات اشههخاص قابل وصههول باشههدج ماليات اشههخاص پس از كسههر وجوا مزبور به نرخ مقرر مربو  

 محاسبه خواهد شد 

های تعاونی سهامی عام شركت های تعاونی متعارف وها و اتحادیهدرآمد مشمول ماليات ابرازی شركت -۱ تبصره

 باشد تخفيف از نرخ موضو  این مادا می( ۲۵۱مشمول بيست و پنج درصد )

 این موضوع اشخاص مالیات مشمول ابرازی درآمد افزایش (۴۱۳) درصد ده هر ازای به -۱ تبصره

سبت ماده شمول ابزاری درآمد به ن  نجپ ات حداكثر و درصد واحد یك آنها، گذشته سال مالیات م

صد واحد سته مذكور هاینرخ از در سویه تخفیف این از برخورداری شرط شود.م  كا  ه بد ت

 سالالوی از شالالده اعالم مهلت در جاری سالالال به مربوط مالیات  اظهارنامه ارائه و قبل سالالال مالیات 

 ( ۹۴/۱/۴۹۳۱)الحاقی مصوب  است مالیات  امور سازمان

(l) (۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی ۴۴۱مادة 

مد یات ولمشالالالم درآ ل خاص مورد در ما به حقوق  اشالالال نای،) ث ت ی  اسالالال ها مد  كه درآ

 اسالالالاس بر اسالالالت( شالالالده مقرر آن تشالالخی  برای دیگری نحوة قانون این مقررات طبق

 شود.م  تعیین آن تبصره و قانون این (۳۱) و (۳۵) و (۳۴) مواد مقررات و فعالیت سودده  میزان



(li مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی ۴۴۲ 

شمول درآمد شخاص مالیات م  درآمدهای  بابت ایران از خارج مقیم خارج  حقوق  و حقیق  ا

 شود.م  تعیین زیر شرح به نمایندم  تحصیل ایران از یا و ایران در كه

سات، و هاساختمان طرح تهیه بابت سی شه تأ شه برداری،نق ش ،نق سبات و نظارت ك  دادن فن ، محا

 حقوق، سالالایر و امتیازات واگذاری و خدمات سالالایر فن ، دانش انتقال فن ، هایكمك و تعلیمات

 در دیگر عنوان هر تحت یا نمایش حق یا بها عنوان به كه سالالینمای  هایفیلم واگذاری همچنین

 دیگری حوهن قانون این مقررات طبق كه درآمدهای  استثنای به كندم  تحصیل ایران از یا نایرا

 میزان و یتفعال نوع به توجه با اسالت شالده مقرر آنها مالیات یا مالیات مشالمول درآمد تعیین برای

 مالالالالالالالالالالالأخالالالالالالالالالالالذ بالالالالالالالالالالاله سالالالالالالالالالالالالالوددهالالالالالالالالالالال 

صد ده صد) چهل تا (۴۱۳) در شدم  وجوه  مجموع (۴۱۳در  الیات م سالیك مدت ظرف كه با

شخی  ضرایب و ماده این اجرای  نامهشود.آیینم  آنها عاید شمول درآمد ت  به توجه اب مالیات م

 امور وزارت پیشالالنهاد به قانون این شالالدن االجراءالزم تاریخ از ماه شالالش مدت ظرف فعالیت، نوع

صاد صویب به دارای  و اقت سد.م  وزیران هیأت ت  ماده نای در مذكور وجوه كنندگانپرداخت ر

 مالالالتالالالعالالاللالالالق مالالالالالالالیالالالات پالالالرداخالالالت، هالالالر در مالالالكالالاللالالالفالالالنالالالد

 اداره به بعد ماه پایان تا و كسر اندكرده پرداخت تاریخ آن تا سال اول از كه مبالغ  به توجه با را

 نندگانك دریافت و مذكور كنندگانپرداخت صالالورت این غیر در كنند، پرداخت مالیات  امور

 آن مالالتالالعالاللالالق هالالایجالالریالالمالاله و مالالالالالیالالات اصالالالالل پالالرداخالالت مسالالالالؤول مالالتضالالالالامالالنالالاً

 بود. خواهند



 و ملواز خرید مصالالرف به كه قرارداد مبلغ از قسالالمت آن پیمانكاری، عملیات مورد در -۴ تبصالالره

 ملواز مبالغ آن بعدی الحاقات و اصالالالحات یا قرارداد در آنكه بر مشالالروط رسالالدم  تجهیزات

شد، شده درج قرارداد اقالم سایر از جدا طوربه تجهیزات  و  ات حداكثر داخل  خرید مورد در با

 یورود حقوق و كاال گمرك  ارزش مجموع تا خارج  خرید مورد در و خرید صورتحساب مبلغ

 است. معاف مالیات پرداخت از گمرك  سبز پروانه در مندرج قانون  هایپرداخت سایر و

كاران كه مواردی در -۲ تبصالالالره ن ما ی ج  پ مام خار ت ق یا ت م یت از سالالال ل عا  ف

كاری مان خاص به را پی كاران عنوان به ایران  حقوق  اشالال مان گذار دوم دسالالالت پی  وا

ند عادل كن بالغ  م یه برای كه م  اول دسالالالت قرارداد در مذكور تجهیزات و لوازم ته

سط كه ست پیمانكار تو سمت رعایت با و شودم  خریداری دوم د صره اخیر ق  از ماده این (۴) تب

 درآمالالد بالالر مالالالالالیالالات پالالرداخالالت از گالالردد،مالال  دریالالافالالت اول دسالالالالت پالالیالالمالالانالالكالالار

 است. معاف

صره شتن بدون كه ایران در خارج  هایبانك و هاشركت هاینمایندگ  و شعب -۹ تب  حق دا

 ادرم شالالركت برای ایران در اقتصالالادی اطالعات آوریجمع و بازاریاب  امر به معامله دادن انجام

شتغال سبت كنندم  دریافت وجوه  مادر شركت از خود مخارج جبران برای و دارند ا  آن هب ن

 بود. نخواهند درآمد بر مالیات مشمول

صره صل درآمد -۴ تب شخاص كه های فعالیت سایر و سرمایه برداریبهره از حا  به ورمزب حقوق  ا

 مشالالمول نددهم  انجام ایران در آنها امثال و كارگزار نماینده، شالالعبه، قبیل از نمایندگ  وسالالیلة

 .(۹۴/۱/۴۹۳۱)الحاقی مصوب  بود خواهد قانون این (۴۱۱) ماده تمقررا



(lii مادة)۴۴۳ 

االجرا شدن این اصالحيه پرداخت نشدا در صورت انتقال به حساب سرمایه هایی كه ماليات آن تا تاریخ الزماندوخته

ختة ش سرمایه معادل اندومشمول ماليات نخواهد بودج ليكن در صورت تقسيم یا انتقال به حساب سود و زیان یا كاه

ود  این حكم شاضافه شدا به حساب سرمایهج به درآمد مشمول ماليات سال تقسيم یا انتقال یا كاهش سرمایه اضافه می

شی از فعاليتشامل اندوخته سود نا ضو  مادة )های  سه در دوران معافيت و اندوخته مو س قانون ( ۴۹۳های معاف مؤ

های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصالحيه پس از احراز شرایط و اصالحيه ۹/۴۲/۴۹۱۱های مستقيم مصوب ماليات

 مربو  تا آن تاریخ نخواهد بود 

االجرا شههدن این اصههالحيه وصههول گردیدا در صههورت تقسههيم یا انتقال به هایی كه ماليات آن تا تاریخ الزماندوخته

 ری نخواهد بود حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحالل مشمول ماليات دیگ

(liiiمادة)  ۴۴۳ 

 درآمد مشمول ماليات در مورد مؤسسات بيمة ایرانی عبارت است از:

 یخایر فنی در آخر سال مالی قبل  -۴

 ها ها و تخفيفحق بيمه دریافتی در معامالت بيمة مستقيم پس از كسر برگشتی -۲

 ها هایی اتكایی وصولی پس از كسر برگشتیحق بيمة بيمه -۹

 های اتكایی واگذاری كارمزد و مشاركت در سود معامالت بيمه -۱



 كنندا گر واگذارگر اتكایی نزد بيمههای بيمة بيمهبهرا سكردا -۵

سارت پرداختی بيمه -۱ ستمریسهم بيمه گران اتكایی بابت خ سرمایه و م های های غير زندگی و بازخرید و 

 های زندگی بيمه

 سایر درآمدها  -۲

  

 كسر: از پس

 هزینه تمبر قراردادهای بيمه  -۴

 های زندگی های پزشكی بيمههزینه -۲

 كارمزدهای پرداختی از بابت معامالت بيمة مستقيم  -۹

 های اتكایی واگذاری حق بيمه -۱

های بدنی از حق بيمة اجباری مسنوليت مدنی دارندگان وسائل نقلية موتوری سهم صندوق تأمين خسارت -۵

 در مقابل شخص ثالث  زمينی

های های بيمة زندگی و خسارت پرداختی از بابت بيمهمبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری -۱

 غيرزندگی 

 سهم مشاركت بيمه گزاران در منافع  -۲



 های اتكایی قبولی كارمزدها و سهم مشاركت بيمه گران در سود معامالت بيمه -۳

 های اتكایی واگذاری های بيمهكردابهرة متعلق به س -۳

 یخائر فنی در آخر سال مالی  -۴۴

 ها و استهالكات قابل قبول سایر هزینه -۴۴

 ۱۴هههای فههنههی مههوضههههو  مههادة انههوا  یخههایههر فههنههی مههؤسهههسههههات بههيههمههه )انههدوخههتههه -۴ تالالبصالالالرة

 هههای بههيههمههه وقههانههون تههأسههههيههس بههيههمههة مههركههزی ایههران و بههيههمههه گههری( بههرای هههر یههك از رشههههتههه

 ای خههواهههد بههود كههه از اههرف بههيههمههة مههركههزیمههحههاسههههبههة آنههههها بههه مههوجههب آیههيههن نههامههه مههيههزان و اههرز

 ایران تهيه و پس از موافقت شورای عالی بيمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسيد 

صرة شته -۲ تب سبة آنها از ارانوا  یخایر فنی بيمة مركزی ایران برای هر یك از ر  فهای بيمه و ميزان و ارز محا

 مجمع عمومی بيمة مركزی ایران تعيين خواهد شد 

ر منافع گذاران ددر معامالت بيمة مستقيمج حق بيمه و كارمزدها و تخفيف حق بيمه و سهم مشاركت بيمه -۹ تبصرة

و نحوة احتساب آنها با رعایت مقررات تعيين شدا از ارف شورای عالی بيمه خواهد بود  كلية اقالم مزبور به استثنای 

 ارمزد باید در قرارداد بيمه یكر شدا باشد ك

های اتكایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اسهههاس شهههرایط قراردادها و یا اقالم مربو  به معامالت بيمه -۴ تبصالالرة

 های مؤسسات بيمة ییربط خواهد بود توافق

ایند مشمول نميل درآمد میمؤسسات بيمة خارجی كه با قبول بيمة اتكایی از مؤسسات بيمة ایرانی تحص -۵ تبصرة

سسات باشند  در صورتی كه مؤمالياتی به نرخ دو درصد حق بيمه دریافتی و سود حاصل از سكردا مربو  در ایران می



سه بيمه س شور متبو  مؤ گر اتكایی دارای فعاليت بيمه بودا و از پرداخت ماليات بر معامالت اتكایی بيمة ایرانی در ك

اند در ور نيز از پرداخت ماليات دولت ایران معاف خواهد شد  مؤسسات بيمه ایرانی مكلفمعاف باشندج مؤسسه مزب

آن را بعنوان ( ۲۱گر اتكایی خارجی مشمول ماليات موضو  این تبصراج دو درصد )موقع تخصيص حق بيمه بنام بيمه

ورتی حاوی به ضميمة ص بعد ماه پایان تا گر اتكائی كسر نمایند  و وجوا كسر شدا در هر ماا را منتهیماليات بيمه

گر اتكایی و حق بيمة متعلق به ادارة امور مالياتی مربو  ارسههال و وجه مزبور را به حسههاب مالياتی مشههخصههات بيمه

 ( ۹۴/۱/۴۹۳۱پرداخت نمایند  )اصالحی 

(liv مادة)۴۴۴ 

اند اظهارنامه و ترازنامه و حسهههاب سهههود و زیان متكی به دفاتر و اسهههناد و مدارك خود را اشهههخاص حقوقی مكلف

كه الشرحداكثر تا چهارماا پس از سال مالياتی همراا با فهرست هویت شركا و سهامداران و حسب مورد ميزان سهم

تی كه محل فعاليت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است یا تعداد سهام و نشانی هر یك از آنها را به ادارة امور ماليا

سنوات بعد  سليم فهرست تغييرات در  سليم اولين فهرست مزبورج ت سليم و ماليات متعلق را پرداخت نمایند  پس از ت ت

كافی خواهد بود  محل تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقيم خار  از ایران 

 باشند تهران است ران دارای اقامتگاا یا نمایندگی نمیكه در ای

 حكم این مادا در مورد كارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافيت نيز جاری خواهد بود 

صره اشهخاص حقوقی نسهبت به درآمدهایی كه ابق مقررات این قانون نحوة دیگری برای تشهخيص آن مقرر  - تب

  بينی شدا است نيستندهای مربو  پيشنامة مالياتی جداگانه كه در فصلشدا است مكلف به تسليم اظهار



(lv مادة)۴۴۴ 

شوند هایی كه با تأسيس شركت جدید یا با حفظ شخصيت حقوقی یك شركتج در هم ادغام یا تركيب میشركت

 باشند:از لحاظ مالياتی مشمول مقررات زیر می

 های ثبت شهداموجود تا سهقف مجمو  سهرمایه تأسهيس شهركت جدید با افزایش سهرمایه شهركت -الف

شدا از پرداختشركت ضو  مادة ) هزار در دو های ادغام یا تركيب  این قانون معاف ( ۱۳حق تمبر مو

 است 

شركتانتقال دارایی -ب شركت موجود حسب مورد به های  شركت جدید یا  شدا به  های ادغام یا تركيب 

 قانون نخواهد بود ارزش دفتری مشمول ماليات مقرر در این 

های ادغام یا تركيب شههدا در شههركت جدید یا شههركت موجود مشههمول ماليات دورة عمليات شههركت - 

 انحالل موضو  بخش ماليات بردرآمد این قانون نخواهد بود 

ستهالك دارایی -د ساس روال قبل از ادغام یا ا شركت موجود باید بر ا شركت جدید یا  شدا به  های منتقل 

 امه یابد تركيب اد

شركت -ا سهامداران در  شدا هرگاا در نتيجه ادغام یا تركيبج درآمدی به هر یك از  های ادغام یا تركيب 

 تعلق گيرد ابق مقررات مربو  مشمول ماليات خواهد بود 

های ادغام یا تركيب شدا به عهدة شركت جدید یا موجود حسب كليه تعهدات و تكاليف مالياتی شركت -و

 شد بامورد می



آیين نامه اجرایی این مادا حداكر ظرف شههش ماا از تاریخ تصههویب این اصههالحيه به پيشههنهاد مشههترك  -ز

 های امور اقتصادی و دارایی و صنعتج معدن و تجارت به تصویب هيأت وزیران خواهد رسيد وزارتخانه

(lvi مادة)۴۴۲ 

و تبصهههرة آن در مورد عمليات پيمانكاری اشهههخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد ( ۳۳حكم مادة )

 بود 

(lvii مادة)۴۴۹ 

ماليات مؤسههسههات كشههتيرانی و هواپيمائی خارجی بابت كرایة مسههافر و حمل كاال و امثال آنها از ایران بطور مقطو  

این بابت عاید آنها خواهد شد اعم از اینكه وجوا مزبور در ایران یا در  كلية وجوهی كه از( ۵۱عبارت از پنج درصد )

 مقصد یا در بين راا دریافت شود 

اند تا بيسههتم هر ماا صههورت وجوا دریافتی ماا قبل را به ادارة نمایندگی یا شههعب مؤسههسههات مذكور در ایران موظف

ؤسسات مذكور از بابت اینگونه درآمدها مشمول ماليات امور مالياتی محل تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمایند م

های مقرر را به موقع های مذكور صهههورتدیگری به عنوان ماليات بردرآمد نخواهند بود  هرگاا شهههعب یا نمایندگی

سافر و حجم  ساس تعداد م صورت ماليات متعلق بر ا شد در این  سالی آنها مطابق واقع نبا صورت ار سليم نكنند یا  ت

 الرأس تشخيص خواهد شد علی محموالت



در مواردی كه ماليات متعلق بر درآمد مؤسسات كشتيرانی و هواپيمائی ایرانی در كشورهای دیگر بيش از  - تبصره

كرایة دریافتی باشهههد با اعالم سهههازمان ییربط ایرانیج وزارت امور اقتصهههادی و دارایی موظف اسهههت ماليات  ۵۱

 بع كشورهای فوق را معادل نرخ مالياتی آنها افزایش دهد های كشتيرانی و هواپيمایی تاشركت

(lviii مادة)۴۴۱ 

اند قبل از تاریخ تشهههكيل مجمع عمومی یا سهههایر اركان آخرین مدیر یا مدیران شهههخص حقوقی مشهههتركاً موظف

 ای حاوی صورتصالحيت دار كه برای اتخای تصميم نسبت به انحالل شخص حقوقی دعوت شدا استج اظهارنامه

شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونهدا شور رایی و بدهی  سازمان امور مالياتی ك ای كه بدین منظور از ارف 

ای كه حداقل حاوی امضههاء یا امضههاهای گردد تنظيم و به ادارة امور مالياتی مربو  تسههليم نمایند  اظهارنامهتهيه می

 شد برای ادارة امور مالياتی معتبر خواهد بود مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر ابق اساسنامه شخص حقوقی با

(lix مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی ۴۴۵ 

شخاص حقوقی كه منحل می سبه ماليات آخرین دورا عمليات ا ست مأخذ محا شخص حقوقی ا شوند ارزش دارایی 

 گردیدا است  ها و ماندا سودهایی كه ماليات آن قبالً پرداختها و سرمایه پرداخت شدا و اندوختهمنهای بدهی

صرة ارزش دارایی شههخص حقوقی نسههبت به آنچه قبالً فروش رفته بر اسههاس بهای فروش و نسههبت به بقية بر  -۴ تب

 شود اساس بهای روز انحالل تعيين می

صرة شخص حقوقی كه منحل میچنانچه در بين دارایی -۲ تب صل اول شودج دارایی یا داراییهای  ضو  ف های مو

سوم این قانون سهم باب  سهام یا  شركتو  سهام  شركه یا حق تقدم  شد و این دارایی یا داراییال شته با ها ها وجود دا

 ۴۴۹) ماده و (۴۴۹) ماده (۴) تبصالالره و (۵۳حسههب مورد درهنگام نقل و انتقال قطعی مشههمول مقررات مادا )



 حقوقی منحله ارزش دفتریاین قانون باشههندج در تعيين مأخذ محاسههبة ماليات آخرین دورة عمليات اشههخاص مكرر(

گردد و معادل همان ارزش های شخص حقوقی منحل شدا منظور نمیهای مذكور جزو اقالم داراییدارایی یا دارایی

های مزبور حسهب مورد بر اسهاس گردد  ماليات متعلق به دارایی یا داراییها كسهر میدفتری از جمع سهرمایه و بدهی

 گيرد مكرر(این قانون تعيين و مورد مطالبه قرار می ۴۱۹و مادا )( ۴۱۹دة )ما ۴و تبصرا ( ۵۳مقررات مادة )

صره آن قسهمت از اموال اشهخاص حقوقی منحل شهدا كه بر اسهاس مقررات فوق در تاریخ انحالل مشهمول  -۹ تب

این قانون باشند در اولين نقل و  مكرر( ۴۴۹) ماده و (۴۴۹) ماده (۴) تبصره و( ۵۳ماليات مقطو  موضو  مادة )

 انتقال بعد از تاریخ انحالل مشمول ماليات نخواهند بود 

(lx مادة)۴۴۱ 

ها( اند ظرف شش ماا از تاریخ انحالل )تاریخ ثبت انحالل شخص حقوقی در ادارة ثبت شركتمدیران تصفيه مكلف

این قانون تنظيم و به ادارة ( ۴۴۵اسههاس مادة ) اظهارنامة مالياتی مربو  به آخرین دورة عمليات شههخص حقوقی را بر

 امور مالياتی مربو  تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمایند 

صره این ( ۴۴۵مادة )( ۲شههوند با رعایت تبصههرة )ماليات آخرین دورة عمليات اشههخاص حقوقی كه منحل می - تب

 گردد این قانون محاسبه می( ۴۴۵قانون به نرخ مذكور در مادة )

(lxi مادة)۴۴۲ 

شخاص حقوقی  ست برابر مقررات این قانون به اظهارنامة مربو  به آخرین دورة عمليات ا ادارة امور مالياتی مكلف ا

خار  از نوبت رسيدگی نمودا و در صورتی كه به مندرجات آن اعتراب داشته باشد حداكثر ظرف یكسال از تاریخ 

برگ تشهههخيص تعيين و ابالغ نماید و گرنه ماليات متعلق به اظهارنامة تسهههليم اظهارنامهج ماليات متعلق را به موجب 



ی گردد  در صورتی كه بعداً معلوم گردد اقالمی از دارایی شخص حقوقتسليمی بوسيلة مدیران تصفيه قطعی تلقی می

این ( ۴۴۳دة )در اظهارنامه یكر نشدا است نسبت به آن قسمت كه در اظهارنامه قيد نشدا در مهلت مقرر در تبصرة ما

 قانونج ماليات مطالبه خواهد شد 

(lxii مادة)۴۴۳ 

سكردن تأمين معادل ميزان  ساب مالياتی یا بدون  صا ح شدا قبل از تحصيل مفا شخاص حقوقی منحل  سيم دارایی ا تق

 ماليات مجاز نيست 

صره ضو  مادة ) - تب سليم اظهارنامه مو صورت عدم ت شخص حقوقی در  سليم این ق( ۴۴۱آخرین مدیران  انون یا ت

ضو  مادة ) صورت عدم رعایت مقررات مو صفيه در  این قانون و این مادا و ( ۴۴۱اظهارنامه خالف واقع و مدیران ت

ضامن سانی كه دارایی ضامن یا  ضامناً و كليه ك ضو  قانون تجارت( مت ضامن )مو شركای  شخص حقوقی و  های 

دارایی شخص حقوقی نصيب آنان شدا است مشمول  شخص حقوقی بين آنان تقسيم گردیدا به نسبت سهمی كه از

این قانون ( ۴۵۲پرداخت ماليات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود بشر  آنكه ظرف مهلت مقرر در مادة )

 از تاریخ در  آگهی انحالل در روزنامه رسمی كشور مطالبه شدا باشد 

  

  

 فصل ششم: ماليات درآمد اتفاقی

  



(lxiii مادة)۴۴۳ 

 به ای  رآمد نقدی یا غيرنقدی كه شهههخص حقيقی یا حقوقی بصهههورت بالعوب و یا از اریق معامالت محاباتی ود

شمول نمایدمی تحصيل قبيل این از دیگر  عنوان هر یا جایزا عنوان این ( ۴۹۴) مادة در مقرر نرخ به اتفاقی ماليات م

 قانون خواهد بود 

(lxiv مادة)۴۲۴ 

  شدجبا غيرنقدی كه صورتی در و حاصله    این فصل عبارت است از صد درصد درآمددرآمد مشمول ماليات موضو

( ۱۱) مادة مفاد اجرای در كه امالكی مورد در مگر شودمی تقویم قانون این مقررات ابق درآمد تحقق روز بهای به

صورت ارزش معامالتی مأخذ ست كه در این  شدا ا سبه ماليات قرار این قانون برای آنها ارزش معامالتی تعيين   محا

 خواهد گرفت 

صره صلح معوب و هبة معوب به - تب شمول مادة )در مورد  ستثنای مواردی كه م شد درآمد این قانون می( ۱۹ا با

التفاوت ارزش عوضههين كه بر اسههاس مقررات این مادا مشههمول ماليات موضههو  این فصههل عبارت خواهد بود از مابه

  است شدا منتفع آن از كه ایمعامله ارف  شود نسبت بهتعيين می

(lxv مادة)۴۲۴ 

ا از گردد ولی در صورتی كه ظرف شش ماصلح با شر  خيار فسخ و هبه با حق رجو  از نظر مالياتی قطعی تلقی می

ست  شدا ا صول  صل و شودج وجوهی كه بعنوان ماليات موضو  این ف سخ یا اقاله یا رجو   تاریخ وقو  عقد معامله ف

 باشد قابل استرداد می



و  عقد و فسخ یا اقاله یا رجو  منتقل اليه از منافع آن استفادا كردا باشد نسبت وق بين فاصلة در اگر  در این صورت

 به آن منفعت مشمول ماليات این فصل خواهد بود 

(lxvi مادة)۴۲۲ 

ود شههدر مورد صههلح مالی كه منافع آن مادام العمر یا برای مدت معين به مصههالح یا شههخص ثالث اختصههاص دادا می

 زش عين و منفعت در تاریخ تعلق منافعج مأخذ ماليات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود بهای مال به مأخذ جمع ار

در صورتی كه قبل از تاریخ تعلق منفعتج انتقاالتی صورت گيرد قيمت مذكور در سند مأخذ ماليات انتقال  - تبصره

دهندا قرار خواهد گرفت كه ابق مقررات این فصههل مشههمول ماليات خواهد بودج ليكن مأخذ ماليات آخرین انتقال 

مبلغی  التفاوت بهای مال بشههرح حكم فوق ومابه گيرندة عين كه منافع مال نيز به او تعلق بگيردج عبارت خواهد بود از

 كه ابق سند پرداخته است 

(lxvii مادة)۴۲۹ 

در صورتی كه منافع مالی بطور دائم یا موقت بالعوب به كسی واگذار شود انتقال گيرندا مكلف است ماليات منافع 

 هر سال را در سال بعد پرداخت نماید 

(lxviii مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی حذف شد  ۴۲۱ 

(lxix مادة)۴۲۵ 

 باشد مشمول ماليات این بخش نخواهد بود انتقاالتی كه ابق مقررات فصل ماليات بر ارث مشمول ماليات می



(lxx مادة)۴۲۱ 

( ۴۲۹اند در هر سال اظهارنامة مالياتی خود را در مورد منافع موضو  مادة )صاحبان درآمد موضو  این فصل مكلف

فع به از تاریخ تحصيل درآمد یا تعلق منا بعد ماه پایان تا یبهشت ماا سال بعد و در سایر موارداین قانون تا آخر ارد

ادارة امور مالياتی مربو  تسههليم و ماليات متعلق را بكردازند  در صههورتی كه معامله در دفاتر اسههناد رسههمی انجام و 

 شود ماليات وصول شدا باشد تكليف تسليم اظهارنامه ساقط می

(lxxi مادة)۴۲۲ 

 موارد زیر مشمول ماليات اتفاقی نخواهد بود:

مؤسهههسهههات دولتی و ها یا های خيریه یا عام المنفعه یا وزارتخانههای نقد و غيرنقدی بالعوب سهههازمانكمك -الف

شهرداریشركت شمول ماليات های دولتی یا  شخاص حقيقی غير از مواردی كه م سالمی به ا ها یا نهادهای انقالب ا

 فصل حقوق است 

سههوزی و یا حوادث غيرمترقبة های مالی اهدایی به خسههارت دیدگان جنگج زلزلهج سههيلج آتشوجوا یا كمك -ب

 دیگر 

 نماید صادرات و توليد و خرید محصوالت كشاورزی پرداخت می جوایزی كه دولت برای تشویق - 

ای خواهد بود كه از ارف وزارت امور اقتصادی و دارائی ضوابط اجرائی بندهای الف و ب ابق آئين نامه - تبصره

