
:باب اول

اشخاص مشمول مالیات

:اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند-1ماده

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

.ایران تحصیل می نمایدهر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از -2

.هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل میکند-3

.هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید-4

درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به اعم از حقیقی و یا حقوقی) نسبت به (هر شخص غیر ایرانی-5
يفیلمهايفنی و یا واگذاريامتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک هايدرآمدهایی که بابت واگذار

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

:موضوع این قانون نیستندياشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات ها-21ادهم

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی؛-1
.می شوددستگاه هایی که بودجه آن ها وسیله دولت تأمین -2

.هايشهردار-3

2.يره) و مقام معظم رهبر(مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینیيانقالب اسالمی دارايبنیادها و نهادها-4

فوق باشد، سهم يمذکور در بندهايشرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه ها-1تبصره 
مقرر در این يمزبور از معافیت هايمانع استفاده شرکتهاتبصرهحکم این . نخواهد بودمادهدرآمد یا سود آنها مشمول حکم این 

.قانون، حسب مورد، نیست

ي، خدماتی و سایر فعالیتهايصنعتی، معدنی، تجارياز قبیل فعالیت هاياقتصاديحاصل از فعالیت هايدرآمدها-2تبصره 
، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ می شودغیر از طریق شرکت نیز تحصیل ي، که به نحومادهاشخاص موضوع این يبرايتولید

مسئوالن اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور . مالیات خواهد بود) این قانون مشمول 105(مادهمذکور در 
در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با . مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود

.تضامنی خواهند داشتمسئولیتيمؤد

3.حذف شد-3تبصره 

) 2(مادهآن جایگزین متن قبلی يهاتبصرهو مادهاین ، 27/11/1380مستقیم، مصوبياز قانون مالیات هاي) قانون اصالح مواد1(مادهبه موجب - 1
.آن شديهاتبصرهقانون و 

.) قانون الحاق شد2(مادهبه 4بند، 31/04/1394مستقیم، مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیات هاماده1به موجب بند- 2

) قانون حذف 2(ماده3تبصره ، 31/04/1394مستقیم، مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیات هاماده1به موجب بند-3
.شد



:باب دوم

مالیات بر دارایی

مالیات بر (فصل سوم، )1الیخکونی ستغالت مسات میمال(ل دومص، ف)الكماالنه اسات یمال(ل اولصوع فضمو-61الی3مواد
3.حذف شد2)بایراراضی 

مسکونی يمقررات مربوط به وضع مالیات بر واحدها، 31/04/1394مستقیم، مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیات هاماده12به موجب بند- 1
.مکررالحاقی به قانون مزبور، تصریح شده است54مادهخالی در 

مسکونی مشمول مالیات به نرخ ياراضی بایر با کاربر، 25/02/1387مسکن، مصوبقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه) 15(مادهبه موجب - 2
.) به مأخذ ارزش معامالتی می باشد12%(دوازده درصد

موضوع (مقررات مربوط به وصول مالیات ساالنه امالك، 27/11/1380مستقیم، مصوبياز قانون مالیات هاي) قانون اصالح مواد2(مادهبه موجب - 3
)16تا12موضوع متن قبلی مواد() و مالیات بر اراضی بایر11و10موضوع متن قبلی مواد(مالیات مستغالت مسکونی خالی،)9تا 3قبلی موادمتن 

.حذف شد



فصل چهارم

مالیات بر ارث

شرح زیر مشمول مالیات د، به بی یامال قی انتضفریا ی عوت واقفم از عاموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص ا-17ماده
:است

يو سودهامادهن ی) ا2(موارد مندرج در بنديبانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به استثناينسبت به سپرده ها-1
ت و تحویل به آن ها به نرخ خا پردایمتعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و 

)3%(سه درصد
ماده) و 143(ماده) 1(تبصرهمذکور در ي) برابر نرخ ها5/1(نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم-2

مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث143(
) 10%(رخ ده درصدنه بت، سمذکور به آنها تصریح نشده اينسبت به حق االمتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندها-3

ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث
ازمان امور ساعالمی توسط يبها)2%(، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصدينسبت به انواع وسایل نقلیه موتور-4

مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
این قانون به مأخذ ارزش )59(مادهمذکور در يها) برابر نرخ5/1(محل یک و نیميبه امالك و حق واگذارنسبت-5

حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراثيمعامالتی امالك و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذار
ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که يمتعلق به متوفايهانسبت به اموال و دارایی-6

ارزش ماترك که مأخذ )10%(دصرخ ده درنه باز آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی ها پرداخت شده است 
ارث در کشور مزبور به مول مالیات بر شدم عورت صدر . تسمحاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته ا

مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث

) اعم از اینکه پرونده 01/01/1395(محاسبه و أخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از الزم االجراء شدن این قانون-1تبصره 
.نخواهد بودمادهآن ها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این يمالیاتی برا

يوم باشند، نرخ هاسات دوم و قدر صورتی که وراث طب. مربوط به وراث طبقه اول استمادهمذکور در این يهانرخ-2تبصره 
.به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شدمادهمذکور در این 

ت، مشمول مالیات به سع اقمتوفی که در ایران وايدرصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی ها-3تبصره 
.نرخ وراث طبقه اول خواهد بود

ا وراث دیگر انتقال یرا به اشخاص ثالث مادهاین ) 5(و)4(، )2(يکه وراث سهم خود از اموال موضوع بندهايدر موارد-4تبصره 
.بودوط خواهندبول مرصررات فقق مبدهند، عالوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات ط

، نسبت به عرصه و اعیان امالك يمالی و اعتباريحقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانک ها و سایر نهادها-5تبصره
1.بر اساس ارزش معامالتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد

.) قانون شد17، این متن جایگزین ماده (31/4/1394مستقیم، مصوب يماده واحده قانون اصالح قانون مالیات ها2به موجب بند -1



:وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می شوند-18ماده

.وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اوالد و اوالد اوالد-1

.وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اوالد آن ها-2

.وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دایی، خاله و اوالد آن ها-3

1.حذف شد-02و91مواد

اموالی که جزء ماترك متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آن ها سلب و یا به صورت بالعوض در اختیار -21ماده
اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و درصورتی که بابت سلب ) این قانون قرار گیرد، با تأیید 2(مادهاشخاص موضوع 

مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث 
2.) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود71(مادهمربوط در يموضوع ردیف ها

3.حذف شد-22ماده

4.حذف شد-23ماده

:اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است-24ماده

پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و يوجوه بازنشستگی و وظیفه و پسانداز خدمت و مزایا-1
اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه گزار و یا کارفرما يمرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه ها

عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آن ها حسب مورد که یکجا و یا به طور مستمر ياز قبیل انواع بیمه ها
5.به ورثه متوفی پرداخت میگردد

) قرارداد وین مورخ 51(مادهو 1340قرارداد وین مورخ فروردین) 39(ماده)4(اموال منقول متعلق به مشمولین بند-2
با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با 1353ماه) قرارداد وین مورخ اسفند38(ماده)4(و بند1342اردیبهشت ماه

.شرط معامله متقابل

وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید ) این قانون مورد 2(مادهمذکور در يسازمانها و مؤسسههاياموالی که برا-3
.مذکوريسازمان ها و مؤسسه ها

6اثاث البیت محل سکونت متوفی-4

.) حذف شد20(و) 19(ادوم،31/04/1394مستقیم، مصوب يماده واحده قانون اصالح قانون مالیات ها2به موجب بند -1

.) اصالح شد21ماده (، 31/04/1394مستقیم، مصوب يماده واحده قانون اصالح قانون مالیات ها3به موجب بند -2

.) حذف شد22ماده (، 31/04/1394مستقیم، مصوب يماده واحده قانون اصالح قانون مالیات ها2به موجب بند -3

.شدحذف) 23(ماده، 07/02/1371مصوبمستقیم،يهامالیاتقانونازيمواداصالحقانون) 6به موجب ماده (-4

جایگزین » عمر و زندگیيانواع بیمه ها«عبارت ، 31/04/1394مستقیم، مصوب يماده واحده قانون اصالح قانون مالیات ها4به موجب بند -5
.شد»بیمه عمر«عبارت 

