
ات بر ارزش افزودهیقانون مال

به انضمام: 
مواد قانون؛یفهرست موضوع•

خواهد بود؛يز جارین قانون نیامالیات هاي م که در رابطه با یمستقمالیات هاي متن مواد قانون •

ن قانون مورد ارجاع قرار گرفته اند.یکه در اینیر قوانیمتن مواد سا•

ن اصالحات انجام شده در متن قانونیآخر•

مرتبط با مواد قانونيهادستورالعملها و بخشنامه•

لفصل او
فیات و تعاریکل

ن قانون ین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات ایران و همچنیعرضه کاالها و ارائه خدمات در ا-1ماده 
.باشدیم

ات بر ارزش ین قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، مالیات در ایمنظور از مال-2ماده 
باشد.یافزوده م

ن ارزش کاالها و خدمات عرضه شده با ارزش کاالها و خدمات ین قانون، تفاوت بیارزش افزوده در ا-3ماده 
باشد.یمن یک دوره معیل شده در یا تحصیيداریخر

ست.ق هر نوع معامله این قانون، انتقال کاال از طریعرضه کاال در ا-4ماده 

يکه برایدر صورتشودیمد یا تولیل ی، تحصيداریخرين قانون که توسط مؤدیموضوع ايکاالها-تبصره 
برداشته شود، عرضه کاال به خودیمصارف شخصيا برایدر دفاتر ثبت گردد ییبه عنوان دارایاستفاده شغل

ات خواهد شد.یب و مشمول مالمحسو

ر در قبال یغيانجام خدمات بران قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم،یارائه خدمات در ا-5ماده 
.باشدیممابه ازاء 

مناطق ویصنعتيارا از مناطق آزاد تجیا خدمت از خارج از کشور ین قانون، ورود کاال یواردات در ا-6ماده 
.باشدیمکشور یبه قلمرو گمرکيژه اقتصادیو



ویصنعتيا به مناطق آزاد تجاریاز کشور ا خدمت به خارجین قانون، صدور کاال یصادرات در ا-7ماده 
.باشدیميژه اقتصادیمناطق و

ند، به عنوانینمایکه به عرضه کاال و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت میاشخاص-8ماده 
ن قانون خواهند بود.یشناخته شده و مشمول مقررات ايمؤد

و به ین تلقیک از متعاملیا خدمت از طرف هر ین قانون، عرضه کاال یمعاوضه کاالها و خدمات در ا-9ماده 
.باشدیمات یطور جداگانه مشمول مال

ا خاتمهیکه شروع ید. در صورتوشیم میسه ماهه، تقسیاتیبه چهار دوره مالیهر سال شمس-10ماده 
یتلقیاتیک دوره مالیدوره مربوط یطيت مؤدیباشد، زمان فعالیاتیک دوره مالیدر خالل يت مؤدیفعال

.شودیم

يرا برایاتیکشور مدت دوره مالیاتیشنهاد سازمان امور مالیمجاز است با پییو داراير امور اقتصادیوز
د.ینمان ییک ماهه تعیا یان دو یدهرگروه از مؤ

ر است:یشرح زات به یخ تعلق مالیتار-11ماده 

در مورد عرضه کاال:-الف

ر کدام که مقدم باشد، حسب مورد؛خ تحقق معامله کاال، هیا تاریل کاال یخ تحویتارخ صورتحساب،یتار-1
استفاده، هرخ شروع یا تاریدر دفاتر ییخ ثبت داراین قانون، تاری) ا4(تبصره ماده در موارد مذکور در -2

خ برداشت، حسب مورد؛یا تاریکدام که مقدم باشد 
خ معاوضه.ین قانون، تاری) ا9(ماده در مورد معامالت موضوع -3

در مورد ارائه خدمات:-ب

،هر کدام که مقدم باشد حسب مورد؛خ ارائه خدمتیا تاریخ صورتحساب یتار-1
معاوضه.خ ین قانون،تاری) ا9(ماده در مورد معامالت موضوع -2

ادرات و واردات:در مورد ص-ج

درخصوصص کاال از گمرك ویخ ترخیردات تارث استرداد) و در مورد وایدر مورد صادرات، هنگام صدور (از ح
خ پرداخت ما به ازاء.یخدمت، تار



یمن یخ ثبت معامله در ماشیتارات،یخ تعلق مالیصندوق، تاريهانیدر صورت استفاده از ماش-تبصره 
باشد.

فصل دوم

هاتیمعاف

یمات معاف ین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیر و همچنیعرضه کاالها و ارائه خدمات ز-12ماده 
:باشد

نشده؛يفرآوريمحصوالت کشاورز-1
زنبور عسل و نوغان؛ان،ینده، آبزور زیدام و ط-2
انواع کود، سم، بذر و نهال؛-3
کر خشیو شیر، روغن نباتیپنر، یا، شیشکر، برنج، حبوبات و سو، نان، گوشت، قند، يآرد خباز-4

ه کودکان؛یمخصوص تغذ
ر و مطبوعات؛ینواع کاغذ چاپ، تحرر و ایکتاب، مطبوعات، دفاتر تحر-5
با یر دولتیغیعموميو نهادهایها، مؤسسات دولتبه صورت بالعوض به وزارتخانهییاهدايکاالها-6

ا؛یرنده هداید حوزه گییه با تأیمعليران و حوزه هایأت وزید هییتأ
مقرر طبق مقررات صادرات و ت یزان معافیتا میاستفاده شخصيکه همراه مسافر و براییکاالها-7

ات خواهد بود؛ین قانون مشمول مالی. مازاد بر آن طبق مقررات اشودیموارد کشور ،واردات
ر منقول؛یاموال غ-8
ویات توانبخشدم) و خیاهیو گیوانی، حی(انسانیخدمات درمان، یدرمانیانواع دارو، لوازم مصرف-9

؛یتیحما
م؛یمستقمالیات هاي ، موضوع قانون ات بر درآمد حقوقیخدمات مشمول مال-10
قرض الحسنه مجاز و يو صندوقهاياعتباريهایبانکها، مؤسسات و تعاونيو اعتباریخدمات بانک-11

1.بورسازخارجيبازارهاوبورسهادرکاالوبهاداراوراقهیتسوومعامالتخدمات

مصوب ،یقانون اساساصل چهل و چهارم یکلياستهایل اجراء سیبه منظور تسهدیجدیماليقانون توسعه ابزارها و نهادها9ماده به موجب-1
) 12وست شماره ی(پباشد.یالزم االجراء م15/11/1388خ یو از تار. اصالح شده استیاسالميمجلس شورا25/9/1388



2؛ ییایو دریی، هوایلی، ريجادهايردرون و برون شهيمسافریخدمات حمل و نقل عموم-1

فرش دستباف؛-2
علوميهاشنهاد مشترك وزارتخانهیکه با پينامهانیکه طبق آئیو آموزشیانواع خدمات پژوهش-3

، آموزش و پرورش و یدرمان و آموزش پزشک، بهداشت،ییو داراياقتصاد، امور يقات و فناوریتحق
رسد؛یران میأت وزیب هین قانون به تصویب ایخ تصویظرف مدت شش ماه از تاریامور اجتماعکار و

ور؛ یخوراك دام و ط-4
شنهاد مشتركیکه به پیاساس فهرستها برژه فرودگاهیويهوانورديزات کمک ناوبریرادار و تجه-5

ن یب ایخ تصویه و ظرف مدت شش ماه از تاریتهییو دارايو وزارت امور اقتصاديوزارت راه و ترابر
رسد؛یران میأت وزیب هینون به تصوقا

شنهاد مشترك یکه به پیبر اساس فهرستیتی) و امنیو انتظامی(نظامیاقالم با مصارف صرفاً دفاع-6
ران یأت وزیب هیه و به تصویتهییو دارايمسلح و وزارت امور اقتصاديروهاینیبانیدفاع و پشتوزارت

رسد.یم
ران قابل اجراء خواهد بود.یأت وزیب هیپس از تصویاتین دوره مالیفهرست مذکور از اول

ات موضوع ی، مشمول مالیرسمیخروجيق مبادیصادرات کاال و خدمت به خارج از کشور از طر-13ماده 
صادره توسط گمرك (در یپرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجمالیات هاي و باشدیمن قانون نیا

. گرددیمکاال) و اسناد و مدارك مثبته، مسترد مورد

د آنها یخ خریکه از تاریخارجيهمراه مسافران تبعه کشورهايبابت کاالهایپرداختمالیات هاي -تبصره 
درآمد مربوط هنگام خروج يجاريهایماه نگذشته باشد، از محل وصولش از دویخ خروج از کشور بیتارتا

مثبته مشمول استرداد خواهد بود.از کشور در مقابل ارائه اسناد و مدارك

میداراییواقتصادياموروزیرتصویببهوتهیهکشورمالیاتیامورسازمانتوسطمادهایناجرائیضوابط
.رسد

ده یکشور ابالغ گردیاتیامور مالسازمان6/5/1388مورخ 52321بخشنامه شماره یس جمهور که طیرئ10/4/88مورخ 58786به نامهبا توجه -2
) 10وست شماره ین بند حذف شده است.(پیاز ا"و"است، حرف 

فصل سوم

اتیمأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مال

کهيدر صورتحساب خواهد بود. در مواردرج دا خدمت منیکاال يات، بهایمأخذ محاسبه مال-14ماده 
ا به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود کهیشود و يا از ارائه آن خودداریصورتحساب موجود نباشد و 



اتیخ روز تعلق مالیا خدمت به تاریروز کاال يات بهایست، مأخذ محاسبه مالینیارزش مندرج در آنها واقع
.باشدیم

:باشدیمات نیجزء مأخذ محاسبه مالر یموارد ز-تبصره 

؛یفات اعطائیتخف-الف
ا خدمت پرداخت شده است؛یده کاال ن قانون که قبًالً توسط عرضه کننیات موضوع ایمال-ب
ا خدمت به آن تعلق گرفته است.یکه هنگام عرضه کاالیم و عوارضیر مستقیغمالیات هاي ر یسا-ج

نه حمل و ید، هزیمت خریکاال (قیواردات کاال، عبارت است از ارزش گمرکات یمأخذ محاسبه مال-15ماده 
.ی) مندرج در اوراق گمرکیبازرگانو سود ی(حقوق گمرکيمه) به عالوه حقوق ورودینقل و حق ب

واردات مربوطه به ما به ازاءیالیات واردات خدمت، عبارت است از معادل ارزش ریمأخذ محاسبه مال-تبصره 
.بورخدمت مز

3.باشدیم) %5/1(م درصد یک و نیات بر ارزش افزوده، ینرخ مال-16ماده 

:گرددیمن ییر تعیخاص به شرح زيات بر ارزش افزوده کاالهاینرخ مال-تبصره 

)؛ 12%، دوازده درصد (یگار و محصوالت دخانیانواع س-1
؛)20%ست درصد (یما، بین و سوخت هواپیانواع بنز-2

خود به استنادياقتصاديتهایفعاليا خدمت براید کاال یان در موقع خریکه مؤديمالیات هاي -17ماده 
وصول شده توسط مالیات هاي حسب مورد از اند،ن قانون پرداخت نمودهیصادره موضوع ايهاصورتحساب

مورد استفاده يکاالز از جملهید نیزات خطوط تولین آالت و تجهیگردد. ماشیا به آنها مسترد میکسر و آنها
گردد.یمحسوب ميمؤدياقتصاديهاتیفعاليبرا

داشته باشند، یاضافه پرداختیاتیدر هر دوره مالماده ن یان مشمول حکم ایکه مؤدیدر صورت-1تبصره 
يان منظور خواهد شد و در صورت تقاضایبعد مؤديهاات دورهیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیمال

درآمد مربوط، مسترد خواهد شد.يجاريهایات پرداخت شده از محل وصولیاضافه مالان، یمؤد

ابد ییش میک درصد افزایران، ساالنه یایاسالميات و عوارض ارزش افزوده مجموعاً با توجه به قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهورینرخ مال-3
توسعهمساله پنججه پن) قانون برنام117(ماده ) 2(تبصره ابد. رجوع شود به یش یافزا)8%هشت درصد (ان برنامه مذکور نرخ آن بهیکه در پايگونه ابه

ن کتاب.ی) هم13وست شماره (ی، پرانیایاسالميجمهور



ن قانون اشتغال داشتهیات موضوع ایا خدمت معاف از مالیان به عرضه کاال یکه مؤدیدر صورت-2تبصره 
اید کاال یپرداخت شده بابت خرمالیات هاي ات نباشند، ین قانون مشمول مالیمقررات اا طبق یباشند و 
.باشدیمن مرحله قابل استرداد نیاخدمت تا

ات اشتغالیات و معاف از مالیا خدمات مشمول مالیان به عرضه توأم کاالها یکه مؤدیدر صورت-3تبصره 
یاتیاب مالات در حسیا خدمات مشمول مالیپرداخت شده مربوط به کاالها يهااتیداشته باشند، صرفاً مال

منظور خواهد شد.يمؤد

) 16(تبصره ماده خاص موضوع يان بابت کاالهایمؤدیات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختیمال-4تبصره 
توسط ع مجدد آن کاالهایتوزد و یدر مراحل واردات، تولارفن قانون، صی) ا38(ماده (ب)، (ج) و (د) يو بندها

قابل استرداد به ا یوصول شده و مالیات هاي ع کنندگان آن، قابل کسر از یدکنندگان و توزیواردکنندگان، تول
آنها خواهد بود.

ن قانون قابل کسر ازیان که طبق مقررات ایمؤدیارزش افزوده پرداختمالیات هاي آن قسمت از -5تبصره 
م یمستقمالیات هاي قابل قبول موضوع قانون يهانهیست، جزء هزیا قابل استرداد نیوصول شده يهااتیمال

.شودیممحسوب 

ظرف سه ماه ازکهیورتن قانون، در صیات موضوع ایان بابت مالیاز مؤدیافتیمبالغ اضافه در-6تبصره 
نسبت به مبلغ مورد) در ماه 2%زان دو درصد (یبه میمسترد نشود، مشمول خسارتيخ درخواست مؤدیتار

ر خواهد بود.یاسترداد و مدت تاخ

انجام يها براياریها و دهيد کاالها و خدمات توسط شهرداریکه در موقع خريمالیات هاي -7تبصره 
ا استرداد خواهد بود.یل تهاتر و ن قانون، قابی، طبق مقررات اگرددیمپرداخت یخدمات قانونف ویوظا

فصل چهارم

انیف مؤدیتکالف و یوظا

د نسبت به ارائه ینمایمالمن و اعیکشور تعیاتیسازمان امور مالهکیبیان مکلفند به ترتیمؤد-18ماده 
ند.یمربوطه اقدام و ثبت نام نمايل فرمهایسازمان مذکور و تکمیاطالعات درخواست



ت قانون یبا رعایحسابصورتن قانون، یا خدمات موضوع ایان مکلفند در قبال عرضه کاال یمؤد-19ماده 
ن ییکشور تعیاتیکه توسط سازمان امور مالیبین و مورد معامله به ترتیمشخصات متعامليو حاوینظام صنف
ن یکه از ماشيند. در مواردیون مخصوص درج و وصول نماتات متعلق را در سیشود، صادر و مالیو اعالم م

ن صورتحساب خواهد شد.یگزین جایاش، نوار مشودیمفروش استفاده يها

ن قانون عرضه گردد، عالوه بر جرائمیت مقررات و ضوابط ایات که بدون رعایمشمول ماليکاالها-تبصره 
ن و مقررات مربوط یقاچاق محسوب و مشمول قوانين قانون، کاالیر مقررات مربوط موضوع ایمتعلق و سا

.شودیم

گر معامله یاز طرف دات، محاسبه و یخ تعلق مالیقانون را در تارن یات موضوع ایان مکلفند، مالیمؤد-20ماده 
ند.یوصول نما

ص ازین قانون را قبل از ترخیات موضوع ایران مکلف است مالیایاسالميگمرك جمهور-1تبصره 
د و اطالعاتیمربوط حسب مورد درج نمايا فرمهایو یگمرکيهاواردکنندگان کاال وصول و در پروانه

ن قانون را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان اموریمشمول مقررات ایو حقوقیقیاشخاص حقمربوط به
ربط یذیاطالعاتيگاههایکشور به پایاتیهمزمان سازمان امور مالیکشور ارائه نموده و امکان دسترسیاتیمال

را فراهم آورد.