 و وزارت كشور تهيه خواهد شد 



(lxxii مادة)۴۲۳ 

از اریق رسيدگی به دفاتر تشخيص خواهد شد و درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی 

گردد به عنوان پيش پرداخت ماليات آنها منظور خواهد هایی كه ابق مقررات این فصهههل در منبع پرداخت میماليات

 شد 

  

 فصل هفتم: ماليات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

  

 (۲۲/۴۴/۴۹۳۴  )مصوب شد حذف -۴۲۳ مادة

 (۹۴/۱/۴۹۳۱)اصالحی  -۴۹۱ مادة

 (۴۲۳ج مههادة )(۵۳مههادة )( ۹و تههبصهههههرة )( ۴۱تهها )( ۹هههای گههذشهههههتههه مههوضهههههو  مههواد )بههدهههی

 های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود و اصالحيه ۹/۴۲/۴۹۱۱قانون ماليات مستقيم مصوب 

 رآمدد تحصالالیل سالالال كه های مالیات بده  تواندم  دارای  و اقتصالالادی امور وزارت - تبصالالره

بوط لق یا مر ع ها ت ن بل مورد حسالالالب آ قف تا را باشالالالد ۴۹۸۴ سالالالال از ق  سالالال

یال(۱۱۱/۱۱۱/۴۱) میلیون ده قاط  در مؤدی هر برای ر ند مقتضالال  كه ن  جزاًًَ یا كالً بدا

 دهد. قرار بخشودگ  مورد



(lxxiii مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱اصالحی )۴۹۴ 

شخاص بردرآمد مالیات نرخ ستثنای به حقیق  ا  نرخ اراید قانون این مقررات طبق كه مواردی ا

 است: زیر بشرح باشدم  ایجداگانه

 پانزده نرخ به ساالنه مالیات مشمول درآمد ریال (۵۱۱.۱۱۱.۱۱۱) میلیون پانصد میزان تا -۴

 (۴۵۳درصد)

  (۴۱۱۱.۱۱۱.۱۱۱) میلیارد یك میزان تا ریال (۵۱۱.۱۱۱.۱۱۱) میلیون پانصد مازاد به نسبت -۲

 (۲۱۳درصد) بیست نرخ به ساالنه مالیات مشمول درآمد ریال

سبت -۹ شمول درآمد ریال (۴۱۱۱.۱۱۱.۱۱۱) میلیارد یك مازاد به ن  نرخ به ساالنه مالیات م

 (۲۵۳درصد) پنج و بیست

 این موضوع اشخاص مالیات مشمول ابزاری درآمد افزایش (۴۱۳) درصد ده هر ازای به -۴ تبصره

سبت ماده شمول ابزاری درآمد به ن  پنج ات حداكثر و درصد واحد یك آنها، گذشته سال مالیات م

صد واحد سته مذكور هاینرخ از در سویه تخفیف این از برخورداری شرط شود.م  كا  ه بد ت

 امور زمانسالالا سالالوی از شالالده اعالم مهلت در مربوطه مالیات  ارنامهاظه تسالاللیم و قبل سالالال مالیات 

 است. مالیات 

  

 باب چهارم:در مقررات مختلفه(۲

i) 

 هافصل اول: معافيت



  

 ۴۹۲ مادة

 ایواحده در غیردولت  حقوق  اشالالخاص معدن  و تولیدی هایفعالیت از ناشالال  ابرازی درآمد

 روانهپ آنها برای ربطذی هایوزارتخانه طرف از هماد این اجرای تاریخ از كه معدن  یا تولیدی

 خدمات  درآمدهای همچنین و شالالودم  منعقد فروش و اسالالتخراج قرارداد یا صالالادر برداریبهره

 طرف زا مذكور تاریخ از كه شالده یاد اشالخاص گردشالگری اقامت  مراكز و هاهتل ها،بیمارسالتان

 شالالروع تاریخ از شالالودم  صالالادر مجوز یا اریبردبهره پروانه آنها برای ربطذی قانون  مراجع

 ده مدت به یافته توسالالعه كمتر مناطق در و سالالال پنج مدت به فعالیت یا اسالالتخراج یا برداریبهره

 باشد.م  مالیات مشمول صفر نرخ با سال

ش  صفر نرخ با مالیات از منظور -الف ست رو شمول مؤدیان كه ا سلیم به مكلف آن م  ظهارنامه،ا ت

سناد ون ،قان دفاتر سابداری مدارك و ا سب ح  رد مقرر ترتیب به خود درآمدهای برای مورد، ح

شخ  مواعد در و قانون این شندم  كشور مالیات  امور سازمان به شده م  نیز ورمذك سازمان و با

س  به مكلف شمول درآمد تعیین و اظهارنامه برر ساس بر مؤدیان، مالیات م ستندات، ا  و داركم م

 فرصالال نرخ با آنها مالیات مؤدیان، مالیات مشالالمول درآمد تعیین از پس و اسالالت رمذكو اظهانامه

 شود.م  محاسبه

 هك ماده این موضالالوع مراكز سالالایر و خدمات  و تولیدی واحدهای برای صالالفر نرخ با مالیات -ب

شند شاغل كار نیروی نفر پنجاه از بیش دارای سب سال هر معافیت، دوره در چنانچه با  سال به تن

 افزایش سال هر ازای به دهند، افزایش (۵۱۳) درصد پنجاه حداقل را خود شاغل كار نیروی قبل

 كالالار نالالیالالروی تالالعالالداد شالالالالود.مالال  اضالالالالافالاله سالالالالال یالالك كالالاركالالنالالان



غل غال افزایش همچنین و شالالالا حد هر در كار نیروی اشالالت ید با وا عاون، وزارت تأی  ت

 نانكارك اجتماع  تأمین بیمه فهرسالالت به مربوط مدارك و اسالالناد ارائه و اجتماع  رفاه و كار

قق ح هش صالالالورت در شالالالود.م  م یروی كا قل از كار ن یش حدا فزا كور ا  در مذ

 و مطالبه كاهش، سال در متعلق مالیات باشند، كرده استفاده بند این مالیات  مشوق از كه بعد سال

 گردد. نم محسوب كاهش شوندم  مستعف  و بازخرید بازنشسته، كه افرادی شود.م  وصول

سبه برخورداری دوره -پ صادی واحدهای برای صفر نرخ با مالیات محا ضوع مذكور اقت  ینا مو

صادی ویژه مناطق یا صنعت  هایشهرك در واقع ماده ستق صورت در و سال دو مدت به اقت  رارا

 افزایش سال هس مدت به یافته، توسعه كمتر مناطق در اقتصادی ویژه مناطق یا صنعت  هایشهرك

 یابد.م 

شخاص برای مالیات  معافیت هرگونه از برخورداری شرط -ت  مناطق رد فعال حقوق  و حقیق  ا

شور مناطق سایر و آزاد سلیم ك ست. قانون  مقرر موقع در مالیات  اظهارنامه ت  مالیات  هاظهارنام ا

 مورا سازمان توسط كه است اینمونه طبق زیان و سود حساب و ترازنامه شامل حقوق  اشخاص

 شود.م  تهیه ات مالی

 ماده این موضالالوع واحدهای در اقتصالالادی هایگذاریسالالرمایه افزایش و تشالالویق منظور به -ث

 مترك مناطق در گذاریسالالرمایه مورد، حسالالب صالالفر نرخ با مالیات طریق از حمایت دوره بر عالوه

 حالالمالالایالالت مالالورد زیالالر شالالالالرح بالاله مالالنالالاطالالق سالالالالایالالر و یالالافالالتالاله تالالوسالالالالعالاله

 گیرد:م  قرار

  

 یافته: توسعه ركمت مناطق در -۴



یات عد هایسالالالال مال به دوره از ب حاسالال یات م  این صالالالدر در مذكور صالالفر نرخ با مال

 برسد، هشد پرداخت و ثبت سرمایه برابر دو به واحد مالیات مشمول درآمد جمع كه زمان  تا ماده

 و قانون این (۴۱۵) ماده در مقرر هاینرخ با متعلقه مالیات آن، از بعد و شودم  محاسبه صفر نرخ با

 شود.م  دریافت و محاسبه آن هایتبصره

 مناطق: سایر در -۲

سبه دوره از بعد هایسال مالیات (۵۱۳) درصد پنجاه  رخن با ماده این صدر در مذكور مالیات محا

صد پنجاه و صفر ستقیم هایمالیات قانون (۴۱۵) ماده در مقرر هاینرخ با مانده باق  (۵۱۳) در  و م

 اتمالی مشالالمول درآمد جمع كه زمان  تا حكم این شالالود.م  دریافت و اسالالبهمح آن هایتبصالالره

صد آن، از بعد و یابدم  ادامه شود، شده پرداخت و ثبت سرمایه معادل واحد،  (۴۱۱۳) صددر

 دریافت و محاسالالبه آن هایتبصالالره و قانون این (۴۱۵) ماده در مقرر هاینرخ با متعلقه مالیات

 شود.م 

 بند این (۲) و (۴) جزءهای مالیات  مشالالوق از غیردولت ، حقوق  اشالالخاص نقل و حمل درآمد

 باشند.م  برخوردار

 صورت رد اند،شده تأسیس اصالحیه این از قبل كه ماده این موضوع غیردولت  حقوق  اشخاص

 كنند. استفاده توانندم  ماده این مشوق از مجدد گذاریسرمایه

سیس، منظور به ربطذی قانون  جعمرا مجوز با كه گذاریسرمایه هرگونه سعه، تأ سازیب تو  و از

ستثنای به ثابت هایدارای  ایجاد برای مذكور واحدهای نوسازی  شمولم شود،م  هزینه زمین ا

 است. بند این حكم



ستثنای -ج شخاص گذاریسرمایه مورد در )ث( بند انتهای در مذكور زمین ا  دولت غیر حقوق  ا

ستانب نقل، و حمل واحدهای در شگری اقامت  مراكز و هاهتل ها،یمار  عیینت میزان به صرفاً گرد

 باشد.نم  جاری صالح،ذی مراجع از شده صادر قانون  مجوزهای در شده

شخاص شده پرداخت و ثبت سرمایه میزان كاهش صورت در -چ شوق از كه مذكور ا   مالیات م

 و البهمط آن هایجریمه و متعلق یاتمال باشالالند، كرده اسالالتفاده سالالرمایه افزایش برای ماده این

 شود.م  وصول

 ارج خ گذارانسرمایه مشاركت با ماده این موضوع شده انجام گذاریسرمایه كه صورت  در -ح

صادی هایكمك و گذاریسرمایه سازمان مجوز با شد شده انجام ایران فن  و اقت  هر ازای به با

 به ماده این مشوق به (۴۱۳) درصد ده میزان به خارج  گذاریسرمایه مشاركت (۵۳) درصد پنج

 شود.م  اضافه (۵۱۳) درصد پنجاه تا حداكثر و شده پرداخت و ثبت سرمایه نسبت

 به نسالالبت ایران در داخل  تولیدی واحدهای ظرفیت از اسالالتفاده با كه خارج  هایشالالركت -خ

 محصوالت از (۲۱۳) صددر بیست حداقل كه صورت  در كنند اقدام معتبر نشان با محصوالت تولید

 حاسالالبهم دوره در ایران  تولید واحد با همكاری قرارداد انعقاد تاریخ از نمایند صالالادر را تولیدی

 ورهد اتمام صالالورت در و بوده ماده این حكم مشالالمول مذكور تولیدی واحد صالالفر نرخ با مالیات

صد پنجاه از مذكور، سبت مالیات  نرخ در تخفیف (۵۱۳) در صل زیابرا درآمد به ن  فروش از حا

 باشند.م  برخوردار ماده این در مذكور مدت در تولیدی محصوالت

 معدن  و تولیدی واحدهای درآمد شالالامل ماده این موضالالوع هایمشالالوق و مالیات  صالالفر نرخ -د

 اصفهان استان ركزم كیلومتری پنجاه و تهران استان مركز كیلومتری یكصدوبیست شعاع در مستقر



ستان سایر كزمرا كیلومتری س  و صدهزار از بیش دارای شهرهای و هاا ساس رب جمعیت نفر سی  ا

 شود.نم  مسكن و نفوس سرشماری آخرین

نه تأیید با اطالعات فناوری تولیدی واحدهای نا و علم  معاونت و ربطذی هایوزارتخا  وریف

یاز از حال هر در جمهور رئیس ند.م  برخوردار ماده این امت یات همچنین باشالال  واحدهای مال

ستقر معدن  و تولیدی صادی ویژه مناطق كلیه در م ستبه صنعت  هایشهرك و اقت  مناطق ثنایا

صادی ویژه ستقر هایشهرك و اقت ست شعاع در م صدوبی ستان مركز كیلومتری یك  نرخ با هرانت ا

 باشند.م  برخوردار ماده این موضوع مالیات  هایمشوق از و شودم  محاسبه صفر

صادی ویژه طقمنا درخصوص  ود محدوده در كه تولیدی واحدهای یا صنعت  هایشهرك و اقت

 حداكثر كه است اینامهآیین موجب به محدوده تعیین مالك گیرند،م  قرار شهر یا استان چند یا

 امور و جارتت و معدن صنعت، هایوزارتخانه مشترك پیشنهاد با قانون این تصویب از پس ماه سه

 به و هیهت زیست محیط حفاظت سازمان و كشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان ،داری  و اقتصادی

 هالالالالالالالالالالالالالالالالیالالالالالالالالالالالالالالالالأت تصالالالالالالالالالالالالالالالالالالویالالالالالالالالالالالالالالالالب

 رسد.م  وزیران

 در اول ماهه سه در دهستان و بخش شهرستان، استان، شامل یافته توسعه كمتر مناطق فهرست -ذ

 و قتصادیا امور وزارت همكاری با كشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان پنجساله،توسط برنامه هر

 صالالویبت به و شالالودم  تهیه تولید در گذاریسالالرمایه و بیكاری نرخ هایشالالاخ  لحاظ با دارای 

سدم  وزیران هیأت ست ابالغ تا و ر ست جدید، فهر شد.م  معتبر قبل  برنامه فهر  شروع اریخت با

 تالالالالالالالالأیالالالالالالالالیالالالالالالالالد بالالالالالالالالا فالالالالالالالالعالالالالالالالالالالالالالالالالالیالالالالالالالالت



ناط ربط،ذی قانون  مراجع بار م ناطق هایمشالالوق احتسالالالاب برای اعت عه مترك م  توسالال

 است. یافته

 مراجع از اریبردبهره پروانه ماده این اجرای از قبل كه جهانگردی و ایرانگردی تأسیسات كلیه -ر

شند كرده اخذ ربطذی قانون   از ادهم این شدن االجراءالزم تاریخ از پس سال شش مدت تا با

 درآمد هب نسبت بند این حكم باشند.م  معاف ابرازی درآمد بر مالیات (۵۱۳) درصدپنجاه پرداخت

 نیست. مجری كشور از خارج به گردشگر اعزام از حاصل

 قانون  مراجع از مجوز دارای زیارت  و گردشالالگری دفاتر ابرازی درآمد (۴۱۱۳) صالالددرصالالد -ز

شگران جذب محل از كه ربطذی ستان، به زائر اعزام یا خارج  گرد  صیلتح سوریه و عراق عرب

 باشد.م  مالیات مشمول مالیات  صفر نرخ با باشد شده

 شده نكتما درآمدهای جز به ابرازی درآمد شامل صرفاً قانون این موضوع صفر نرخ با مالیات -ژ

 قوانین ایرسالال و قانون این در منظور صالالفر نرخ با مالیات  احكام كلیه مورد در حكم این باشالالد.م 

 است. مجری

ش  و تحقیقات  هایهزینه معادل -س شخاص پژوه ص  حقوق  ا صو  واحدهای در تعاون  و خ

 منعقده قرارداد قالب در كه ربطذی هایوزارتخانه از برداریبهره پروانه دارای صنعت  و تولیدی

گاه با نه از قطع  مجوز دارای عال  آموزش و پژوهشالال  مراكز یا هادانشالال خا  علوم، هایوزارت

 كشور علم  جامع نقشه چهارچوب رد كه پزشك  آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات

 هادانشگاه  پژوهش شورای تصویب به آن ساالنه پیشرفت گزارش اینكه بر مشروط شود،م  انجام

 و دیتولی هایفعالیت از حاصالالل ابرازی درآمد ناخال  و برسالالد مربوطه تحقیقات  مراكز یا و

شد، ریال (۵.۱۱۱.۱۱۱.۱۱۱) میلیارد پنج از كمتر آنها معدن  صد ده میزان به حداكثر نبا  (۴۱۳) در



 مالیات ابحس به شده منظور مبلغ معادل شود.م  بخشوده مذكور هزینه انجام سال ابرازی مالیات

 شد. نخواهد پذیرفته مالیات  قبول قابل هزینه عنوان به مذكور، اشخاص

 امور رایوز تصالالویب به كشالالور مالیات  امور سالالازمان پیشالالنهاد با بند این اجرای  دسالالتورالعمل

 و درمان بهداشالالت، و فناوری و تحقیقات علوم، تجارت، و معدن صالالنعت، دارای ، و اقتصالالادی

 رسد.م  پزشك  آموزش

صره سبه و مالیات  هایمعافیت كلیه -۴ تب  مذكور وجودم نقوانی بر مازاد مالیات  صفر نرخ با محا

 شود.م  اجراء ۴۹۳۵ سال ابتدای از ماده این در

صره ضوع اجرای  نامهآیین -۲ تب  از پس ماه شش مدت ظرف حداكثر آن بندهای و ماده این مو

سط قانون ابالغ صادی امور هایوزارتخانه تو  اریهمك با تجارت و معدن صنعت، و دارای  و اقت

 رسد.م  وزیران هیأت تصویب به و شودم  تهیه كشور مالیات  امور سازمان

(i مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی ۴۹۹ 

سعه از حمایت صندوق ددرصههد درآمدصهه شاورزی بخش تو های تعاونی روسههتاییج عشههایریج ج شههركتك

 های آنها از ماليات معاف است آموزان و اتحادیهكشاورزیج صيادانج كارگریج كارمندیج دانشجویان و دانش

مركزی تعاون  دولت مكلف اسههت معادل ماليات بردرآمد متعلق به آن قسههمت از سههود ابرازی سههازمان - تبصالالره

سرمایه صویب مجمع عمومی برای  ستایی ایران را كه با ت شركترو صاص دادا گذاری در  ستایی اخت های تعاونی رو

شودج پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی كشورج از محل اعتبار ردیف خاصی كه به همين منظور می

 مان مذكور مسترد نماید شود در وجه سازبينی میدر قانون بودجة كل كشور پيش



(ii مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱اصالحی ) ۴۹۱ 

فنی و  متوسهههطهههج  هنمههاییج  ییج را بتههدا عم از ا تفههاعی ا ن غيرا تربيههت مههدارس  عليم و  ت درآمههد حههاصههههل از 

ج كشور ایحرفه و فن  آموزش سازمان از مجوز دارای آزاد ایحرفه و فن  هایآموزشگاهایجحرفه

غيرانتفاعی و مهدهای كودك در منااق كمتر توسهههعه یافته و روسهههتاها و درآمد  عالیها و مراكز آموزشدانشهههگاا

مؤسسات نگهداری معلولين یهنی و حركتی بابت نگهداری اشخاص مذكور كه حسب مورد دارای پروانة فعاليت از 

حاصل از ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان مراجع ییربط هستند همچنين درآمد باشگاا

 های منحصراً ورزشی از پرداخت ماليات معاف است فعاليت

 آیين نامة اجرایی این مادا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هيأت وزیران خواهد رسيد 

(iii مادا)حذف شد  ۴۹۵  

(iv) (۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی ۴۹۱مادة 

از ارف مؤسههسههات بيمه كه به موجب قراردادهای منعقدا   زندگ و عمر هایبیمه انواع وجوا پرداختی بابت

 شود از پرداخت ماليات معاف است بيمة عاید یینفع می

(v مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی ۴۹۲ 

های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجة خود یا همسهههر و اوالد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تكفل هزینه

ش سال مالياتی به  شد دریافت وجه را در یك  شك مقيم ایران با سه درمانی یا پز س ر  این كه اگر دریافت كنندة مؤ

گواهی نماید و چنانچه به تأیيد وزارت بهداشههتج درمان و آموزش پزشههكی به علت فقدان امكانات الزم معالجه در 

ری اسالمی ایران در خار  از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینة مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهو



كشور محل معالجه یا وزارت بهداشتج درمان و آموزش پزشكی رسيدا باشدج همچنين حق بيمة پرداختی هر شخص 

ات های درمانی از درآمد مشمول ماليو بيمه زندگ  و عمر هایبیمه انواع حقيقی به مؤسسات بيمة ایرانی بابت

 گردد مؤدی كسر می

های مذكور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نيز قابل ن خاص و صعب العال  عالوا بر هزینهدر مورد معلوالن و بيمارا

 باشد كسر از درآمد مشمول ماليات معلول یا بيمار یا شخصی كه تكفل او را عهدا دار است می

(vi مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی شد  حذف -۴۹۳ 

(vii مادة)(۴/۲/۴۹۳۱ مصوب پذیررقابت توليد موانع رفع قانون از )الحاقی - مكرر ۴۹۳ 

 ولیدیت هایبنگاه گردش در سرمایه و طرح الالال پروژه مال  تأمین برای نقدی آورده كه اشخاص 

شاركت  عقود قالب در را شاركت  عقود انتظار مورد سود حداقل معادل نمایند، فراهم م  صوبم م

 ود،سالال كنندهپرداخت برای و شالالوندم  معاف درآمد بر مالیات پرداخت از اعتبار و پول شالالورای

 شود.م  تلق  مالیات  قبول قابل هزینه عنوان به مذكور پرداخت  سود معادل

 بنگاه از را نقدی آورده تواندنم  سال دو تا ماده این موضوع معافیت از كننده استفاده -۴ تبصره

ستفاده معافیت روز ارزش میزان به نقدی، آورده كاهش صورت در كند. خارج تولیدی  ده،ش ا

 شود.م  اضافهنقدی، آورده خروج سال مالیات

 در رمایهس یا طرح الالالال پروژه مال  تأمین برای نقدی آورده كارگیریبه تحقق تشخی  -۲ تبصره

 است. مربوط حوزه مالیات  امور اداره با گردش



(viii) (۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی ۴۹۳مادة 

ها و هدایای دریافتی نقدی و غيرنقدی آسهههتان قدس رضهههویج موقوفاتج نذوراتج پذیراج كمك -الف

( رت احمد ابن موسی ) آستان حضرت عبدالعظيم الحسنی ) (ج آستانة حضرت معصومه)س(ج آستان حض

هاج تكایا و سههایر بقا  متبركه از ج آسههتان مقدس حضههرت امام خمينی )را(ج مسههاجدج حسههينيه«شههاا چراغ»

 اشد بپرداخت ماليات معاف است  تشخيص سایر بقا  متبركه به عهدة سازمان اوقاف و امور خيریه می

حمر جمهوری اسهههالمی ایران از پرداخت ها و هدایای دریافتی نقدی و غيرنقدی جمعيت هالل اكمك -ب

 ماليات معاف است 

های پس انداز بازنشستگی و سازمان بيمة خدمات ها و هدایای دریافتی نقدی و غيرنقدی صندوقكمك - 

درمانی و سههازمان تأمين اجتماعی و صههندوق بيمه اجتماعی روسههتایيان و عشههایر و همچنين حق بيمه و حق 

های دریافتی مربو  توسههط آنها از پرداخت ماليات معاف كارفرما و جریمه بازنشههسههتگی سهههم كاركنان و

 است 

ها و هدایای دریافتی نقدی و غيرنقدی مدارس علوم اسهههالمی از پرداخت ماليات معاف اسهههت  كمك -د

 باشد تشخيص مدارس علوم اسالمی با شورای مدیریت حوزة علمية قم می

غيرنقدی نهادهای انقالب اسهههالمی از پرداخت ماليات معاف اسهههت  ها و هدایای دریافتی نقدی و كمك -ا

 باشد تشخيص نهادهای انقالب اسالمی با هيأت وزیران می



آن قسهمت از درآمد صهندوق عمران موقوفات كشهور كه به مصهرف عمران موقوفات برسهد از پرداخت  -و

 ماليات معاف است 

 س و زكات از پرداخت ماليات معاف است درآمد اشخاص از محل وجوا برِیة ولی فقيهج خم -ز

آن قسههمت از درآمد موقوفات عام كه ابق موازین شههرعی به مصههرف اموری از قبيل تبليغات اسههالمیج  -ح

شت و درمانج بنا و تعمير و  شافاتج تعليم و تربيتج بهدا تحقيقات فرهنگیج علمیج دینیج فنیج اختراعاتج اكت

های دولتیج دانشههگاا های علميه و مدارس علوم اسههالمی و مدارس ونگهداری مسههاجد و مصههالها و حوزا

و  آموزانمراسهههم تعزیه و ااعامج تعمير آثار باسهههتانیج امور عمرانی و آبادانیج هزینه یا وام تحصهههيلی دانش

دانشههجویانج كمك به مسههتضههفعان و آسههيب دیدگان حوادث ناشههی از سههيلج زلزلهج آتش سههوزیج جنگ و 

های مزبور به تأیيد سههازمان اوقاف و امور هحوادث غيرمترقبه دیگر برسههدج مشههرو  بر این كه درآمد و هزین

 وجوانانن و كودكان نگهداری مراكز نگهداری و تعمیر ساخت، همچنین و ،خيریه رسيدا باشد

 مراقبت و نگهداری مراكز مختلف، جنس  و سن  هایگروه در سرپرست بد و سرپرستب 

شتغال و آموزیحرفه هایكارگاه سالمندان، صدومین ا  و سم ج معلولین  ،نخاع ضایعه م

ست زنان حركت ، ست، دختران و خانوار سرپر سرپر ش توان آموزش، مراكز خود  و بخ

 و راكزم سالالایر و ناشالالنوا و شالالنواكم بینا،كم نابینا، كودكان و ذهن  معلوالن آموزیحرفه

از  گیرند ارقر كشور بهزیست  حمایت  هایسازمان مددجویان خدمت در بتوانند كه اماكن 

 ت ماليات معاف است پرداخ

صره: شكیالت قانون (۴۴) ماده  موضوع تحقیق شعب توسط كه های مفاصاحساب تب  اختیارات و ت

صوب خیریه امور و اوقاف و حج سازمان  مقرر مهلت در اگر شودم  یا شده صادر ۲/۴۱/۴۹۱۹ م



سلیم به مربوط شور مالیات  امور سازمان به اظهارنامه ت  هرگونه ازرداریبرخو برای شود، ارائه ك

  .شودم  تلق  یمؤد مالیات  اظهارنامه منزله به قوانین، سایر یا قانون  این در مقرر مالیات  معافیت

 سال ایانپ تا مربوط مفاصاحساب كه صورت  در قانون این ابالغ از قبل سالهای مورد در همچنین

 بود. خواهد مالیات  اظهارنامه منزله به شود، ارائه مالیات  امور سازمان به ۴۹۳۴

اندج ها و هدایای دریافتی نقدی و غيرنقدی مؤسهههسهههات خيریه و عام المنفعه كه به ثبت رسهههيداكمك - 

مشرو  بر اینكه به موجب اساسنامة آنها صرف امور مذكور در بند )ح( این مادا شود و سازمان امور مالياتی 

 اخت ماليات معاف است های آنها نظارت كندج از پردكشور بر درآمد و هزینه

صره صرف به مال  سال هر در كه غیرنقدی و نقدی هایكمك -تب سیده م شد، نر  تعلق بدون با

 گردد.م  منتقل بعد مال  سال به مالیات

ایج احزاب و ها و هدایای دریافتی نقدی و غيرنقدی و همچنين حق عضویت اعضاء مجامع حرفهكمك -ی

كه دارای مجوز از مراجع ییربط باشهههند و وجوهی كه به موجب قانون و های غيردولتی ها و تشهههكلانجمن