) قانون اصالح 24ماده (4، این بند جایگزین بند 31/04/1394مستقیم، مصوب يماده واحده قانون اصالح قانون مالیات ها4به موجب بند -6
.شد27/11/1380مستقیم، مصوب، ياز قانون مالیات هايمواد



. انقالب اسالمی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بوديوراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدا-25ماده
اسالمی ایران و یا بنیاد شهید يمسلح جمهوريمنوط به تأیید یکی از نیروهامادهاستفاده از مقررات این ياحراز شهادت برا

.انقالب اسالمی حسب مورد می باشد

کفن و يمنفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه ها(وراث متوفی-26ماده
) این 17(مادهدر حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترك موضوع يدفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عباد

کلیه اقالم ماترك با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح يحاويقانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ا
می شود به انضمام مدارك زیر به اداره مطالبات و بدهی ها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه

:امور مالیاتی صالحیت دار تسلیم نماید

رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی ها و مطالبات متوفی-1
.رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است-2

.ه آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشدرونوشت یا تصویر گواهی شد-3

در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم نامه-4
مقرر را ربط اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت یرونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذ-5

:رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند

و هزینه کفن و دفن يدر صورتی که ارزش روز کلیه ماترك متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادالف ـ 
مذکور با مادهپرداختی ي) این قانون نخواهد شد و مالیات ها17(مادهمتوفی مشمول مالیات موضوع يباشد، اموال و دارایی ها

.ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد

کفن و دفن باشد، در يو هزینه هايدر صورتی که ارزش روز ماترك بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادب ـ
این قانون )17(ماده) 5(و)4()،3(، )2(، )1(يموضوع بندهاياین صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی ها

مادهپرداختی موضوع يمزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات هامادهکسر و مازاد ماترك حسب مورد به مأخذ مقرر در 
.) این قانون با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد17(

ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف (الف) و(يدر صورتی که کل ماترك یا بخشی از آن مطابق بندهاج ـ
است گواهی الزم مبنی بر بالمانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب 

.ربط صادر نمایدیعنوان مراجع ذ) این قانون به17(مادهموارد مذکور در 

ـ در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارك و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی 1تبصره
.صالحیت دار قرار گیرد قابل کسر از ماترك خواهد بود

و يدرمورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادمادهـ آیین نامه اجرائی این 2تبصره
1.و به تصویب هیأت وزیران می رسدمی شوددارایی تهیه 

) 26آن جایگزین متن قبلی ماده (ياین متن و تبصره ها،31/04/1394مستقیم، مصوب يماده واحده قانون اصالح قانون مالیات ها5به موجب بند -1
.قانون شد



1.حذف شد-32الی72مواد

مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظف اند ظرف سه ماه از تاریخ اطالع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را -33ماده
کشور محل مأموریت خود، با تعیین مشخصات ضمن ارسال کلیه اطالعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول یا غیر منقول واقع در

.و دارایی اعالم نماینديو ارزش آن ها، از طریق وزارت امورخارجه به وزارت امور اقتصاد

و دارایی و امور يامور اقتصاديتوسط وزارتخانه هاقانوناینتصویبتاریخازماهششظرفمادهایناجرایینامهآیین-تبصره
.خارجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

متوفی را به ياشخاص زیر مجاز نیستند قبل از أخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال ودارایی ها-34ماده
:مزبور انجام دهنديوراث یا موصیله تسلیم کنند و یا به نام آن ها ثبت و یا معامالتی راجع به اموال و دارایی ها

عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و ي، شرکت ها، مؤسسات، نهادهايبانک ها و سایر مؤسسات مالی و اعتبار-1
.ا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارندغیر دولتی که وجوه نقد یا سفته ی

.ادارات ثبت اسناد و امالك موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصیله ثبت می نمایند-2

متوفی را ثبت يدفاتر اسناد رسمی موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی ها-3
.نمایند

.می باشدشرکت هایی که متوفی در آن ها مالک سهام یا سهم الشرکه -4

مالیيو سایر نهادهايسرمایه گذاري، صندوق هايکارگزاريشرکت ها-5
ادارات ثبت اسناد و امالك کشوريو صندوق هايدادگستريصندوق ها-6