یهر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصیات وصولیران مکلف است مالیایاسالميگمرك جمهور
د.یز نمای، وارگرددیمکشور اعالم یاتین منظور توسط سازمان امور مالیکل کشور که به اينزد خزانه دار

محاسبه شده از خارج از کشور رايداریات متعلق به خدمات خریوارد کنندگان خدمات مکلفند مال-2تبصره 
ند.یو پرداخت نما

که توسط سازمان یرا طبق نمونه و دستورالعملیاتیاظهارنامه هر دوره مالمکلفند،یاتیان مالیمؤد-21ماده 
ب مقرریخ انقضاء هر دوره، به ترتی، حداکثر ظرف پانزده روز از تارشودیمن و اعالم ییکشور تعیاتیامور مال

اند و ن قانون پرداخت کردهیکه طبق مقررات ايمالیات هاي ات متعلق به دوره را پس از کسر یم و مالیتسل
ي(خزانه دارییو دارايکه توسط وزارت امور اقتصادی، در مهلت مقرر مذکور به حسابباشدیمکسر قابل
ند.یز نمای، وارگرددیمکشور اعالم یاتین و توسط سازمان امور مالییکشور) تعکل

ماده نیف مقرر در ایباشد، تکلیاتیک دوره مالیکم تر از مدت يمؤدیت شغلیچنانچه مدت فعال-1تبصره 
.باشدیميز جاریاد شده نینسبت به مدت 



م اظهارنامه و پرداخت یت دارند، تسلیا فعالیک محل شغل یش از یکه بیو حقوقیقیاشخاص حق-2تبصره 
است.یت به طور جداگانه الزامیالا فعیهر محل شغل يات برایمال

فروشگاه جاد دفتر،یت آنها ایکه نوع فعالیو بازرگانی، خدماتيدیتوليدر مورد کارگاهها و واحدها-3تبصره 
است که توسط یم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملید، تسلیگر را اقتضا نمایا چند محل دیک یا شعبه در ی

.گرددیمکشور اعالم یاتیسازمان امور مال

م اظهارنامه و یمحل سکونت آنان از لحاظ تسلشغل خود ندارند،يکه محل ثابت برایانیمؤد-4تبصره 
مناط اعتبار خواهد بود.یاتیمالر اموریسا

ا در صورت تخلف ازمقررات ین قانون و یف مقرر در ایدر صورت انجام ندادن تکالیاتیان مالیمؤد-22ماده 
ر خواهند بود:یبه شرح زيمه ایجرر، مشمول یمه تأخیات متعلق و جرین قانون، عالوه بر پرداخت مالیا

خ ثبت نام یات متعلق تا تاری) مال75%ان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (یعدم ثبت نام مؤد-1
حسب مورد؛ییشناساای

ات متعلق؛یک برابر مالیاب معادل عدم صدور صورتحس-2
ات متعلق؛ یبه التفاوت مالک برابر ما یمت در صورتحساب معادل یح قیعدم درج صح- 3
) 25%ست و پنج درصد (یل اطالعات صورتحساب طبق نمونه اعالم شده معادل بیعدم درج و تکم-4

متعلق؛اتیمال
) 50%به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (ییا شناسایخ ثبت نام یم اظهارنامه از تاریعدم تسل-5

متعلق؛اتیمال
ات متعلق.ی) مال25%و پنج درصد (ستیحسب مورد معادل با اسناد و مدارك یعدم ارائه دفاتر -6

زان یبه ميامهین قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریموضوع امالیات هاي ر در پرداخت یتأخ-23ماده 
ر خواهد بود.یات پرداخت نشده و مدت تأخیدر ماه، نسبت به مال)2%درصد (دو

فصل پنجم

ارات آن یف و اختیو وظاات بر ارزش افزودهیسازمان مال

ن قانون، ساختار ویب ایخ تصویکشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریاتیسازمان امور مال-24ماده 
د. سازمان اموریشنهاد نمایس جمهور پیبه رئییو داراير امور اقتصادیق وزیاز خود را از طریالت مورد نیتشک



و متناسب با توانيمات کشوریت سطح تقسیبدون رعایاستانالتیجاد تشکیتواند در ایکشور میاتیمال
س جمهور قابل اجراء ید رئییپس از تأيشنهادیالت پین تشکید. ایهر استان (منطقه) اقدام نماياقتصاد
بود.خواهد

نیاجراء اياز برایمتخصص مورد نیانسانيروینشودیمکشور اجازه داده یاتیبه سازمان امور مال-تبصره 
يق برگزاریموجود و کمبود آن را از طريروهایمصوب از محل نیالت سازمانیقانون را در چارچوپ تشک

تواند تا ده درصد یکشور میاتید. سازمان امور مالی، انتخاب و استخدام نمایاختصاصیآزمون استخدام
يو برگزاریبدون انتشار آگه، یدانشگاهیلین دارندگان مدرك تحصی) از مجوز استخدام مذکور را، از ب10%(

آزمون به استخدام در آورد.

کشور محولیاتیاتها به سازمان امور مالیص، مطالبه و وصول مالیو تشخیدگی، نحوه رسییشناسا-25ماده 
ف ویف و نحوه انجام دادن تکالیالت و تجربه، وظایط احراز مشاغل از نظر تحصی، شراین شغلی. عناوشودیم
باتین ترتیک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و همچنیهر يهاتیاز صالحيارات و برخوردارین اختییتع

شده ینیش بین نامه پیا آئیآن دستورالعمل يکه براين قانون به استثناء موادیاحکام مقرر در ایاجرائ
4اهد بود.خو27/11/1380م مصوب یمستقمالیات هاي ) قانون 219(ماده بات یاست، به موجب ترت

یا بررسیبه اظهارنامه یدگیکشور جهت رسیاتیربط سازمان امور مالیکه مأموران ذيدر موارد-26ماده 
داران یان و خریند، مؤدیان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارك آنان را درخواست نمایزان معامالت به مؤدیم

باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد یحسب مورد میمکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارك درخواست
ات متعلق یده و مالین قانون محسوب گردی) ا22(ماده مه مقرر در یاز، متخلف مشمول جریو مدارك مورد ن

داده و صیالرأس تشخیکند، به صورت علین مییکشور تعیاتیکه سازمان امور مالیبه موجب دستورالعمل
مطالبه و وصول خواهد شد.

ات بر ارزش افزوده خود یمالیحسابرسيهام گزارشیتوانند تنظین قانون میان موضوع ایمؤد-27ماده 
ارجاع یعضو جامعه حسابداران رسمیا مؤسسات حسابرسیران یایاسالميجمهوریسازمان حسابرسرا به
د.نینما

ارزش افزوده را باات بر یمالی، مکلفند گزارش حسابرسياشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مؤد
م نموده یکند، تنظین مییکشور تعیاتیکه سازمان امور مالیر و طبق نمونه و دستورالعملیط زیت شرایرعا

قرار دهند.يار مؤدیربوط، در اختمیاتیم به اداره امور مالیجهت تسلو

.کتابنی) ا1(شمارهوستی(و) پقسمتدرمندرجم،یمستقمالیات هاي قانون)219(ماده بهشودرجوع-4



ات بر ارزش افزوده طبقیمالیامر حسابرسيبرايت اسناد و مدارك حسابداریاظهار نظر نسبت به کفا-الف
؛يحسابدارين و مقررات و استانداردهایمفاد قوان

. مربوطن قانون و مقرراتیبر اساس مفاد ایاتیات متعلق هر دوره مالیات و مالین مأخذ مشمول مالییتع-ب

میتنظماده ن یرالذکر ایط اخیت شرایرا که با رعایاتیمالیگزارش حسابرسیاتیاداره امور مال-1تبصره 
یاتیمالیکند. قبول گزارش حسابرسیقبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر میدگیشود، بدون رس

ایدوره مزبور و یاتیگزارش مزبور را به همراه اظهارنامه ماليموکول به آن است که مؤدیاتیهر دوره مال
مربوط نمودهیاتیم اداره امور مالیم اظهارنامه، تسلیخ انقضاء مهلت تسلیک ماه از تاریحداکثر ظرف مدت 

. باشد

یو حقوقیقیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیمالیتواند حسابرسیکشور میاتیسازمان امور مال-2تبصره 
عضو جامعهیو مؤسسات حسابرسیا حسابداران رسمیران یایاسالميجمهوریرا به سازمان حسابرس

ن صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمانید. در ایواگذار نمایحسابداران رسم
.باشدیمکشور یاتیامور مال

ح دریصحيات و ارائه خدمات مشاورهایپرداخت کنندگان مالیاتیبه منظور ارتقاء فرهنگ مال-28ماده 
یندگین ارائه خدمات نمایکشور و همچنیاتین و مقررات مالیقوانيبر مبنایاتیان مالیبه مؤدیاتیامور مال
»رانیایاتیمالیجامعه مشاوران رسم«به نام ي، نهادیاتیمراجعه به ادارات و مراجع مالياز آنان برایمورد ن

د. یت نماین باره فعالیصالح در ایرش اعضاء ذیتا با پذشودیمسیتأس

،عضو جامعهیاتیمشاوران ماليز سومعتبر ایندگیمکلفند پس از ارائه برگه نمایربط دولتیه مراجع ذیکل
ند. ینمايبا آنان همکاریاتیخود و در حدود مقررات مالیف قانونیدر حوزه وظا

شنهاد یپه و بایکشور تهیاتین قانون توسط سازمان امور مالیب ایخ تصویماه از تاراساسنامه جامعه ظرف شش
د. یران خواهد رسیأت وزیب هیبه تصوییو دارايوزارت امور اقتصاد

یابالغ ميبه مؤدیات اضافه پرداختیا برگه استرداد مالیات یکه اوراق مطالبه ماليدر موارد-29ماده 
یاد شده اعتراض کتبیست روز پس از ابالغ اوراق یتواند ظرف بیمعترض باشد، ميکه مؤدیدر صورتشود،
د و در صورت رفع اختالفات با مسئوالن یم نمایرفع اختالف تسليمربوط برایاتیرا به اداره امور مالخود

مندرج در اوراقد، مبالغ یدر مهلت مذکور کتبًاً اعتراض ننماي. چنانچه مؤدگرددیمربط، پرونده مختومه یذ
ابالغماده ن یکه اوراق موضوع ايبه استثناء مواردیات اضافه پرداختیا برگه استرداد مالیات و یمطالبه مال

. گرددیممحسوب یحسب مورد قطعشده باشد،یقانون



میلمربوط تسیاتیاً به اداره امور مالاعتراض خود را کتبماده ن یدر اظرف مهلت مقرريکه مؤدیدر صورت
شده باشد، پرونده امر یکه اوراق مذکور ابالغ قانونين در مواردیرفع اختالف نشده باشد و همچنید، ولینما

جهتیخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابالغ قانونیا تاریافت اعتراض یخ دریست روز از تاریظرف ب
. شودیمه احالمیمستقمالیات هاي موضوع قانون یاتیأت حل اختالف مالیبه هیدگیرس

قرض الحسنه و صندوق تعاون مکلفند،يها، صندوقياعتباريهایه بانکها، مؤسسات و تعاونیکل-30ماده 
یات مورد استفاده میص و وصول مالیان را که در امر تشخیاً اطالعات و اسناد الزم مربوط به درآمد مؤدصرف

ند. اشخاص مزبور یکشور به سازمان مزبور اعالم نمایاتیس کل سازمان امور مالیباشد، حسب درخواست رئ
ان وارده به دولت خواهند بود. یول جبران زئارائه اطالعات و اسناد مذکور مسدر صورت عدم

مشاغل و خود مربوط به امالك،یاطالعاتيهاگاهیمکلفند اطالعات موجود در پاشهرداري ها-31ماده 
یکشور میاتیاز سازمان امور مالیان مورد نیمؤدیص عملکرد مالیتشخا یییر موارد که در امر شناسایسا

همزمان ین سازمان قرار داده و امکان دسترسیار ایس کل سازمان مذکور در اختیباشد، راحسب درخواست رئ
ربط فراهم آورند. یذیاطالعاتيهاگاهین اطالعات را در پایکشور به ایاتیامور مالسازمان

م مصوبیمستقيهااتی، تابع احکام مربوط به قانون مالیاتیبه تخلفات مأموران مالیدگیرس-32ماده 
یکشور ناشیاتیس کل سازمان امور مالیارات رئیمانع از اعمال اختماده ن یخواهد بود. اجراء ا27/11/1380

. ن نخواهد بودیر قوانیاز سا

)، 191)، (167احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (-33ماده 
م و یمستقيهااتیدر مورد مال27/11/1380م مصوب یمستقمالیات هاي ) قانون 233) تا (230) و (202(

در 27/11/1380م مصوب یمستقيهااتی) قانون مال251(ماده است. حکم ين قانون جاریايهااتیمال
1نخواهد بود.ين قانون جاریمورد ا

م یمستقيهااتیمال) قانون233) تا (230و () 202)، (191)، (167رجوع شود به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (-1
ن کتاب. ی) ا1وست شماره (یدر پمندرج در قسمت (د)، (هـ)، (ح)، (الف) (ب) (ج) و (ز)



ر مقرراتیسا

فصل ششم

،مربوطيهار فرمیها و سان قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابیات موضوع ایان مشمول مالیمؤد-34ماده 
،کندین مییکشور تعیاتین امور مالحساب که سازماينگهداريهال و روشیر وسایا سایصندوق و ينهایماش

و در يان نگهداریمربوط توسط مؤدیسال بعد از سال مالد به مدت ده یند. مدارك مذکور بایاستفاده نما
به آنان ارائه شود. یاتیصورت مراجعه مأموران مال

ت کارکنان یز، آموزش و تربیتوسعه، تجهيکشور موظف است طرح الزم برایاتیسازمان امور مال-35ماده 
مناسب در سطح کشور در طوليکارهاها و ساز و رسانهقیاز طریاتیج فرهنگ مالی، آموزش و ترویاتیمال

نیاجراء اين سازمان مذکور مجاز است، براید. همچنیم نمایه و تنظیساله را تهحداکثر پنجیک دوره زمانی
د.یاز) اقدام نمایزات مورد نیو تجهياداري(از جمله فضاياهیسرمايهاییقانون نسبت به تملک انواع دارا
منظور ح بودجه ساالنه کل کشوریرا در لواماده ن یاجراء اياز برایمورد نيزهادولت مکلف است اعتبار و مجو

د. ینما

ف یدر ردربط هر سال به صورت متمرکزیذیتاناسيکشور و واحدهایاتیبودجه سازمان امور مال-36ماده 
و جهتشودیمیافته تلقیص ی) تخص100%ن بودجه منظور و به طور صد در صد (یدر قوانياجداگانه
ار سازمان یدر اختیاستانيستاد سازمان و واحدهاياهیسرمايهاییو تملک دارايجاريهانهیانجام هز

. شودیممزبور قرار داده 

گردد، ین قانون وصول میات، عوارض و جرائم متعلق موضوع ایکه بابت مالیک در هزار از وجوهی-37ماده 
ياعتبارگردد و معادل آن از محلیز میکشور واریاتیدر خزانه به نام سازمان امور مالیدر حساب مخصوص