شودج از پراخت الزحمة اعضاء آنها كسر و به حساب مجامع مزبور واریز میمقررات مربو  از درآمد یا حق

 ماليات معاف است 

 دموار از حاصل عایدی و درآمدها و ها و هدایای دریافتی نقدی و غيرنقدیموقوفات و كمك -ك

های دینی مذكور در قانون اسهههاسهههی جمهوری های مذهبی مربو  به اقليتها و هيأتانجمنبرای فوق

سدج از پرداخت ماليات معاف  شور بر صویب وزارت ك سميت آنها به ت شرو  بر این كه ر سالمی ایرانج م ا

 است 



شاراتی و مطبوعاتیفعاليت -ل سالم شادار و فرهنگ وزارت از مجوز )دارای قرآن  و های انت   ا

ستگاه و ج فرهنگی و هنری كه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشههاد اسههالمی انجام ربط(ذی هاید

 شوندج از پرداخت ماليات معاف است می

صرة شبرد اهداف و وظایف اشخاص موضو  این مادا از وجوهی كه از فعاليت -۴ تب های غيرانتفاعی و به منظور پي

ای و     در چارچوب اساسنامة آنها تحصيل های دوراشیج سيمنارهاج نشر كتاب و نشریههای آموزراا برگزاری دورا

 كندج از پرداخت ماليات معاف است شود و سازمان امور مالياتی كشور بردرآمد و هزینة آنها نظارت میمی

صرة صرة ) -۲ تب ضو ( ۲مادة )( ۲حكم تب شخاص مو شمول ماليات ا این مادا جاری   این قانون در مورد درآمد م

 باشد می

 آیههيههن نههامههة اجههرایههی مههوضههههو  ایههن مههادا بههه وسههههيههلههة سههههازمههان امههور مههالههيههاتههی -۹ تالالبصالالالرة

 وزیههران هههيههأت تصههههویههب بههه دارایههی و اقههتصههههادی امههور وزارت  كشههههور تهههههيههه و بهها پههيشههههنهههههاد

  رسيد خواهد

یا مقام معظم رهبری دارای مجوز  -۴ تبصالالرة مام خمينی)را(  مادا در مواردی كه از ارف حضهههرت ا مفاد این 

 گيرد باشند بر اساس نظر مقام معظم رهبری انجام میمی

 نقدی غیر و نقدی دریافت  هدایای و هاكمك و موقوفات از حاصل عایدی و درآمدها -۵ تبصره

شخاص ضوع ا شد.م  معاف مالیات پرداخت از )ك( و )ط( بندهای مو  درآمد شامل حكم این با

 .(۹۴/۱/۴۹۳۱)الحاقی مصوب  بود نخواهد مذكور اشخاص مجموعه زیر هایشركت



(ix مادة)حذف شدا است -۴۱۴  

(x مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی ۴۱۴ 

 بخش محصالالوالت و غیرنفت  كاالهای و خدمات صالالادرات از حاصالالل درآمد (۴۱۱۳) صالالددرصالالد

 صالالالالادرات از حالالالاصالالالالل درآمالالالد (۲۱۳) درصالالالالد بالالالیسالالالالت و كشالالالالاورزی

یات مشالالمول خام مواد های و خام مواد فهرسالالالت گردد.م  صالالفر نرخ با مال  نفت  كاال

هاد به ن ترك پیشالالال نه مشالالال خا ت مور هایوزار قتصالالالا ا ی ، و دیا عت، دارا ن عدن صالالال  و م

جارت فت و ت تاق و ن گان ، ا نایع، بازر عادن صالالال یب به كشالالالاورزی و م یأت تصالالالو  ه

 رسد.م  وزیران

صره صل درآمد -۴ تب  نایرا به )ترانزیت( عبوری صورت به كه مختلف كاالهای صادرات از حا

 الیاتم مشمول شوندم  صادر آن روی بر كاری انجام با یا ماهیت در تغییر بدون و شوندم  وارد

 گردد.م  صفر نرخ با

 ریجمهو توسالالعه پنجم پنجسالالاله برنامه قانون اجرای دوره اتمام از پس ماده این مفاد -۲ تبصالالره

 شود.م  االجراءالزم ۴۵/۴۱/۴۹۸۳ مصوب ایران اسالم 

(xi مادة)۴۱۲ 

های توليدی مربواه از پرداخت های تعاونی و اتحادیههای فرش دسههتباف و صههنایع دسههتی و شههركتدرآمد كارگاا

 ماليات معاف است 



(xii مادة)۴۱۹ 

های كاالیی پذیرفته شههدا و به از ماليات بردرآمد حاصههل از فروش كاالهایی كه در بورس( ۴۴۱معادل دا درصههد )

های داخلی یا هایی كه سهام آنها برای معامله در بورسز ماليات بردرآمد شركتا( ۴۴۱رسد و دا درصد )فروش می

هایی كه سهام آنها برای معامله در بازار خار  از ماليات بردرآمد شركت( ۵۱شود و پنج درصد )خارجی پذیرفته می

سالی كه از فهرست شركتاز بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می سال پذیرش تا  ا در این ی پذیرفته شدهاشودج از 

هایی كه سهههام آنها برای معامله در شههود  شههركتاند با تأیيد سههازمان بخشههودا میها یا بازارها حذف نشههدابورس

های داخلی یا خارجی یا بازارهای خار  از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شهههود در صهههورتی كه در پایان بورس

های فوق سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافيت( ۲۴۱درصد )دورا مالی به تأیيد سازمان حداقل بيست 

 شوند از بخشودگی مالياتی برخوردار می

ات ها ماليالشركة شركا در سایر شركتالشركه و حق تقدم سهام و سهماز هر نقل و انتقال سهام و سهم -۴ تبصرة

شههود  از این بابت وجه دیگری به عنوان ماليات ل میارزش اسههمی آنها وصههو( ۱۱مقطوعی به ميزان چهاردرصههد )

اند قبل از الشركه و حق تقدم سهام مكلفبردرآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد  انتقال دهندگان سهام و سهم

 انتقالج ماليات متعلق را به حساب سازمان امور مالياتی كشور واریز كنند 

اند در موقع ثبت تغييرات یا تنظيم سههند انتقال حسههب مورد گواهی پرداخت كلفاداراا ثبت یا دفاتر اسههناد رسههمی م

 مهههالهههيهههات مهههتهههعهههلهههق را اخهههذ و ضههههههمهههيهههمهههة پهههرونهههدة مهههربهههو  بهههه ثهههبهههت یههها

 انتقال كنند 



صرة شركت -۲ تب شمول ماليات مقطو  به نرخ نيم در  سهام م صرف  شدا در بورس اندوختة  سهامی پذیرفته  های 

از  عدب ماه پایان تا اندها مكلفگيرد  شههركتین درآمد ماليات دیگری تعلق نمیخواهد بود و به ا( ۵/۴۱درصههد )

 تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالياتی كشور واریز كنند 

(xiii مادة)مكرر ۴۱۹ 

  بورس  رهای خار  ازها یا بازاها اعم از ایرانی و خارجی در بورساز هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركت

ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و ( ۵/۴۱) درصد نيم ميزان به مقطوعی ماليات مجوزج دارای

از این بابت وجه دیگری به عنوان ماليات بردرآمد نقل و انتقال سههههام و حق تقدم سههههام و ماليات بر ارزش افزودا 

 خرید و فروش مطالبه نخواهد شد 

صول ان بورسكارگزار شدا را به هنگام هر انتقال از انتقال دهندا و ها و بازارهای خار  از بورس مكلفند ماليات یاد 

و به حساب تعيين شدا از ارف سازمان امور مالياتی كشور واریز نمایند و ظرف دا روز از تاریخ انتقالج رسيد آن را 

 قدم مورد انتقال به ادارا امور مالياتی محل ارسال كنند به همراا فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق ت

گذاری درچهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصهههل از تمامی درآمدهای صهههندوق سهههرمایه -۴ تبصالالره

ضو  بند )سرمایه صوب ( ۴مادة )( ۲۱گذاری در اوراق بهادار مو سالمی ایران م قانون بازار اوراق بهادار جمهوری ا

صدور و  ۴۹۳۱ صل از  صل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حا ابطال آنها از پرداخت ماليات و درآمدهای حا

 بهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههردرآمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههد و

باشهههد و از بابت نقل و معاف می ۲/۹/۴۹۳۲ماليات برارزش افزودا موضهههو  قانون ماليات بر ارزش افزودا مصهههوب 

 انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شدا مالياتی مطالبه نخواهد شد 



 (۴بهههههادار مههوضههههو  تههبصههههرا)سههههود و كههارمههزد پههرداخههتههی یهها تههخصههههيصههههی اوراق  -۲ تبصالالالره

 هههایههها و سهههههود گههواهههیالشهههههركههه شهههههركههتایههن مههادا بههه اسهههههتههثههنهها سهههههود سههههههههام و سههههههههم

 هههاج مشههههرو  بههه ثههبههت اوراق بهههههادار یههاد شههههدا نههزد سههههازمههان جههزءگههذاری صههههنههدوقسههههرمههایههه

 هههای قههابههل قههبههول بههرای تشههههخههيههص درآمههد مشههههمههول مههالههيههات نههاشههههر ایههن اوراق بهههههادارهههزیههنههه

 شود محسوب می

صره شركت پذیرفته در بورس یا بازار  در -۹ تب سهامدار  شخص حقيقی یا حقوقی مقيم ایران كه  صورتی كه هر 

ها یا بازارهای خار  از بورس خارجی بفروشدج از این بابت هيچ خار  از بورسج سهام یا حق تقدم خود را در بورس

 گونه مالياتی در ایران دریافت نخواهد شد 

صره سرمایه -۴ تب سوی از به هيچگذای مجصندوق  صادرا از  صادی دیگری خار  از مجوزهای  گونه فعاليت اقت

 باشد سازمان نمی

صره  و بورس سازمان از مجوز دارای بازارگردانان  بازارگردان  بهادار اوراق انتقال و نقل -۵ تب

 مالالقالالطالالوع مالالالالالیالالات پالالرداخالالت از فالالرابالالورس و بالالورس در بالالهالالادار اوراق

 (۴/۲/۴۹۳۱قانون رفع موانع توليدج مصوب  ۹۹)الحاقی از مادا  است. معاف ماده، این (۵/۱۳) درصد نیم

(xiv مادة)۴۱۱ 

 هههایجهههههيههزیههه مههنههقههول و مهههههریههه اعههم از مههنههقههول و غههيههرمههنههقههول و جههوایههز عههلههمههی و بههورس

 تههحصههههيههلههی و هههمههچههنههيههن درآمههدی كههه بههابههت حههق اخههتههرا  یهها حههق اكههتشههههاف عههایههد مههخههتههرعههيههن

 هههای پههیوهشهههههی واشهههههی از فههعههالههيههتاههور كههلههی و نههيههز درآمههد نههگههردد بهههو مههكههتشهههههفههيههن مههی

تخههانههه يق از وزار ق ح ت پروانههة  كزی كههه دارای  مرا تی  يقهها ق ح میت  بههاشههههنههد بههه مههدتهههای ییصههههالح 



قيقات های علومج تحای كه به پيشنهاد وزارتخانهدا سال از تاریخ اجرای این اصالحيه ابق ضوابط مقرر در آئين نامه

 آوریج بهههههههههههههداشههههههههتج درمههههههان و آمههههههوزش پههههههزشههههههههكههههههی وو فههههههن

 ر اقههتصههههادی و دارایههی بههه تصههههویههب هههيههأت وزیههران خههواهههد رسههههيههدج از پههرداخههت مههالههيههاتامههو

 باشد معاف می

(xv مادة)۴۱۵ 

 سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت ماليات معاف است:

سكردا -۴ شستگی و پس انداز كارمندان و كارگران نزد بانكسود متعلق به  انی در های ایرهای مربو  به كسور بازن

 حدود مقررات استخدامی مربواه 

سكرداسود یا جوایز متعلق به حساب -۲  های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غيرهای مختلف نزد بانكهای پس انداز و 

ذراند گها یا مؤسهههسهههات اعتباری غير بانكی مجاز نزد هم میهائی كه بانكبانكی مجاز  این معافيت شهههامل سهههكردا

 نخواهد بود 

 ایز متعلق به اوراق قرضة دولتی و اسناد خزانه جو -۹

های خار  از ایران بابت اضههافه برداشههت )اوردرافت( و سههكردة ثابت به های ایرانی به بانكسههود پرداختی بانك -۱

 شر  معاملة متقابل 

 سود و جوایز متعلق به اوراق مشاركت  -۵



شههودج امتيازاتج تسهههيالتج ترجيحات و ها اشههارا میانكهای مسههتقيم به بدر مواردی كه در قانون ماليات -تبصههرا 

تكاليف یكر شدا شامل مؤسسات اعتباری غير بانكی كه به موجب قانون یا با مجوز بانك مركزی جمهوری اسالمی 

شدا سيس   از یتحما صندوق كوچك، صنایع گذاریسرمایه ضمانت صندوق شوندجاند یا میایران تأ

 و معدن  هایلیتفعا گذاریسالرمایه بیمه و دریای  صالنایع كترونیك،ال صالنایع توسالعه و تحقیقات

 نيز خواهد شد  كشاورزی بخش در گذاریسرمایه توسعه از حمایت صندوق

(xvi مادة)۴۱۱ 

دار كه به موجب قوانين مالياتی و مقررات قبلی مقرر شههدا اسههت با رعایت مقررات مربو  تا های مدتكليه معافيت

 ت خود باقی است انقضاء مدت به قو

 ماليات سود متعلق به قبوب اقساای اصالحات ارضی كماكان بخشودا خواهد بود  -تبصره

(xvii مادة)(۴۹۳۱ )الحاقی مكرر ۴۱۱ 

  ،«آن )ز( و )ب( )الف(، بندهای اسالالتثنای به» (۴۹۳) ،(۴۹۴) ،(۴۹۹) مواد در مذكور هایمعافیت

 شود.م  منظور صفر نرخ به مالیات عنوان به مكرر( ۴۴۹) ماده ذیل (۴) تبصره و (۴۴۹) ،(۴۴۲)

 در نقانو این (۳۵) ماده موضالالوع مدارك و اسالالناد یا و دفاتر مالیات ، اظهارنامه ارائه -۴ تبصالالره

 ماده ح() بند مورد جزبه نمایدم  اعالم كشالالور مالیات  امور سالالازمان كه ترتیب  به مقرر موعد

 مقررات از بخشالال  تنظیم قانون به مواد برخ  الحاق قانون ۸۵ ماده مطابق كه قانون این  (۴۹۳)

 فیتمعا هرگونه و صفر نرخ از برخورداری شرط شود.م  عمل ۴/۴۲/۴۹۳۹ مصوب (۲) دولت مال 

شوق یا شدم  قوانین سایر و قانون این در مندرج مالیات  م  رنامه،اظها ارائه عدم صورت در و با

 مالیات، مشالالمول قانون این ضالالوابط و احكام مطابق مؤدی مذكور، مدارك و اسالالناد یا و دفاتر



صره این حكم شود.م  قانون این در مقرر مجازات و جریمه شموالن خصوص در تب  (۴۴۴) مواد م

 این حكم اجرای باشالالد.نم  جاری قانون این (۴۹۳) ماده )ز( و )ب( )الف(، بندهای و (۴۴۵) و

 با متناسب و تدریج  صورت به قانون این (۸۴) ماده مشمول حقیق  اشخاص خصوص در تبصره

 بود. خواهد كشور مالیات  امور سازمان اعالم حسب و اداری اجرای ، هایظرفیت ایجاد

 -جمع  راعتبا محل از ماده این موضوع صفر نرخ به شده محاسبه مالیات  عتبارا معادل -۲ تبصره

 ظورمن مذكور اشالالخاص حسالالاب به شالالودم  بین پیش سالالنوات  بودجه در سالالاله همه كه خرج 

 مورد اعتبارات كه صورت  در و شودم  تلق  یافتهتخصی  تبصره این موضوع اعتبارات شود.م 

 اعتبار مبلغ شدبا سال همان كشور كل بودجه قانون در مصوب مبلغ از بیشتر مال  سال یك در نیاز

 تصویب ،دارای  و اقتصادی امور وزارت پیشنهاد با مربوط، منابع متقابالً و یادشده خرج  -جمع 

 است. افزایش قابل اسالم  شورای مجلس تصویب و وزیران هیأت

  

  

 های قابل قبول و استهالكهزینه -فصل دوم

  

(ixvii مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی ۴۱۲ 

 هههای قههابههل قههبههول بههرای تشههههخههيههص درآمههد مشههههمههول مههالههيههات بههه شههههرحههی كههه ضههههمههنهههزیههنههه

 هههایههی كههه در حههدود مههتههعههارفگههردد عههبههارت اسههههت از هههزیههنهههمههقههررات ایههن قههانههون مههقههرر مههی

بو  مر لی  مؤسهههسههههه در دورة مهها تحصههههيههل درآمههد  بو  بههه  مر نحصههههراً  م بودا و  كی بههه مههدارك  ت  م



 بههيههنههیای در ایههن قههانههون پههيههشهههای مههقههرر بههاشههههد  در مههواردی كههه هههزیههنهههاببهها رعههایههت حههد نصههه

های مقرر در این قانون بودا ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصهههوبة هيأت وزیران نشهههدا یا بيش از نصهههاب

 صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود 

صره صل، این مقررات لحاظ از -۴ تب شخاص كلیه ف شاغل صاحبان همچنین و حقوق  ا  وعموض م

شند،م  دفاتر نگهداری به مكلف كه قانون این (۳۵) ماده سه حكم در با س سوب مؤ  شوند. م مح

 است. پذیرش قابل نیز مشاغل صاحبان سایر مورد در مالیات  قبول قابل هایهزینه همچنین

 ای معاف اتمالی پرداخت از قانون این موجب به كه درآمدهای  به مربوط هایهزینه -۲ تبصالالره

سبه مقطوع نرخ با یا بوده صفر نرخ با مالیات مشمول  قبول قابل هایهزینه عنوان به شود،م  محا

 شوند.نم  شناخته مالیات 

یرش -۹ تبصالالالره  نه پذ ی ت  هایهز خ بل پردا بول قا ت  ق یا ل ین موضالالالوع ما  ا

هاتری شالالالیوه به كه قانون جام ت ن جاه مبلغ از نشالالالود ا یال (۵۱.۱۱۱.۱۱۱) میلیون پن  ر

خت به منوط باال به  یه یا پردا جه تسالالو نه طریق از آن و ما  بانك  (سالالیسالالتم) سالالالا

 بود. خواهد

  

  

(xix مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱اصالحی ) ۴۱۳ 

 :است قبول قابل مالياتی حساب در زیر شرح  باشد بههایی كه حائز شرایط مذكور در مادة فوق میهزینه



 قيمت خرید كاالی فروخته شدا و یا قيمت خرید مواد مصرفی در كاال و خدمات فروخته شدا  -۴

 شرح ییل:های استخدامی متناسب با خدمت كاركنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه به هزینه -۲

شدا  -الف ستمر اعم از نقدی یا غيرنقدی )مزایای غير نقدی به قيمت تمام  صلی و مزایای م حقوق یا مزد ا

 برای كارفرما (

مزایای غير مسههتمر اعم از نقدی و غيرنقدی از قبيل خواروبارج بهرا وریج پاداشج عيدیج اضههافه كارج  -ب

سفر و فوق سفهزینة  صاب هزینة  سافرتج ن سان و كاركنان به ر و فوقالعادة م سافرت مدیران و بازر العادة م

ای خواهد بود كه از ارف وزارت امور خار  از ایران به منظور رفع حوائج مؤسههسههة ییربط ابق آیين نامه

سازمان مدیریت و برنامه صادی و دارایی و  صویب هيأت وزیران میاقت شور تهيه و به ت سد تریزی ك عيين ر

 خواهد شد 

شتی و درمانی و وجوا پرداختی بابت بيمههزینه -  شی از كار های بهدا شتی و عمر و حوادث نا های بهدا

 كاركنان 

حقوق بازنشستگیج وظيفهج پایان خدمت ابق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخرا  و بازخرید  -د

 های یخيرا مربو  ابق قوانين موضوعه مازاد بر ماندا حساب

( ۹۱ازمان تأمين اجتماعی ابق مقررات مربو  و همچنين تا ميزان سهههه درصهههد )وجوا پرداختی به سههه -ا

ی ای كه به پيشههنهاد سههازمان امور مالياتانداز كاركنان بر اسههاس آیين نامهحقوق پرداختی سههاالنه بابت پس

 رسد كشور به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی می



ستمزد و همچني -و سنوات قبل كه به منظور ن مابهمعادل یك ماا آخرین حقوق و د التفاوت تعدیل حقوق 

تأمين حقوق بازنشههسههتگی و وظيفه و مزایای پایان خدمتج خسههارت اخرا  و بازخرید كاركنان مؤسههسههه 

 شود یخيرا می

 ها نگهداری شدا است نيز جاری خواهد بود این حكم نسبت به یخایری كه تاكنون در حساب بانك

 (۸۴) ماده وعموض معافیت دوازدهم یك سقف تا حداكثر ؤسسهم بازنشستگان به پرداخت 

 قانون این

االجارة پرداختی ابق سند رسمی و در غير این صورت كرایه محل مؤسسه در صورتی كه اجاری باشدج مال -۹

 در حدود متعارف 

 آالت و ادوات مربو  به مؤسسه در صورتی كه اجاری باشد اجارا بهای ماشين -۱

 مخار  سوختج برقج روشناییج آبج مخابرات و ارتبااات  -۵

 وجوا پرداختی بابت انوا  بيمه مربو  به عمليات و دارایی مؤسسه  -۱

ها هایی كه به سبب فعاليت مؤسسه به شهرداریحق االمتياز پرداختی و همچنين حقوق و عوارب و ماليات -۲

سته به آو وزارتخانه ستثنای ماليات بردرآمد و ملحقات آن نها پرداخت میها و مؤسسات دولتی و واب شود )به ا

سایر ماليات سر از دیگران و پرداخت آن میو  سه به موجب مقررات این قانون ملزم به ك س شد و بهایی كه مؤ ا

 گردد (ها پرداخت میهمچنين جرایمی كه به دولت و شهرداری



شیج خرید كهزینه -۳ شی و آموز شریات و لوحهای تحقيقاتیج آزمای شرداج هزینهتابج ن یج های بازاریابهای ف

اتی كشور ای كه به پيشنهاد سازمان امور ماليتبليغات و نمایشگاهی مربو  به فعاليت مؤسسهج بر اساس آیين نامه

 رسد به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می

 دارایی مؤسسه مشرو  بر این كه:های مربو  به جبران خسارات واردا مربو  به فعاليت و هزینه -۳

 وجود خسارت محقق باشد  -اوالً

 موضو  و ميزان آن مشخص باشد  -ثانياً

ثاً ابق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهدة دیگری نبودا یا در هر صهههورت از اریق دیگر  -ثال

 جبران نشدا باشد 

ند به پيشههنهاد سههازمان امور مالياتی كشههور به تصههویب وزیر امور آیين نامه احراز شههرو  سههه گانه مذكور در این ب

 رسد اقتصادی و دارایی می

های فرهنگیج ورزشههی و رفاهی كارگران پرداختی به وزارت كار و امور اجتماعی حداكثر معادل هزینه -۴۴

 دا هزار ریال به ازای هر كارگر 

 ر اینكه:ب مشرو  باشد مشكوك  یخيرة مطالباتی كه وصول آن -۴۴

 مربو  به فعاليت مؤسسه باشد  -اوالً

 احتمال غالب برای ال وصول ماندن آن موجود باشد  -ثانياً



در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شدا باشد تا زمانی كه الب وصول گردد یا الوصول  -ثالثاً

 بودن آن محقق شود 

آیين نامة مربو  به این بند به پيشههنهاد سههازمان امور مالياتی كشههور به تصههویب وزیر امور اقتصههادی و دارایی 

 رسد می

زیان اشخاص حقيقی یا حقوقی كه از اریق رسيدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گرددج از  -۴۲

 های بعد استهالك پذیر است درآمد سال یا سال

 های جزئی مربو  به محل مؤسسه كه عرفاً به عهدة مستأجر است در صورتی كه اجاری باشد هزینه -۴۹

 های مربو  به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتی كه ملكی باشد هزینه -۴۱

 مخار  حمل و نقل  -۴۵

 های ایاب و یهابج پذیرایی و انبارداری هزینه -۴۱

با الزحمهحق -۴۲ حق  -حق الوكاله -داللی -كار انجام شهههدا از قبيل حق العملهای پرداختی متناسهههب 

هزینة حسههابرسههی و خدمات مالی و اداری و بازرسههیج هزینة نرم افزاریج اراحی و  -حق حضههور -المشههاورا

ستم سي ستقرار  سایر هزینها سی در ارتبا  با فعاليت مؤسسة و حقهای مورد نياز مؤسسةج  الزحمة های كارشنا

 بازرس قانونی 

سه عملیات انجام برای كه های جریمه و كارمزد سود، -۸۴  عاون،ت صندوق ها،بانك به مؤس

 مجاز  غیربانك اعتباری مؤسسات همچنین و كشاورزی بخش توسعه از حمایت هایصندوق



سپاری هایشركت و ص یا شده پرداخت مركزی بانك از مجوز دارای )لیزینگ( وا  ی تخ

 باشد. یافته

 روند اداری و لوازمی كه معموالً ظرف یك سال از بين می بهای ملزومات -۴۳

شين -۲۴ سی مخار  تعمير و نگاهداری ما سا آالت و لوازم كار و تعویض قطعات یدكی كه به عنوان تعمير ا

 تلقی نگردد 

 های اكتشاف معادن كه منجر به بهرا برداری نشدا باشد هزینه -۲۴

 اشتراك پرداختی مربو  به فعاليت مؤسسه  های مربو  به حق عضویت و حقهزینه -۲۲

مطالبات الوصهههول بشهههر  اثبات آن از ارف مؤدی مازاد بر ماندا حسهههاب یخيرا مطالبات مشهههكوك  -۲۹

 الوصول 

زیان حاصل از تسعير ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشرو  بر اتخای یك روش یكنواخت ای  -۲۱

 های مختلف از ارف مؤدی سال

 ات متعارف توليد ضایع -۲۵

 های پرداختی قابل قبول كه به سال مورد رسيدگی ارتبا  دارد یخيرة مربو  به هزینه -۲۱

های قبلی كه پرداخت یا تخصيص آن در سال مالياتی مورد رسيدگی های قابل قبول مربو  به سالهزینه -۲۲

 یابد تحقق می



برای كاركنان و افراد تحت تكفل آنها تا ميزان هنری  -هزینة خرید كتاب و سهههایر كاالهای فرهنگی -۲۳

 این قانون به ازای هر نفر ( ۳۱معافيت مالياتی موضو  مادة )( ۵۱حداكثر پنج درصد )

 حقوق  اشخاص )گارانت ( ازفروش پس خدمات به مربوط ذخیره -۲۳

صرة شخيص دادا میهزینه -۴ تب سه ت س صيل درآمد مؤ ينی بشود و در این مادا پيشهای دیگری كه مربو  به تح

صادی و دارایی جزء هزینه سازمان امور مالياتی كشور و تصویب وزیر امور اقت شنهاد  ست به پي شدا ا بل قبول های قان

 پذیرفته خواهد شد 

صورتی كه دارای شغل موظف در مؤسسات مذكور باشند مدیران و صاحبان سرمایة اشخاص حقوقی در  -۲ تبصرة

جزء كاركنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولی در مؤسساتی كه غير اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب 

 مهههههههههههههههههههههههههؤسهههههههههههههههههههههههههههسههههههههههههههههههههههههههههه و اوالد

شمول مقررات جزء  شغل كه م سافرت مربو  به  سفر و فوق العادة م ستثنای هزینة  سر نامبردا به ا تحت تكفل و هم

 های قابل قبول منظور نخواهد شد این مادا خواهد بود جزء هزینه« ۲»ند ب« ب»

صرة قانون ( ۴۵مادة )( ۲و )( ۴های تعاونیج یخایر موضههو  بندهای )ها و اتحادیهدر محاسههبة ماليات شههركت -۹ تب

صوب شركت صالحيه ۴۱/۹/۴۹۵۴های تعاونی م شركتو ا ضعيت  هایی كهها و اتحادیههای بعدی آن و در مورد  و

 خهههههههههود را بههههههههها قهههههههههانهههههههههون بهههههههههخهههههههههش تهههههههههعهههههههههاونهههههههههی

و حق تعاون و ( ۴اند یا بدهندج یخيرة موضههو  بند )تطبيق دادا ۴۹/۱/۴۹۲۴اقتصههاد جمهوری اسههالمی ایران مصههوب 

 شود قانون اخيرالذكر جزء هزینه محسوب می( ۲۵مادة )( ۹آموزش موضو  بند )



(xxمادة) (۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی ۴۱۳ 

 عوامل سالالایر یا زمان گذشالالت یا كارگیریبه اثر بر كه پذیراسالالتهالك یهادارای  از قسالالمت آن

 استهالك ابلق تأسیس، هایهزینه همچنین و یابدم  تقلیل آن ارزش هاقیمت تغییر به توجه بدون

 به ربوطم مقررات شالالود.م  تلق  مالیات  قبول قابل هایهزینه جزء آنها اسالالتهالك هزینه و بوده

 اب آن اجرای چگونگ  و هااسالالتهالك جداول شالالامل پذیراسالالتهالك هایدارای  هایاسالالتهالك

ستانداردهای رعایت سابداری ا سط ح شور مالیات  امور سازمان تو  دتم ظرف و شودم  تهیه ك

 رسد.م  دارای  و اقتصادی امور وزیر تصویب به قانون این تصویب تاریخ از ماه شش

های افزایش -۴ تبصالالره ی تجدید از ناشالال  ب  رعایت با حقوق ، اشالالخاص هایدارای  اب ارز

 و نالالیسالالالت بالالردرآمالالد مالالالالالیالالات پالالرداخالالت مشالالالمالالول حسالالالابالالداری اسالالالتالالانالالداردهالالای

 تلق  یات مال قبول قابل هزینه عنوان به نیز ارزیاب  تجدید افزایش از ناشالال  اسالالتهالك هزینه

 شود.نم 

 زشار و فروش قیمت التفاوتمابه شالالده، ارزیاب  تجدید هایدارای  معاوضالاله یا فروش زمان در

 شود.م  منظور مالیات مشمول درآمد محاسبه در ارزیاب  تجدید اعمال بدون دفتری

مهآیین  ایهدارای  اسالالتهالك و فروش ارزیاب ، تجدید نحوه مورد در تبصالالره این اجرای  نا

 تهیه ابداریحس استانداردهای رعایت با كه اجرای  ترتیبات و الزامات سایر و شده ارزیاب  تجدید

شنهاد به شود،م  صادی امور وزیر پی  دنش االجراءالزم تاریخ از ماهشش مدت ظرف دارای  و اقت

 رسد.م  وزیران هیأت تصویب به(۴/۴/۴۹۳۵) قانون این

صره ستهالك قابل مال فروش اثر بر كه صورت  در -۲ تب سلوب یا ا شی شدن المنفعهم  آالت،نما

 فروش حاصل منهای دارای  نشده مستهلك ارزش معادل حاصل زیان گردد، مؤسسه متوجه زیان 



 صرهتب این حكم است. سال همان زیان و سود حساب در احتساب قابل یكجا فروش( صورت )در

 ب ارزیا تجدید مالاع بدون دفتری ارزش به نسالالبت شالالده ارزیاب  تجدید هایدارای  مورد در

 است. جاری

  

  

  

 قرائن و ضرایب مالياتی -فصل سوم

  

(xxi)  

(xxii مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی شدند  حذف - ۴۵۴و  ۴۵۴ 

(xxiii مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی شدند  حذف - ۴۵۱و  ۴۵۹ج ۴۵۲ 

  

 مقررات عمومی -فصل چهارم

  



(xxiv مادة)۴۵۵ 

سال  سفند ماا همان  شرو  و به آخر ا سال  سال شمسی كه از اول فروردین ماا هر  ست از یك  سال مالياتی عبارت ا

شههود لكن در مورد اشههخاص حقوقی مشههمول ماليات كه سههال مالی آنها به موجب اسههاسههنامه با سههال مالياتی ختم می

يم گيرد و موعد تسهههلشهههخيص ماليات قرار میكند درآمد سهههال مالی آنها به جای سهههال مالياتی مبنای تتطبيق نمی

 د باشاظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسيد پرداخت ماليات آنها چهارماا شمسی پس از سال مالی می

(xxv مادة)۴۵۱ 

نی ادارة امور مالياتی مكلف اسهههت اظهارنامة مؤدیان ماليات بردرآمد را در مورد درآمد هر منبع كه در موعد قانو

سيدگی نماید  در  سليم اظهارنامه ر ضای مهلت مقرر برای ت سال از تاریخ انق ست حداكثر ظرف یك  شدا ا سليم  ت

الذكر صورتی كه ظرف مدت مذكور برگ تشخيص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماا پس از انقضای یك سال فوق

 شود عی تلقی میبرگ تشخيص درآمد مذكور را به مؤدی ابالغ نكند اظهارنامة مؤدی قط

هرگاا پس از قطعی شههدن اظهارنامة مالياتی یا بعد از رسههيدگی و صههدور و ابالغ برگ تشههخيص اعم از این كه به 

متعلق به  ای داشته و مالياتهای انتفاعی كتمان شداقطعيت رسيدا یا نرسيدا باشد معلوم شود مؤدیج درآمد یا فعاليت

شدج فقط ماليا شدا با این قانون قابل مطالبه خواهد بود  ( ۴۵۲ها با رعایت مادة )ت بر درآمد آن فعاليتآن نيز مطالبه ن

گردد ادارة امور در این حالت و همچنين در مواردی كه اظهارنامة مؤدی به علت عدم رسهههيدگیج قطعی تلقی می

تاریخ  وز ازمالياتی بایسههتی یك نسههخه از برگ تشههخيص صههادرا به انضههمام گزارش توجيهی مربو  را ظرف دا ر

 صدور جهت رسيدگی به دادستانی انتظامی مالياتی ارسال نماید 



(xxvi مادة)۴۵۲ 

بق اند یا اصوالً انسبت به مؤدیان ماليات بر درآمد كه در موعد مقرر از تسليم اظهارنامة منبع درآمد خودداری نمودا

اریخ ت نيستند مرور زمان مالياتی پنج سال از تمقررات این قانون مكلف به تسليم اظهارنامه در سررسيد پرداخت ماليا

سال مذكور ماليات متعلق قابل مطالبه نخواهد بودج مگر این سررسيد پرداخت ماليات می شد و پس از گذشتن پنج  با

ضای پنج  سه ماا پس از انق صادر و حداكثر ظرف  شخيص ماليات  كه ظرف این مدت درآمد مؤدی تعيين و برگ ت

 يص صادرا به مؤدی ابالغ شود سال مذكور برگ تشخ

 در مههواردی كههه مههالههيههات بههه هههر عههلههت از غههيههرمههؤدی مههطههالههبههه شههههدا بههاشههههد پههس از - تبصالالالره

 تههأیههيههد مههراتههب از اههرف هههيههأت حههل اخههتههالف مههالههيههاتههی مههطههالههبههه مههالههيههات از غههيههر مههؤدی

شد كان لم یكن تلقی میدر هر مرحله ست ای كه با صورت ادارة امور مالياتی مكلف ا ت بدون رعایگردد و در این 

 مههههرور زمههههان مههههوضههههههو  ایههههن مههههادا ظههههرف یههههك سههههههال از تههههاریههههخ صههههههدور

 رأی هيأت مزبورج ماليات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود 

(xxvii مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی شد مشرو  حذف  ۴۵۳ 

(xxviii مادة)۴۵۳ 

وجوهی كه به عنوان ماليات هر منبعج از اریق واریز به حسههاب تعيين شههدا از ارف سههازمان امور مالياتی كشههور یا 

 گردد و در صههورتی كهشههود در موقع تشههخيص و احتسههابج ماليات قطعی مؤدی منظور میابطال تمبر پرداخت می

 خواهد شد  مبلغی بيش از ماليات متعلق پرداخت شدا باشد اضافة پرداختی مسترد



صره سازمان امور مالياتی كشور اجازا دادا می -تب شخاص مقيم خار  از به  شود كه در مورد مؤدیان غير ایرانی و ا

 های متعلق را به نرخ مربو  مقرر در منبع وصول نماید كشور كل ماليات

(xxix مادة)۴۱۴ 

سایر  سبت به  سنوالن پرداخت ماليات ن صول ماليات و جرایم متعلق از مؤدیان و م شور برای و سازمان امور مالياتی ك

شی از خدمتج حق  سبت به مال مورد وثيقه و مطالبات كارگران و كارمندان نا صاحبان حقوق ن ستثنای  البكاران به ا

  ودب نخواهد  ليات متعلق به انتقال مال مورد وثيقهتقدم خواهد داشت  حكم قسمت اخير این مادا مانع وصول ما

(xxx مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی  ۴۱۴ 

در مواردی كه ماليات مؤدی هنوز قطعی نشهههدا یا مراحل اجرایی آن ای نشهههدا اسهههت و بيم تفریط مال یا اموال از 

صد فرار از پرداخت ماليات می ائة دالیل كافی از هيأت حل اختالف رود ادارة امور مالياتی باید با ارارف مؤدی به ق

مالياتی قرار تأمين ماليات را بخواهد و در صورتی كه هيأتج صدور قرار را الزم تشخيص دهد ضمن تعيين مبلغج قرار 

مقتضههی صههادر خواهد كرد  ادارة امور مالياتی مكلف اسههت معادل همان مبلغ از اموال و وجوا مؤدی كه نزد وی یا 

شد تأ شخاص ثالث با شخاص ثالث پس از ابالغ اخطار كتبی ادارة امور مالياتی ا صورت مؤدی و ا مين نماید در این 

حق نخواهند داشت اموال مورد تأمين را از تصرف خود خار  كنند مگر اینكه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمين دهند و 

ند نيز خواه شش جهدر تعزیری حبس مجازات در صورت تخلف عالوا بر پرداخت مطالبات مذكورج مشمول

 بود 



(xxxi مادة)۴۱۲ 

شناخته می سنول پرداخت ماليات  شخاص متعدد م حق دارند به همة  مالیات  امور ادارات شونددر مواردی كه ا

آنها مجتمعاً یا به هر یك جداگانه برای وصههول ماليات مراجعه كنند و مراجعه به یكی از آنها مانع مراجعه به دیگران 

 نخواهد بود 

(xxxii مادة)۴۱۹ 

صيل درآمد  شموالن ماليات را در مواردی كه ماليات آنان در موقع تح ست كه م شور مجاز ا سازمان امور مالياتی ك

سر و پرداخت نمی سبتی از آخرین ك سال را به ن سالج ماليات متعلق به همان  ضاً مكلف نماید در اول  شود كالً یا بع

سبتی ا سنوات قبل یا به ن شدا  صورت تخاور علیز حجم فعاليت بهماليات قطعی  لف الحساب پرداخت نمایند و در 

 الحساب مذكور ابق مقررات این قانون وصول خواهد شد علی

(xxxiii مادة)۴۱۱ 

 سههههازمههان امههور مههالههيههاتههی كشههههور مههكههلههف اسههههت بههه مههنههظههور تسهههههههيههل در پههرداخههت مههالههيههات و

 صهههههی از اههریههقتههقههلههيههل مههوارد مههراجههعههة مههؤدیههان بههه ادارات امههور مههالههيههاتههی حسهههههاب مههخصهههههو

 بههانههك مههركههزی جههمهههههوری اسهههههالمههی ایههران در بههانههك مههلههی ایههران افههتههتههاح نههمههایههد تهها مههؤدیههان

 های خود را به حساب مذكور پرداخت نمایند های بانك مزبور مراجعه و مالياتبتوانند مستقيماً به شعب یا باجه



(xxxiv مادة)۴۱۵ 

آتش سوزیج بروز آفات و خشكسالی و اوفان و اتفاقات در مواردی كه بر اثر حوادث و سوانح از قبيل زلزلهج سيلج 

غير مترقبة دیگر به یك منطقه كشههور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصههی خسههاراتی وارد گردد و خسههارت واردا از اریق 

شهرداریوزارتخانه سات دولتی یا  س سازمانها یا مؤ سات عام المنفعه جبران نگردد وزارت ها یا  س های بيمه و یا مؤ

تواند معادل خسههارت واردا از درآمد مشههمول ماليات مؤدیج در آن سههال و سههنوات بعد اقتصههادی و دارایی میامور 

اموال آنان در اثر حوادث مذكور از بين رفته اسههت و قادر به  ۵۴۱كسههر و نسههبت به آن دسههته از مؤدیان كه بيش از 

یا  مام یا قسمتی از بدهی مالياتی آنها را بخشوداباشند با تصویب هيأت وزیران تهای مالياتی خود نمیپرداخت بدهی

 تقسيط اوالنی نماید 

 آیين نامه اجرایی این مادا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهيه و به تصویب هيأت وزیران خواهد رسيد 

صره شنهاد وزارت امور  - تب ست این منااق بنا به پي شور كه فهر مؤدیان مالياتی منااق جنگ زدة غرب و جنوب ك

 گرددج از تسهيالت مالياتی زیر برخوردار خواهند شد:اقتصادی و دارایی و تصویب هيأت وزیران اعالم می

بخشودا  ۴۹۲۲لغایت  ۴۹۱۳ل سال پنجاا درصد ماليات مؤدیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقا  مذكور از او -الف

 گردد می

سال  -ب سوم بدهی مالياتی تا پایان  صالحيه یك  شتغال در نقا  فوق از تاریخ اجرای این ا سال ا  ۴۹۱۲به ازای هر 

 شود آنها بابت درآمد حاصل در نقا  مذكور بخشودا می



شدة مؤدیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ  -  سال  ۹۴/۱/۴۹۵۳ماليات پرداخت  در نقا   ۴۹۱۲لغایت 

 مذكور حداكثر معادل یك سوم آن در هر سال از ماليات سنوات بعد آنان در همان نقا  كسر خواهد شد 

شد با ارائة دالیل مورد -د ص امور وزارت قبول  در مواردی كه مؤدی قادر به ادامة فعاليت در نقا  مذكور نبا   ادیاقت

 های موصوف مؤدی بخشودا خواهد شد یبده از قسمتی یا تمام دارایی و

(xxxv مادة)۴۱۱ 

شور می ضه نماید  قبوب سازمان امور مالياتی ك ستفادة مؤدیان عر تواند قبوب پيش پرداخت مالياتیج تهيه و برای ا

صد آن به  ضافة دو در زای امذكور با نام و غيرقابل انتقال بودا و در موقع واریز ماليات مؤدی مبلغ پيش پرداختج به ا

 هر سه ماا زود پرداخت از بدهی مالياتی مربو  كسر خواهد شد 

(xxxvi مادة)۴۱۲ 

تواند نسهبت به مؤدیانی كه قادر به پرداخت بدهی وزارت امور اقتصهادی و دارایی یا سهازمان امور مالياتی كشهور می

مدت  یج بدهی مربو  را حداكثر بهمالياتی خود اعم از اصل و جریمه بطور یك جا نيستند از تاریخ ابالغ ماليات قطع

 سه سال تقسيط نماید 

(xxxvii مادة)۴۱۳ 

لت می با دو یان  مد و دارایی مؤد به درآ بادل ااالعات راجع  يات مضههههاعف و ت مال خذ  ند برای جلوگيری از ا توا

سالمی به مرحلة اجراء های خارجی موافقت نامهدولت شورای ا ارد  بگذهای مالياتی منعقد و پس از تصویب مجلس 

 های مربو  به امور مالياتی كه تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصههویبقراردادها یا موافقت نامه



قوة مقننه یا هيأت وزیران رسيدا است تا زمانی كه لغو نشدا به قوت خود باقی است  دولت موظف است ظرف یك 

های قبلی را بررسهههی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آنها موافقت نامهسهههال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و 

 مستدالً به مجلس شورای اسالمی گزارش نماید 

(xxxviii مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی  ۴۱۳ 

 شورك مالیات  امور سازمان اعالم حسب كه قانون این موضوع مشاغل صاحبان و حقوق  اشخاص

 و صادر سابصورتح خود معامالت انجام برای مكلفند شوند،م  لیات ما نظام در نام ثبت به موظف

صادی شماره ساب در را معامله طرف و خود اقت سناد سایر و قراردادها ها،صورتح شابه ا  و درج م

 كنند. ارائه مذكور سازمان به را خود معامالت فهرست

ساب صدور عدم صادی شماره درج عدم یا صورتح ستفاده ای معامله طرف و خود اقت  هشمار از ا

صادی ستفاده یا و دیگران برای خود اقت صادی شماره از ا سب ،خود معامالت برای دیگران اقت  ح

 ارائه عدم همچنین شالالود.م  معامله مورد مبلغ (۲۳) درصالالد دو معادل ایجریمه مشالالمول مورد

 شودم  نعییت كه های روش طریق از كشور مالیات  امور سازمان به شده انجام معامالت فهرست

 باشد.م  است، نشده ارائه آنها فهرست كه معامالت  (۴۳) درصدیك معادل ایجریمه مشمول

صره شخاص معامالت طرف كه صورت  در -۴ تب شاغل صاحبان و حقوق  ا ضوع م  ماده، این مو

شخاص صرف حقیق  ا شخاص نیز و خدمات یا كاال نهای  كننده م شمول حقیق  ا ض م  ماده وعمو

 نیست. الزام  مذكور اشخاص اقتصادی شماره درج باشند قانون این (۸۴)

 نیاز با ناسبمت را خدمات و كاالها كه است حقیق  شخ  تبصره این موضوع نهای  كننده مصرف

 دیگران به خدمات و كاالها عرضالاله برای آن از و كند خریداری شالالخصالال  مصالالارف برای خود

 ننماید. استفاده



صره ضوع مالیات  مؤدیان -۲ تب صندوق فروش صندوق سامانه از موظفند ماده این مو  یزهمكان )

 و نصالالب خرید، بابت شالالده انجام هایهزینه معادل كنند. اسالالتفاده مشالالابه تجهیزات و فروش(

 ورمزب مؤدیان شالالده قطع  مالیات از افزاریسالالخت و افزارینرم از اعم فوق تجهیزات اندازیراه

 است. كسر قابل آن بعد هایسال یا و دهاستفا سال اولین در

 تبصره این حكم مشمول اشخاص اولویت، اساس بر و تدریج به است موظف مالیات  امور سازمان

 روزنامه و كثیراالنتشار هایروزنامه از یك  در درج طریق از سال هر ماه شهریور تا و كند تعیین را

 نماید. اعمال آن از بعد سال ماه فروردین ابتدای از و اعالم كشور رسم 

صد ده معادل  به لزمم مالیات  امور سازمان توسط كه مؤدیان  عملكرد ابرازی مالیات از (۴۱۳) در

ستفاده شابه تجهیزات و فروش صندوق سامانه از ا شروط اندشده م  اجرای  نامهآیین رعایت به م

 تعلق موجب تبصالالره این حكم اجرای عدم شالالود.م  بخشالالوده اول سالالال دو مدت برای مربوط،

 باشد.م  فروش (۲۳) درصد دو میزان به ایجریمه

ستفاده نحوه ست اجرای  نامهآیین موجب به اطالعات ارائه چگونگ  و صندوق از ا  حداكثر هك ا

 با و ركشو مالیات  امور سازمان توسط قانون این شدن االجراءالزم تاریخ از ماه شش مدت ظرف

 أتهی تصالالویب به و شالالودم  تهیه ایران اصالالناف اتاق و تجارت و معدن صالالنعت، وزارت همكاری

 رسد.م  وزیران

صره صره و ماده این احكام اجرای  ترتیبات -۹ تب صادیق تعیین و آن (۴) تب شمول معامالت م  و م

 داكثرح كه بود خواهد اینامهآیین موجب به مؤدی( مال  گردش رقم حداقل )تعیین آستانه حد

 تصویب به كشور مالیات  امور سازمان پیشنهاد با قانون این تصویب یخ تار از ماه شش مدت ظرف

 رسد.م دارای  و اقتصادی امور وزیر



 نآ پرداخت ترتیبات و مذكور جرائم وصالالول و اختالف حل مطالبه، رسالالیدگ ، نحوه -۴ تبصالالره

یات  دوره هر در مقررات طبق  (۴۵۱) ادهم در مقرر مهلت رعایت با قانون این مقررات طبق مال

 شود.م  انجام

 از پس ماه شالالش مدت تا حداكثر اسالالت موظف تجارت و معدن صالالنعت، وزارت -۵ تبصالالره

 رایب را اجرای  هایدسالالتگاه و هاوزارتخانه معامالت انجام سالالامانه قانون این شالالدن االجراءالزم

 طخ بر دسالالترسالال  امكان و كند اندازیراه هامزایده و مناقصالالات مراحل كلیه انجام مدیریت

 آورد. فراهم را ت مالیا امور سازمان )آنالین(

 ۹/۴۴/۴۹۸۹ مصوب مناقصات برگزاری قانون (۴) ماده )ب( بند موضوع اجرای  هایدستگاه كلیه

 از غیر به خود معامالت كلیه مذكور سامانه اندازیراه از پس ماه سه مدت ظرف حداكثر موظفند

 برسانند. ثبت به سامانه این طریق از را محرمانه معامالت

 ارتقای قانون (۹) ماده )ب( بند (۴) تبصالالره مطابق معامالت بودن محرمانه به وطمرب موارد تعیین

 است. نظام مصلحت تشخی  مجمع ۱/۸/۴۹۳۱ مصوب فساد با مقابله و اداری نظام سالمت

 هایمالیات قانون مكرر( ۴۱۳) ماده احكام اجرای عدم واسالالطه به مؤدیان كه جرایم  -۱ تبصالالره

ستقیم صوب م سبه، ماده این مقررات مطابق اند،شده كبمرت ۴۹۸۱ سال م صول و مطالبه محا  و

 شود.م 

(xxxix مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی مكرر۴۱۳ 

صادی هایفعالیت شفافیت منظور به ستقرار و اقت  اطالعات پایگاه مالیات ، اطالعات یكپارچه نظام ا

 اعتباری، و پول  مال ، اطالعات نظیر مواردی شالالامل مالیات  مؤدیان دارای  و عملكردی هویت ،



 یجادا كشالالور مالیات  امور سالالازمان در حقوق  و حقیق  اشالالخاص ملك  و ایسالالرمایه معامالت ،

 شود.م 

سته مؤسسات ها،شهرداری دولت ، مؤسسات ها،وزارتخانه سا ها،شهرداری و دولت به واب  و تمؤس

سالم ، انقالب نهادهای غیردولت ، عموم  نهادهای ساتمؤ و هابانك ا  ازمانس اعتباری، و مال  س

سناد ثبت شور امالك و ا شخاص سایر و ك  مورد تاطالعا كه غیردولت  و دولت  از اعم حقوق  ا

صیل موجبات نحوی به یا و دارند اختیار در را فوق پایگاه نیاز شخاص برای دارای  و درآمد تح  ا

 ت مالیا امور سالالازمان اختیار در را ذیل هایبسالالته شالالرح به اطالعات موظفند آورند،م  فراهم را

 دهند. قرار كشور

 هویت : اطالعات -الف

 حقوق  و حقیق  اشخاص مكان  و هویت  اطالعات  1

 دعق و تجاری معامالت انجام به مربوط مجوزهای همچنین و اقتصالالادی فعالیت مجوزهای  2

 قراردادها

 اشخاص: معامالت  اطالعات -ب

 خدمات( و كاالها ها،دارای  فروش و )خرید معامالت -۴

 خدمات( و كاالها صادرات و )واردات خارج  تجارت -۲

 تجاری هایفعالیت و معامالت انجام به مربوط قراردادهای -۹

 خدمات هرگونه و پیمانكاری عملیات انجام به مربوط قراردادهای -۴

 طال هسك و ارز فروش و خرید به مربوط اطالعات -۵

 پرداخت  هایخسارت و صادره هاینامهبیمه انواع اطالعات -۱



 مسافر و بار نقل و حمل وضعیت صورت و بارنامه -۱

 اشخاص: ایسرمایه و اعتباری و پول  مال ، اطالعات -پ

 بهادار اوراق سایر و سهام انتقال و نقل مال ( )دوره ساالنه گردش جمع -۴

 بانك  هایحساب انواع مال ( )دوره ساالنه مانده و گردش جمع -۲

 آنها سود و هاسپرده انواع مال ( )دوره ساالنه مانده و گردش جمع -۹

 اعم تعهدات كلیه همچنین و عقود كلیه قالب در ریال  و ارزی از اعم بانك  تسهیالت -۴

 آن نظایر و هاضمانت اسنادی، اعتبار تنزیل و اسنادی اعتبار گشایش از

 آنها انتقال و نقل همچنین و امالك و اموال ها،ارای د اطالعات -ت

 و ای دار و اقتصالالادی امور وزارت پیشالالنهاد با كه اقتصالالادی هایفعالیت اطالعات سالالایر -ث

 شد. خواهد اضافه مزبور موارد به وزیران هیأت تصویب

 گهداری،ن مالكیت، به مربوط عملیات جریان در نحوی به كه مراجع  و اشالالخاص كلیه -۴ تبصالالرة

 سالالازمان هك ترتیب  به موظفند باشالالندم  مذكور هایدارای  معامالت و ایبیمه خدمات انتقاالت،

 دهند. ارائه سازمان آن به را مربوط اطالعات داردم  مقرر كشور مالیات  امور

 الیاتم پرداخت در مؤدی با كه تضالالامن  مسالالؤولیت بر عالوه تبصالالره این حكم مفاد از متخلف

 بود. خواهد شده پرداخت مالیات برابر دو تا دوم یك معادل ایجریمه مشمول داشت خواهد

صرة ست موظف كشور مالیات  امور سازمان -۲ تب  ركزیم بانك )آنالین( برخط دسترس  امكان ا

 اوراق بورس سالالازمان ایران، اسالالالم  جمهوری گمرك مركزی، بیمه یران،ا اسالالالم  جمهوری

 رسالتفه به را اجرای  هایدسالالتگاه سالالایر همچنین و كشالالور امالك و اسالالناد ثبت سالالازمان بهادار،



 اطالعات ندی،بطبقه حفظ با بتوانند مذكور كنندگان اسالالتفاده تا آورد فراهم مالیات  بدهكاران

 كنند. لحاظ مالیات  بدهكار اشخاص به تخدما ارائه در را دریافت 

 ن،قانو این در مقرر مجازات به محكومیت بر عالوه ماده این حكم از متخلف اشالالخاص -۹ تبصالالرة

 بود. خواهند دولت به وارده خسارات و هازیان جبران مسؤول

 ویبتصالال با مجازند دارند، اطالعات این به نیاز قانون مطابق كه اجرای  هایدسالالتگاه -۴ تبصالالره

ضوع اطالعات پایگاه در موجود اطالعات از مربوط، بندیطبقه حفظ و وزیران هیأت  ماده نای مو

 كنند. استفاده نیاز حد در

 عیین)ت آسالالتانه حد تعیین برخط، دسالالترسالال  نحوه و ماده این احكام اجرای ترتیبات -۵ تبصالالره

قل نه حفظ با آن مهلت و اطالعات ارسالالالال و دریافت اطالعات(، رقم حدا  از آن بودن محرما