آموزش، يار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برای، در اختگرددیممنظور ین بودجه سنواتیکه در قوان
ات یمالند از شمولن بیبه استناد اید. وجوه پرداختینه نمایان هزیزه به مصرف کنندگان و مؤدیق و جایتشو
است.یر مستثنیه مقررات مغایو کل

به عنوان ناظریاسالميب مجلس شورایبا تصویاسالميمجلس شورايون اقتصادیسیک نفر از اعضاء کمی
گردد. ین میین مورد تعیکشور در ایاتیبر اقدامات سازمان امور مال

ن یبماده ن یع وجوه موضوع ایزان و نحوه توزیاز میموظف است ساالنه گزارشییو دارايوزارت امور اقتصاد
د.یم نمایتقدیاسالميمجلس شورايون اقتصادیسیان را به کمیمصرف کنندگان و مؤد



فصل هفتم 

عوارض کاالها و خدمات

عالوه بر نرخن قانون،یها در رابطه با کاال و خدمات مشمول اياریها و دهينرخ عوارض شهردار-38ماده 
: گرددیمن ییر تعین قانون، بشرح زی) ا16(ماده ات موضوع یمال

؛ 6)%5/1(م درصدیک و نین قانون، ی) ا16(ماده ه کاالها و خدمات مشمول نرخ یکل-الف
)؛ 3%، سه درصد (یگار و محصوالت دخانیانواع س-ب
)؛ 10%ما، ده درصد (ین و سوخت هواپیانواع بنز-ج
).5%() و نفت کوره پنج درصد10%درصد (د و نفت گاز، ده ینفت سف-د

ت یرعاست رایط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زینده محیآاليدیتوليواحدها-1تبصره 
اجراء يست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برایط زیص و اعالم سازمان حفاظت محیند، طبق تشخینماینم

موضوع ات و عوارض متعلقی، عالوه بر مالیمیپتروشينفت و واحدهايهاشگاهین پاالیدر سال بعد)، همچن
د. نباشیمیندگیمت فروش به عنوان عوارض آالی) از ق1%ک درصد (ین قانون، مشمول پرداخت یا

. باشدیمنيقابل تسرماده ن یموضوع ایندگیآن به عوارض آاليهاتبصره ن قانون و ی) ا17(ماده حکم 

د سازمانییبا درخواست واحد مزبور و تأند،یاقدام نمایندگیسال نسبت به رفع آالیکه در طییواحدها
اول اد شده ازیين صورت، واحدهایگردند. در اینده خارج میآاليست از فهرست واحدهایط زیحفاظت مح

عوارض داختکشور، مشمول پریاتیخ اعالم توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیبعد از تاریاتیدوره مال
نخواهند شد. یندگیآال

ندهیآاليست به فهرست واحدهایط زیص و اعالم سازمان حفاظت محیسال بنا به تشخیکه در طییواحدها
ستیط زیخ اعالم توسط سازمان حفاظت محیبعد از تاریاتیاز اول دوره مالست اضافه گردند،یط زیمح

خواهند بود.یندگیمشمول پرداخت عوارض آال

و در خارج يدیمحل استقرار واحد توليم شهرها به حساب شهرداریدر داخل حرتبصره ن یعوارض موضوع ا
يهايارین دهیشود، تا بیز می) وار39(ماده ) 2(تبصره م شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع یاز حر
. ع گرددیشهرستان توزهمان

ش یک درصد افزایران، ساالنه یایاسالميساله پنجم توسعه جمهوربا توجه به قانون برنامه پنجمجموعاًات و عوارض ارزش افزوده مجموعاینرخ مال-6
ساله ) قانون برنامه پنج117(ماده ) 2(تبصره ابد. رجوع شود به یش یافزا)8%هشت درصد (ان برنامه مذکور نرخ آن بهیکه در پايگونه اابد بهییم

ن کتاب.ی) هم13وست شماره (یپنجم توسعه، پ



و یبه منظور ارتقاء مهارت و سالمت کارکنان خود مراکز آموزشيدیتوليکه واحدهایدر صورت-2تبصره 
درصد توانند دهیمیند، با اعالم وزارت کار و امور اجتماعینه نماین خصوص هزیا در ایجاد کرده و یایورزش

ند، در یصورت گرفته درخواست استرداد نمانه یرا تا سقف هزماده ن یعوارض موضوع بند (الف) ا)10%(
ا استرداد حسبیکشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یاتیمزبور توسط سازمان امور ماليهانهید هزییصورت تأ
ن قانون خواهد بود.یمقررات ا

م یافته، معادل نیاز در مناطق کمتر توسعه یمورد نیآموزشيس و توسعه واحدهایبه منظور تأس-3تبصره 
در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و ماده ن یبند (الف) ای) از عوارض وصول0%/5درصد (

ار یدر اختگرددیممنظور ین بودجه سنواتیکه در قوانيو معادل آن از محل اعتبارگرددیمز یپرورش وار
از در یمورد نیمراکز آموزشاد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداثیوزارت 

،آموزش و پرورشيهاشنهاد مشترك وزارتخانهیبه پتبصره ن یایاجرائنامهنینه گردد. آئیمناطق مزبور هز
رسد. یران میأت وزیب هیبه تصوییو دارايکشور و امور اقتصاد

که یرابطيهاحسابن قانون را بهی) ا38(ماده ان مکلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع یمؤد-39ماده 
ق سازمان یو از طرگرددیمکل کشور افتتاح يکشور و توسط خزانهداریاتیبنا به درخواست سازمان امور مال

7ند.یز نمای، وارگرددیمکشور اعالم یاتیامور مال

حساب ر به یب زیهر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیکشور موظف است عوارض وصولیاتیسازمان امور مال
د: یز نمایا تمرکز وجوه حسب مورد واریمحل و يشهردار

محل ودر يم شهرها به حساب شهرداریان داخل حری) در مورد مؤد38(ماده بند (الف) یعوارض وصولالف)
يدهیاري ها ن یع بیم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیان خارج از حریمورد مؤد

؛ یافتگیزان کمتر توسعه یت و میهمان شهرستان بر اساس شاخص جمع
) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور. 38(ماده (ب)، (ج) و (د) يبندهایعوارض وصولب)

گردد، در حساب یز میوارماده ن یموضوع ايکه به حسابهايزی) از وجوه وار3%سه درصد (-1تبصره 
یشود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصیز میکشور واریاتینزد خزانه به نام سازمان امور مالیمخصوص

، مطالبه یدگی، رسییفه شناسایار سازمان مزبور که وظیگردد در اختیمنظور مین بودجه سنواتیکه در قوان
قیزات، آموزش و تشوید تجهیخريباشد، قرار خواهد گرفت تا براین عوارض را عهده دار میو وصول ا

ات یاز شمول مالین بند به عنوان پاداش وصولیبه استناد اید. وجوه پرداختینه نمایهزیکارکنان و حسابرس
.استیر مستثنیه مقررات مغایو کل

رانیایاسالميتوسعه جمهورساله پنجم ) قانون برنامه پنج123(ماده ن قانون طبق یایندگیارزش افزوده و عوارض آالیع عوارض وصولینحوه توز-7
ن کتاب رجوع شود. ی) هم14وست شماره (یشتر به پیرد. جهت کسب اطالعات بیپذیم) صورت1394-1390(



کل کشور به نام وزارت کشور افتتاح يتوسط خزانه دارماده ن ید شده در ایحساب تمرکز وجوه ق-2تبصره 
ماده ن یر بند (الف) ایاخيع مذکور در قسمتهایبه حساب مزبور (به استثناء نحوه توزيزی. وجوه وارشودیم

ون یلیک میيباالي) کالن شهرها (شهرها20%ست درصد (ین قانون) به نسبت بی) ا38(ماده ) 1(تبصره و 
ر شهرها بر اساس شاخص کمتر توسعه ی) سا60%ت، شصت درصد (یت) بر اساس شاخص جمعینفر جمع

متشکل یت تحت نظر کار گروهیها براساس شاخص جمعياری) ده20%ست درصد (یت و بیو جمعیافتگی
و وزارت ییو دارايجمهور و وزارت امور اقتصادسیرئيو نظارت راهبرديزیرندگان معاونت برنامهیاز نما

که به یامه اجرائن نیمطابق آئیاسالميمجلس شورايون اقتصادیسیک نفر ناظر به انتخاب کمیکشور و 
ران یأت وزیب هیها به تصواستانیعالي،وزارت کشور و شوراییو دارايشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادیپ
. هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به شودیمنه یها هزياریها و دهيع و توسط شهرداریرسد توزیم

ن ی) ا38(ماده ) 3) و (2(يهاتبصره )، 37(ماده ها و وجوه موضوع ياریها و دهيجز پرداخت به شهردار
را هر یافتی. وزارت کشور موظف است، گزارش عملکرد وجوه درباشدیمممنوع ماده ن یا)1(تبصره قانون و 
.دیارائه نمایاسالميمجلس شورايون اقتصادیسیها و کماستانیعاليبار به شوراکیسه ماه 

ز ین فصل نیقانون، به استثناء احکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع ان یر فصول ایاحکام سا-40ماده 
آن ين فصل برایع عوارض که ایز و توزیبات واریر فصول، مربوط به نرخ و ترتیکن احکام سایاست. ليجار
نخواهد بود. يحکم خاص است، جاريدارا

فصل هشتم 

يحقوق ورود

ن ی. به مجموع اشودیمن ییکاالها تعی) ارزش گمرک4%معادل چهار درصد (یحقوق گمرک-41ماده 
اطالق يحقوق ورودشودیمن ییران تعیأت وزین مربوطه توسط هیکه طبق قوانیو سود بازرگانیافتیدر
. گرددیم

ن گردد که: ییتعيد به نحوین و مقررات بایر قوانیت سایعالوه بر رعايورودینرخ حقوق-1تبصره 

باشد؛ یوارداتيا ساخت داخل در برابر کاالید یتوليکاالت مؤثر از اشتغال ویحماير راستاد-الف
ر یو غیتعاون،یخصوصيبا بخشهاین واردکنندگان دولتیز بیض آمیو تبعیحیرنده نرخ ترجیدر برگ-ب

نباشد؛ یدولت



يبندا بستهیا مونتاژ یا ساخت یيمصرف در فرآوريکه برايقطعات، لوازم و موادينرخ حقوق ورود-ج
ا دستگاه یماده ا یء یا شیشده يمحصول فرآورياز نرخ حقوق ورودگرددیمها وارد ا دستگاهیا مواد یاء یاش
. تر باشدنییپاماده آ

يهاتیبه استثناء معافيحقوق ورودمعافیت هاين و مقررات خاص و عام مربوط به یه قوانیکل-2تبصره 
مصوب ی) قانون امور گمرک37(ماده ) 19) تا (12) و (9) تا (4)، (2)، (1(يو بندها8)6(ماده موضوع 

اداره مناطق یو قانون چگونگ8/7/138410مصوب يمبادالت مرزی) قانون سامانده8(ماده و 17/3/13509
راجع یحه قانونیت الیو معاف1384مصوب يژه اقتصادیل و اداره مناطق ویآزاد و اصالحات آن و قانون تشک

از پرداخت حقوق شودیممجاز وارد یو معدنی، صنعتيدیتوليکه توسط واحدهايدین آالت تولیبه ماش
به یلوازم امداد و نجات اهدائیت گمرکیران و معافیایانقالب اسالميشورا24/2/1359مصوبيورود
. گرددیمکشور لغو یاً دفاعوزارت کشور و اقالم عمده صرفن و رایایاسالميت هالل احمر جمهوریجمع

و نظارتيزیرمسلح معاونت برنامهيروهاینیبانیشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتیبه پیاقالم عمده دفاع
گردد. ین مییران تعیأت وزیب هیس جمهور و با تصویرئيراهبرد

شود از یآنها وصول ميکه حقوق ورودیوارداتيکاالهایمعادل دوازده در هزار ارزش گمرک-3تبصره 
ار وزارت کشور قرار یشود در اختیکل کشور منظور مین بودجه سنواتیکه همه ساله در قوانیمحل اعتبارات

سراسر کشور به يهاياریو دهشهرداري هان قانون به ی) ا39(ماده ) 2(تبصره رد تا بر اساس مقررات یگیم
منظور شود. ینه قطعیعنوان کمک پرداخت و به هز

.کتابنیا)2(شمارهوستیپدرمندرجیامورگمرکقانون)6(ماده بهشودرجوع-8
.کتابنیا)2(شمارهوستیپدرمندرجیگمرکامورقانون)37(ماده بهشودرجوع-9

کتابنیا)3(شمارهوستیپدرمندرحيارزمبادالتیساماندهقانون) 8(ماده بهشودرجوع-10

فصل نهم 

ها و عوارض خاصاتیر مالیسا

،ي، کشاورزی، معدنیکارگاه،ياهسازرينهایات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشیمال-42ماده 
ک درصد ی، حسب مورد معادل یا وارداتید داخل یاعم از توليکلت و سه چرخه موتوریشناورها، موتورس

ن ییآنها تعيو حقوق ورودی) مجموع ارزش گمرک1%ک درصد (یا ی) و یمت فروش کارخانه (داخلی) ق1%(
شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال يات، به ازاء سپرین مالیمحاسبه ايشود. مبنایم

. ابدییل می) تقل60%صد () و حداکثر تا شصت در10%زان ساالنه ده درصد (یبه م



فروش ي، صلح، هبه و وکالت برایع قطعیم هر نوع سند بیمکلفند قبل از تنظیدفاتر اسناد رسم-1تبصره 
م سند، موضوع بند یان سال قبل از تنظیپرداخت عوارض تا پایا گواهید و یات، رسیانواع خودرو مشمول مال

را طبق جداول ماده ن یات نقل و انتقال، موضوع اید پرداخت مالین رسین قانون و همچنی) ا43(ماده (ب) 
موارد یمیا موکل اخذ و در اسناد تنظی،از معامل شودیمکشور اعالم یاتیکه توسط سازمان امور مالیمیتنظ

ند: یر را درج نمایز

ات؛ یافت کننده مالیپرداخت، مبلغ و نام بانک درخی، تاریش بانکیشماره ف-الف
یخ گواهیا شماره و تاریافت کننده عوارض یخ پرداخت مبلغ و نام بانک دری، تاریش بانکیشماره ف-ب

پرداخت عوارض؛
، شماره موتور و مدل؛یپ، شماره شاسیستم،تیمشخصات خودرو شامل نوع، س-ج

ن. یمتعامليا شماره اقتصادیو یو شماره ملین، کد پستینام متعامل-د

ن مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقاالت انجام شده در هر ماه را حداکثر تا یهمچنیدفاتر اسناد رسم
اهد شد به اداره امور خوینیش بیکشور پیاتیکه توسط سازمان امور مالیا روشیپانزدهم ماه بعد طبق فرم 

د. یربط ارسال نمایذیاتیمال

در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را یکليهاوکالتنامهمیمکلفند در تنظیدفاتر اسناد رسم-2تبصره 
ند. یح نمایتصر

مه بهیمشمول جرماده ن ی) ا2()1(يهاتبصره در صورت تخلف از مقررات یدفاتر اسناد رسم-3تبصره 
ر خواهند بود: یشرح ز

،زان مقرر پرداخت شده باشدیر از ما کمتیده و یپرداخت نگردات و عوارض متعلق یکه مالیدر صورت-الف
زان یبه ميامهیا ما به التفاوت موارد مذکور، مشمول جریات و عوارض و یعالوه بر پرداخت وجه معادل مال

ر یمه مذکور غی. جرباشدیمر یات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیدر ماه، نسبت به مال)2%(دو درصد 
است. یگقابل بخشود

در )،1(تبصره (ج)، و (د) (ب)،(الف)،يک از مشخصات و موارد مذکور در بندهایتخلف از درج هر -ب
یتخلف انتظام،ی) در موعد مقرر قانون1(تبصره ا روش موضوع یو ارسال فهرست طبق فرم یمیسند تنظ
د. یربط با آنان عمل خواهد گردین و مقررات ذیو مطابق قوانشودیممحسوب 

ات نقل و انتقال مجدد نخواهد یفسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مال-4تبصره 
دفتر یات وصول شده با گواهیات نقل و انتقال، معامله انجام نشود مالیکه پس از پرداخت مالیبود. درصورت



قابل استرداد به ،شودیمکشور اعالم یاتیکه از طرف سازمان امور مالیمربوط طبق ضوابطیاسناد رسم
ا موکل خواهد بود. یمعامل 

یندگیا واردکنندگان (نمایو یا مونتاژ کننده داخلین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یاول-5تبصره 
،ل به صورت صلح و هبه به نفع دولتن هرگونه انتقایداران و همچنی) به خریخارجيشرکتهایرسميها

ات نقل و انتقال موضوع یه مشمول پرداخت مالیعلميهاها و حوزه، دانشگاهیر دولتیغیعموميهانهاد
نخواهد بود. ماده ن یا

یوارداتيانواع خودروهايو حقوق ورودیا مجموع ارزش گمرکی) و یمت فروش کارخانه (داخلیق-6تبصره 
رند، همه یگیات نقل و انتقال قرار می) و مال43(ماده (ب) و (ج) يات و عوارض بندهایمحاسبه ماليکه مبنا

اجراء در سال يماه هر سال برايکشور تا پانزدهم دیاتین مدل توسط سازمان امور مالیساله بر اساس آخر
. باشدیمخ ابالغ قابل اجراء یاز تاریوارداتيبعد اعالم خواهد شد. مأخذ مذکور در مورد خودروها

یما به کشور وارد ید آنها شروع یخ مزبور تولیکه بعد از تاریید خودروهایاع جدانويبراین مهلت زمانیا
که ییخودروهايو حقوق ورودیا مجموع ارزش گمرکیمت فروش ین قی. همچنباشدیمه نیالزم الرعاشود

. گرددیمن یین مدل ساخته شده تعیاد شده و متناسب با آخریتوسط سازمان شودیمد آنها متوقف یتول

) مکلف است هنگام نقل ویو رانندگییران (ادارات راهنمایایاسالميجمهوریانتظاميروین-7تبصره 
ات نقل و ی، نسخه پرداخت شده قبض مالیردولتیغیو حقوقیقیبه اشخاص حقیدولتيانتقال خودروها

د. یانتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نما

: گرددیمن ییر تعیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیمال-43ماده 

ییو هواییای)، دریلی(به استثناء رینیل زمیمسافر در داخل کشور با وسايحمل و نقل برون شهر-الف
ط ( به عنوان عوارض).یبلي) بها5%(پنج درصد

حسب مورد یا وارداتیید داخلیتولن اعم از یو وانت دو کابيسواريانه انواع خودروهایعوارض سال-ب
يو حقوق ورودیک در هزار مجموع ارزش گمرکیا ی) و یمت فروش کارخانه (داخلیک در هزار قیمعادل 

آنها. 

يش از ده سال (به استثناء خودروهایبا عمر بيدر مورد خودروهاماده ن یعوارض موضوع بند (ب) ا-تبصره 
) و حداکثر تا صد 10%زان ساالنه ده درصد (یشدن هر سال (تا مدت ده سال) به ميسپريگاز سوز) به ازا

ابد. ییش میافزاماده ن ی) عوارض موضوع بند مزبور ا100%درصد (



به استثناء یا وارداتید داخل و ین اعم از تولیو وانت دو کابيسواريانواع خودروهايشماره گذار-ج
مت فروش کارخانه یق)3%حسب مورد سه در صد (يا برون شهریيدرون شهریعموميسواريخودروها

]. )عوارض1%(ک درصدیات و ی) مال2%آنها [دو درصد (يو حقوق ورودیا مجموع ارزش گمرکیو 

. باشدیمنيقابل تسرماده ن یات و عوارض ایآن به ماليهاتبصره ن قانون و ی) ا17(ماده حکم 

ربط یر ذیوز،یر بازرگانیس)، وزی(رئییو داراير امور اقتصادیمتشکل از وزیشنهاد کار گروهیبه پ-44ماده 
د یتمدبابت صدور،یران، وجوهیأت وزیب هیو تصوياست جمهوریريو نظارت راهبرديزیو معاون برنامه ر

م یقانون تنظ13)47و (12)26(،11)24ت موضوع مواد (یمربوط به فعاليا اصالح انواع کارتها و مجوزهایو 
دولت و ياز درآمدهایقانون وصول برخ14)80(ماده و 27/11/1380دولت مصوبیاز مقررات مالیبخش

خزانه ( نزدیافت به حساب درآمد عمومیان دریاز متقاض28/12/1373ن مصوب یمصرف آن در موارد مع
گردد. یز میکل کشور) واريدار

ست و پنجاه هزار یدوییهوايبابت خروج هر مسافر از مرزهاشودیمبه دولت اجازه داده -45ماده 
افت و به یال از مسافران دری) ر50,000مبلغ پنجاه هزار (ینیو زمییایدريال و از مرزهای) ر250,000(

ک بار با توجه ین مبالغ هر سه سال یرات ایید. تغیز نمایکل کشور) واري(نزد خزانه داریحساب درآمد عموم
.گرددیمن ییران تعیأت وزیب هیتورم با تصوبه نرخ 

و خطوط ییایو درینیزمیه عمومیل نقلیخدمه وساو خدمت،یاسیسيهادارندگان گذرنامه-تبصره 
که با یمارانی) بییل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویان شاغل به تحصی، دانشجويپرواز

و جانبازان يگردند، دارندگان پروانه گذر مرزیجهت درمان به خارج از کشور اعزام میپزشکيمجوز شورا
يم خارج از کشور دارایان مقیرانین ایشوند، همچنیگر اعزام میديمعالجه به کشورهايکه برایانقالب اسالم
باشند. یمیمستثن،ماده ن ی، در خصوص پرداخت وجوه موضوع ایاز وزارت کار و امور اجتماعیکارنامه شغل

ن کتاب. ی) ا4وست شماره (یدولت مندرج در پیاز مقررات مالیم بخشی) قانون تنظ24(ماده رجوع شود به -11

ن کتاب. ی) ا4وست شماره (یدولت مندرج در پیاز مقررات مالیم بخشی) قانون تنظ26(ماده رجوع شود به -12

ن کتاب. ی) ا4وست شماره (یدولت مندرج در پیاز مقررات مالیبخشم ی) قانون تنظ47(ماده رجوع شود به -13

ن کتاب.ی) ا5(وست شمارهین مندرج در پیدولت و مصرف آن در موارد معياز درآمدهای) قانون وصول برخ80(ماده رجوع شود به -14



-46ماده 

يهاا حسابین قانون به حساب ی) ا45(ماده ) و وجوه موضوع 43) و (42موضوع مواد (يهااتیمال-الف
ق ین و از طرییکل کشور) تعي(خزانه دارییو دارايمربوط که توسط وزارت امور اقتصادیدرآمد عموم

. گرددیمز ی، وارشودیمکشور اعالم یاتیسازمان امور مال

و شودیممحل محول ين قانون به شهرداری) ا43(ماده (الف) و (ب) يوصول عوارض موضوع بندها-ب
.گرددیمز یت واریمحل فعاليز به حساب شهرداریعوارض مزبور ن

شودیمز ی) وار39(ماده ) 2(تبصره ) به حساب تمرکز وجوه، موضوع 43(ماده عوارض موضوع بند (ج) -ج
نه گردد. یع و هزیمزبور توزتبصره بات یتا حسب ترت

کشور یاتین قانون که توسط سازمان امور مالی) ا45) و (43)، (42موضوع مواد (یافتیات و وجوه دریمال-د
و 27/11/1380م مصوب یمستقمالیات هاي مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون گرددیموصول 

. 15آن استياصالحات بعد

توسط ن قانون کهی) ا43(ماده (الف) و (ب) يموضوع بندهایافتیاختالف و استنکاف از پرداخت وجوه در-ه
خواهد بود. 16هاي) قانون اداره شهردار77(ماده گردد، مشمول احکام یها وصول ميشهردار

معادل يامهین قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جری) ا43(ماده ات و عوارض موضوع یپرداخت مال-و
ر خواهد بود. ی) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخ%2دو درصد (

کتابنیا)1(شمارهوستیپ)ه(قسمتدرمندرجمیمستقيهااتیمالقانونچهارمبابنهمفصلبهشودرجوع-15

ن کتاب.ی) ا6وست شماره (یها مندرج در پيشهردار) قانون اداره77(ماده رجوع شود به -16

-47ماده 

ییای، درینیه زمیل نقلیمسافر در داخل کشور با وسايکه مبادرت به حمل و نقل برون شهریاشخاص-الف
ن قانون را با درج در ی) ا43(ماده ط موضوع بند (الف) یبلي) بها5%ند، مکلفند پنج درصد (ینمایمییو هوا

ا قرارداد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر یط و یبل
ند.یز نمایط واریمحل فروش بليماه بعد به حساب شهردارتا پانزدهم

انه یمکلفند عوارض سالیا وارداتید داخل ین اعم از تولیو وانت دو کابيسواريمالکان خودروها-ب
مت فروش کارخانه یک در هزار قین قانون را به نرخ ی) ا43(ماده متعلق به خود، موضوع بند (ب) يخودروها



که یمندرج در جداوليهامتیاساس ق) بریواردات(يو حقوق ورودیمجموع ارزش گمرکا ی) و ی(داخل
ند. یز نمایمحل واري، محاسبه و به حساب شهردارگرددیمکشور اعالم یاتیتوسط سازمان امور مال

که يسواريد داخل (به استثناء خودروهاین تولیو وانت دو کابيسواريدکنندگان انواع خودروهایتول-ج
ن ی) ا43(ماده ات و عوارض موضوع بند (ج) ی) مکلفند مالشودیميگذارشمارهیعموميبه عنوان خودروها

ات و عوارض مذکور را حسب مقررات یداران اخذ و مالیخ فروش با درج در اسناد فروش از خریقانون را در تار
کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور یاتیب به حساب سازمان امور مالی) به ترت21(ماده موضوع 

ند. یز نمای، وارشودیمکشور اعالم یاتیکه توسط سازمان امور مال

يسواري(به استثناء خودروهاین وارداتیوانت دو کابيسواريا مالکان خودروهایواردکنندگان -1تبصره 
با مراجعه به يقبل از شماره گذارشوند) حسب مورد مکلفندیميگذارشمارهیکه عنوان خودرو عموم

ند. ینمااقدامماده ن یات و عوارض موضوع اینسبت به پرداخت ماليشهر محل شماره گذاریاتیادارات امور مال

) مکلف است قبل از شمارهیو رانندگییران (معاونت راهنمایایاسالميجمهوریانتظاميروین-2تبصره 
يشهردرونیو عموميسواريبه استثناء خودروهاین وارداتیانت دو کابو ويسواريانواع خودروهايگذار

مه اسناد یضما مالکان حسب مورد اخذ ویات و عوارض را از واردکنندگان یپرداخت مالی، گواهيا برون شهری
يخوددار،ات و عوارض آن پرداخت نشده استیلمزبور که مايخودروهايگذارمربوط نموده و از شماره

.ز وصول وجوه متعلق صادر خواهد شدپس ایاتیمزبور توسط اداره امور مالید. گواهینما

ر بناها دریت پرواز و توسعه زیو امني، بهسازينگهداريهانه اجراء برنامهین هزیبه منظور تأم-48ماده 
فرودگاهرکتبه ش،یتیو امنيو هوانوردیاهگد فرودیجديهاتمسیزات و سیز استفاده از تجهیها و نفرودگاه

ط یفروش بلمتی) ق2%دو درصد (يکشورییمایهواپیعاليب شورایشود با تصویکشور اجازه داده ميها
افت کند. یرا دریداخليمسافران پروازها

ن قانون بهیب ایخ تصوین فصل حداکثر ظرف شش ماه از تاریاحکام مقرر در این نامه اجرائیآئ-49ماده 
رسد. یران میأت وزیب هیه و به تصویو کشور تهییو دارايامور اقتصاديهاشنهاد مشترك وزارتخانهیپ



فصل دهم 

خ اجراء ین مرتبط و تاریر قوانیف سایتکل

ن ارائهیو همچنيدیو تولیوارداتيانواع کاالهاير وجوه برایهر گونه عوارض و سايبرقرار-50ماده 
عوارض بهين برقرارین شده است، همچنیات و عوارض آنها معیف مالین قانون، تکلیخدمات که در ا

ر یو سايسود سپرده گذارها، سود اوراق مشارکت، ات، سود سهام شرکتیمأخذ محاسبه ماليدرآمدها
ر یو سایاسالميمجاز، توسط شوراهایر بانکیغيها و مؤسسات اعتباراشخاص نزد بانکیات مالیعمل

. باشدیممراجع ممنوع

ن یاا درهف آنید، که تکلیجدیک از عوارض محلیشهر و بخش جهت وضع هر یاسالميشوراها-1تبصره 
اجراء در سال بعد،يموارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براقانون مشخص نشده باشد، موظفند 

ند. ینمایو اعالم عمومبیتصو

7/9/134717مصوبيو عمران شهري) قانون نوساز2(ماده مندرج در پنج در هزارAعبارت -2تبصره 

.شودیماصالح »)1%ک درصد (ی«به عبارت 

شهرداري هاا وجوه به یت از پرداخت عوارض یا معافیف یبه اعطاء تخفن و مقررات مربوط یقوان-3تبصره 
. گرددیمیملغدهیاري هاو 

د. یدر سراسر کشور نظارت نماماده ن یوزارت کشور موظف است بر حسن اجراء ا-4تبصره 

از یاصالح مواد) قانون 3(ماده ات موضوع بند (ه) ین قانون، مالیب ایخ تصویاز اول ماه پس از تار-51ماده 
و وصول يبرقراریران و چگونگیایاسالميجمهوریو فرهنگی، اجتماعيقانون برنامه سوم توسعه اقتصاد

ه یو اصالح1381مصوب یوارداتيدکنندگان کاال، ارائه دهندگان خدمات و کاالهایر وجوه از تولیعوارض و سا
18گردد.ی) اصالح م%5/1م درصد (یک و نین بند قانون مذکور به یآن، حذف و عوارض موضوع ايبعد

يز جاری) قانون صدراالشاره ن3(ماده ن قانون در مورد عوارض موضوع بند (ه) ی) ا39(ماده ) 1(تبصره حکم 
خواهد بود. 