 انونق این تصویب تاریخ از ماه شش مدت ظرف كه است اینامهآیین موجب به مذكور اشخاص

 تهیه نایرا اسالالالم  جمهوری مركزی بانك مشالالاركت و كشالالور مالیات  امور سالالازمان پیشالالنهاد با

 رسد.م  دادگستری و دارای  و اقتصادی امور وزیران تصویب به و شودم 

 طراح  را هاشركت ثبت  اطالعات بانك است مكلف كشور امالك و اسناد ثبت ازمانس -۱ تبصره

س  موجبات كه كند ایجاد نحوی به را آن اطالعات  سامانه و ستر  الیات م امور سازمان برخط د

 آید. فراهم مزبور سامانه به كشور

 انهسام» قانون این تصویب از پس ماه شش حداكثر است موظف شهرسازی و راه وزارت -۱ تبصره

 هر در كه شالالود طراح  ایگونه به باید سالالامانه این كند. ایجاد را «كشالالور اسالالكان و امالك مل 

سای  امكان زمان سكون ، واحدهای كاربران یا ساكنان و مالكان برخط شنا  و دمات خ تجاری، م

 در را یرهغ و وكالت  عادی، رسالالم ، صالالورت به مسالالتغالت و امالك انتقال و نقل پیگیری و اداری



 سامانه هب برخط دسترس  امكان است موظف شهرسازی و راه وزارت سازد. فراهم كشور نقاط كلیه

 كند. ایجاد كشور مالیات  امور سازمان برای را مذكور

(xl مادة)۴۲۴ 

های موضههو  این قانون بين ادارة امور مالياتی و مؤدی مرجع رسههيدگی به هرگونه اختالف كه در تشههخيص ماليات

باشهههد مگر مواردی كه به موجب مقررات سهههایر مواد این قانون مرجع یجاد شهههود هيأت حل اختالف مالياتی میا

 رسيدگی دیگری تعيين شدا باشد 

(xli مادة)۴۲۴ 

كارمندان وزارت امور اقتصهههادی و دارایی و سهههازمان امور مالياتی كشهههور در دورة خدمت یا آمادگی به خدمت 

 یا نمایندة مؤدیان مراجعه نمایند  توانند به عنوان وكيلنمی

(xlii مادة)۴۲۲ 

صورت صددرصد وجوهی كه به حساب سازی یا كمك و نظایر آن به  شدا از ارف دولت به منظور باز های تعيين 

صی و یا كمكبالعوب پرداخت می شخاص اعم شود و همچنين وجوا پرداختی یا تخصي های غيرنقدی بالعوب ا

یا حقوقی جهت ت یا تكميل مدارسج دانشهههگاااز حقيقی  هاج مراكز آموزش عالی و مراكز عميرج تجهيزج احداث و 

ها و مراكز بهزیسهههتیج و كميته امداد امام خمينی )را( و های تربيتی و آسهههایشهههگاابهداشهههتی و درمانی و یا اردوگاا

موزش و های آزارتخانهو توسط كه ضوابطی ابق( دولتی) هنری و فرهنگی مراكز و  جمعيت هالل احمر و كتابخانه



شود آوریج بهداشتج درمان و آموزش پزشكی و امور اقتصادی و دارایی تعيين میپرورشج و علومج تحقيقات و فن

 باشد از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعی كه مؤدی انتخاب خواهد كرد قابل كسر می

(xliii مادة)۴۲۹ 

ها و ماليات شههود و مقررات آن شههامل كلية مالياتبه موقع اجرا گذاشههته می ۴۹۱۳این قانون از اول فروردین سههال 

 و  بردرآمدهایی اسههت كه سههبب تعلق ماليات یا تحصههيل درآمد حسههب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بودا

ن خاتمه قانو این اجرای اول سههال در كه مالی سههال به مربو  حقوقی و حقيقی اشههخاص درآمد بر ماليات همچنين

 یابد خواهد بود و كلية قوانين و مقررات مالياتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است می

صره قانون تعدیل و تثبيت اجارا بها مصههوب سههال  ۳با اجرای این قانون وصههول عوارب تخليه موضههو  مادة  - تب

 منتفی است  ۴۹۵۲

(xliv مادة)۴۲۱ 

سایر مالياتماليات بردرآمدهایی كه تاریخ تحصيل درآم سبب تعلق آنها قبلد و   های مستقيم موضو  این قانون كه 

باشد به عنوان بقایای مالياتی تلقی و از نظر تعيين و تشخيص درآمد مشمول ماليات و می ۴۹۱۵و بعد از  ۴۹۱۳از سال 

رتيب حاظ رسيدگی و تهای مالياتی و تكاليف مؤدیان و مرور زمان تابع احكام قانونی زمان تحصيل درآمد و از لنرخ

 تصفيه تابع مقررات این قانون خواهد بود 

صرة باشههد و تا می ۴۹۱۱هایی كه سههال تحصههيل درآمد مربو  یا تعلق آنها حسههب مورد قبل از سههال ماليات -۴ تب

 تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشدا باشد قابل مطالبه نخواهد بود 



و اصالحات بعدی آن كه  ۴۹۱۵های مستقيم مصوب اسفندماا قانون ماليات( ۴۳۴انتقاالت موضو  مادة ) -۲ تبصرة

ث االرقبل از اجرای این قانون صههورت گرفته اسههت در صههورت فوت انتقال دهندا بعد از اجرای این قانون به سهههم

ضافه و ماليات متعلق ابق مقررات مربو  در این قانون پس از سهم ورثة مربو  ا ضع  صو ول االرث پرداختی قبلی و

 خواهد شد 

(xlv مادة)۴۲۵ 

صاب صادی و كلية ن شنهاد وزارت امور اقت سال یك بار به پي های مندر  در این قانونج هماهنگ با نرخ تورم هر دو 

  است تعدیل قابل وزیران هيأت تصویب  دارایی و

(xlvi مادة)۴۲۱ 

 تشخيصی  يات موضو  این قانون را از اریق ابطال تمبر بصورت قطعی و یامال تواندمی كشور مالياتی امور  سازمان

  نماید وصول

صادی و دارایی به  صویب وزیر امور اقت شور تهيه و پس از ت سازمان امور مالياتی ك آیين نامه اجرایی این مادا توسط 

 شود موقع اجرا گذاردا می

  

  

 فصل پنجم: وظایف مؤدیان

  



(xlvii مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ حی)اصال۴۲۲ 

های موضو  این قانون را كه حسب مورد مكلف به تسليم آن هستند به تفكيك با توانند اظهارنامهمؤدیان مالياتی می

اخذ رسههيد به ادارة امور مالياتی محل سههكونت تسههليم نمایند  در این صههورت ادارة امور مالياتی مذكور باید مراتب 

اظهارنامة تسهههليمی را ظرف سهههه روز برای اقدام به ادارة امور مالياتی ییربط  و نمودا منعكس مؤدی پروندة در  را

ارسال دارد  تسليم اظهارنامه به ادارة امور مالياتی محل سكونت از لحاظ آثار مترتب در حكم تسليم آن به ادارة امور 

را اشتباهاً به ادارة امور مالياتی  خود اظهارنامة مؤدی كه نيز مواردی شامل مادا این حكم  بود خواهد  مالياتی مربو 

 دیگری در شهرستان مربو  تسليم نماید خواهد بود 

هرگاا آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسليم اظهارنامة یا سایر اوراقی كه مؤدی مالياتی به موجب  -۴ تبصرة

سليم آن می شدج مصادف با تعطيل یا تعطيالت رسمی یا عمومی گردد اولين روز بعد از تعطيل مقررات مكلف به ت با

سليم  سب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت ت سوب خواهد یا تعطيالت مزبور بر ح اظهارنامه یا اوراق مذكور مح

 شد 

 تسهههههلههيههم اظهههههارنههامههه و پههرداخههت مههالههيههات مههؤدیههانههی كههه در خههار  از -۲ تالالبصالالالالرة

شركت ستج چنانچه دارای ایران اقامت دارند و همچنين مؤسسات و  صلی آنها در خار  از كشور ا هایی كه مركز ا

 نمایندا در ایران باشند به عهدة نمایندة آنها خواهد بود 

اند ظرف چهارماا از تاریخ شرو  فعاليت مراتب را كتباً به ادارة امور مالياتی محل صاحبان مشاغل مكلف -۹ تبصرة

 اعالم نمایند 

ماليات قطعی و نيز موجب ( ۴۴۱ای معادل دا درصهههد )عدم انجام دادن تكليف فوق در مهلت مقرر مشهههمول جریمه

ین توسههط ادارة امور مالياتی خواهد بود  ا شالناسالای  تاریخ تا های مالياتیمحروميت از كليه تسهههيالت و معافيت



روانه یا مجوز فعاليت صههادر گردیدا اسههتج حكم در مورد صههاحبان مشههاغلی كه برای آنها از ارف مراجع ییربط پ

 نخواهد بود 

(xlviii مادة)۴۲۳ 

 به باشدمی آن تسليم به مكلف مقررات موجب به مالياتی مؤدی كه اوراقی سایر یا مالياتی  در مواردی كه اظهارنامة

و  تلقی ه مراجع مربب تسليم تاریخ احرازج صورت در پست ادارة به تسليم تاریخ گرددجمی واصل پست ادارة وسيلة

 خواهد شد 

(xlix مادة)۴۲۳ 

های متعدد برای سههكونت خود داشههته باشههد مكلف اسههت یكی از آنها را به عنوان محل در صههورتی كه مؤدی محل

های سكونت مؤدی را محل سكونت تواند هر یك از محلسكونت اصلی معرفی نماید و گرنه ادارة امور مالياتی می

 اصلی تلقی نماید 

(l مادة)۴۳۴ 

  ار خ در ایران اسالمی جمهوری  دولت سياسی یا مالی هاینمایندگی گواهی ارائة با  هر شخص حقيقی ایرانی كه

شورهای از یكی در خود مالياتی سال یك درآمد از كه كند ثابت س پرداخته ماليات مقيم عنوان به خار  ك   از تا

 ه خواهد شد مگر در یكی از موارد زیر:شناخت كشور از خار  مقيم سالج آن در مالياتی لحاظ

 در سال مالياتی مزبور در ایران دارای شغلی بودا باشد  -۴

 در سال مالياتی مزبور الاقل شش ماا متوالياً یا متناوباً در ایران سكونت داشته باشد  -۲



 توقف در خار  از كشور به منظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بودا باشد  -۹

صره اشههخاص حقيقی یا حقوقی ایرانی مقيم ایران در صههورتی كه درآمدی از خار  كشههور تحصههيل نمودا و  - تب

ماليات آن را به دولت محل تحصيل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذكور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود 

سب مورد ابق مقررات این قانون اعالم نمایند ماليا شور و یا آن مقدار و زیان خود ح ت پرداختی آنها در خار  از ك

يردج هر گمالياتی كه به درآمد تحصههيل شههدا در خار  كشههور با تناسههب به كل درآمد مشههمول ماليات آنان تعلق می

 كدام كمتر باشد از ماليات بردرآمد آنها قابل كسر خواهد بود 

(li مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی  ۴۳۴ 

سناد دفاتر، كنترل منظور به ست  از اعم مؤدیان مدارك و ا  اجرای رب نظارت هدف با مكانیزه و د

 ات مالی امور سالالازمان در مالیات  بازرسالال  واحد عنوان تحت واحدی مالیات ، مقررات و قوانین

 اشخاص یا كشور مالیات  امور سازمان كل رئیس ارجاع حسب مذكور واحد شود.م  ایجاد كشور

سبت وی، طرف از زمجا س  هایهیأت اعزام به ن سب بازر ضائ  صالح مرجع مجوز با مورد ح  با ق

شكیل دادگستری یا دادستان نماینده عضویت  و مؤدی فعالیت محل قانون ، اقامتگاه به شود،م  ت

 كلیه و كندم  اقدام مكانیزه و دسالالت  از اعم تجهیزات و مدارك و اسالالناد دفاتر، نگهداری محل

سناد دفاتر، س  مورد را مؤدیان نزد مال  سوابق و اطالعات مدارك، و ا  در یا و دهدم  قرار بازر

 دهد.م  انتقال ربطذی مالیات  امور اداره به را آنها رسید ارائه با لزوم صورت

سناد دفاتر، است مكلف ربطذی مالیات  امور اداره  مدت فظر حداكثر را شده منتقل مدارك و ا

 نماید. عودت دیمؤ به هفته دو

 اسناد ر،دفات كلیه شامل ماده این موضوع مال  سوابق و مدارك و اسناد دفاتر، بازرس  -۴ تبصره

 ست.ا افزوده ارزش بر مالیات و قانون این موضوع هایمالیات به مربوط مال  سوابق و مدارك و



  حاك سوابق  و اركمد و اسناد دفاتر، ماده این موضوع هایهیأت بازرس  در چنانچه -۲ تبصره

 به مالیات  امور اداره طریق از مراتب شالالود، كشالالف واردات بر مالیات مورد در واقعیت كتمان از

 شود.م  اعالم ربطذی قانون  مراجع

 ورندآ عمل به الزم هایهمكاری ماده این موضوع هایهیأت با موظفند مالیات  مؤدیان -۹ تبصره

یه و  و مكانیزه و دسالالت  از اعم نگهداری تجهیزات و مال  ابقسالالو و مدارك اسالالناد، دفاتر، كل

 ورتص در مزبور مؤدیان دهند. قرار هاهیأت اختیار در را آنها به دسترس  رمز و كار دستورالعمل

عافیت از قانون، این در مقرر مجازات شالالمول بر عالوه اسالالتنكاف، یات  هایم نابع مال  تلفمخ م

 وند.شم  محروم مراجعه مورد سال درآمدی

 سه مدت ظرف كشور مالیات  امور سازمان پیشنهاد به ماده این موضوع اجرای  نامهآیین -۴ تبصره

شتركاً (۴/۴/۴۹۳۵) قانون این شدن االجراءالزم تاریخ از ماه  و اقتصادی امور وزیران تصویب به م

 رسد.م  دادگستری و دارای 

  

  

 فصل ششم: وظایف اشخاص ثالث

(lii مادة)۴۳۲ 

باشهههند و همچنين هركس كه پرداخت نی كه مطابق مقررات این قانون مكلف به پرداخت ماليات دیگران میكسههها

ماليات دیگری را تعهد یا ضهههمانت كردا باشهههد و كسهههانی كه بر اثر خودداری از انجام تكاليف مقرر در این قانون 



ی ابق مقررات قانونی اجرای وصول اند در حكم مؤدی محسوب و از نظر وصول بدهای شناخته شدامشمول جریمه

 ها با آنان رفتار خواهد شد ماليات

(liii مادة)۴۳۹ 

گيرد ماليات بر نقل و انتقال قطعی ملك باید قبالً پرداخت در مواردی كه انتقال ملك به وسهههيله ادارة ثبت انجام می

 یصالح در سند انتقال اقدام به انتقال ملكی مالياتی امور ادارة از صادرا مفاصاحساب شمارة یكر با ثبت ادارة و  شود

 خواهد نمود 

(liv مادة)۴۳۱ 

 رسههند وها و مؤسههسههاتی را كه در اول ماا به ثبت میاند در آخر هر ماا فهرسههت كامل شههركتادارات ثبت مكلف

ها و مؤسسات موجود و نيز نام اشخاص حقيقی یا حقوقی را كه دفتر قانونی به ثبت تغييرات حاصله در مورد شركت

 ارة امور مالياتی محل اقامت مؤسسه ارسال دارند های آن به اداند با یكر تعداد دفاتر ثبت شدا و شمارارساندا

(lv مادة)۴۳۵ 

در كلية مواردی كه معامالت مربو  به فصل چهارم از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم این قانون به 

ن ااند فهرست خالصة معامالت هر ماا را تا پایگيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مكلفموجب سند رسمی صورت می

  نمایند تسليم محل  ماا بعد درمقابل اخذ رسيد به ادارة امور مالياتی ییربط در



(lvi مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی  ۴۳۱ 

صهههدور یا تجدید یا تمدید كارت بازرگانی و پروانة كسهههب یا كار اشهههخاص حقيقی یا حقوقی از ارف مراجع 

ییربط مبنی بر پرداخت یا ترتيب پرداخت بدهی مالياتی صهههالحيت دار منو  به ارائة گواهی از ادارة امور مالياتی 

شدا می سبت به پرداخت مالياتقطعی  سنوالن امر ن صورت عدم رعایت این حكم م شد و در  های مزبور با مؤدی با

 مسنوليت تضامنی خواهند داشت 

ات و سایر مؤسسها اعطای تسهيالت بانكی به اشخاص حقوقی و همچنين صاحبان مشاغل از ارف بانك -۴ تبصرة

 های زیر خواهد بود:اعتباری منو  به اخذ گواهی

 گواهی پرداخت یا ترتيب پرداخت بدهی مالياتی قطعی شدا  -۴

ها و سههایر های مالی ارائه شههدا به بانكای از صههورتگواهی ادارة امور مالياتی مربو  مبنی بر وصههول نسههخه -۲

 مؤسسات اعتباری 

س صرا تو سالمی ایران تعيين و ابالغ ضوابط اجرائی این تب شور و بانك مركزی جمهوری ا سازمان امور مالياتی ك ط 

 خواهد شد 

شود مبلغی معادل یك در هزار درآمد مشمول ماليات قطعی به سازمان امور مالياتی كشور اجازا دادا می -۲ تبصرة

شاغل را وصول و در حساب صاحبان درآمد م در حدود اعتبارات مصوب  مخصوص در خزانه منظور نمودا تاشدا 

رداخت نمایند پای كه در امر تشخيص و وصول ماليات همكاری میهای صنفی و مجامع حرفهبودجه ساالنه به تشكل

 نمایند  وجوا پرداختی به استناد این مادا از شمول ماليات و كليه مقررات مغایر مستثنی است 



صره شور مالیات  امور سازمان -۹ تب ست، مكلف ك سام  ا سات مدیران ا س  هك های شركت و مؤ

ستقیم مالیات از اعم مالیات  بده  سام  همچنین و دارند افزوده ارزش بر مالیات و م  از یك ره ا

 اب()صورتحس اسناد صدور علت به كه هاشركت و مؤسسات مدیره هیأت اعضای و عامل مدیران

صادی نظام در غیرواقع  مالتمعا انجام بر مبتن   محكومیت وركش مالیات  و مال  امور جمله از اقت

 كند. اعالم هاشركت ثبت اداره به آنان مشخصات همراه به را اندیافته قطع 

 آنها ویتعض ثبت همچنین و اشخاص این نام به مؤسسه یا شركت ثبت است موظف مذكور اداره

 تعیین هب منوط مالیات  بدهكاران برای را مؤسسات و هاشركت سایر و شركت آن مدیره هیأت در

 كند. كشور مالیات  امور سازمان از مالیات  مفاصاحساب اخذ و تكلیف

سناد صدور تخلف در ساب( ا صورتح  نیز ادهم این در مندرج غیرواقع  معامالت انجام بر مبتن  )

 و یادشالالده اشالالخاص امن به مؤسالالسالاله یا شالالركت ثبت انجام از اسالالت موظف هاشالالركت ثبت اداره

 سه تمد به مؤسسات و هاشركت سایر و شركت آن مدیره هیأت در آنها عضویت ثبت همچنین

 كند. خودداری سال

صره شور مالیات  امور سازمان -۴ تب ست مكلف ك ست ا شخاص فهر  سال پنج ط  كه را حقوق  ا

 مكلف مذكور سازمان ند.ك اعالم كشور امالك و اسناد ثبت سازمان به شوندم  تلق  فعالیت فاقد

 را خاصاشال این مورد در تغییرات هرگونه ثبت كشالور مالیات  امور سالازمان اعالم تاریخ از اسالت

 كند. كشور مالیات  امور سازمان مالیات  مفاصاحساب اخذ به منوط

(lvii مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی  ۴۳۲ 

سوم این قانون به در كلية مواردی كه معامالت موضو  فصل چهارم از باب دوم و  همچنين فصول اول و ششم باب 

هج اند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معاملگيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مكلفموجب اسناد رسمی صورت می



مراتب را با شههرح و مشههخصههات كامل و چگونگی نو  و موضههو  معامله مورد نظر به ادارة امور مالياتی محل وقو  

سخ  ملك و یا محل سب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا ف سب مورد اعالم و پس از ك سكونت مؤدی ح

 سند معامله حسب مورد نمودا و شمارا و مرجع صدور آن را در سند معامله قيد نمایند 

های مالياتی مربو  به مورد گواهی انجام معامله حداكثر ظرف دا روز از تاریخ اعالم دفترخانهج پس از وصههول بدهی

معامله از مؤدی ییربطج از قبيل ماليات بردرآمد اجارة امالك و همچنين وصهههول ماليات حق واگذاری محلج ماليات 

 نقل و انتقال قطعی امالك حسب مورد صادر خواهد شد شغلی محل مورد معاملهج ماليات درآمد اتفاقی و ماليات 

صرة چنانچه ميزان ماليات مشههخصهههج مورد اختالف باشههد پروندة امرج خار  از نوبت در مراجع حل اختالف  -۴ تب

  از  مالياتی موضو  این قانون رسيدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسيدگی و صدور رأی

اختالف داشته باشد با وصول ماليات مورد قبول مؤدی و اخذ سكردا یا تضمين معتبر از قبيل سفتهج  حل مراجع ارف

 بيمه نامهج اوراق بهادارج وثيقة ملكی و    معادل مبلغ مابه االختالف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد 

گذاری محل در صندوق دادگستری و هاج وجوا مربو  به حق وادر مواردی كه به موجب احكام دادگاا -۲ تبصرة

سنوالن در موقع پرداخت به یینفع مكلفامثال آن تودیع می ستعالم از ادارة امور مالياتی مربو ج گرددج م ضمن ا اند 

 ماليات متعلق را كسر و به حساب سازمان امور مالياتی كشور واریز نمایند 

 اموال به سبتن )بالعزل( وكالت  اسناد یمتنظ به نسبت كه مورد هر در رسم  اسناد دفاتر -۹ تبصره

سخه یك موظفند نمایند،م  اقدام مال  حقوق و غیرمنقول و منقول سناد از ن  حداكثر ار تنظیم  ا

 عالوه بصره،ت این حكم از مستنكف كنند. ارسال كشور مالیات  امور سازمان به ماه یك مدت ظرف

سؤول ،قانون این ۲۱۱ ماده در مقرر مجازات و جریمه بر سارت و زیان جبران م  دولت به وارده خ

 است.



 شدن اءاالجرالزم تاریخ از سال یك مهلت ظرف است مكلف كشور مالیات  امور سازمان -۴ تبصره

صال با (۴/۴/۴۹۳۵) قانون این سناد ثبت سازمان الكترونیك ثبت سامانه به ات  به سبتن امالك و ا

ساب به آن واریز و اخذ انامك و انتقال مورد ملك بده  میزان اعالم  از ن آ صورت به مالیات  ح

 كانام اسالالت مكلف كشالالور امالك و اسالالناد ثبت سالالازمان كند. اقدام رسالالم  اسالالناد دفاتر طریق

 امور سازمان رایب را كشور امالك و اسناد ثبت سازمان الكترونیك ثبت سامانه به خط بر دسترس 

 كند. فراهم ماده این مفاد اجرای جهت كشور مالیات 

فاد اجرای از پس بت ماده این م قل ث قال و ن  به كه غیرمنقول و منقول هایدارای  و اموال انت

ضع مالیات آنها برای قانون این موجب ست، شده و  مورد قطع  مالیات  بده  پرداخت از قبل ا

 دارد. تضامن  مسؤولیت متعلقه مالیات پرداخت در متخلف، است. ممنوع انتقال،

صال از پس كه صورت  در شور مالیات  امور سازمان ات  ثبت ازمانس الكترونیك ثبت سامانه به ك

 طریق زا را معامله مورد ملك مالیات  بده  كشالالور مالیات  امور سالالازمان كشالالور، امالك و اسالالناد

 معامله مورد لكم مالیات  بده  قبال در رسم  اسناد سردفتر و الیهمنتقلٌ نكند اعالم مذكور سامانه

 داشت. نخواهند ت مسؤولی

 از هما شش مدت ظرف و شودم  تهیه مذكور هایسازمان همكاری با ماده این اجرای  نامهآیین

 رسد.م  قضاییه قوه رئیس تصویب به  (۴/۴/۴۹۳۵) قانون این شدن االجراءالزم تاریخ

(lviii مادة)۴۳۳ 

ساس مقررات این قانون متصدیان فروش و ابطال تمبر مكلف  به ميزان مقرر در روی هر وكالت نامه تمبر باالاند بر ا

وسههيلة هر یك از وكال نگهداری شههودج ثبت و و ميزان آن را در دفتری كه اختصههاصههاً جهت تمبر مصههرفی باید به



گواهی نمایند  دفتر مزبور باید در موقع رسههيدگی به حسههاب مالياتی وكيل به ادارة امور مالياتی ارائه شههود وگرنه از 

 عدم قبول دفتر وكيل از نظر مالياتی خواهد بود موجبات 

  

  

 فصل هفتم: تشویقات وجرایم مالياتی

  

(lix مادة)۴۳۳ 

سود و زیان و دفاتر و  ساب  سال متوالی ترازنامه و ح سه  شخاص حقيقیج چنانچه ای  شخاص حقوقی و همچنين ا ا

ای حل هتسليم اظهارنامه بدون مراجعه به هيأتمدارك آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و ماليات هر سال را در سال 

اختالف مالياتی پرداخت كردا باشند معادل پنج درصد اصل ماليات سه سال مذكور عالوا بر استفادا از مزایای مقرر 

صولی( ۴۳۴در مادة ) سابی از محل و سنوات بعد این قانون بعنوان جایزة خوش ح ساب  های جاری پرداخت یا در ح

 خواهد شد آنان منظور 

 جایزة مزبور از پرداخت ماليات معاف خواهد بود 

(lx مادة)۴۳۴ 

الحسههاب پرداختی بابت ماليات عملكرد هر سههال مالی قبل از سههررسههيد مقرر در این قانون برای پرداخت ماليات علی

صد )عملكرد موجب تعلق جایزا سيد مقرر خواهد بود كه ( ۴۱ای معادل یك در سرر مبلغ پرداختی به ازای هر ماا تا 



 ۵/۲۱ای معادل ت پس از آن موعد موجب تعلق جریمهاز ماليات متعلق همان عملكرد كسر خواهد شد  پرداخت ماليا

 ماليات به ازای هر ماا خواهد بود 

 در ندر م مبلغ به نسهههبت  مبداء احتسهههاب جریمه در مورد مؤدیانی كه مكلف به تسهههليم اظهارنامة مالياتی هسهههتند

 به و در مورد مؤدیانی كه ازمطال تاریخ از االختالف به ما به نسههبت و آن تسههليم مهلت انقضههای تاریخ از اظهارنامه

تسليم اظهارنامه خودداری نمودا یا اصوالً مكلف به تسليم اظهارنامه نيستندج تاریخ انقضای مهلت تسليم اظهارنامه یا 

 باشد سررسيد پرداخت ماليات حسب مورد می

صرة سليم به موقع اظهارنامه یا ترازن -۴ تب سود و زیمؤدیانی كه به تكاليف قانونی خود راجع به ت ساب  ان و امه و ح

سب مورد ارائة به موقع  سود و زیان و ح ساب  پرداخت یا ترتيب دادن پرداخت ماليات ابق اظهارنامه یا ترازنامه و ح

این قانونج هرگاا برگ تشخيص مالياتی ( ۲۹۳اند در موارد مذكور در مادة )دفاتر و اسناد و مدارك خود اقدام نمودا

ارة امور مالياتی توافق نمایند و نسهههبت به پرداخت ماليات متعلقه یا ترتيب دادن پرداخت آن صهههادرا را قبول یا با اد

گونه جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود  همچنينج در صههورتی كه این( ۳۴۱اقدام كنند از هشههتاد درصههد )

سبت ماليات قطعی برگ  مؤدیان ظرف یك ماا از تاریخ ابالغ ند تيب دادن پرداخت آن اقدام نمایتر یا پرداخت به ن

 جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود ( ۱۴۱از چهل درصد )

چنانچه فاصلة تاریخ وصول اعتراب مؤدی نسبت به برگ تشخيص ماليات تا تاریخ قطعی شدن ماليات از  -۲تبصرة 

این مادا نسبت به مدت زمان بيش از یك سال در ماا موضو  ( ۵/۲۱یك سال تجاوز نمایدج جریمه دو و نيم درصد )

ست  شور مكلف ا سازمان امور مالياتی ك مذكور تا تاریخ ابالغ برگ قطعی ماليات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد بود  



ترتيباتی اتخای نماید كه رسههيدگی و قطعيت یافتن ماليات مؤدیان حداكثر تا یك سههال پس از تاریخ تسههليم اعتراب 

 یرد آنان صورت پذ

(lxi مادة)۴۳۴ 

تمام یا قسههمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواسههت مؤدی با توجه به دالیل ابرازی مبنی بر خار  از اختيار 

بودن عدم انجام تكاليف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالياتی و خوش حسابی مؤدی به تشخيص و موافقت سازمان 

 باشد ا شدن میامور مالياتی كشور قابل بخشود

(lxii مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی ۴۳۲ 

 الیاتم پرداخت بابت از قانون این مقررات موجب به كه او نمایندة یا مؤدی كه مواردی كلیة در

 نكند، اقدام مقرر موعد در آن تسالاللیم به نسالالبت چنانچه اسالالت مالیات  اظهارنامه تسالاللیم به مكلف

 و حقوق  اشخاص برای متعلق مالیات (۹۱۳) درصد س  معادل بخشودگ  غیرقابل جریمه مشمول

 باشد.م  مؤدیان سایر برای متعلق مالیات (۴۱۳) و قانون این موضوع مشاغل صاحبان

مان درآمدهای مورد در ماده این حكم مه در شالالالده كت نا نه یا و تسالاللیم  هایاظهار  هایهزی

 است. جاری نیز غیرواقع 

صره شور مالیات  امور سازمان - تب ست مكلف ك  نحوه مورد رد مالیات  مؤدیان وظایف و تكالیف ا

 و یراالنتشالاركث هایروزنامه مل ، رسالانه طریق از را مالیات  اظهارنامه تساللیم زمان  مواعد و تنظیم

 برساند. عموم اطالع به جمع  ارتباط وسایل سایر



(lxiii مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی  ۴۳۹ 

سبت  ستن آن به مربوط مقررات و قانون این به مؤدیانی كه به موجبن د در مكلف به نگهداری دفاتر قانونی ه

شمول جریمه سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر م ساب  سليم ترازنامه و ح صد)صورت عدم ت ست در ( ۲۴۱ای معادل بي

 ماليات برای هر یك از موارد مذكور خواهند بود 

نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دورة معافيت موجب عدم استفادا از معافيت مقرر عدم تسليم اظهار - تبصره

 در سال مربو  خواهد شد 

(lxiv مادة)۴۳۱ 

 ایههن قههانههون مههورد رسهههههيههدگههی( ۴۵۳مههؤدیههانههی كههه اظهههههارنههامههة آنههههها در اجههرای مههقههررات مههادة )

شمول ماليات مشخصة قطعی با رقمقرار می صورتی كه درآمد م شدا از ارف مؤدی بيش از پانزدا  گيردج در  اظهار 

 اخههههتههههالف داشههههههتههههه بههههاشههههههد عههههالوا بههههر تههههعههههلههههق جههههرایههههم( ۴۵۱درصههههههد )

 مههقههرر مههربههو  كههه قههابههل بههخشههههودن نههيههز نههخههواهههد بههود تهها سههههه سههههال بههعههد از ابههالغ مههالههيههات

 ها نيز محروم خواهند شد های مقرر در قانون مالياتمشخصة قطعی از هرگونه تسهيالت و بخشودگی

(lxv مادة)۴۳۵ 

 جههریههمههة تههخههلههف آخههریههن مههدیههران شهههههخههص حههقههوقههی از لههحههاظ عههدم تسهههههلههيههم اظهههههارنههامههة

 ایههن قههانههون ظههرف مهههههلههت مههقههرر یهها تسهههههلههيههم اظهههههارنههامههة خههالف واقههع( ۴۴۱مههوضهههههو  مههادة )

 به ترتيب عبارتست از دو درصد و یك درصد سرمایه پرداخت شدة شخص حقوقی در تاریخ انحالل 



(lxvi مادة)۴۳۱ 

 دیههر یهها مههدیههران تصهههههفههيههه در مههورد تههقسهههههيههم دارایههی شهههههخههص حههقههوقههیجههریههمههة تههخههلههف مهه

 ۲۴۱این قانون معادل ( ۴۴۳قبل از تصههفية امور مالياتی شههخص حقوقی یا قبل از سههكردن تأمين مقرر موضههو  مادة )

 مهههالهههيهههات مهههتهههعهههلهههق خهههواههههد بهههود كهههه از مهههدیهههر یههها مهههدیهههران تصههههههفهههيهههه

 گردد وصول می

(lxvii مادة)۴۳۲ 

مقررات این قانون مكلف به تسليم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به نسبت به اشخاصی كه به شرح 

باشندج در صورتی كه از تسليم آنها در موعد مقرر خودداری و یا برخالف واقع تسليم نمایندج جریمة متعلق مؤدی می

لغ قرارداد و در هر كل مب ۴۱حقوق پرداختی و در خصهههوص پيمان كاری  ۲۱در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 

 حال با مؤدی متضمامناً مسنول جبران زیان واردا به دولت خواهند بود 

(lxviii مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی ۴۳۳ 

كت در له، هایشالالر یه مدیران منح خاص تصالالف كت سالالالایر در و حقوق  اشالال  هاشالالر

خاص مدیران بت فردی، یا جمع  طوربه غیردولت  حقوق  اشالال خت به نسالال یات پردا  مال

مد بر خاص درآ یات همچنین و حقوق  اشالال خاص كه های مال جب به حقوق  اشالال  مو

ین نون ا نون و قا یات قا ل فزوده ارزش بر ما كلف ا  ایصالالالال یا وصالالالول یا كسالالالر به م

ندم  آن یت دوران در و باشالالال ها مدیر ن  حقوق  شالالالخ  با باشالالالد شالالالده قطع  آ

 نیست. حقوق  شخ  به هاضامن مراجعه از مانع مسؤولیت این داشت. خواهند تضامن  مسؤولیت



(lxix مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی ۴۳۳ 

 الیاتم ایصالالال و كسالالر به مكلف قانون این مقررات موجب به كه حقوق  یا حقیق  شالالخ  هر

 عالالالوه مالالقالالرره وظالالایالالف انالالجالالام از تالالخالاللالالف صالالالالورت در اسالالالالت دیالالگالالر مالالؤدیالالان

یت بر خت در مؤدی با كه تضالالالامن  مسالالوول یات پردا هد مال  مشالالمول داشالالالت، خوا

مه ی عادل ایجر یات (۴۱۳) درصالالالد ده م ل خت ما عد در نشالالالده پردا قرر مو  و م

صد نیم و دو سبت ماه هر ازای به مالیات (۵/۲۳) در سید از تأخیر مدت به ن  خواهد پرداخت، سرر

 بود.

  رصدد نیم و دو جریمه صورت این در شود، پرداخت وجوه كننده دریافت توسط مالیات چنانچه

 ایصال و ركس به مكلفین از مزبور مؤدی توسط مالیات پرداخت تاریخ تا ماده این موضوع (۵/۲۳)

 شد. خواهد وصول و مطالبه مالیات،

(lxx مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی ۲۴۴ 

ای برای دفاتر اسهههناد رسهههمی مقرر گردیدا اسهههت در ررات این قانون تكليف یا وظيفهدر هر مورد كه به موجب مق

سردفتر با مؤدی در پرداخت ماليات یا ماليات ضامنی  سنوليت ت ج مشمول های متعلق مربو صورت تخلف عالوا بر م

 ز با رعایتني شالالش درجه تعزیری حبس مجازات آن نيز خواهد بود و در مورد تكرار به ۲۴۱ای معادل جریمه

 مقررات مربو  محكوم خواهد شد 

(lxxi مادة)۲۴۴ 

هرگاا مؤدی به قصد فرار از ماليات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مداركی 

شخيص ماليات مالك عمل می ستناد نماید یا بكه برای ت ست ا شدا ا  شد و برخالف حقيقت تهيه و تنظيم  سه ربا ای 



قرر های مها و مجازاتسال متوالی از تسليم اظهارنامه مالياتی و ترازنامه و سود و زیان خودداری كند عالوا بر جریمه

 های قانونی در مدت مذكور محروم خواهد شد ها و بخشودگیدر این قانون از كلية معافيت

 شد حذف –تبصرا 

(lxxii مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی ۲۴۲ 

 تهههوانهههد ازوزارت امهههور اقهههتصهههههادی و دارائهههی یههها سهههههازمهههان امهههور مهههالهههيهههاتهههی كشهههههور مهههی

 حالالقالالوقالال  اشالالالخالالاص بالالرای خههرو  بههدهههكههاران مههالههيههاتههی كههه مههيههزان بههدهههی قههطههعههی آنههههها

ست از ربطذی قانون  مراجع از برداریبهره پروانه دارای تولیدی صد بی  ثبت سرمایه (۲۱۳) در

 حقیق  اشالالخاص و حقوق  اشالالخاص سالالایر ریال، (۵.۱۱۱.۱۱۱.۱۱۱) میلیارد پنج مبلغ یا و شالالده

 سالالایر و ریال (۲.۱۱۱.۱۱۱.۱۱۱) میلیارد دو یا و شالالده ثبت سالالرمایه (۴۱۳) درصالالد ده از تولیدی

شخاص صد از حقیق  ا شور جلوگيری نماید  حكم این ریال (۱۱۱/۱۱۱/۴۱۱) میلیون یك ستج از ك شتر ا بي

صههوصههی بابت بدهی قطعی مالياتی شههخص حقوقی اعم از مادا در مورد مدیر یا مدیران مسههنول اشههخاص حقوقی خ

شخص حقوقی یا ماليات صال آن ماليات بردرآمد  سر و ای شخص حقوقی مكلف به ك هایی كه به موجب این قانون 

باشد و مربو  به دوران مدیریت آنان بودا نيز جاری است  مراجع ییربط به اعالم وزارت یا سازمان مزبور مكلف می

شخاص مورد در ماده این حكم باشههند مادا میبه اجرای این  ست با واجب سفر عازم ا  تأیید و درخوا

 تضالالمین اخذ با مربوط، مالیاتبده  پرداخت نبودن میسالالور بر مبن  كنندهاعزام ذیربط مراجع

  باشدنم  جاری الزم

صره صورتی كه مؤدیان مالياتی به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و - تب همسر و  انتقال اموال خود به در 

 تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از اریق مراجع قضایی اقدام نماید یا فرزندان نمایند سازمان امور مالياتی كشور می



  

  

 فصل هشتم: ابالغ

  

(lxxiii مادة)۲۴۹ 

رسی هرگاا به خود مؤدی دستاور كلی باید به شخص مؤدی ابالغ و در نسخة ثانی رسيد اخذ گردد  اوراق مالياتی به

پيدا نشود اوراق مالياتی باید در محل سكونت یا محل كار او به یكی از بستگان یا مستخدمين او ابالغ گردد مشرو  

بر این كه به نظر مأمور ابالغ سههن ظاهری این اشههخاص برای تميز اهميت اوراق مورد ابالغ كافی بودا و بين مؤدی و 

 دارد تعارب منفعت نباشد ت میشخصی كه اوراق را دریاف

ید یا ها استنكاف نماهرگاا مؤدی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمين او از گرفتن برگ -۴ تبصرة

در صهههورتی كه هيچ یك از اشهههخاص مذكور در محل نباشهههند مأمور ابالغ باید امتنا  آنان از گرفتن اوراق یا عدم 

دو نسخه قيد نمودا و نسخة اول اوراق را به درب محل سكونت یا محل كار  حضور اشخاص فوق را در محل در هر

مؤدی الصههاق نماید  اوراق مالياتی كه به ترتيب فوق ابالغ شههداج قانونی تلقی و تاریخ الصههاقج تاریخ ابالغ به مؤدی 

 شود محسوب می

صرة ستفادا نماید  تواند برای ابالغ اوراق مالياتی اسازمان امور مالياتی كشور می -۲ تب شی ا سفار ست  ز خدمات پ

سيد  سخة ثانی ر ستخدمين او در محل ابالغ و در ن ستگان و م شخص مؤدی یا ب ست باید اوراق مالياتی را به  مأمور پ

اخذ كند و چنانچه مؤدی یا اشخاص یاد شدا از گرفتن اوراق امتنا  كنندج مأمور پست این موضو  را در نسخ اوراق 



دهد  كند و نسهخة اول را به ادارة امور مالياتی عودت میوم را به نشهانی تعيين شهدا الصهاق میمذكور قيد و نسهخة د

 پانزدا روز پس از»هرگاا هيچ یك از اشههخاص یاد شههدا در محل نباشههندج مأمور پسههت با قيد تاریخ مراجعهج عبارت 

شد سخة دوم را« این تاریخ مجدداً مراجعه خواهد  صاق می را در اوراق مذكور قيد و ن شدا ال شانی تعيين   كند وبه ن

سخة اول را عودت می شخاص فوق این امر را در ییل ن صورت عدم حضور ا ست در مراجعة بعدی در  دهد  مأمور پ

هد  دكند و نسههخة اول را به ادارة امور مالياتی عودت میاوراق قيد و نسههخة دوم را به نشههانی تعيين شههدا الصههاق می

 شود شوند از تاریخ الصاقج ابالغ شدا محسوب میالصاق میاوراقی كه بدین ترتيب 

(lxxiv مادة)۲۴۱ 

 مأمور ابالغ باید مراتب زیر را در نسخة اول و دوم اوراق مالياتی تصریح و امضا نماید:

 محل و تاریخ ابالغ با تعيين روز و ماا و سال به حروف و عدد  -الف

 نام كسی كه اوراق به او ابالغ شدا با تعيين این كه چه نسبتی با مؤدی دارد  -ب

 این قانون ( ۲۴۹های مادة )نام و مشخصات گواهان با نشانی كامل آنان در مورد تبصرا - 

(lxxv مادة)۲۴۵ 

سته به دولت باشدج اوراق مالياتی باید به رئ قام رئيس یا يس یا قائم ماگر مؤدی یكی از ادارات دولتی یا مؤسسات واب

 رئيس دفتر آن ادارا یا مؤسسه ابالغ گردد 



(lxxvi مادة)۲۴۱ 

اگر مؤدی شركت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشدج اوراق مالياتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری كه از ارف 

 شركت حق امضا دارند ابالغ شود 

های تجاری و سایر اشخاص حقوقی نيز مجری در مورد شركتاین قانون و تبصرة آن ( ۲۴۹مقررات مادة ) - تبصره

 است 

(lxxvii مادة)۲۴۲ 

 در مههواردی كههه مههؤدی مههحههلههی را بههه عههنههوان مههحههل كههار یهها سهههههكههونههت یهها مههحههل ابههالغ

اوراق مالياتی معرفی كند و در غير این مورد در صههورتی كه اوراق مالياتی در محلی به عنوان محل كار یا سههكونت 

در پروندا دليل و اثری حاكی از ااال  مؤدی از این موضههو  بودا و به این نشههانی ایراد نكردا  مؤدی ابالغ شههود و

شانیج قانونی  سكونت یا كار اعالم نكندج ابالغ اوراق مالياتی به همان ن شدج مادامی كه محل دیگری به عنوان محل  با

 و صحيح است 

(lxxviii مادة)۲۴۳ 

اشهههد اوراق مالياتی یك نوبت در روزنامة كثيراالنتتشهههار حوزة ادارة امور در مواردی كه نشهههانی مؤدی در دسهههت نب

مالياتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامة كثيراالنتشار نزدیكترین محل به حوزا ادارة امور مالياتی 

 ؤدی محسوب خواهد شد شود  این آگهی در حكم ابالغ به مهای كثيراالنتشار مركز آگهی مییا یكی از روزنامه



در متن اوراق مالياتی ابالغ شدا باید عالوا بر مطالب مربو ج محل مراجعهج مهلت مقرر و تكليف قانونی  -۴ تبصرة

 مؤدی در  شدا باشد 

این قانون مشخص نباشد اوراق مالياتی ( ۲۴۲در مورد مؤدیان ماليات مستغالت كه نشانی آنها ابق مادة ) -۲ تبصرة

صرا ست ابالغ خواهد ( ۲۴۹های مادة )به ترتيب مذكور در تب ستغلی كه ماليات آن مورد مطالبه ا این قانون به محل م

 شد 

(lxxix مادة)۲۴۳ 

جز در مواردی كه در این قانون مقرر گردیدا است در مورد ابالغ اوراق  مقررات آئين دادرسی مدنی راجع به ابالغج

 مالياتی اجرا خواهد شد 

  

  

 ماليات وصول فصل نهم: 

  

(lxxx مادة)۲۴۴ 

هرگاا مؤدی ماليات قطعی شدة خود را ظرف دا روز از تاریخ ابالغ برگ قطعی پرداخت ننماید ادارة امور مالياتی به 

كند ظرف یك ماا از تاریخ ابالغ كليه بدهی خود را بكردازد یا ترتيب پرداخت موجب برگ اجرایی به او ابالغ می

 آن را به ادارة امور مالياتی بدهد 



اجرایی باید نو  و مبلغ مالياتج مدارك تشخيص قطعی بدهیج سال مالياتیج مبلغ پرداخت شدة  در برگ -۴ تبصرة

 قبلی و جریمة متعلق در  گردد 

 آن قسهههههمههت از مههالههيههات مههورد قههبههول مههؤدی مههذكههور در اظهههههارنههامههه یهها -۲ تالالبصالالالالرة

 صول است شود و از اریق عمليات اجرایی قابل وترازنامة تسليمی به عنوان ماليات قطعی تلقی می

(lxxxi مادة)۲۴۴ 

هرگاا مؤدی پس از ابالغ برگ اجرایی در موعد مقرر ماليات مورد مطالبه را كالً پرداخت نكند یا ترتيب پرداخت 

صد بدهی از اموال  ضافة دا در صل و جرایم متعلق به ا آن را به ادارة امور مالياتی ندهد به اندازة بدهی مؤدی اعم از ا

 مطالبات مؤدی توقيف خواهد شد  منقول یا غير منقول و

 باشد صدور دستور توقيف و دستور اجرای آن بعهدة اجرائيات ادارة امور مالياتی می

(lxxxii مادة)۲۴۲ 

 توقيف اموال زیر ممنو  است:

 بگيران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظيفه دو سوم حقوق حقوق -۴

لباس و اشههيا و لوازمی كه برای رفع حوائج ضههروری مؤدی و افراد تحت تكفل او الزم اسههت و همچنين  -۲

 آیوقة موجود و نفقة اشخاص واجب النفقة مؤدی 

 آالت كشاورزی و صنعتی و وسایل كسب كه برای تأمين حداقل معيشت مؤدی الزم است ابزار و -۹



 محل سكونت به قدر متعارف  -۱

صرة شود زائد بر ميزان بدهی مالياتی مؤدی بودا و قابل هرگاا ارزش مالی كه برای توقيف در نظر گرفته می -۴ تب

شههود مگر این كه مؤدی اموال بالمعارب تفكيك نباشههدج تمام مال توقيف و فروخته خواهد شههد و مازاد مسههترد می

 دیگری معادل ميزان فوق معرفی نماید 

نمایندج از اثاث البيت آنچه عادتاً مورد جين باشههد كه در یك خانه زندگی میهرگاا مؤدی یكی از زو -۲ تبصالالرة

  شود مگر آنكه خالف ترتيب فوق معلوم شوداستفادة زنان است متعلق به زن و بقيه متعلق به شوهر شناخته می

احد عطيل وتوقيف واحدهای توليدی اعم از كشاورزی و صنعتی در مدت عمليات اجرایی نباید موجب ت -۹ تبصرة

 توليدی گردد 

(lxxxiii مادة)۲۴۹ 

به عمل خواهد آمد ولی مؤدی می ياتی  له ارزیاب ادارة امور مال به وسهههي با تودیع ارزیابی اموال مورد توقيف  ند  توا

الزحمة ارزیابی ابق مقررات مربو  به دستمزد كارشناسان رسمی دادگستری تقاضا كند كه ارزیابی اموال وسيلة حق

 می به عمل آید ارزیاب رس

(lxxxiv مادة)۲۴۱ 

به عهدة  یدا و فروش اموال مورد توقيف اعم از منقول و غيرمنقول  به آگهی حرا  و مزا كلية اقدامات الزم مربو  

سنول اجرائيات ادارة امور مالياتی می شریفات م صورتی كه پس از انجام ت شد  در مورد فروش اموال غيرمنقول در  با

ستناد مدارك خریدا تعيين  مقرر و سنول اجرائيات ادارة امور مالياتی به ا شود م ضر ن سند حا ضای  رج مالك برای ام



مربو  از ادارة ثبت محل تقاضهههای انتقال ملك به نام خریدار خواهد كرد و ادارة ثبت اسهههناد و امالك مكلف به 

 اجرای آن است 

(lxxxv مادة)۲۴۵ 

پس از دو نوبت آگهی )كه نوبت دوم آن بدون حداقل قيمت  در مورد اموال غيرمنقول توقيف شههدا در صههورتی كه

شور میآگهی می سازمان امور مالياتی ك شود  سمی شود( خریداری برای آن پيدا ن شناس ر تواند مطابق ارزیابی كار

دادگسههتری معادل كل بدهی مؤدی به عالوة هزینة متعلقة از مال مورد توقيف تملك و بهای آن را به حسههاب بدهی 

 منظور نماید مؤدی 

صرة ضر به  -۴ تب شور و یا دیگریج حا سازمان امور مالياتی ك صورتی كه مؤدی قبل از انتقال مال مذكور به نام  در 

صد بدهی و هزینه ضافة دا در شور با دریافت بدهی مؤدی به ا سازمان امور مالياتی ك شد  های پرداخت بدهی خود با

 نماید متعلقه از ملك مزبور رفع توقيف می

 اشتهد فروش جهت آمادگی اگر  در صورتی كه مال به تملك سازمان امور مالياتی كشور درآمدا باشد -۲ بصرةت

  است مؤدی با اولویت مساوی شرایط در نماید درخواست مؤدی و باشد

(lxxxvi مادة)۲۴۱ 

كه  حقيقی یا حقوقیمرجع رسيدگی به شكایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از 

باشد هيأت حل اختالف مالياتی خواهد بود  به شكایت مزبور ها قابل مطالبه و وصول میابق مقررات اجرایی ماليات

 االجرا است به فوریت و خار  از نوبت رسيدگی و رأی صادر خواهد شد  رأی صادرا قطعی و الزم



های مستقيم در صورتی كه شكایت حاكی از این باشد كه وصول ماليات قبل از قطعيتج در مورد ماليات -۴ تبصرة

به موقع اجرا گذاردا شههدا اسههتج هرگاا هيأت حل اختالف مالياتی شههكایت را وارد دانسههت ضههمن صههدور رأی به 

 مول ماليات مؤدی رسيدگی و رأیبطالن اجرائيه حسب مورد قرار رسيدگی و اقدام الزم صادر یا نسبت به درآمد مش

 صادر خواهد كرد  رأی صادرا از هيأت حل اختالف قطعی است 

های غيرمستقيم هرگاا شكایت اجرایی از این جهت باشد كه مطالبة ماليات قانونی نيست در مورد ماليات -۲ تبصرة

ت مزبور در این بارا قطعی و مرجع رسهههيدگی به این شهههكایت نيز هيأت حل اختالف مالياتی خواهد بود و رأی هيأ

 االجرا است الزم

مفاد این تبصههرا شههامل جرایم قاچاق اموال موضههو  عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بين رفته و نيز آن دسههته از 

 های غيرمستقيم كه ابق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود ماليات

(lxxxvii مادة)۲۴۲ 

شهود كه یك درصهد از وجوهی كه بابت ماليات و جرایم موضهو  ه وزارت امور اقتصهادی و دارایی اجازا دادا میب

صول می شركتاین قانون و ستثنای ماليات بر درآمد  صوص در خزانه منظور گردد )به ا ساب مخ های دولتی( در ح

ی و تشههویق كاركنان و كسههانی كه در امر نمودا و در مورد آموزش و تربيت كارمندان در امور مالياتی و حسههابرسهه

دارند خر  نماید  وجوا پرداختی به اسهههتناد این مادا به عنوان وصهههول ماليات فعاليت مؤثری مبذول داشهههته و یا می

 پاداش وصولی از شمول ماليات و كلية مقررات مغایر مستثنی است 

ی از ميزان وصههول ماليات و توزیع ماليات وزارت امور اقتصههادی و دارایی موظف اسههت كه در هر شههش ماا گزارشهه

 وصولی بين ابقات و سطوح مختلف درآمد را به كميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید 



(lxxxviii مادة)۲۴۳ 

 هههای امههوراقههتصههههادی وآیههيههن نههامههة مههربههو  بههه قسههههمههت وصههههول مههالههيههات تههوسههههط وزارتههخههانههه

 اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذاردا خواهد شد دارایی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور 

  

  

 باب پنجم:سازمان تشخيص و مراجع مالياتی(۳

  

 فصل اول: مراجع تشخيص ماليات و وظایف و اختيارات آنها

  

(i) (۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی ۲۴۳مادة 

  كشور مالياتی امور سازمان به قانون این  شناسایی و تشخيص درآمد مشمول مالياتج مطالبه و وصول ماليات موضو 

صادیج اجتماعی و فرهنگی جمهوری ( ۵۳) مادة( الف) بند موجب به كه شودمی محول سعة اقت سوم تو قانون برنامه 

ست  نحوة انجام دادن تكاليف و سالمی ایران ایجاد گردیدا ا صالحيت ا ستفادا از اختيارات و برخوردرای از  های ا

هر یك از مأموران مالياتی و ادارة امور مالياتی و همچنين ترتيبات اجرای احكام مقرر در این قانون به موجب آیين 

ای خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماا پس از تصویب این قانون به پيشنهاد سازمان امور مالياتی كشورج نامه

 ه تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسيد ب



 و العاتاط فناوری از استفاده و مالیات  جامع طرح اجرای با كشور مالیات  امور سازمان -۴ تبصره

سب اجرای  هایرویه و ترتیبات مكانیزه، هایروش و ارتباطات  قبیل زا مواردی شامل آن با متنا

 اعتراضات تثب مالیات، وصول و مطالبه رسیدگ ، مالیات، رداختپ اظهارنامه، ارائه نحوه نام، ثبت

یات  اوراق ابالغ مؤدیان، یات  امور ادارات تعیین و مال  را وقف موارد انجام برای صالالالحذی مال

صره این حكم كند.م  اعالم و تعیین سلیم مورد در مقرر قانون  مواعد شامل تب  ثبت هارنامه،اظ ت

 نیست. مالیات پرداخت و الیات م اوراق ابالغ اعتراضات،

صره شور مالیات  امور سازمان -۲ تب ست مجاز ك سهیل منظور به ا  ؤدیان،م مالیات  امور انجام در ت

سمت  ستثنای به خود هایفعالیت از ق شخی  ا س  مالیات، مأخذ تعیین و ت  عملیات و یات مال دادر

 الیفتك دادن انجام و واگذاری هنحو كند. واگذار غیردولت  بخش به را مالیات وصالالول اجرای 

 شش مدت ظرف و شودم  تهیه كشور مالیات  امور سازمان توسط كه است اجرای  نامهآیین طبق

 دارای  و اقتصالالادی امور وزیر تصالالویب به (۴/۴/۴۹۳۵) قانون این شالالدن االجراءالزم تاریخ از ماه