ن کتاب. ی) ا7وست شماره (یمندرج در پيو عمران شهري) قانون نوساز2(ماده رجوع شود به -17
) 8شماره (وستیمنـدرج در پیو فرهنگـی، اجتمـاعياز قانون برنامه سوم توسعه اقتصـادي) قانون اصالح مواد3(ماده رجوع شود به بند (هـ) -18

ن کتاب. یا



، ياز قانون برنامه سوم توسعه اقتصادين قانون، قانون اصالح موادیخ الزم االجرا شدن ایاز تار-52ماده 
دیتولر وجوه ازیاو وصول عوارض و سيبرقراریران و چگونگیایالماسيورجمهیو فرهنگیاجتم اع

ن و یقوانریو ساآنيه بعدیو اصالح1381مصوب یوارداتيکنندگان کاال، ارائه دهندگان خدمات و کاالها
د کاالها یم و عوارض بر واردات و تولیر مستقیات غیافت هرگونه مالیر مربوط به دریمقررات خاص و عام مغا
دکنندگان یتولگر ازیم و عوارض دیر مستقیات غیافت هرگونه مالیو دريده و برقراریو ارائه خدمات لغو گرد

يرین ومقررات مغایشامل قوانماده ن ی. حکم اباشدیمو وارد کنندگان کاالها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع 
. باشدیمز یح نام است، نیا تصریبه آنها مستلزم ذکر نام ین و مقررات عمومیکه شمول قوان

: باشدیمین قانون مستثنیر از شمول حکم ایموارد ز

ران؛ یایاسالميجمهوریو فرهنگی، اجتماعيقانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد-1
آن؛ يبعديه هایو اصالح1366م مصوب اسفند یمستقيهااتیقانون مال-2
؛ 7/6/1372ران مصوب یایاسالميجمهوریصنعت-يداره مناطق آزاد تجارایقانون چگونگ-3
؛ 5/9/1384ران مصوب یایاسالميجمهوريژه اقتصادیل و اداره مناطق ویقانون تشک-4
؛ 12/4/1373مصوب یه خارجیل نقلیقانون مقررات تردد وسا-5
از قلمرویخارجيکاالها) قانون حمل و نقل و عبور 12(ماده ها، عوارض موضوع عوارض آزادراه-6

19؛26/12/1374ران مصوب یایاسالميجمهور

و اصالحات11/8/1372ع و معادن و اتاق تعاون مصوب یو صناینه اتاق بازرگانین هزیقانون نحوه تأم-7
آن؛ يبعد

28/12/137320دولت مصوب ياز درآمدهای) قانون وصول برخ87) و (63مواد (-8

فروش سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یاهزینه، کارمزد و -تبصره 
قوانین کاال که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می شود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب

مستثنی می باشد. ماده و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می گردد، از شمول این 

بهتبصره خاص، نحوه قیمت گذاري و میزان بهاي تعیین شده براي خدمات موضوع این مصادیق خدمات
پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد. 

.کتاباین)9(شمارهپیوستدرمندرجایراناسالمیجمهوريقلمروازخارجیکاالهايعبورونقلوحملقانون)12(ماده بهشودرجوع-19

.کتاباین)5(شمارهپیوستدرمندرجدولتدرآمدهايازبرخیوصولقانون)87(و)63(موادبهشودرجوع-20

) و 42)، (36)، (35)، (31)، (28)، (25)، (24)، (18ن قانون در رابطه با موا د(یايخ اجرایتار-53ماده 
ر مواد آن از ین قانون خواهد بود و سایب ایماه پس از تصو) از اول 51(ماده ب و در مورد یخ تصوی) از تار48(



مقرر در مواد مربوطه يهاکشور موظف است ظرف مهلتیاتیاست. سازمان امور مال1387مهر ماه سال اول
ربطیب مراجع ذیه و به تصویمربوط را تهیها و ضوابط اجرائها، دستورالعملنامهنیب قانون، آئیاز تصوپس

برساند.

يون اقتصادیسیکم17/2/1387درجلسه مورخ تبصره و چهل و هفت ماده انون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ق
دیب گردیتصورانیایاسالميجمهوری) قانون اساس85طبق اصل هشتاد و پنجم (یاسالميمجلس شورا

نگهبانيد شوراییبه تأ2/3/1387خ یآن به مدت پنج سال در تاریشیپس از موافقت مجلس با اجراء آزما
د. یرس

1وست شماره یپ

متن مواد ارجاعی

هاي مستقیم مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزودهمالیاتقانون

م یمستقمالیات هاي قانون 167ماده ) الف
که قادر به پرداختیانیتواند نسبت به مؤدیکشور میاتیا سازمان امور مالیییو دارايوزارت امور اقتصاد

مربوط رایبدهیات قطعیخ ابالغ مالیستند از تاریک جا نیمه به طور یخود اعم از اصل و جریاتیمالیبده
د.یط نمایحداکثر به مدت سه سال تقس

م یمستقمالیات هاي قانون 191ماده ) ب
بر خارج ازیمبنيل ابرازیبا توجه به دالين قانون بنا به درخواست مؤدیم مقرر در ایاز جرایا قسمتیتمام 

ص ویبه تشخيمؤدیو خوش حسابیاتیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیار بودن عدم انجام تکالیاخت
. باشدیمکشور قابل بخشوده شدن یاتیموافقت سازمان امور مال

میمستقمالیات هاي قانون 202ماده ج) 
زانیکه میاتیتواند از خروج بدهکاران مالیکشور میاتیا سازمان امور مالیییو دارايوزارت امور اقتصاد

درماده ن ید. حکم اینمايریشتر است از کشور جلوگیال بی) ر10,000,000ون (یلیآنها از ده میقطعیبده
اعم از یشخص حقوقیاتیمالیقطعیبابت بدهیخصوصیران مسئول اشخاص حقوقیا مدیر یمورد مد

مکلف به کسر و ین قانون شخص حقوقیکه به موجب ايمالیات هاي ا ییات بر درآمد شخص حقوقیمال



ا یربط با اعالم وزارت یاست. مراجع ذيز جاریت آنان بوده نیریو مربوط به دوران مدباشدیصال آن میا
باشند. یمماده ن یايمکلف به اجراسازمان مزبور

ات اقدام به نقل و انتقال اموال خود بهیبه قصد فرار از پرداخت مالیاتیان مالیکه مؤدیدر صورت-تبصره 
ق مراجعیتواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریکشور میاتیند سازمان امور مالیا فرزندان نمایهمسر و 

. دیاقدام نماییقضا

) 209تا 203(مواد -میمستقمالیات هاي فصل هشتم از باب چهارم قانون د) 
گاه به د اخذ گردد. هریرسیابالغ و در نسخه ثانيد به شخص مؤدیبایبه طور کلیاتیاوراق مال-203ماده 

ا یاز بستگان یکیا محل کار او به ید در محل سکونت یبایاتیمالدا نشود اوراقیپیدسترسيخود مؤد
ت یز اهمیتمين اشخاص برایاين که بنظر مأمور ابالغ سن ظاهریگردد مشروط بر ان او ابالغیمستخدم

.نباشددارد تعارض منفعتیافت میکه اوراق را دریو شخصين مؤدیبوده و بیمورد ابالغ کافاوراق

ها استنکاف ن او از گرفتن برگیمستخدمایبستگان يا در صورت عدم حضور ویيگاه مؤدهر-1تبصره 
د امتناع آنان از گرفتن ینباشند مأمور ابالغ بامحل ک از اشخاص مذکور دریچ یکه هیا در صورتیند ینما

د نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل یدر محل در هر دو نسخه قا عدم حضور اشخاص فوق رایاوراق 
خ الصاق یو تاریتلقیب فوق ابالغ شده، قانونیکه به ترتیاتید. اوراق مالیالصاق نمايا محل کار مؤدیسکونت 

. شودیممحسوب يؤدخ ابالغ به میتار
استفاده یاز خدمات پست سفارشیاتیابالغ اوراق ماليتواند برایکشور میاتیسازمان امور مال-2تبصره 

ن او در محل ابالغ و در نسخه یا بستگان و مستخدمیيرا به شخص مؤدیاتید اوراق مالید. مأمور پست باینما
ن موضوع یشده از گرفتن اوراق امتناع کنند، مأمور پست اادیا اشخاص یيد اخذ کند و چنانچه مؤدیرسیثان

یاتیکند و نسخه اول را به اداره مالین شده الصاق مییتعید و نسخه دوم را به نشانیرا در نسخ اوراق مذکور ق
،خ مراجعهید تاریاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قیک از اشخاص یچ یدهد. هرگاه هیعودت م

د و نسخه دوم را به یرا در اوراق مذکور ق»خ مجددًاً مراجعه خواهد شدین تاریپانزده روز پس از اعبارت «
در صورت عدم يدهد. مأمور پست در مراجعه بعدیکند و نسخه اول را عودت مین شده الصاق مییتعینشان

کند و نسخه یده الصاق من شییتعید و نسخه دوم را به نشانیل اوراق قین امر را در ذیحضور اشخاص فوق ا
خ الصاق، ابالغ شده یاز تارشوندیب الصاق مین ترتیکه بدیاوراقدهد.یعودت میاتیاول را به اداره مال

. شودیممحسوب
د. یح و امضاء نمایتصریاتیر را در نسخه اول و دوم اوراق مالید مراتب زیمأمور ابالغ با-204ماده 

. به حروف و عددن روز و ماه و سالییتعخ ابالغ با یمحل و تار-الف



. دارديبا مؤدیچه نسبتنکهین اییکه اوراق به او ابالغ شده با تعینام کس-ب

. ن قانونی) ا203(تبصره ماده کامل آنان در موردینام و مشخصات گواهان با نشان-ج

س ید به رئیبایاتیباشد، اوراق مالوابسته به دولت ا مؤسساتییاز ادارات دولتیکیياگر مؤد-205ماده 
. ا موسسه ابالغ گرددیاداره س دفتر آنیا رئیس یا قائم مقام رئی

ا اشخاصیر ید به مدیبایاتیباشد، اوراق مالیر اشخاص حقوقیا ساییشرکت تجارتياگر مؤد-206ماده 
. ابالغ شودکه از طرف شرکت حق امضاء دارنديگرید

یر اشخاص حقوقیو سايتجاريشرکت هاآن در موردتبصره ن قانون و ی) ا203(ماده مقررات -تبصره 
.استيمجرزین

یمعرفیاتیا محل ابالغ اوراق مالیسکونت ایرا به عنوان محل کار یمحليکه مؤديدر موارد-207ماده 
ابالغ شود يسکونت مؤدا یبه عنوان محل کار یدر محلیاتیمالکه اوراقین مورد در صورتیر ایکند و در غ

یراد نکرده باشد، مادامیاین نشانین موضوع بوده و به ایاز اياز اطالع مؤدیحاکيل و اثریو در پرونده دل
ح یو صحیقانون،یبه همان نشانیاتیا کار اعالم نکند، ابالغ اوراق مالیبه عنوان محل سکونت يگریمحل دکه

.است

راالنتشاریک نوبت در روزنامه کثییاتیدر دست نباشد اورا ق ماليمؤدیکه نشانيدر موارد-208ماده 
ن محل یترکیراالنتشار نزدیمحل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیاتیاداره امور مالحوزه

در حکم ین آگهی. اشودیمیر االنتشار مرکز آگهیکثياز روزنامه هایکیاییاتیحوزه اداره امور مالبه
.محسوب خواهد شديابالغبه مؤد

فیبر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلد عالوهیابالغ شده بایاتیدر متن اوراق مال-1تبصره 
. باشددرج شدهيمؤدیقانون

ن قانون مشخص نباشد اوراقی) ا207(ماده طبق آنهایات مستغالت که نشانیان مالیدر مورد مؤد-2تبصره 
ات آن مورد مطالبه است یکه مالیقانون به محل مستغلنی) ا203(تبصره ماده ب مذکور در یبه ترتیاتیمال

. ابالغ خواهد شد



ده استین قانون مقرر گردیکه در ايراجع به ابالغ، جز در مواردیمدنین دادرسیمقررات آئ-209ماده 
. شداجرا خواهدیاتیدر مورد ابالغ اوراق مال

)218تا 210(مواد -میمستقمالیات هاي فصل نهم از باب چهارم قانون )ه

د یپرداخت ننمایخ ابالغ برگ قطعیروز از تارشده خود را ظرف دهیات قطعیماليهر گاه مؤد-210ماده 
خود رایه بدهیخ ابالغ کلیک ماه از تاریکند ظرف یاو ابالغ مبهیبه موجب برگ اجرائیاتیاداره امور مال

. بدهدیاتیآن را به اداره امور مالب پرداختیا ترتیبپردازد 

، مبلغ پرداخت یاتی، سال مالیبدهیص قطعیات، مدارك تشخید نوع و مبلغ مالیبایدر برگ اجرائ-1تبصره 
. گرددمه متعلق درجیو جریشده قبل

اتیبه عنوان مالیمیا ترازنامه تسلیاظهارنامه مذکور دريات مورد قبول مؤدیآن قسمت از مال-2تبصره 
. قابل وصول استیاجرائاتیق عملیو از طرشودیمیتلقیقطع

ا یات مورد مطالبه را کال پرداخت نکندیمقرر مالدر موعدیپس از ابالغ برگ اجرائيهر گاه مؤد-211ماده 
م متعلق به اضافه یاعم از اصل و جرايمؤدیندهد به اندازه بدهیاتیمالرا به اداره امورب پرداخت آنیترت

ف ویف خواهد شد. صدور دستور توقیتوقير منقول و مطالبات مؤدیا غیاز اموال منقول یده درصد بده
. باشدیمیاتیات اداره امور مالیآن به عهده اجرائياجرادستور

:ر ممنوع استیف اموال زیتوق-212ماده 

. فهیو وظیران و سه چهارم حقوق بازنشستگیحقوق حقوق بگدو سوم-1
نیو افراد تحت تکفل او الزم است و همچنيمؤديرفع حوائج ضروريکه برایاء و لوازمیلباس و اش-2

.يمؤدآذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه
.الزم استيمؤدشت ین حداقل معیتاميل کسب که برایو وسایو صنعتيابزار و آالت کشاورز-3
.محل سکونت به قدر متعارف-4

بوده يمؤدیاتیمالیزان بدهیزائد بر مشودیمف در نظر گرفتهیتوقيکه برایگاه ارزش مالهر-1تبصره 
اموالين که مؤدیمگر اشودیمفروخته خواهد شد و مازاد مسترد ف ویک نباشد، تمام مال توقیو قابل تفک

.دینمایزان فوق معرفیممعادليگریبالمعارض د



اه عادتت آنچیند، از اثاث البینمایمیزندگک خانهین باشد که در یاز زوجیکیيهر گاه مؤد-2تبصره 
ب فوقیشود مگر آن که خالف ترتیه متعلق به شوهر شناخته میبقمورد استفاده زنان است متعلق به زن و

.معلوم شود

ل ید موجب تعطینبایات اجرائیدر مدت عملیو صنعتياعم از کشاورزيدیتوليف واحدهایتوق-3تبصره 
. گردديدیواحد تول

تواند یميمؤدیبه عمل خواهد آمد ولیاتیاداره امور مالابیله ارزیف بوسیاموال مورد توقیابیارز-213ماده 
که تقاضا کنديگستردادیطبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمیابیع حق الزحمه ارزیبا تود

. دیبه عمل آیاب رسمیله ارزیوساموالیابیارز

ر یغف اعم از منقول ویده و فروش اموال مورد توقیمزاحراج ویه اقدامات الزم مربوط به آگهیکل-214ماده 
که یر منقول در صورتیباشد. در مورد فروش اموال غیمیاتیاداره امور مالاتیمنقول به عهده مسئول اجرائ

امور ات ادارهیسند حاضر نشود مسئول اجرائيامضايدار، مالک براین خرییفات مقرر و تعیتشرپس از انجام
ثبت دار خواهد کرد و ادارهیانتقال ملک به نام خريبه استناد مدارك مربوط از اداره ثبت محل تقاضایاتیمال

.آن استياسناد و امالك مکلف به اجرا

بدون (که نوبت دوم آنیکه پس از دو نوبت آگهیف شده در صورتیر منقول توقیمورد اموال غدر -215ماده 
تواند مطابقیکشور میاتیدا نشود سازمان امور مالیآن پيبرايداریشود) خریمیمت آگهیحداقل ق

ف تملکیوقنه متعلقه از مال مورد تیبه عالوه هزيمؤدیمعادل کل بدهيدادگستریکارشناس رسمیابیارز
. دیمنظور نمايمؤدیآن را به حساب بدهيو بها