 رسد.م 

صره صره در -۹ تب صره ،(۸۸) ماده ،(۸۱) ماده ،(۵۹) ماده (۳) تب صره ،(۴۱۹) ماده (۲) تب  ماده (۵) تب

 جایگزین مورد حسالالب «بعد ماه پایان تا» عبارت (۴۴۹) ماده (۲) تبصالالره و (۴۲۱) ماده ،(۴۱۳)

 شود.م  «روز س  ظرف منته » و «روز س  ظرف» ،«روز ده ظرف» هایعبارت

(ii مادة)۲۲۴ 

 شود:اصالحات عبارتی زیر در این قانون انجام می

 د:گردمی« وزارت امور اقتصادی و دارایی»جایگزین عبارت « سازمان امور مالياتی كشور»ر موارد ییل عبارت د -۴



و تبصرة ( ۴۵۳ج )(۴۵۳ییل آنج مواد )( ۲و تبصرة )( ۴۵۱و )( ۴۴۱ج )(۳۴ج )(۵۲ج )(۱۴ج )(۱۴ج )(۹۳ج )(۲۳ج )(۲۱مواد )

ج (۲۴۹ییل مادة )( ۲ج تبصرة )(۴۳۴ج )(۴۳۱های )ج تبصرا(۴۲۱ج )(۴۱۳ج )(۴۱۱ج )(۴۱۱ج )(۴۱۹ج )(۴۱۴ییل آنج مواد )

 ییهههههههل آن و( ۲و )( ۴ههههههههای )و تهههههههبصههههههههههرا( ۲۴۵مهههههههادة )

 ( ۲۹۴تبصرة مادة )

ج «مأموران تشههخيص»ج «مأمور تشههخيص»های ها و عبارتجایگزین واژا« ادارة امور مالياتی»در موارد زیر عبارت  -۲

امور  ادارا»و « دفتر مميزی»ج «دفتر مميزی حوزا مالياتی»ج «حوزة مالياتی»ج «حوزا»ج «سهههرمميز مالياتی»ج «مميز مالياتی»

 شود:می« اقتصادی و دارایی

صرا( ۹۵ج )(۹۱ج )(۹۴ج )(۲۳ج )(۲۲ج )(۲۱مواد ) صرة ییل آنج مادا )( ۹۳ج مادة )(۹۳مادة )( ۹و )( ۲های )و تب (  ۲۲و تب

ج (۴۴۱ج )(۴۴۹ج مواد )(۴۴۳مادة )( ۵ج تبصهههرة )(۴۴۲و )( ۳۳ج )(۳۲آنج مواد )( ۲و )( ۴های )و تبصهههرا( ۳۴ج مادا )

صرة )( ۴۵۱و )( ۴۲۱ج )(۴۴۲) (  ۴۳۵ج )(۴۳۱ج )(۴۳۹ج )(۴۲۳ج )(۴۲۴ج )(۴۱۱ج )(۴۱۲ج )(۴۱۴ج )(۴۵۱آنج مواد )( ۲و تب

بصرة ییل و ت( ۲۹۴و )( ۲۲۳ج )(۲۲۲ج )(۲۴۱ج )(۲۴۹ج )(۲۴۴ج )(۲۴۴ج )(۲۴۳ج )(۴۳۳و تبصرة ییل آنج مواد )( ۴۳۱و )

 ( ۲۱۳و )( ۲۹۹ج )(۲۹۲آنج مواد )

 شد. حذف –۲۲۵تا  ۲۲۴مواد 

(iii مادة)۲۲۱ 

سود و زیان  سليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب  سليم اظهارنامه در موعد مقرر از ارف مؤدیانی كه مكلف به ت عدم ت

سود و زیان آنها كه در موعد مقرر  ساب  سيدگی به ترازنامه و ح ستند موجب عدم ر ست در ه شدا ا سليم  قانونی ت



این قانون نخواهد بود  در غير اینصههورتج درآمد مذكور در ترازنامه یا حسههاب سههود و ( ۴۵۱مهلت مذكور در مادة )

  بود خواهد قطعی تسليمی  زیان

صره صورتی كه به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حبه مؤدیان مالياتی اجازا دادا می - تب اب سشود در 

شدج با ارائة مدارك الزم ظرف یك ماا از تاریخ انقضای مهلت  شدا با شتباهی  سبه ا سليمی از نظر محا سود و زیان ت

تسليم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباا اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصالحی را حسب مورد تسليم 

 باشد ؤدی تاریخ تسليم اظهار نامة اول مینماید و در هر حال تاریخ تسليم اظهارنامة م

(iv مادة)۲۲۲ 

شود و همچنين پس از تشخيص در مورادی كه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول می

هایی داشته است كه درآمد آن را كتمان نمودا الرأس و صدور برگ تشخيصج چنانچه ثابت شود مؤدی فعاليتعلی

ست و یا شخيص از آن مط مالیات  امور ادارة ا صدور برگ ت سبة درآمد لع نبودادر موقع  اندج ماليات باید با محا

 این قانون مطالبه شود ( ۴۵۲التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در مادة )های مذكور تعيين و ما بهناشی از فعاليت

(v مادة)۲۲۳ 

وراق مزبور ا مؤدی اساساً یا و نشود واقع قبول مورد مؤدی زیان و سود حساب و ترازنامه یا  در مواردی كه اظهارنامه

 را در موعد مقرر قانونی تسليم نكردا باشدج ماليات مؤدی ابق مقررات این قانون تشخيص و مطالبه خواهد شد 



(vi مادة)۲۲۳ 

تواند برای رسهههيدگی به اظهارنامه یا تشهههخيص هرگونه درآمد مؤدی به كلية دفاتر و اسهههناد و ادارة امور مالياتی می

سيدگی ن سليم آنها میمدارك مربو  مراجعه و ر شد و گرنه بعداً به نمایند و مؤدی ماليات مكلف به ارائة و ت فع او با

ستناد نخواهد بود مگر آن كه سال قابل ا شخيص از قبل  در امور مالياتی آن   آنها رائها كه شود معلوم درآمد قطعی ت

  است نبودا ميسر مؤدی اختيار حدود از خار  عللی به قبلی مراحل در

  مدارك و اسناد به مؤدی  ادا مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختالف برای تشخيص درآمد واقعیم این  حكم

  نمایند استناد مؤدی ارف از شدا ارائه

(vii مادة)۲۹۴ 

در مواردی كه مدارك و اسههناد حاكی از تحصههيل درآمد نزد اشههخاص ثالث به اسههتثنای اشههخاص مذكور در مادة 

اند با مراجعه و مطالبه ادارة امور مالياتیج دفاتر و همچنين اصل یا باشد اشخاص ثالث مكلف این قانون موجود( ۲۹۴)

صورتی  شخصات او را ارائه دهند و گرنه در  سناد مربو  و هرگونه ااالعات مربو  به درآمد مؤدی یا م رونوشت ا

 دولت محكوم خواهند شد  مرجع ثبوت كه در اثر این استنكاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان واردا به

استنكاف اشخاص ثالث و تعيين زیان واردا به دولت مراجع صالحة قضائی است كه با اعالم دادستانی انتظامی مالياتی 

 و خار  از نوبت به موضو  رسيدگی خواهند نمود 

صره ست اد - تب سناد و مدارك مورد درخوا شخاص ثالث در ارائة ا ستنكاف ا سازمان در موارد ا ارة امور مالياتیج 

شور می سناد و مدارك مذكور امور مالياتی ك شور مكلف به ارائة ا ستانی كل ك شخاص ثالث را از اریق داد توان ا

 بنماید  تعقيب قضائی موضو ج مانع از اقدامات ادارة امور مالياتی نخواهد بود 



(viii مادة)۲۹۴ 

های دولتی و نهادهای انقالب هاج مؤسهههسهههات دولتیج شهههركتزارتخانهدر مواردی كه ادارات امور مالياتی كتباً از و

ها و سههایر مؤسههسههات و نهادهای عمومی غيردولتی ااالعات و اسههناد الزم را در زمينة فعاليت اسههالمی و شهههرداری

  هرگونه و مربو  اسههناد شههدة گواهی رونوشههت اندمكلف مذكور مراجع بخواهندج مؤدی درآمد و معامالت  و

ت الزم را در اختيار آنان بگذارند مگر اینكه مسنول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملكت اعالم نماید كه در ااالعا

شههود و در غير این صههورت با موافقت وزیر مسههنول و تأیيد وزیر امور اقتصههادی و دارایی از ابراز آن خودداری می

 لياتی در مراجع صالحة قضایی خار  از نوبت رسيدگی واینصورت به تخلف مسنول امر با اعالم دادستانی انتظامی ما

ست و  ضایی ا سناد و ااالعاتی كه نزد مقامات ق شد  ولی در مورد ا سب محكوم خواهد  حسب مورد به مجازات منا

 مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانندج ارائة آن منو  به موافقت دادستان كل كشور خواهد بود 

صره سهبانك در مورد - تب س سناد و ااالعات مربو  ها و مؤ شور ا سازمان امور مالياتی ك های اعتباری غيربانكیج 

  اعتباری هایمؤسههسههه و هابانك و كرد خواهد مطالبه دارایی و اقتصههادی امور وزیر اریق از را مؤدی درآمد  به

  نمایند اقدام دارایی و اقتصادی امور وزیر نظر حسب موظفند غيربانكی

(ixم) ۲۹۲ادة 

آورند ادارة امور مالياتی و سایر مراجع مالياتی باید ااالعاتی را كه ضمن رسيدگی به امور مالياتی مؤدی به دست می

محرمانه تلقی و از افشههای آن جز در امر تشههخيص درآمد و ماليات نزد مراجع ییربط در حد نياز خودداری نمایند و 

 ا آنها رفتار خواهد شد در صورت افشا ابق قانون مجازات اسالمی ب



(x مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی حذف شد  -۲۹۹ 

 حذف شد  -۲۹۱مادة 

(xi مادة)۲۹۵ 

رف اند حداكثر ظادارة امور مالياتی مكلف اسهههت نسهههبت به مؤدیانی كه بدهی مالياتی قطعی خود را پرداخت نمودا

 پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالياتی تهيه و به مؤدی تسليم كند 

  

  

 فصل دوم: ترتيب رسيدگی

  

 حذف شد -۲۹۱مادة 

(xii مادة)۲۹۲ 

اید بر اسههاس مأخذ صههحيح و متكی به دالیل و ااالعات كافی و به نحوی تنظيم گردد كه برگ تشههخيص ماليات ب

اور صهههریح در آن قيد و برای مؤدی روشهههن باشهههد  امضههها های مربو  و درآمدهای حاصهههل از آن بهكلية فعاليت

و مسههنول  دكنندگان برگ تشههخيص ماليات باید نام كامل و سههمت خود را در برگ تشههخيص بطور خوانا قيد نماین

مندرجات برگ تشخيص و نظریة خود از هر جهت خواهند بود و در صورت استعالم مؤدی از نحوة تشخيص ماليات 



اند جزئيات گزارشههی را كه مبنای صههدور برگ تشههخيص قرارگرفته اسههت به مؤدی اعالم نمایند و هرگونه مكلف

 توضيحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند 

(xiii مادة)۲۹۳ 

شههودج چنانچه مؤدی نسههبت به آن معترب باشههد در مواردی كه برگ تشههخيص ماليات صههادر و به مؤدی ابالغ می

تواند ظرف سی روز از تاریخ ابالغ شخصاً یا بوسيله وكيل تام االختيار خود به ادارة امور مالياتی مراجعه و با ارائة می

سناد و  دالیل ضای كتباً مدارك و ا سيدگی تقا ست نم مجدد ر ست پس از ثبت درخوا سنول مربو  موظف ا اید  م

 مههؤدی در دفههتههر مههربههو  و ظههرف مهههههلههتههی كههه بههيههش از سههههی روز از تههاریههخ مههراجههعههه نههبههاشههههد بههه

 مههوضههههو  رسههههيههدگههی و در صههههورتههی كههه دالیههل و اسههههنههاد و مههدارك ابههراز شههههدا را بههرای رد

شخيص در  و ستج آن را رد و مراتب را ظهر برگ ت شخيص كافی دان صورتی  مندرجات برگ ت ضا نماید و در  ام

كه دالیل و اسهههناد و مدارك ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشهههخيص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گيردج 

مراتب ظهر برگ تشههخيص منعكس و به امضههای مسههنول مربو  و مؤدی خواهد رسههيد و هرگاا دالیل و اسههناد و 

  ظهر رد مستدالً را مراتب باید ندهد تشخيص مؤثر درآمد  تعدیلمدارك ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخيص یا 

  نماید ارجا  اختالف حل هيأت به رسيدگی برای را امر پروندة و منعكس تشخيص برگ

(xiv مادة)۲۹۳ 

در صورتی كه مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابالغ برگ تشخيص ماليات قبولی خود را نسبت به آن كتباً اعالم كند 

مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشههخيص پرداخت یا ترتيب پرداخت آن را بدهد یا اختالف موجود بين خود  یا ماليات

این قانون رفع نماید پروندة امر از لحاظ ميزان درآمد مشهههمول ماليات ( ۲۹۳و ادارة امور مالياتی را به شهههرح مادة )



عتراب ننماید و یا در مهلت مقرر در مادة مذكور گردد و در مواردی كه مؤدی ظرف سی روز كتباً امختومه تلقی می

 به ادارة امور مالياتی مربو  مراجعه نكند درآمد تعيين شدا در برگ تشخيص ماليات قطعی است 

صره صرة مادة ) - تب شخيص ماليات ابق مقررات تب شدا ( ۲۴۳و مادة )( ۲۴۹در مواردی كه برگ ت این قانون ابالغ 

شرح مقررات ای شد و مؤدی ب شناخته میبا شخيص ماليات  شد در حكم معترب به برگ ت شود  ن مادا اقدام نكردا با

  تراباع تشخيص برگ به كتباً ابالغ تاریخ  در این صورت و همچنين در مواردی كه مؤدی ظرف مهلت سی روز از

  گرددمی ارجا  مالياتی اختالف حل هيأت به رسيدگی برای امر پروندة كند

(xv مادة)۲۱۴ 

ع ارح پروندا در هيأت حل اختالف مالياتیج نمایندة ادارة امور مالياتی باید در جلسههات مقرر هيأت شههركت در موق

 كند و برای توجيه مندرجات برگ تشخيصج دالیل كافی اقامه كند و توضيحات الزم را بدهد 

 حذف شد  –۲۱۴مادة 

(xvi مادة)۲۱۲ 

ادارة امور مالياتی موظف اسههت در هر مورد كه به علت اشههتباا در محاسههبهج ماليات اضههافی دریافت شههدا اسههت و 

سترداد می صولی همچنين در مواردی كه مالياتی ابق مقررات این قانون قابل ا سترداد را از محل و شدج وجه قابل ا با

 جاری ظرف یك ماا به مؤدی پرداخت كند 



صرا  ضافی -تب شمول خسارتی به نرخ یك و  مبالغ ا دریافتی از مؤدیان بابت ماليات موضو  این قانون به هر عنوان م

صد) سترداد می( ۵/۴۱نيم در صولیدر ماا از تاریخ دریافت تا زمان ا شد و از محل و های جاری به مؤدی پرداخت با

 خواهد شد 

تعلق باشد ختی در صورتی كه اضافه بر ماليات مهای پرداالحسابهای تكليفی و علیحكم این تبصرا نسبت به ماليات

 در صورتی كه ظرف سه ماا از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود از تاریخ انقضای مدت مزبور جاری خواهد بود 

(xvii مادة)۲۱۹ 

شد و ادارة امور مالياتی آن را وارد نداندج مؤدی سترداد از ارف مؤدی به عمل آمدا با ست ا صورتی كه درخوا  در 

تواند ظرف سههی روز از تاریخ اعالم نظر ادارة یاد شههدا از هيأت حل اختالف مالياتی درخواسههت رسههيدگی كند  می

سترداد  صدور رأی به ا صورت  ست و در  رأی هيأت حل اختالف مالياتی در این مورد قطعی و غيرقابل تجدید نظر ا

 ملزم به اجرای آن خواهد بود  این قانون( ۲۱۲ماليات اضافی ادارة مربو  ابق جزء اخير مادة )

  

  

  

 فصل سوم: مرجع حل اختالف مالياتی

  



(xviii مادة)۲۱۱ 

بينی های مالياتی جز در مواردی كه ضهههمن مقررات این قانون مرجع دیگری پيشمرجع رسهههيدگی به كلية اختالف

 زیر تشكيل خواهد شد: شداج هيأت حل اختالف مالياتی است  هر هيأت حل اختالف مالياتی از سه نفر به شرح

 یك نفر نمایندة سازمان امور مالياتی كشور  -۴

شهرستان -۲ شرایط در  شسته واجد  صورتی كه قاضی بازن شسته  در  شاغل یا بازن ها یا مراكز یك نفر قاضی اعم از 

ستان سازمان امور مالياتی كشورج رئيس قوة قضائيه یك نفر قا شد بنا به درخواست  شته با شاغل را اها وجود ندا ضی 

 برای عضویت هيأت معرفی خواهد نمود 

یك نفر نمایندا از اتاق بازرگانی و صههنایع و معادن جمهوری اسههالمی ایران یا اتاق تعاون یا جامعه حسههابداران  -۹

سمی ایران یا مجامع حرفه شكلر صورتی كه برگ ای یا ت شهر به انتخاب مؤدی در  سالمی  شورای ا صنفی یا  های 

ات ابالغ قانونی شههدا باشههد و یا همزمان با تسههليم اعتراب به برگ تشههخيص در مهلت قانونی مؤدی تشههخيص مالي

انتخاب خود را اعالم ننماید سهههازمان امور مالياتی كشهههور با توجه به نو  فعاليت مؤدی یا موضهههو  ماليات مورد 

 رسيدگی از بين نمایندگان مزبور یك نفر را انتخاب خواهد كرد 

 های مزبور با اكثریتهای حل اختالف مالياتی با حضور سه نفر رسمی است و رأی هيأتات هيأتجلس -۴ تبصرة

 االجرا استج ولی نظر اقليت باید در متن رأی قيد گردد آراء قطعی و الزم

صرة ها به عهدة سههازمان امور های حل اختالف مالياتی و مسههنوليت تشههكيل جلسههات هيأتادارة امور هيأت -۲ تب

شور می شد و حقمالياتی ك ساس آیين نامهالزحمة اعضای هيأتبا سازمهای حل اختالف بر ا شنهاد  ان ای كه بنا به پي



از محل اعتباری كه به همين منظور در  امور مالياتی كشههور به تصههویب وزیر امور اقتصههادی و دارایی خواهد رسههيد

 شود قابل پرداخت خواهد بود بينی میبودجة سازمان مذكور پيش

(xix مادة)۲۱۵ 

سابقة  سال  سازمان مذكور كه دارای حداقل دا  ضو هيأت از بين كارمندان  شور ع سازمان امور مالياتی ك نمایندگان 

اشههتغال داشههته و در امر مالياتی بصههير و مطلع باشههند انتخاب خدمت بودا و الاقل شههش سههال آن را در امور مالياتی 

 خواهند شد 

(xx مادة)۲۱۱ 

 وقههت رسههههيههدگههی هههيههأت حههل اخههتههالف مههالههيههاتههی در مههورد هههر پههرونههداج جهههههت حضههههور مههؤدی یهها

 نمههاینههدة مؤدی و نيز اعزام نمههاینههدة ادارة امور مههاليههاتی بههایههد بههه آنههها ابالغ گردد  فههاصهههلههه تههاریخ ابالغ

فقههتو روز تشهههكيههل  موا مگر بههه درخواسههههت مؤدی و  نبههایههد كمتر از دا روز بههاشههههد  هيههأت   جلسههههه 

 واحد مربو  

عدم حضور مؤدی یا نمایندة مؤدی و نيز نمایندة ادارا امور مالياتی مربو  مانع از رسيدگی هيأت و صدور  - تبصره

 رأی نخواهد بود 

(xxi مادة)۲۱۲ 

 االجراء است زمهای حل اختالف مالياتی بدوی قطعی و الآراء هيأت



های آن به مؤدیج از این قانون و تبصرا( ۲۴۹) مادا اساس بر رأی ابالغ تاریخ  مگر این كه ظرف مدت بيست روز از

سيدگی به  صورت پروندا جهت ر ارف مأموران مالياتی مربو  یا مؤدیان مورد اعتراب كتبی قرار گيرد كه در این 

 هههههههههههيههههههههههأت حههههههههههل اخههههههههههتههههههههههالف مههههههههههالههههههههههيههههههههههاتههههههههههی

 باشد االجرا میله خواهد شد  رأی هيأت حل اختالف مالياتی تجدید نظر قطعی و الزمتجدید نظر احا

صره سبت به مازاد بر آن اعتراب خود را  -۴ تب ست مقدار ماليات مورد قبول را پرداخت و ن مؤدی مالياتی مكلف ا

 در مدت مقرر تسليم كند 

صره شته یا  های حل اختالف مالياتی نبایدنمایندگان عضو هيأت -۲ تب سبت به موضو  مطروحه اظهار نظر دا قبالً ن

 رأی دادا باشند 

در صهههورتی كه رأی صهههادرا هيأت بدوی از سهههوی یكی از ارفين مورد اعتراب تجدیدنظر خواهی  -۹ تبصالالره

 قرارگرفته باشد در مرحله تجدیدنظر فقط به ادعای آن ارف رسيدگی و رأی صادر خواهد شد 

های حل اختالف مالياتی به استثناء مواردی كه رأی هيأت حل اختالف مالياتی بدوی با آراء قطعی هيأت -۴ تبصره

ياتی مربو  قطعيت می یا مأمور مال این قانون قابل شهههكایت و ( ۲۵۴یابد برابر مقررات مادا )عدم اعتراب مؤدی 

 رسيدگی در شورای عالی مالياتی خواهد بود 

های حل اختالف ا دارد شههكایت كتبی مؤدیان مالياتی از آراء هيأتسههازمان امور مالياتی كشههور اجاز -۵ تبصالالره

ست را یك بار به  شدا ا سليم  صویب این مادا كه در مهلت قانونی به مرجع مالياتی ییربط ت صادرا تا تاریخ ت مالياتی 

 های حل اختالف مالياتی تجدیدنظر به منظور رسيدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید هيأت

های بدوی از ارف هيأت حل اختالف مالياتی در مواردی كه شهههكایت مؤدیان مالياتی از آراء هيأت -۱ تبصالالره

های تجدیدنظر از ارف شعب شورای عالی مالياتی مردود اعالم تجدید نظر رد شود و همچنين شكایت از آراء هيأت



صد ) شكای( ۴۱شودج برای هر مرحله معادل یك در ضو  رأی مورد  ت و ماليات ابرازی مؤدی در تفاوت ماليات مو

 گيرد كه مؤدی مكلف به پرداخت آن خواهد بود اظهارنامه تسليمیج هزینه رسيدگی تعلق می

(xxii مادة)۲۱۳ 

صورت  سبت به اعتراب مؤدی بودا و در  ضمن اظهارنظر موجه و مدلل ن ستی مت رأی هيأت حل اختالف مالياتی بای

 تج جهات و دالیل آن توسط هيأت در متن رأی قيد شود اتخای تصميم به تعدیل درآمد مشمول ماليا

(xxiii مادة)۲۱۳ 

اند مأخذ مورد محاسهههبات ماليات را در متن رأی قيد و در صهههورتی كه در های حل اختالف مالياتی مكلفهيأت

شتباهی كردا باشندج با درخواست مؤدی یا ادارة امور مالياتی مربو  به موضو  رسيدگی و رأی را صالح ا محاسبه ا

 كنند 

(xxiv مادة)۲۵۴ 

در مواردی كه هيأت حل اختالف مالياتی برگ تشخيص ماليات را رد یا این كه تشخيص ادارة امور مالياتی را تعدیل 

سخه ضمام رونوشت برگ تشخيص ماليات جهت رسيدگی نزد دادستان نماید مكلف است ن ای از رأی خود را به ان

 يب متخلف اقدام نماید انتظامی مالياتی ارسال كند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعق



(xxv مادة)۲۵۴ 

توانند ظرف یك ماا از تاریخ ابالغ رأی قطعی هيأت حل اختالف مالياتیج به اسهههتناد مؤدی یا ادارة امور مالياتی می

عدم رعایت قوانين و مقررات موضههوعه یا نقص رسههيدگیج با اعالم دالیل كافی به شههورای عالی مالياتی شههكایت و 

 رسيدگی را درخواست كنند نقض رأی و تجدید 

(xxvi مادة)مكرر ۲۵۴ 

های غير مسههتقيم كه در مرجع دیگری قابل ارح نباشههد و به های قطعی موضههو  این قانون و مالياتدر مورد ماليات

ادعای غيرعادالنه بودن ماليات مستنداً به مدارك و دالیل كافی از ارف مؤدی شكایت و تقاضای تجدید رسيدگی 

صادی و دارایی میشود وزیر امو سيدگی ر اقت سه نفر به انتخاب خود جهت ر تواند پروندة امر را به هيأتی مركب از 

 ارجا  نماید 

تا تاریخ  ۴۹۱۳باشههد  حكم این مادا نسههبت به عملكرد سههنوات االجرا میقطعی و الزم آراء اكثریت رأی هيأت به

 تصویب این اصالحيه نيز جاری خواهد بود 

  

  

 شورای عالی مالياتی و وظایف و اختيارات آن فصل چهارم:

  



(xxvii مادة)۲۵۲ 

شهورای عالی مالياتی مركب اسهت از بيسهت و پنج نفر عضهو كه بين اشهخاص صهاحب نظرج مطلع و مجرب در امور 

های حقوقیج اقتصادیج مالیج حسابداری و حسابرسی كه دارای حداقل مدرك تحصيلی كارشناسی یا معادل در رشته

سازمانمی مذكور شنهاد رئيس كل  شند به پي شور مالياتی امور  با صادی امور وزیر حكم و ك صوبم دارایی و اقت  ن

  شوندمی

صرة حداقل پانزدا نفر از اعضههاء شههورای عالی مالياتی باید از كاركنان وزارت امور اقتصههادی و دارایی و یا  -۴ تب

 سابقه كار در مشاغل مالياتی باشند انتخاب شوند  ها و واحدهای تابعه آن كه دارای حداقل شش سالسازمان

صرة صميمات آن با رأی  -۲ تب ست و ت سمی ا ضاء ر سوم اع ضور حداقل دو  شورای عالی مالياتی با ح سات  جل

 حداقل نصف به عالوا یك حاضرین معتبر خواهد بود 

(xxviii مادة)۲۵۹ 

ه اب است و در این مدت قابل تغيير نيستند مگر بدورة عضویت اعضای شورای عالی مالياتی سه سال از تاریخ انتص

ضو  مادة ) صی اداری مو صا شان یا به موجب حكم قطعی دادگاا اخت ضای خود صاب مجدد ( ۲۱۲تقا این قانون  انت

شورا كه كارمند  ضای  شورای عالی مالياتی از بين اع ست  رئيس  سال مذكور بالمانع ا سه  ضای  ضاء پس از انق اع

و دارایی باشدج به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتی كشور و حكم وزیر امور اقتصادی و وزارت امور اقتصادی 

 شود دارایی منصوب می



(xxix مادة)۲۵۱ 

 شههههورای عههالههی مههالههيههاتههی دارای هشههههت شههههعههبههه و هههر شههههعههبههه مههركههب از سههههه نههفههر عضههههو

 خههواهههد بههود  رئههيههس و اعضههههای شههههعههب از اههرف رئههيههس شههههورای عههالههی مههالههيههاتههی مههنصههههوب

 شوند می

(xxx مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی ۲۵۵ 

 وظایف و اختيارات شورای عالی مالياتی به شرح زیر است:

شنامهتهيه آیين نامه -۴ صادی و دارایی ها و بخ های مربو  به اجرای این قانون در مواردی كه از ارف وزیر امور اقت