حاضر ،يگریا دیکشور و یاتیبه نام سازمان امور مالقبل از انتقال مال مذکوريکه مؤدیدر صورت-1تبصره 
و یبه اضافه ده درصد بدهيمؤدیافت بدهیکشور با دریاتیامور مالخود باشد سازمانیبه پرداخت بده

. دینمایف میاز ملک مزبور رفع توقمتعلقهينه هایهز

جهت فروشیکشور درآمده باشد اگر آمادگیاتیکه مال به تملک سازمان امور مالیدر صورت-2تبصره 
.استيت با مؤدیاولويمساوطید در شرایدرخواست نمايداشته باشد و مؤد

اعم ازیراجع به مطالبات دولت از اشخاصیاجرائاز اقداماتیات ناشیبه شکایدگیمرجع رس-216ماده 
یاتیات حل اختالف مالیهباشدیمها قابل مطالبه و وصول اتیمالیکه طبق مقررات اجرائیا حقوقییقیحق



یصادره قطعيصادر خواهد شد. رايو رایدگیت و خارج از نوبت رسیمزبور به فوراتیخواهد بود. به شکا
. االجراء استو الزم

ات قبل از ین باشد که وصول مالیاز ایت حاکیکه شکایم در صورتیمستقمالیات هاي در مورد -1تبصره 
ت را وارد دانست ضمن صدور یشکایاتیات حل اختالف مالیهت، به موقع اجرا گذارده شده است هرگاهیقطع

يات مؤدیمشمول مالا نسبت به درآمد یو اقدام الزم صادر یدگیمورد قرار رسه حسبیبه بطالن اجرائيرا
.استیات حل اختالف قطعیصادره از هيصادر خواهد کرد. رايراویدگیرس

ات ین جهت باشد که مطالبه مالیاز ایاجرائتیم هر گاه شکایر مستقیغمالیات هاي در مورد -2تبصره 
ات مزبور در یهيخواهد بود و رایاتیات حل اختالف مالیهزیت نین شکایبه ایدگیست مرجع رسینیقانون

يدات دولت و بهایم قاچاق اموال موضوع عایشامل جراتبصره ن ی. مفاد ااالجراء استو الزمین باره قطعیا
در م که طبق مقررات مخصوص به خودیر مستقیغمالیات هاي ز آن دسته از ین رفته و نیقاچاق از بمال

.د حل و فصل شود نخواهد بودیبامراجع خاص

و اتیکه بابت مالیک درصد از وجوهیشود که یماجازه دادهییو دارايبه وزارت امور اقتصاد-217ماده 
) در حساب مخصوصیدولتيات بردرآمد شرکتهایماليباستثنا(گرددیمن قانون وصول یم موضوع ایجرا

ق کارکنان یو تشویو حسابرسیاتیت کارمندان در امور مالیمورد آموزش و تربدر خزانه منظور نموده و در
بهید. وجوه پرداختیدارند خرج نمایا میمبذول داشته و يت موثریات فعالیدر امر وصول مالکهیکسانو

ت. وزارت اموراسیر مستثنیه مقررات مغایات و کلیاز شمول مالیبه عنوان پاداش وصولماده ن یاستناد ا
یات وصولیع مالیات و توزیمالزان وصولیاز میموظف است که در هر شش ماه گزارشیو دارائياقتصاد

میتقدیاسالميمجلس شورایو دارائياقتصادروون امیسین طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیب
. دینما

ویو دارائيامور اقتصادوزارتخانه هاي ات توسطین نامه مربوط به قسمت وصول مالیآئ-218ماده 
.به موقع اجراء گذارده خواهد شدیدارائويامور اقتصادب و توسط وزارتیتصويدادگستر

میمستقمالیات هاي قانون 219ماده ) و
یاتین قانون به سازمان امور مالیات موضوع ایات، مطالبه و وصول مالیص درآمد مشمول مالیو تشخییشناسا

وی، اجتماعيتوسعه اقتصادقانون برنامه سوم )59ف) ماده (که به موجب بند (الشودیمکشور محول 
ارات ویو استفاده از اختفیده است. نحوه انجام دادن تکالیجاد گردیران ایایاسالميجمهوریفرهنگ

احکاميبات اجراین ترتیو همچنیاتیو اداره امور مالیاتیمالک از مأمورانیهر يهاتیاز صالحيبرخوردار



ن یب ایخواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويانامهنیین قانون به موجب آیمقرر در ا
د. یخواهد رسییو داراير امور اقتصادیب وزیکشور، به تصویاتیشنهاد سازمان امور مالیقانون به پ

باتیها، ترتن ماده، از روشین نامه موضوع اییب آیتواند تا تصویکشور میاتیسازمان امور مال-تبصره 
د. یاستفاده نمايبه عنوان مقررات مجریقبلیشغلن یو عناوییاجرا

م یمستقمالیات هاي قانون 233یال230مواد )ز
اشخاص ل درآمد نزدیاز تحصیکه مدارك و اسناد حاکيدر موارد-میمستقمالیات هاي قانون 230ماده 

مکلفاند بامراجعه و ن قانون موجود باشد اشخاص ثالثی) ا231(ماده اشخاص مذکور در يثالث به استثنا
ا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطالعات مربوطبه درآمد ین اصل ی، دفاتر و همچنیاتیمطالبه اداره امور مال

دولت شود به متوجهیانین استنکاف آنها زیکه در اثر ایا مشخصات او را ارائه دهند و گرنه در صورتیيمؤد
ان وارده به یزنییشد. مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعان وارده به دولت محکوم خواهندیجبران ز

یدگیموضوع رسو خارج از نوبت بهیاتیمالیانتظامیاست که با اعالم دادستانییدولت مراجع صالحه قضا
خواهند نمود. 

سازمان ،یاتیدر موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارك مورد درخواست اداره امور مال-تبصره 
مدارك کل کشور مکلف به ارائه اسناد ویق دادستانیتواند اشخاص ثالث را از طریکشور میاتیامور مال

نخواهد بود. یاتیموضوع مانع از اقدامات اداره امور مالییب قضاید. تعقیمذکور بنما

وزارتخانه ها، مؤسساتزکتباً ایاتیکه ادارات امور ماليدر موارد-میمستقمالیات هاي قانون 231ماده 
یعمومير مؤسسات و نهادهایساوشهرداري هاو یانقالب اسالميو نهادهایدولتي، شرکتهایدولت

بخواهند مراجع مذکور مکلفنديمعامالت و درآمد مؤدت وینه فعالیاطالعات و اسناد الزم را در زمیردولتیغ
نکه مسئول امریار آنان بگذارند مگر ایالزم را در اختهر گونه اطالعاتشده اسناد مربوط ویرونوشت گواه

اموررید وزییر مسئول و تأین صورت با موافقت وزید که در ایمخالف مصالح مملکت اعالم نماابراز آن را
یامر با اعالم دادستانن صورت به تخلف مسئولیر ایو در غشودیمياز ابراز آن خودداریو دارائياقتصاد
حسب مورد به مجازات مناسب محکومویدگیخارج از نوبت رسیدر مراجع صالحه قضائیاتیمالیانتظام

است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالفیمقامات قضائکه نزدیدر مورد اسناد و اطالعاتیخواهد شد. ول
.موافقت دادستان کل کشور خواهد بودمصلحت بدانند، ارائه آن منوط به



کشور اسناد و اطالعاتیاتی، سازمان امور مالیر بانکیغياعتبارموسسه هايها و مورد بانکدر -تبصره
يهاها و موسسهمطالبه خواهد کرد و بانکییو دارايامور اقتصادریق وزیرا از طريمربوط به درآمد مؤد

.ندیاقدام نماییو داراير امور اقتصادیموظفند حسب نظر وزیر بانکیغياعتبار

را که ضمنید اطالعاتیبایاتیر مراجع مالیو سایاتیاداره امور مال-میمستقمالیات هاي قانون 232ماده 
ص درآمد یآن جز در امر تشخيو از افشایآورند محرمانه تلقیبدست ميمؤدیاتیبه امور مالیدگیرس
با آنهایطبق قانون مجازات اسالمند و در صورت افشا ینماياز خودداریحد نرربط دیات نزد مراجع ذیومال

.رفتار خواهد شد

خود بهيهایدگیضمن رسیاتیکه اداره امور مالیدر صورت-قانون مالیات هاي مستقیم233ماده 
ب به دادستانیتعقيمراتب را بران قانون برخورد نمودند مکلفندی) ا201(ماده موضوع يمؤدیاتیتخلفات مال

. گزارش دهندیاتیمالیانتظام

) 251تا 244ح) فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات هاي مستقیم (مواد 
قانون مرجع ن یکه ضمن مقررات ايدر مواردجزیاتیماليه اختالف هایبه کلیدگیمرجع رس-244ماده 

شرح از سه نفر بهیاتیات حل اختالف مالی. هر هی استاتیمالات حل اختالفیشده، هینیش بیپيگرید
: شدل خواهدیر تشکیز

. یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور-1
قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستانها یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته. در صورتی که-2

قضائیه درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه مراکز استان ها وجود نداشته باشد بنا بهیا
. هیات معرفی خواهد نمودقاضی شاغل را براي عضویتیک نفر

یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامعیک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن-3
اسالمی شهر به انتخاب مؤدي در صورتی که برگ تشخیص هاي صنفی یا شورايحرفه اي یا تشکل

یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدي نی شده باشد وابالغ قانومالیات
ننماید سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مؤدي یا موضوع مالیات مورد اعالمانتخاب خود را

. نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرداز بینرسیدگی

مزبور بايات هایهياست و راینفر رسمبا حضور سهیاتیتالف مالحل اخيات هایجلسات ه-1تبصره 
. د گرددیقيد در متن رایت باینظر اقلیو الزم االجرا است، ولیت آراء قطعیاکثر



ات ها به عهده سازمانیل جلسات هیت تشکیمسئولویاتیحل اختالف ماليهااتیاداره امور ه-2تبصره 
که بنا بهيان نامهییحل اختالف بر اساس آيات هایاعضاء هباشد و حق الزحمهیکشور میاتیامور مال

کهيد از محل اعتباریخواهد رسییو داراير امور اقتصادیب وزیکشور به تصویاتیمالشنهاد سازمان اموریپ
.بودشود قابل پرداخت خواهدیمینیش بین منظور در بودجه سازمان مذکور پیهمبه

ين کارمندان سازمان مذکور که دارایاز باتیکشور عضو هیاتیندگان سازمان امور مالینما-245ماده 
یاتیاشتغال داشته و در امر مالیاتیسال آن را در امور مالحداقل ده سال سابقه خدمت بوده و الاقل شش

. خواهند شدو مطلع باشند انتخابریبص

ندهیا نمایيهر پرونده، جهت حضور مؤددر موردیاتیات حل اختالف مالیهیدگیوقت رس-246ماده 
ل جلسهیخ ابالغ و روز تشکید به آنها ابالغ گردد. فاصله تاریبایاتینده اداره امور مالیز اعزام نمایو نيمؤد

.و موافقت واحد مربوطيده روز باشد مگر به در خواست مؤدد کم تر ازیات نبایه

ات و یهیدگیمربوط مانع از رسیاتیاداره امور مالندهیز نمایو نينده مؤدیا نمایيعدم حضور مؤد-هتبصر
.نخواهد بوديصدور را

نکه ظرف مدتیو الزم االجراء است. مگر ایقطعيبدویاتیحل اختالف ماليهاأتیآراء ه*-247هماد
از طرف مأموران،يآن به مؤدين قانون و تبصره های) ا203(ماده بر اساس يخ ابالغ رأیست روز از تاریب

أتیبه هیدگین صورت پرونده جهت رسیرد که در ایقرار گین مورد اعتراض کتبآيا مؤدیمربوط یاتیمال
و الزمید نظر قطعیتجدیاتیأت حل اختالف مالیهيد نظر احاله خواهد شد. رأیتجدیاتیحل اختالف مال

باشد. یاالجراء م
ات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض یمکلف است مقدار مالیاتیماليمؤد-1تبصره 

م کند. یرا در مدت مقرر تسلخود
نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر الد قبینبایاتیحل اختالف ماليهاأتیندگان عضو هینما-2تبصره 
داده باشند. يرأایداشته 

یخواهرد نظین مورد اعتراض تجدیاز طرفیکیياز سويبدوأتیصادره هيکه رأیدر صورت-3تبصره 
صادر خواهد شد. يو رأیدگیآن طرف رسيد نظر فقط به ادعایقرار گرفته باشد در مرحله تجد

یاتیأت حل اختالف مالیهيکه رأيبه استثناء مواردیاتیحل اختالف ماليأتهایهیآراء قطع-4تبصره 
ن قانون قابل ی) ا251(ماده ابد برابر مقررات ییت میمربوط قطعیاتیمأمور مالایيبا عدم اعتراض مؤديبدو
خواهد بود. یاتیمالیعاليدر شورایدگیو رستیشکا



حل اختالفيأتهایاز آراء هیاتیان مالیمؤدیت کتبیکشور اجازه دارد شکایاتیسازمان امور مال-5تبصره 
ک یم شده است را یربط تسلیذیاتیبه مرجع مالیکه در مهلت قانونماده ن یب ایخ تصویصادره تا تاریاتیمال

د. یاحاله نمایمقتضيو صدور رأیدگید نظر به منظور رسیتجدیاتیحل اختالف ماليأتهایبار به ه

در مواردي که شکایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیأتهاي بدوي از طرف هیأت حل اختالف مالیاتی -6تبصره 
نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأتهاي تجدید نظر از طرف شعب شوراي عالی مالیاتی مردودتجدید 

) تفاوت مالیات موضوع رأي مورد شکایت و مالیات ابرازي 1%اعالم شود، براي هر مرحله معادل یک درصد (
آن خواهد بود.مؤدي در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مؤدي مکلف به پرداخت

مندرج در 20/2/1388، مصوب آن) به قانون مالیات هاي مستقیم و اصالحات بعدي247به موجب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده ( *
می باشد. االجراءالزم13/4/1388خ تبصره هاي آن الحاق شده است و که از تاریو247ماده 28/3/1388مورخ 18726روزنامه رسمی شماره 

اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض متضمنیستیبایاتیات حل اختالف مالیهيرا-248ماده 
ات در یل آن توسط هیات، جهات و دالیدرآمد مشمول ماللیم به تعدیبوده و در صورت اتخاذ تصميمؤد

د شود.یقيمتن را
د و در یقيات را در متن رایمحاسبات مالمکلفند مأخذ موردیاتیحل اختالف مالياتهایه-249ماده 
مربوط به موضوع یاتیا اداره امور مالیيدرخواست مؤدکرده باشند، بایکه در محاسبه اشتباهیصورت

.کنندرا اصالحيو رایدگیرس

ص اداره یکه تشخن یا ایات را رد و یص مالیتشخبرگیاتیات حل اختالف مالیکه هيدر موارد-250ماده 
اتیص مالیخود را به انضمام رونوشت برگ تشخياز رايانسخهد مکلف استیل نمایرا تعدیاتیامور مال

ب متخلفیارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیاتیمالیانتظامنزد دادستانیدگیجهت رس
. دینمااقدام

م که در مرجع یر مستقیغمالیات هاي قانون و نیموضوع ایقطعمالیات هاي در مورد -مکرر251ماده 
ياز طرف مؤدیات مستندا به مدارك و دالئل کافیعادالنه بودن مالریغيقابل طرح نباشد و به ادعايگرید

از مرکبیاتیتواند پرونده امر را به هیمیو دارائير امور اقتصادیشود وزیدگید رسیتجديو تقاضاتیشکا
. دیارجاع نمایدگیانتخاب خود جهت رسسه نفر به

تا 1368نسبت به عملکرد سنوات ماده ن یباشد حکم ایو الزم االجرا میقطعت آراءیات به اکثریهيرا
.بودخواهديز جاریه نین اصالحیب ایخ تصویتار



2پیوست شماره 

متن مواد ارجاعی قانون امور گمرکی

افزودهمندرج در قانون مالیات بر ارزش 

يکااليگانه برایبيدولت با کشورهایبازرگانيهاهرگاه ضمن موافقتنامه-) قانون امور گمرکی6ماده (

ن بشود یاست معن قانون مقرریمه ایر از آنچه که در جدول تعرفه ضمیغيبه مأخذیحقوق گمرکینیمع
ن شده ییآن کاال مطابق مأخذ تعیباشد حقوق گمرکیمیمزبور به قوت خود باقموافقتنامه هايمادام که 

ن قانون یمه اینکه در تعرفه ضمیگردد مگر ایافت میدرط مقرر در آنهایت شرایها و با رعادر موافقتنامه
بخشوده شده باشد. یا از حقوق گمرکیرد و یگبه آن تعلقيکمتریحقوق گمرک

معافیت هاي مذکور در جدول تعرفه پیوست این قانون و عالوه بر معافیت-) قانون امور گمرکی37ماده (
بموجب قوانین خاص یا بر طبق قراردادهاي مصوب مجلس برقرار شده در موارد زیر نیزدیگري کههاي

می باشد ولی هزینه گمرکی باید کاالي وارده از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض معاف
پرداخت شود.

همراهان آنها؛ پادشاهان و روساي کشورهاي خارجی وکاالي متعلق به -1
خارجی و اشیاء و کاالي مورد استفاده اشیاء و کاالي مورد استفاده رسمی مأموریت هاي سیاسیالف:-2

حدود مقررات کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک خارجی و بستگان آنها درمأمورین سیاسی
معامله متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرك ایران در و به شرط1961آوریل 18مورخ 

هر مورد؛ 
اء مورد استفاده سرکنسولیو اشیخارجیکنسوليتهایمأموریمورد استفاده رسميو کاالاءیاشب:

به سمت خ استقرار آنهایمدت نه ماه از تاریمشروط بر آنکه طیاران رسمیها و کنسولو کنسولها
امور خارجه و گمرك ص وزارتیت معامله متقابل و با تشخیران وارد شده باشد و بشرط رعایمزبور در ا

ران در هر مورد؛ یا

ان دوره خدمت مأموران ین بند به شرط معامله متقابل تا پایاموضوعیکنسولیگمرکيت هایمعاف-هتبصر
د است. یقابل تمدرانیدر ایخارجیکنسول



وابسته به یمؤسسات تخصصسازمان ملل متحد ويهایندگینمایمورد استفاده رسميا و کاالیاش:ج

ران در حدود یمأمور خدمت در ااء مورد استفاده کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحدیآن و اش
سازمان ملل يهاتیا و مصونیمزاه مربوط ب(Convention)ون یمقررات مندرج در کنوانس

ران در هر مورد؛ یاص وزارت امور خارجه و گمركیبا تشخ1946هیفور13متحد مورخ 

و یو علميو اقتصادیفنيهاکمککه از محلیمورد استفاده کارشناسان خارجياء و کاالیاشد:

ن نامه یکه در آئیشوند برابر مقرراتیاعزام مرانیبه این المللیو مؤسسات بیممالک خارجیفرهنگ
ینیش بیمجلس پیون دارائیسیکم1345ر ماه یت23مصوب یکارشناسان خارجمعافیت هايا و یمزا

ران در هر مورد؛ یخارجه و گمرك اص وزارت اموریشده است با تشخ

کاالي ترانزیت خارجی، مرجوعی، انتقالی ، کابوتاژ و واردات موقت همچنین صادرات کشور از پرداخت -4

بخشوده است ولی مشمول پرداخت هزینه هاي گمرکی و سود بازرگانی و عوارض حقوق گمرکی
تعیین می شرایط و مقررات و تشریفات ورود و خروج این گونه کاال در آئین نامه گمرکی.بودخواهد
شود؛

همراه مسافر در صورتی که جنبه اسباب سفر و اشیاء شخصی مستعملن قسمت (استثناء ایه لغو شده ب-5

کلی)؛تجاري نداشته باشد بطور 

اشیاي شخصی مستعمل ایرانیان مقیم خارجه اعم از مسافر با گذرنامه عادي، خدمت و یالوازم خانه و-6
لوازم ماه آخر آن متوالی باشد وسیاسی که مدت اقامت آنان در خارج یکسال یا بیشتر بوده و شش

:بر اینکهمشروطخانه و اشیاء مستعمل اتباع خارجه که براي اقامت به ایران وارد می شوند
از ورود مسافر به تا نه ماه بعدماه قبللوازم و اشیاي مزبور از کشور محل اقامت مسافر حمل و یک-الف

کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکیگمرك برسد مگر در موارد فرس ماژور، به تشخیص
.به تجاري نداشته باشدشئون، اجتماعی آنان مناسب بوده و جنلوازم و اشیاي مزبور با وضع و-ب
قبل از آن از چنین معافیتی استفاده نکرده باشند؛ ظرف مدت پنج سال-ج

که یشوند در صورتیشتر بخارج اعزام میا بیکساله و یت یانجام مأموريبراکارمندان دولت که-1تبصره 
مذکور در سال توقفک یک ساله از خارج احضار شوند مشمول شرط مدت یت و توقف یان مأموریپاقبل از

ن بند نخواهند بود؛ یا



است که عرفا فقط مورد استفاده یائین قانون اشیامذکور دریاء و لوازم شخصیمنظور از اش-2تبصره 

اء هنگام یاست که عرفا مورد استفاده خانواده صاحب آن اشیائیلوازم خانه اشرد و منظور ازیصاحب آن قرار گ
ک محل باشد؛ یاقامت در

ند؛ یآیران میکه به ایانیان و خارجیرانیا حرفه ایمربوط به کار یفزار دستآالت و ا-7
شوند با ارائه یخارجه فوت ميکه در کشورهایانیرانیو اثاثه منزل و افزار کار مستعمل ایاء شخصیاش-8

مقامات ا یران یایاسالميدولت جمهوریکنسولنیاز طرف مأموریمیر که تنظیتحریگواه
يدولت جمهورین کنسولیکه مأموريامور خارجه در مواردص وزارتیبه تشخ(یتدار محلیصالح
ر ترکه مزبور حداکثر ظرف شش یتحرینکه گواهیدر کشور محل فوق نباشند) مشروط بر ایاسالم

م شده باشد. یتنظماه بعد از فوت
ه نخواهد بود. ینقلطیوساشاملماده ن یا8تا 5يموضوع بندهايت هایمعاف-هتبصر

ها، دانشگاهها و مؤسسات يدولت، شهرداربهیکه از طرف دولتها، اشخاص و مؤسسات خارجیائیهدا-9

، ه، بقاع متبرکهیعلميعام المنفعه، حوزه هاه ویری، مؤسسات خیقاتیو مراکز تحقیآموزش عال
ا ییبودن اعم از کليرتجاریشود، بشرط غیبخش داده مییرهايهاو سازمانیانقالبينهادها

. یجزئ

ند مشمول ینمایماقدام به ورود و صدور کااليکه بطور تجاریدولتيشرکتها، مؤسسات و سازمانها-هتبصر
گردند.ین بند نمیا

ا ینکه قبال به خارج از کشور برده شده و یران اعم از ایفرهنگ و تمدن اراثیمربوط به میباستانيایاش-12

. ید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمییص و تایده باشد، با تشخکشور بدست آمدر خارج از

و کتابخانه ها و يهنرویفرهنگيهاشگاهیها و موزه ها و نماویل آرشیکه به منظور تشکیائیاش-13
له وزارت یبوسیو مرمت آثار باستانریو تعميو هنریو مبادالت فرهنگيو هنريو بصریآموزش سمع

شود. یوارد کشور میفرهنگ و ارشاد اسالم
يل موزه هایتکمایجاد و یاير کشورها که برایو تمدن سایراث فرهنگیقه مربوط به میعتيایاش-14

. ید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمییص و تایوارد کشور شود به تشخیعموم

همانند مربوط يهاگاههین قرقره و تکیوارده همچنيکاالیرونیبیمتعارفيو لفاف هايعادظروف -15

و به صورت ورود موقت به منظور امکان د منظور شدهیاهه خریوارده که ارزش آنها جداگانه در سيبه کاال



2ماده ت یبا رعاشودینا بازگشت داده میبه هر علت عصادر شده کهيکاالشود.یاعاده بخارج اظهار م
. 1345مصوب یداخليکارخانه هاینیه مصنوعات ماشیاولموادیقانون استرداد حقوق گمرک

ه در ورود و خروج از کشور. یط نقلیوسایمصرفمقدار سوخت و روغن-16

گردند. یف باز میور وارد شده و پس از تعلا به کشیف از کشور خارج و یتعليکه برایینتاج دامها-17
مربوط. (Convention)ونیت کنوانسیبها با رعایبيتجارينمونه ها-18

یمران اعطاءیارسما باتباعین المللیبیکه از طرف دولت ها و مؤسسات خارجییهامدال و نشان-19
شود. 
که طبق قانون قابل ورود باشد از لحاظ 14،13،12،11،10،9،8،7،6،5،2،1يبندهاموضوعيکاال-هتبصر
.صادرات و واردات نخواهد بودیت مشمول مقررات عمومیو محدوتیممنوع

3پیوست شماره 

متن مواد ارجاعی قانون ساماندهی مبادالت مرزي

مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده

ن قانون که شامل یاياقالم قابل ورود در اجرا-سقف8/7/1384مصوب قانون مبادالت مرزي 8ماده 
گردد. مشمول ین مییتعینان است و توسط وزارت بازرگانیمرزنشيازهایو نیشتیاز مصارف معیبخش
ر یغيکاالهاي) و برا100%صد (در) تا صدی(ارزاق عمومیخوراکيکاالهايبرايف حقوق ورودیتخف

ران خواهد بود. یات وزیب هیت منطقه پس از تصوی) متناسب با محروم50%تا پنجاه درصد (یخوراک

در ورود این کاالها، رعایت قوانین و مقررات بهداشتی و قرنطینه اي الزامی است. -1تبصره 

واردات کاالهاي موضوع این قانون، مشمول هیچ نوع عوارض و اخذ ما به التفاوت نمی شود. -2تبصره 

4پیوست شماره 

متن مواد ارجاعی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده



اجازه یبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک-قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت24ماده 
، یدنیآشام،یو ساخت دارو، مواد خوراکد و اصالح مجوز ورود یصدور و تمديرا در ازایشود وجوهیداده م

آنها، ین فنیولمسئيو صدور پروانه برایزات پزشکیآنها و تجهيبنده و بستهیمواد اولیو بهداشتیشیآرا
درمانگاه، ،مارستانیآنها اعم از بیفنمسئولینو ید پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشکیصدور و تمد

، یم و موقت پزشکیدايها، صدور پروانهیو مؤسسات وابسته به حرف پزشک، داروخانهيولوژیشگاه، رادیآزما
یشی، آراییمواد غذا،يداروسازيهاد پروانه کارخانهیصدور و اصالح و تمدییو مامای، دندانپزشکيداروساز

شگاهیشات مربوط به آزمایآزمايشگاه، اجرایو آزمایو دندانپزشکیزات و ملزومات پزشکیو تجهیو بهداشت
ی، بهداشتیدنی، آشامیخوراک،ییو دارویشگاهیها و مواد آزماش فرآوردهیو حق آزمایص طبیتشخيها
و فرآوردهیو دندانپزشکیها و ملزومات پزشکزات و دستگاهیانواع تجهیفیک و کنترل کیولوژیو بیشیآرا
یمارستان و مراکز بهداشتیس بیتأسها و صدور پروانه ک ساخت داخل، استاندارد نمودن نقشهیولوژیبيها

شنهاد یکه به پییهاتعرفهيفه بر مبناینه مشموالن وظیو معایپزشکیعالينات شورایو معایو درمان
أت یب هیکشور به تصويزیرت و برنامهیرید سازمان مدییو تأیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

د. معادل یز نمایوارین بودجه سنواتیقوانیاختصاصيدرآمدهاافت و به حساب یرسد از آنها دریران میوز
ار یدر اختین بودجه سنواتیقوانیکل از محل اعتبار درآمد اختصاصيدارز به خزانهیمبالغ مزبور پس از وار

موظف است یرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیگیقرار میوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک
و خدمات یعلوم پزشکيهاار دانشگاهیق ابالغ اعتبار در اختیرا حسب مورد از طريزیوارمعادل وجه 

نه گردد. ین و مقررات مربوط هزیربط قرار دهد تا طبق قوانیذيو واحدهایو درمانیبهداشت

یکشور موظف است پس از بررسیستیسازمان بهز-قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت26ماده 
د: یت صادر نمایر پروانه فعالیت در امور زیان فعالیمتقاضيبرایکارشناسيها

تأسیس مهدهاي کودك. -1
سرپرست و خیابانی. روزي کودکان بیتأسیس مراکز نگهداري شبانه-2
تأسیس خانه سالمت دختران و زنان. -3
ها و مراکز خدمات بهزیستی. تأسیس مجتمع-4
هاي مددکاري اجتماعی. تأسیس کلینیک و اورژانس-5
تأسیس مراکز خدمات مشاورهاي اجتماعی. -6
تأسیس مراکز توانبخشی معلولین. -7
آموزي معلولین. تأسیس مراکز حرفه-8
تأسیس مراکز توانبخشی و نگهداري سالمندان. -9
تأسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن. -10



تأسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک. -11
راکز درمانی و بازتوانی معتادین. تأسیس م-12
ها و مؤسسات غیر دولتی و خیریه که در راستاي اهداف سازمان بهزیستی کشور تأسیس انجمن-13

نمایند. فعالیت می

هایی که جنبه انتفاعی دارند بر سازمان مذکور مجاز است در مقابل صدور پروانه براي آن تعداد از فعالیت
ان بهزیستی کشور تعیین و به تصویب هیأت وزیران میرسد، وجوهی را به اي که توسط سازماساس تعرفه

داري کل) عنوان هزینه صدور یا تمدید پروانه فعالیت دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه
بینی می واریز نماید. همه ساله معادل وجوه واریزي از محل ردیف اعتباري که در قوانین بودجه ساالنه پیش

گیرد تا در جهت نگهداري و اداره مراکز تحت پوشش خود هزینه اختیار سازمان مذکور قرار میگردد در
نماید. 