در مواردی كه شورای عالی مالياتی تهية آن را ضروری گردد و یا یا رئيس كل سازمان امور مالياتی كشور ارجا  می

 داند پس از تهيه به ریيس كل سازمان امور مالياتی كشور پيشنهاد كند می

شنهاد  -۲ شيوة اجرای قوانين و مقررات مالياتی و همچنين پي شنهاد و اعالم نظر در مورد  سی و مطالعه به منظور پي برر

لياتی و یا حذف بعضهههی از آنها به وزیر امور اقتصهههادی و دارایی یا رئيس كل اصهههالح و تغيير قوانين و مقررات ما

 سازمان امور مالياتی كشور 

اظهارنظر در مورد موضوعات و مسایل مالياتی كه وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئيس كل سازمان امور مالياتی  -۹

 بند این موضوع موارد در نماید تی ارجا  میكشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهارنظر به شورای عالی ماليا

ضای اكثریت نظر صادی امور وزیر تنفیذ از پس مالیات  عال  شورای اع  كل رییس ای دارای  و اقت

 است. اعاالتبالزم مالیات  مراجع و مأموران كلیه برای مورد، حسب كشور، مالیات  امور سازمان



های حل اختالف مالياتی كه از لحاظ عدم رعایت قوانين و مقررات موضههوعه یا رسههيدگی به آرای قطعی هيأت -۱

 نقص رسيدگی مورد شكایت مؤدی یا ادارة امور مالياتی واقع شدا باشد 

(xxxi مادة)۲۵۱ 

اختالف مالياتی واصههل هرگاا از ارف مؤدی یا ادارة امور مالياتی شههكایتی در موعد مقرر از رأی قطعی هيأت حل 

صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقض قوانين و مقررات موضوعه  سناد و مدارك  ضمن آن با اقامة دالیل و یا ارائة ا شود كه 

  مربو  عبش از یكی به رسيدگی جهت را  یا ادعای نقص رسيدگی شدا باشدج رئيس شورای عالی مالياتی شكایت

  نمود خواهد ارجا 

های قانونی ست بدون ورود به ماهيت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و كامل بودن رسيدگیشعبة مزبور موظف ا

سباب و دالیل قانونی رأی  ستنداً به جهات و ا سيدگی و م ضو  ر ضوعه به مو و مطابقت مورد با قوانين و مقررات مو

صادر نمقتضی بر نقض آرای هيأت شكایت مزبور  شعبه با اكثریتهای حل اختالف مالياتی و یا رد  منا   مایدج رأی 

 اعتبار است و نظر اقليت باید در متن رأی قيد گردد 

(xxxii مادة)۲۵۲ 

گردد پروندة امر جهت رسههيدگی مجدد به هيأت مالياتی در مواردی كه رأی مورد شههكایت از ارف شههعبه نقض می

هيأت حل اختالف مالياتی  دیگر ارجا  خواهد شهههد و در صهههورتی كه در آن محل یك هيأت بيشهههتر نباشهههد به

شههود  مرجع مزبور مجدداً به موضههو  نزدیكترین شهههری كه با محل مزبور در محدودة یك اسههتان باشههد ارجا  می

اختالف مالياتی بر ابق فصههل سههوم این باب و با رعایت نظر شههعبة شههورای عالی مالياتی رسههيدگی و رأی مقتضههی 

 االجراء است طعی و الزمشود قدهد  رأیی كه بدین ترتيب صادر میمی



های حل اختالف مالياتی توسهههط دیوان عدالت اداری نقض حكم این مادا در مواردی كه آرای صهههادرا از هيأت

 گردد نيز جاری خواهد بود می

شود شورای عالی مالياتی موظف است یك های حل اختالف مالياتی نقض میدر مواردی كه رأی هيأت - تبصره

سخه از رأی هيأت سيدگی نزد ن ستان  را برای ر سال مالياتی انتظامی داد  به اماقد تخلف احراز صورت در تا دارد ار

  نماید تعقيب

(xxxiii مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی ۲۵۳ 

 هههای مختلف اتخههای شههههداهرگههاا در شهههعههب شهههورای عههالی مههاليههاتی نسهههبههت بههه موارد مشههههابههه رویههه

 بههاشههههد حسههههب ارجهها  وزیر امور اقتصههههادی و دارایی یهها رئيس كههل سههههازمههان امور مههاليههاتی كشهههور یهها

رئيس شههورای عالی مالياتی هيأت عمومی شههورای عالی مالياتی با حضههور رئيس شههورا و رؤسههای شههعب و در غياب 

ا بررسی اختالف ر رئيس شعبه یك نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئيس شورا تشكيل خواهد شد و موضو  مورد

نماید  در این صورت رأی هيأت عمومی كه با دو سوم آرای كردا و نسبت به آن اتخای نظر و اقدام به صدور رأی می

شورای عالی مالياتی و هيأت شعب  ست برای  ضا قطعی ا در  مالیات  مأموران و های حل اختالف مالياتیتمام اع

 االتبا  است موارد مشابه الزم

(xxxivما) ۲۵۳دة 

هرگاا شههكایت از رأی هيأت حل اختالف مالياتی از ارف مؤدی به عمل آمدا باشههد و مؤدی به ميزان ماليات مورد 

رأیج وجه نقد یا تضههمين بانكی بسههكرد و یا وثيقة ملكی معرفی كند یا ضههامن معتبر كه اعتبار ضههامن مورد قبول ادارة 

 ماند االجرا میور رأی شورای عالی مالياتی موقوفامور مالياتی باشد معرفی نمایدج رأی هيأت تا صد



 حذف شد -۲۱۴مادة 

  

  

 فصل پنجم: هيأت عالی انتظامی مالياتی و وظایف و اختيارات آن

  

  

(xxxv مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی حذف شد -۲۱۴ 

(xxxvi) (۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی حذف شد -۲۱۲مادة 

  

  

 وظایف و اختيارات آنفصل ششم: دادستانی انتظامی مالياتی و 

  

(xxxvii مادة)۲۱۹ 

سابقة  سال  صادی و دارایی كه دارای حداقل دا  ستان انتظامی مالياتی از بين كارمندان عالی مقام وزارت امور اقت داد

خدمت بودا و شش سال آن را در امور مالياتی اشتغال داشته باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتی كشور و 

 شود صوب میحكم وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت من



صره ستان انتظامی مالياتی می - تب سمتی از اختيارات خود را به آنان داد شد و ق شته با تواند به تعداد كافی دادیار دا

 تفویض نماید 

(xxxviii مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی ۲۱۱ 

 وظایف دادستان انتظامی مالياتی به شرح زیر است:

های ان مالياتی و نمایندگان سازمان امور مالياتی كشور در هينترسيدگی و كشف تخلفات و تقصيرات مأمور -الف

سانی كه  صول ماليات دخالت دارند و نيز ك سایر مأموران كه ابق این قانون در امر و حل اختالف مالياتی و همچنين 

 دهند و تعقيب آنها با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می

 و رفتار افراد مذكور  تحقيق در جهات اخالقی و اعمال -ب

ل های حاعالم نظر نسهههبت به ترفيع مقام مأموران مالياتی و نمایندگان سهههازمان امور مالياتی كشهههور در هيأت -پ

 اختالف مالياتی 

 بينی شدا است اقامة دعوی عليه مؤدیان و مأموران مالياتی كه در این قانون پيش -ت

(xxxix مادة)۲۱۵ 

 ی و تحقيق خواهد بود:جهات ییل موجب شرو  رسيدگ

 شكایت یینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون  -الف

 گزارش رسيدا از مراجع رسمی  -ب



شور و یا هيأت  -پ سازمان امور مالياتی ك صادی و دارایی یا رئيس كل  مواردی كه از ارف وزیر امور اقت

 رسيدگی به تخلفات اداری ارجا  شود 

 مشهودات و ااالعات دادستانی انتظامی مالياتی  -ت

 دادسههههتههان انههتههظههامههی مههالههيههاتههی مههوارد مههذكههور در ایههن مههادا را مههورد رسههههيههدگههی - تالالبصالالالره

 دهههد و حسههههب مههورد پههرونههدا را بههایههگههانههی یهها قههرار مههنههع تههعههقههيههب صههههادر و یهها ادعههانههامهههقههرار مههی

می يم  ل تخلفههات اداری تسههه هيههأت رسهههيههدگی بههه  ظيم و بههه  ن مت عقيههبنمههایههد و در  ت نع  م  وارد صههههدور 

صادرا  صورتی كه قرار منع تعقيب  شود  هيأت مذكور در  نيز مراتب باید به هيأت رسيدگی به تخلفات اداری اعالم 

 را منطبق با موضو  تشخيص ندهد رأساً نسبت به رسيدگی اقدام خواهد نمود 

(xl مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی ۲۱۱ 

یه تخلفات به رسالالیدگ  جعمر اداری، تخلفات به رسالالیدگ  هایهیأت ی مأموران كل  و ات مال

 از یك  داقلح باشند.م  مالیات  اختالف حل هایهیأت در كشور مالیات  امور سازمان نمایندگان

 باشد. مالیات  امور در سابقه سال ده از بیش دارای باید هیأت اعضای

  عبارت جایگزین «اریاد تخلفات به رسالالیدگ  هیأت» عبارت قانون این مواد كلیه در -تبصالالره

 شود.م  «انتظام  عال  هیأت»

(xli مادة)۲۱۲ 

ور وزیر امور به دست اداری تخلفات به رسیدگ  هیأت تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالياتی و اعضای

 ئيسر معرفی به كشور  اقتصادی و دارایی در دادگاا اختصاصی اداری مركب از یكی از رؤسای شعب دیوان عالی



 گيردمی رقرا رسيدگی مورد كشور مالياتی امور سازمان كل رئيس و محاسبات دیوان كل رئيس كشورج عالی دیوان

سيدگی قانون ابق بر كه صادر  و اداری تخلفات به ر سيدگی و رأی بر برائت یا محكوميت  سایر مقررات مربو  ر

 االجرا است خواهد نمود  این رأی قطعی و الزم

(xlii مادة)۲۱۳ 

سناد رسمی انجام می سبب معامالتی كه در دفتر ا تكاليفی  شوددر مواردی كه به موجب قوانين و مقررات مالياتی به 

لف آنان از انجام تكاليف مذكور به وسههيله دادسههتانی انتظامی مالياتی به عهدة صههاحبان دفتر گذاردا شههدا اسههت تخ

تعقيب خواهد شد  محاكمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صالحيت دار مذكور در قانون دفاتر اسناد رسمی و 

تواند از ه میمكانون سههردفتران و دفتریاران به عمل خواهد آمد ولی دادسههتانی انتظامی مالياتی عالوا بر تسههليم ادعانا

 وجود نمایندة ادارة امور مالياتی برای ادای توضيحات الزم در مرجع مزبور استفادا نماید 

(xliii مادة)۲۱۳ 

های حل اختالف مالياتی در انجام تكاليفی كه به موجب قوانين و مقررات مالياتی به تخلف قضهههات اعضهههای هيأت

عالم دادستانی انتظامی مالياتی در دادسرای انتظامی قضات مورد های حل اختالف گذاردا شدا است با اعهدة هيأت

این قانون ( ۲۱۱مادة )( ۹) بند موضههو  نمایندگان  رسههيدگی قرار خواهد گرفت  در مورد قضههات بازنشههسههته و نيز

  شد واهندخ محكوم متناسب مجازات به و رسيدگی دادگستری محاكم در انتظامی دادستانی اعالم با آنان تخلف  به



(xliv مادة)۲۲۴ 

سازمان امور مالياتی كشور در هيأت حل اختالف در موارد زیر عبارت  مجازات تخلف مأموران مالياتی و نمایندگان 

 است از:

شود كه مأموران مالياتی و یا نمایندگان  -۴ هرگاا بعد از تشخيص ماليات و غيرقابل اعتراب بودن آن معلوم 

سناد و  سامحه بدون توجه به ا ضو هيأت حل اختالف مالياتی از روی تعمد یا م سازمان امور مالياتی كشور ع

اندج ميزان واقعی تشههخيص دادا از بيشههتر یا كمتر را مؤدی درآمد  مدارك مؤدی و بدون تحقيقات كافی

نماید متخلف به مجازات اداری عالوا بر جبران خسههارت واردا به ميزانی كه شههورای عالی مالياتی تعيين می

 حداقل سه ماا و حداكثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محكوم خواهد شد 

تی مشهههمول مرور زمان یا غيرقابل در مواردی كه ماليات مؤدیان بر اثر مسهههامحه و غفلت مأموران ماليا -۲

این قانون رسههيدگی به آن الزامی نيسههت ( ۴۵۳هایی كه در اجرای مادة )وصههول گردد جز در مورد اظهارنامه

مقصر به موجب رأی هيأت رسيدگی به تخلفات اداری از خدمات مالياتی بر كنار و حسب مورد به مجازات 

 ری محكوم خواهد شد متناسب مقرر در قانون رسيدگی به تخلفات ادا

 ضههههمههنههاً نسههههبههت بههه زیههان واردا بههه دولههت بههه مههيههزانههی كههه شههههورای عههالههی مههالههيههاتههی تشههههخههيههص

ن های حقوقی دادگسههتری به ایدهد متخلف مسههنوليت مدنی داشههته و وسههيلة دادسههتان انتظامی مالياتی در دادگاامی

 عههههنههههوان دعههههوای جههههبههههران ضهههههههرر و زیههههان اقههههامههههه خههههواهههههد شهههههههد و در

 متهم وسيلة دادستانی انتظامی مالياتی مورد تعقيب جزایی قرار خواهد گرفت  صورت وجود سوء نيت



مأموران مالياتی كه امر مالياتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حكم هيأت رسهههيدگی به تخلفات 

سال محكوم می صال از خدمات دولت از یك الی چهار  دن گزارش خالف شوند و در مواردی كه با دااداری به انف

های واقع در امر مالياتی تعمداً وسهههایل تعقيب مؤدیانی را كه بی تقصهههيراند فراهم سهههازند به موجب حكم دادگاا

  واهندخ رسيدگی جرایم این به نوبت از خار  هادادگاا  شوندمی محكوم سال دو تا ماا شش  دادگستری به حبس از

  نمود

این قانون ( ۲۹۳و )( ۲۲۲و )( ۴۵۱واهد بود كه در موارد مذكور در موارد )این حكم شهههامل مأموران مالياتی نيز خ

ای كه باشهههدج بابت فعاليت دیگر مؤدی اعم از این كه از اور كلی بعد از صهههدور برگ تشهههخيص در هر مرحلهبه

شد نو   همان ست به بدون دیگر نو  یا با ضو   مالياتی زمان مرور مهلت از خار  در یا مثبت مدرك آوردن د مو

 این قانون مطالبة ماليات نمایند ( ۴۵۲و )( ۴۵۱مواد )

 قانون نای در آن برای خاصی مقررات كه مواردی در  تشریفات رسيدگی به تخلفات و مجازات آنها جز - تبصره

  بود خواهد اداری تخلفات به رسيدگی قانون مطابق است شدا بينیپيش

(xlv مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی حذف مشرو  شد  -۲۲۴ 

(xlvi مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ )اصالحی ۲۲۲ 

 یا وهگر آن اعالم به نسالالبت سالالال هر ماه دی پایان تا اسالالت مكلف كشالالور مالیات  امور سالالازمان

 د() و )الف( بندهای موضالالوع هایشالالركت بر عالوه كه حقوق  و حقیق  اشالالخاص از های گروه

 عنوان به صالالالحذی سالالابدارانح ایحرفه و تخصالالصالال  خدمات از اسالالتفاده قانون» واحده ماده

 ایهصورت ارائه به ملزم آنها فعالیت حجم یا و نوع اساس بر ۴۹۱۲ سال مصوب  «رسم  حسابدار

 رسم  ابدارانحس جامعه عضو حسابرس  مؤسسات یا حسابرس  سازمان توسط شده حسابرس  مال 



 هارائ انقضالالای مهلت از پس ماه سالاله مدت ظرف حداكثر یا و مالیات  اظهارنامه با همراه ایران

شندم  اظهارنامه ض  طریق از را با سم  روزنامه در )درج مقت سالم  جمهوری ر   یك و ایران ا

شار هایروزنامه از شخاص از گروه این اطالع به مربوط( الكترونیك  سامانه یا و كثیراالنت ساند. ا  بر

 یمورد صالالورت به را معین  حقوق  و حقیق  اشالالخاص تواندم  شالالده یاد سالالازمان آن بر عالوه

شمول ضوع صورت این در كه نماید، ماده این حكم م شخاص شمول مو  الغاب با باید شده یاد ا

 مال  سال هك مزبور حقوق  و حقیق  اشخاص برسد. آنها آگاه  به سال هر ماه دی پایان تا كتب 

شمول شود،م  آغاز شده یاد سازمان اعالم از بعد آنها  صورت در بود. خواهند ماده این حكم م

 معادل یمهجر تعلق بر عالوه مقرر، مهلت در ماده این موضوع مال  حسابرس  گزارش نكردن ارائه

 قطری از قانون این مقررات طبق آنها مالیات مشالالمول درآمد متعلق، مالیات (۲۱۳) درصالالد بیسالالت

 شد. خواهد تعیین رسیدگ 

صرة س  مال  هایصورت -۴ تب سابر  هایگزارش در مذكور مطالب و ماده این شرح به شده ح

 د،باشالال شالالده تنظیم قانون این مقررات چهارچوب در كه مربوط قانون  بازرسالال  و حسالالابرسالال 

 وردم مالیات  ادارات توسالالط شالالده یاد اشالالخاص مالیات مشالالمول درآمد تشالالخی  برای تواندم 

 گیرد. قرار استناد و استفاده

صره شور مالیات  امور سازمان -۲ تب سا تواندم  ك س ح  زارشگ تنظیم یا و مال  هایصورت بر

شخاص مالیات  س  سازمان به را حقوق  و حقیق  ا سابر سات یا ح س س  مؤ سابر ض ح  جامعه وع

سابداران سم  ح س  الزحمهحق پرداخت صورت، این در كند. واگذار ایران ر سابر   مالیات ح

 كشوراست. مالیات  امور سازمان برعهدة مربوط، مقررات طبق



(xlviiماد) ۲۲۹ة- 

خواهد بود و كلية اشهههخاص حقوقی كه شهههرو  سهههال مالی آنها از اول  ۴۹۳۴تاریخ اجرای این قانون از اول سهههال 

شد  از  ۴۹۳۴ سال  فروردین ماا شمول این قانون خواهند  سيدگی و نرخ مالياتی م شد نيز از لحاظ ترتيب ر به بعد با

ه اسهههتثنای احكام مالياتی مقرر در قانون برنامة سهههوم توسهههعه تاریخ اجرای این قانون كلية قوانين و مقررات مغایر ب

ادارة قانون چگونگی ( ۴۹اقتصههادیج اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسههالمی ایر ان در دوران برنامه مزبور و نيز مادا )

صوب منااق آزاد تجاری ههههه  سالمی ایران م صوب  ۲/۱/۴۹۲۲صنعتی جمهوری ا ساریه م ستف قانون  ۲۴/۴/۴۹۲۱و ا

گردد  این حكم شامل قوانين و مقررات مغایری كه شمول قوانين و مقررات عمومی به آنها مستلزم رالذكر لغو میاخي

 باشدیكر نام یا تصریح نام است نيز می

(xlviii مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱ مصوب )الحاقیج ۲۲۱ 

 درجه یهامجازات به مورد، حسب مرتكبان یا مرتكب و شودم  محسوب مالیات  جرم زیر موارد

 گردند:م  محكوم شش

 آن به استناد و واقع خالف مدارك و اسناد دفاتر، تنظیم  1

 آن از حاصل درآمد كتمان و اقتصادی فعالیت اختفای  2

عت  3 مان یات  مأموران دسالالترسالال  از م عات به مال یات  اطال  خود اقتصالالالادی و مال

 انالالجالالام از امالالتالالنالالاع و قالالانالالون ایالالن (۴۸۴) مالالاده اجالالرای در ثالالالالالث اشالالالخالالاص یالالا

یف ل كا ن  ت نو ن  قا ب عات ارسالالالال بر م طال ل  ا  و (۴۱۳) مواد موضالالالوع ما

كرر( ۴۱۳) مان به م مور سالالالاز ت  ا یا ل یان كردن وارد و كشالالالور ما لت به ز  با دو

 اقدام این



ستقیم هایمالیات به مربوط قانون  تكالیف انجام عدم  4  با رابطه در هافزود ارزش بر مالیات و م

 انون ق مواعد در مالیات  امور سالالازمان به آن ایصالالال و دیگر مؤدیان مالیات كسالالر یا وصالالول

 شده تعیین

 به گردی مؤدیان قررادادهای و معامالت یا دیگران، نام به خود قراردادهای و معامالت تنظیم  5

 واقع برخالف خود نام

كالیف انجام از خودداری  6 یات  اظهارنامه تسالاللیم و تنظیم خصالالوص در قانون  ت  اویح مال

 متوال  سال سه در ایهزینه و درآمدی اطالعات

 مالیات  فرار منظور به دیگر اشخاص بازرگان  كارت از استفاده  7

 نظام سالالالمت ارتقای قانون در مندرج هایمحرومیت اعمال ناف  مجازات این اعمال -۴ تبصالالره

 نیست. نظام مصلحت تشخی  مجمع ۱۱/۱۸/۴۹۳۱ مصوب فساد با مقابله و اداری

 قطری از قضالالالای  مراجع نزد مزبور جرائم مرتكبان علیه دعوی اقامه و جرائم اعالم -۲ تبصالالره

 پذیرد.م  صورت قانون  مراجع سایر و مالیات  انتظام  دادستان 

(xlix مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱الحاقیج مصوب ) ۲۲۵ 

شد، حقوق  شخ  مالیات  جرائم از یك هر مرتكب چنانچه  به الس دو تا ماه شش مدت برای با

 شود:م  محكوم زیر هایمجازات از یك 

 شغل  فعالیت چند یا یك از ممنوعیت  1

 تجاری اسناد از برخ  اصدار از ممنوعیت  2

صره سؤولیت – تب سؤولیت از مانع حقوق  شخ  كیفری م  جرم رتكبم حقیق  شخ  كیفری م

 باشد.نم 



(l مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱الحاقیج مصوب ) ۲۲۱ 

سابداران، از یك هر چنانچه سان ح سابر سات ینهمچن و ح س س ، مؤ سابر  و مالیات  مأموران ح

 تخلفات یا و نمایند معاونت مالیات  جرم ارتكاب در اعتباری و مال  مؤسالالسالالات و هابانك كاركنان

شر مجازات حداقل به نكنند گزارش را گرفته صورت  عاونتم مجازات شوند.م  محكوم جرم مبا

 شود.م  تعیین اسالم  مجازات قانون طبق اشخاص سایر

(li مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱الحاقیج مصوب ) ۲۲۲ 

 قانون، این (۲۱۱) تا (۲۱۴) مواد در مقرر هایمجازات بر عالوه مالیات  جرائم مرتكبان یا مرتكب

 قانون این ۴۵۱ ماده در مقرر مهلت تا كه قانون  متعلق هایجریمه و مالیات اصل پرداخت مسؤول

 اشند.ب م قضائ  صالح مراجع حكم با دولت به وارده زیان و ضرر همچنین و باشد نشده مطالبه

(lii مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱الحاقیج مصوب ) ۲۲۳ 

 و هاتاناسالال از یك هر در كشالالور مالیات  امور سالالازمان رئیس درخواسالالت به بنا قضالالاییه قوه رئیس

ض  كه مناطق  سرا بداند، مقت شكیل مالیات  ویژه دادگاه و داد  سازمان تصور این در دهد.م  ت

 تأمین اآنه برای را مسالالتقل  اسالالتقرار مكان و تجهیزات و لوازم اسالالت موظف كشالالور مالیات  امور

 نماید.

(liii مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱الحاقیج مصوب ) ۲۲۳ 

 ت ،هوی اطالعات پایگاه در شالالده ثبت اطالعات از سالالوءاسالالتفاده و غیرمجاز دسالالترسالال  هرگونه

ضوع مالیات  مؤدیان دارای  و عملكردی صوص در قانون این مكرر( ۴۱۳) ماده مو سائل  خ  غیر م



 كبمرت و اسالالت جرم مزبور اطالعات افشالالای یا مالیات  درآمدهای وصالالول و تشالالخی  آیندفر از

صال بر عالوه  دو تا ماه شش از بیش مجازات به سال، پنج تا دو از عموم  و دولت  خدمات از انف

 سطتو دعوی اقامه با ماده این به مربوط قانون  هایمجازات سایر شود.م  محكوم حبس سال

 شود.م  تعیین صالحذی قانون  مراجع تشخی  به و نفعانذی

(liv مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱الحاقیج مصوب ) ۲۳۴ 

صد یك معادل تواندم  دولت صل درآمدهای كل از (۴۳) در ستقیم هایمالیات از حا ضوع م  مو

 بودجه قوانین در مشخص  ردیف قالب در شود،م  واریز كشور كل داریخزانه به كه قانون این

شور وزارت ختیارا در ساالنه سبت به موافقتنامه، مبادله از پس تا دهد قرار ك  به معیتج شاخ  ن

 شود. پرداخت جمعیت نفر هزار پنجاه و دویست زیر شهرهای هایشهرداری و هادهیاری

سات و هاسازمان مالیات س سته مؤ  ذات  وظایف انجام برای قانون موجب به كه هاشهرداری به واب

شكیل خدمات  و شهری وم ،عم امور در شهرداری صد و ت  آن دارای  و سرمایه (۴۱۱۳) صددر

 باشد.م  صفر نرخ با است شهرداری به متعلق

(lv مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱الحاقیج مصوب ) ۲۳۴ 

 مقرر نآ برای دیگری ترتیب قانون همین در كه مواردی اسالالتثنای به قانون این اجرای تاریخ

ست، شده شدم  ۴۹۳۵ سال ابتدای از ا شخاص كلیه لیكن با شاغل صاحبان و حقوق  ا  وعموض م

سلیم لحاظ از شودم  شروع آن از بعد و ۴/۴/۴۹۳۴ از آنها مال  سال كه قانون این (۳۵) ماده  ت

 .باشندم  قانون این احكام مشمول مالیات ، نرخ و ۲۱۲ ماده مقررات و رسیدگ  ترتیب اظهارنامه،



(lvi مادة)(۹۴/۱/۴۹۳۱الحاقیج مصوب ) ۲۳۲ 

 احكام ۹۴/۴/۴۹۳۴ مصالالوب مسالالتقیم هایمالیات قانون اصالالالح قانون شالالدن االجراءالزم تاریخ از

 شود.م  لغو زیر قوانین مالیات 

 ۴۲/۱/۴۹۳۲ مصوب اصالح  كشور صنف  نظام قانون (۱۴) و (۲۳) مواد  1

 و ركشالالو نیازهای تأمین در خدمات  و تولیدی توان حداكثر از اسالالتفاده قانون (۴۱) ماده  2

 ۴/۵/۴۹۳۴ مصوب -مستقیم هایمالیات قانون (۴۱۴) ماده اصالح و صادرات امر در آن تقویت

ش  تنظیم قانون (۱) ماده  3 سهیل مقررات از بخ سازی ت شور صنایع نو صالح و ك  (۴۴۹) دهما ا

 ۲۴/۵/۴۹۸۲ مصوب ایران اسالم  جمهوری فرهنگ  و اجتماع  قتصادی،ا توسعه سوم قانون

 اسالالناد دفاتر در اسالالناد تنظیم تسالالهیل قانون (۱) ماده و (۴) ماده )ج( بند در مذكور اسالالتثنای  4

 ۴۹۸۱ مصوب رسم 

 ۴۹۸۴ مصوب دولت مال  مقررات از بخش  تنظیم قانون به موادی الحاق قانون (۱۱) ماده  5

 