قانون «) 84(ماده ) به 5ر به عنوان بند (یمتن ز-قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت47ماده 
گردد: یالحاق م»28/12/1373ن مصوب یدولت و مصرف آن در موارد معياز درآمدهایوصول برخ

شود یتابعه اجازه داده ميهاو دستگاهيجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد کشاورزیايدر راستا-5
ک در هزار ارزش متوسط هر یرا معادل یدام در مراتع، مبلغيد ساالنه پروانه چرایا تجدیاز محل صدور و 

د. یز نمایکل) واريدار(نزد خزانهیعمومافت و به حساب درآمد یدریواحد دام

محدوده یاراضيمراتع) مدرك معارض محسوب شده و واگذاريبردارپروانه چرا (پروانه بهره-1تبصره 
خواهد بود که به ییهانامهنییبر اساس آيبردارت حقوق دارندگان پروانه بهرهیبا رعايبردارپروانه بهره

ران یأت وزیب هیکشور به تصويزیرت و برنامهیریو سازمان مديکشاورزشنهاد مشترك وزارت جهاد یپ
د. یخواهد رس

ین شده در پروانه جرم محسوب مییت تعیا مازاد بر ظرفیدام در مراتع بدون پروانه چرا و يچرا-2تبصره 
در سال خواهد بود که پس از ی) ارزش متوسط واحد دام20%ست درصد (یشود و مستلزم پرداخت معادل ب

ز شود.یکل) واريدار(نزد خزانهید به حساب درآمد عمومیوصول با



5پیوست شماره 

و مصرفدولتمتن مواد ارجاعی قانون وصول برخی از درآمدهاي

آن در موارد معین مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده

28/12/1373دولت مصوب قانون وصول برخی از درآمدهاي63ماده 

همانان و مسافران یارائه خدمات به مقامات، ميشود به ازایاجازه داده ميکشورییمایبه سازمان هواپ-الف
ا ارز معتبر حسب مورد یال یرا به ریند، وجوهینمایکشور عبور ميهافرودگاهيهاونیکه از پاویخارج

که در قانون بودجه هر يمحل اعتبارازید. معادل درآمد وصولیز نمایواریافت و به حساب درآمد عمومیدر
ز و یقرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهيکشورییمایار سازمان هواپیسال منظور خواهد شد در اخت

کشور به مصرف برسد. يهاونیاداره پاو

ا ارز یال یرا به ريو پروازیخدمات فرودگاهيشود بهایاجازه داده ميکشورییمایبه سازمان هواپ-ب
افت و به حساب درآمد یرساند، دریران میأت وزیب هیکه به تصویزانیمعتبر حسب مورد براساس جداول و م

که در قانون بودجه هر ياز محل اعتبارید. معادل درآمد وصولیز نمایکل واريکشور نزد خزانه داریعموم
ز و مرمت و یقرار خواهد گرفت تا جهت تجهيکشورییمایاپسازمان هواریسال منظور خواهد شد در اخت

. دینه نمایهزکشوريل فرودگاه هایتکم

افت یدریوجوه مشابهیرانین ایکه از مقامات و مسافرییشامل اتباع کشورهاماده ن یا"الف"مقررات بند -ج
یاسالميجمهوري، بانک مرکزيتوسط وزارت راه و ترابرماده ن یاییننامه اجراییدارند نخواهد بود. آینم
. دیران خواهد رسیأت وزیب هیه و به تصویو سازمان برنامه و بودجه تهییو دارايران، وزارت امور اقتصادیا

مبالغ یوزارت بازرگان-قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین80ماده 
د:یز نمایکشور واریافت و به حساب درآمد عمومیر را دریمشروحه ز

جهت صدور کارت بازرگانی براي اشخاص حقیقی و حقوقی و یا تمدید آن مبلغ چهارصد هزار الف)
ل.ا) ری400,000(

ال.یر)100,000ک صد هزار (یک بار) مبلغ یيموقت (فقط برایجهت صدور کارت بازرگانب)



) 30,000هزار (یگردد، مبلغ سید میا تمدیصادر و یصنفيواحدهايصدور پروانه کسب که برايدر ازاج)
مربوطه.يهاهیق اتحادیال از طریر

ال از ی) ر50,000(مبلغ پنجاه هزاريمرزيد آن در استانهایا تمدیيله وریصدور هر کارت پيدر ازاد)
.یمتقاض

ها بودهنه ماه متناوب درجبههایو یو رزمندگان که حداقل شش ماه متوالیآزادگان، جانبازان انقالب اسالم
باشند.یمعاف مماده ن یک خانواده معظم شهدا از پرداخت مبالغ مذکور در ایدرجه ياند و اعضا

ن منظور در قانون بودجه یکه همه ساله به همي) درآمد فوق الذکر از محل اعتبار20%ست درصد (یمعادل ب
ادارات يز و راه اندازیرد تا به منظور تجهیگیقرار میار وزارت بازرگانیشود در اختیکل کشور منظور م

. دینه نمایشهرستانها، هزیبازرگانیندگیل دفاتر نمایا تشکیشهرستانها یبازرگان

28/12/1373قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت مصوب 87ماده 

ج ازکشور است مبلغ هفتاد ما عازم خاریموظف است از هر مسافر که توسط هواپيکشورییمایسازمان هواپ
%) 80( د. معادل هشتاد درصدیز نمایکشور واریافت و به حساب درآمد عمومیال دری) ر70,000( هزار

ین منظوردر قانون بودجه کل کشور منظور میکه همه ساله به هميز شده فوق، از محل اعتباریدرآمد وار
قرار خواهد يکشوریمائیار سازمان هواپیشود پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه دراخت

نه گردد: یر هزیگرفت تا درموارد ز

(ره). ینیامام خمین المللیز فرودگاه بی%) جهت مطالعه، اجرا و تجه60معادل شصت درصد (-الف

.یاتیعمليفرودگاههاز ی%) جهت تجه20ست درصد (یمعادل ب-ب

6پیوست شماره 

مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزودهشهرداري ها قانون اداره متن مواد ارجاعی

قانون اداره شهرداري ها77ماده 

رفع هر گونه اختالف بین مودي و شهرداري در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، 
هایی که طبق اسالمی شهر ارجاع می شود تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهیدادگستري و شوراي 



تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد الزم االجرا بوسیله اداره ثبت قابل وصول می 
باشد. اجرا ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداري مبادرت 
نماید. در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستري شهرستان یکنفر را بنمایندگی دادگستري تعیین 
می نماید و در غیاب شوراي اسالمی شهر انتخاب نماینده شورا از طرف شوراي شهرستان بعمل خواهد آمد.

7پیوست شماره 

متن مواد ارجاعی قانون نوسازي و عمران شهري

قانون مالیات بر ارزش افزودهمندرج در 

قانون نوسازي و عمران شهري2ماده 

ر تعیین و وو در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کش1348در سراسر شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه 
ه به االنساصض خوارر عهی شانوناعالم کند بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده ق

پنج در هزار بهاي آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می شود. مأخذ 

ي ازف نوسرمصه شهرداري ها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً ب
. مصرف وجوه حاصل از اجراي این قانون در غیر موارد مصرح در این قانو ن در حکم برسانندو عمران شهري

تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود. 

8پیوست شماره 

متن مواد ارجاعی قانون موسوم به تجمیع عوارض

ران و یایماساليجمهوریو فرهنگی، اجتماعياز قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي(قانون اصالح مواد
يارائه دهندگان خدمات و کاالها،دکنندگان کاالیر وجوه از تولیو وصول عوارض و سايبرقراریچگونگ

)یواردات
مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده

مالیات و عوارض دریافتی از کاالها به شرح زیر تعیین می گردد: -3ماده 



و کنسانتره یلبنيهاحاصل از فرآوردهيهانوشابهيگازدار ساخت داخل (به استثنايهاانواع نوشابه-الف
مورد يدیظ تولیغليهان شربتیشوند و همچنیه میتهینیل ماشی) که با وسایوه و آب معدنیانواع م

عرضه ه نوشابه به بازاریکس) که به منظور تهیکوچک (دستگاه پست مينوشابه سازيهااستفاده در دستگاه
) عوارض]. 3%ات و سه درصد (ی) مال12%فروش کارخانه [دوازده درصد (ي) بها15%گردد پانزده درصد (یم

ات و سه درصد ی) مال12%دوازده درصد (فروش کارخانه [ي) بها15%د داخل پانزده درصد (یگار تولیس-ب
) عوارض].3%(

عوارض].)10%ات و ده درصد (ی) مال10%(مت مصوب فروش [ده درصد ی) ق%20(ست درصدین بیبنز-ج

مت مصوب فروش (به عنوان ی) ق5%) و نفت کوره پنج درصد (10%د و نفت گاز ده درصد (ینفت سف-د
عوارض).

) که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول يمحصوالت بخش کشاورزي(به استثنايدیتولير کاالهایسا-ه
س)، ی(رئییو داراير امور اقتصادیمرکب از وزیشنهاد کار گروهیکه به پیوجود دارد مطابق فهرستیینها

کشور تا پانزدهم بهمن ماه يزیت و برنامه ریریس سازمان مدیع و معادن و کشور و رئی، صنایبازرگانيوزرا
ات ی) مال2%مت فروش [دو درصد (ی) ق3%رسد سه درصد (یران میات وزیب هیسال بعد به تصويهر سال برا

ص و اعالم (تا یست به تشخیط زیع آلوده کننده محی) عوارض]. آن دسته از محصوالت صنا1%ک درصد (یو 
ست که در فهرست فوق قرار یط زیاجرا در سال بعد) سازمان حفاظت محيپانزدهم اسفند ماه هر سال برا

مت فروش (به عنوان عوارض).ی) ق1%ک درصد (یرند یگینم

ارض بندهاي (ج) و (د) عالوه بر قیمت مصوب فروش محصوالت مربوطه که به موجب مالیات و عو-1تبصره 
قوانین تعیین می شود در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور می شود. 

مالیات و عوارض بندهاي (الف) و (ه) این ماده در خصوص کاالهاي صادراتی طبق قانون برنامه -2تبصره 
فرهنگی جمهوري اسالمی ایران معاف و در خصوص آن دسته از کاالهایی سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و 

شوند مطابق رسیدهاي معتبر که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از تولیدکننده نهایی کاال صادر می
واریزي مربوطه، حسب مورد از محل درآمد مالیاتی مربوط و عوارض وصولی قابل اختصاص به وزارت کشور 

اي خواهد بود که به پیشنهاد اري ها) قابل استرداد می باشد. نحوه استرداد به موجب آیین نامه(سازمان شهرد
سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی میرسد.



9پیوست شماره 

متن مواد ارجاعی قانون حمل و نقل و عبور کاالهاي خارجی

افزودهمندرج در قانون مالیات بر ارزش 

شنهاد یپبهیتیترانزيوضع هرگونه عوارض به کاالهایخارجيقانون حمل و نقل و عبور کاالها-12ماده 
ران خواهد بود.یأت وزیب هیو تصويترابریهماهنگیعاليشورا

10پیوست شماره 

12) ماده 12بخشنامه متن اصالحی بند (

قانون مالیات بر ارزش افزوده

58786و نامه شماره یاسالميس مجلس شورایرئ16/3/1388مورخ 13322/95شماره باتوجه به نامه 
کشور یاتیامور مالسازمان6/5/1388مورخ 52321بخشنامه شماره یس جمهور که طیرئ10/4/88مورخ 

ده است که ازیل اصالح گردیات بر ارزش افزوده به شرح ذیقانون مال12ماده ) 12ده است بند (یابالغ گرد
باشد. یالزم االجرا م1/7/1387خ یتار

خدمات حمل و نقل عمومی مسافري درون و برون شهري جادهاي، ریلی، هوایی و دریایی؛ -12

11پیوست شماره 

) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاري صنعتی1قانون اصالح ماده (

1386مصوب سال 

به شرح 7/5/1386مصوب یصنعتيه گذارید و سرمایاز موانع تولیقانون رفع برخ-1ماده -ماده واحده 
شود:یر اصالح میز



ط ینده محیآاليدیتوليع عوارض واحدهای، وصول و نحوه توزص، مطالبهیو تشخیدگی، رسنرخ-1ماده 
مجلس17/2/1387ات بر ارزش افزوده مصوب یقانون مال38ماده ) 1(تبصره ست همچنان براساس مفاد یز

نه انجام خواهد شد. ین زمیر ایاسالميشورا

الزم االجراء است. 1/7/1387خ ین قانون از تاریا

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و 
به تایید شوراي نگهبان رسید. 24/6/1388هشتاد و هشت مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 

12پیوست شماره 

هايل اجراء سیاستموادي از قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدیدبه منظور تسهی
کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

25/9/1388مصوب 

م مصوب یمستقمالیات هاي ل آن به قانونیذتبصره ) مکرر و چهار 143ر به عنوان مادة (یمتن ز-7ماده 
شود؛ یمالحاق1366

ا یدر بورسها یو خارجیرانیاز هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ا-مکرر143ماده 
) ارزش فروش سهام و حق 0/5%م درصد (یزان نیبه میات مقطوعیمجوز، ماليخارج از بورس دارايبازارها

ات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق یبه عنوان ماليگرین بابت وجه دیشد و از اتقدم سهام وصول خواهد
مطالبه نخواهدشد. مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروشتقدم سهام و 

حاصل ازيدرآمدهاین قانون و تمامیدر چارچوب ايگذارهیسرماصندوقيدرآمدهایتمام-1تبصره 
ران یایاسالمي) قانون بازار اوراق بهادار جمهور1(ماده ) 24در اوراق بهادار موضوع بند (يگذارهیسرما

حاصل از صدور و ابطال آنها از يا درآمدهاین اوراقیحاصل از نقل و انتقال ايو درآمدها1384مصوب 
2/3/1387ات برارزش افزوده مصوب یات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بردرآمد و مالیپرداخت مال

. شدمطالبه نخواهدیاتیادشده مالیباشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یممعاف

گردد: یمر اصالحیات بر ارزش افزوده به شرح زی) قانون مال12(ماده ) 11بند (-9ماده 



الحسنه مجاز و هاي قرضهاي اعتباري و صندوقها، مؤسسات و تعاونیخدمات بانکی و اعتباري بانک-11
ها و بازارهاي خارج از بورس.خدمات معامالت و تسویه اوراق بهادار و کاال در بورس

13پیوست شماره 

) مصوب جلسه علنی 13941390قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران(
15/10/1389مورخ 

افزایش یک درصدي نرخ مالیات بر ارزش افزوده در هر سال تا پایان برنامه

ش سهمیق افزاید نفت و گاز از طریبه عواينه ایاعتبارات هزیبه منظور قطع کامل وابستگ-117ماده 
اقدام شود که: يدولت، به نحويانهیهزین اعتبارات در تأمیعموميدرآمدها

ات را از سال اولین مالیات بر ارزش افزوده، نرخ ایکامل قانون ماليدولت مکلف است با اجرا-2تبصره 
) برسد. 8%ان برنامه نرخ آن به هشت درصد (یکه در پايد؛ به گونه ایک واحد درصد اضافه نمایبرنامه ساالنه 

) ( به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد 3%از نرخ مزبور سه درصد (دهیاري ها و شهرداري هاسهم 
شود. یمنیی) تع5%(

14پیوست شماره 

)13941390(ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایرانقانون برنامه پنج

15/10/1389مورخ جلسه علنیمصوب

ارزش افزوده و عوارض آالیندگینحوه توزیع عوارض وصولی 
) 1(موضوع بند (الف) و تبصرهيدیتوليواحدهایارزش افزوده و عوارض آلودگیعوارض وصول-123ماده 
يهاياریها و دهيشهردارینت بیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعی) قانون مال38(ماده 

شیشتر) به بی(پنجاه نفر و بيدیبزرگ توليواحدهایکه آلودگیگردد. در صورتیع میهمان شهرستان توز
معاونت به نسبتیاعالميهااستیاساس سبریت کند، عوارض آلودگیک استان سرایک شهرستان در یاز 



ر کل یربط، مدیذيهااستان، فرمانداران شهرستانيزیمرکب از معاون برنامه ريته ای، در کميرگذاریتأث
شود. یع میمتأثر توزيهارستانین شهاستان بیاتیکل امور مالریمدست و یط زیمح

ع یتوزتهیا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیی در دومتأثر از آلودگيهاکه شهرستانیدر صورت
برنامه نیده معاونت، معاوننیتر) متشکل از نماشیبزرگ (پنجاه نفر و بيهاواحدیکننده عوارض آلودگ

استیسبراساسیاتینده اداره کل مالیت و نماسیط زیسازمان حفاظت محدهنیربط، نمایذياستانهايزیر
خواهند کرد.یع عوارض آلودگیمعاونت اقدام به توزیاعالميها