) 2() و1(يو اشخاص موضوع بندهامادهاین )6() و2(ياشخاص موضوع بندهايبه استثنا(یادشدهياشخاص مذکور در بندها
) این قانون در صورت تخلف عالوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق 2(ماده

شرکت ها و در مورد بانک ها، . به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بوديتضامنی دارند، مشمول جریم هامسئولیت
.تضامنی خواهند داشتمسئولیتدر تخلف نیز يمؤسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان و

، ادارات ثبت اسناد و امالك کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره ياحکام دادگستري، ادارات اجرايمحاکم دادگستر
يادارات ثبت اسناد و امالك کشور و اشخاص موضوع بندهاي، صندوق هايدادگستريسرپرستی صغار و محجورین، صندوق ها

متوفی صادر یا ي) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی ها2(ماده) 2() و1(
اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی 

مالیاتی، عالوه بر يکارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم أخذ مفاصا. کشور ارسال کنند
معادل دو برابر خسارت وارده به ينقديو قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزايه تخلفات ادارمجازات مربوط ب

این حکم در مورد شرکا . ربط خواهند بودياز طرف سازمان امور مالیاتی کشور به موجب حکم مراجع قضائی ذيدولت با اقامه دعو
.استيو معاونان متخلفان مذکور نیز مجر

.مربوط حذف شدي) قانون و تبصره ها32الی 27، مواد (31/04/1394مستقیم، مصوب يماده واحده قانون اصالح قانون مالیات ها2موجب بند به-1



) این قانون را نزد خود دارند مکلف 17(ماده) 1(تواند اشخاصی را که اموال موضوع بندسازمان امور مالیاتی کشور می-1تبصره 
از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور نماید قبل 

نفعان دیگر پرداخت نمایند در این صورت اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یمالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذ
.ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کنندنفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ییا ذ

بهقانوناینتصویبدارایی ظرف مدت شش ماه پس ازوياقتصاداموروزارتپیشنهادبهمادهایناجرائینامهآیین-2تبصره 
1.رسیدخواهدوزیرانهیأتتصویب

2.حذف شد-73الی53مواد

) این قانون و در 17(مادهبه نرخ مذکور در می شوداموالی که بهموجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل -38ماده
) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی 24(ماده) 3(اشخاص مذکور در بنديصورتی که به غیر وراث به استثنا

که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع يدر موارد. خواهد بود
.) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود24(ماده) 3(اشخاص مذکور در بندياز منافع به استثنا

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

در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی مکلف اند حداکثر ظرف سه ماه -39ماده
که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود ينمونه ايروياز تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه ا

مشخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صالحیت دار تسلیم يحاو
.پرداخت کنندمهلت تسلیم اظهارنامه يمالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضا4و رسید دریافت دارند

) این قانون یا مشمول مقررات فصل 24(ماده) 3(که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بنديدر موارد-تبصره
مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذرکننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس 

که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود درج و حداکثر ظرف ينمونه اينفع را رویمشخصات ذیا نذر یا وصیت و 
5.مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صالحیت دار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند

6.حذف شد-43الی04مواد

.) قانون شد34(مادهاین متن جایگزین متن قبلی ، 31/04/1394مستقیم، مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیات هاماده6به موجب بند -1

.) حذف شد37الی35(مواد، 31/04/1394مستقیم، مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیات هاماده6به موجب بند -2

) قانون 38(مادهآن جایگزین متن قبلی تبصرهاین متن و ، 31/04/1394مستقیم، مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیات هاماده7به موجب بند -3
.آن شديهاتبصرهو 

.از این قسمت به اشتباه حذف شده است» و«می رسدبه نظر -4

.آن اصالح شدتبصره) و 39(ماده، 31/04/1394مستقیم، مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیات هاماده8به موجب بند -5

.) حذف شد43الی40(مواد،31/04/1394مستقیم، مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیات هاماده6به موجب بند -6



فصل پنجم

حق تمبر

.اخذ می شود) ریال حق تمبر 200(در موقع چاپ دویستمی شوداز هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ -44ماده

نظایرو) سفته(طلبفتهبرات،:می شودحق تمبر اخذ 1نیم در هزاراز اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل -54ماده
.هاآن

.بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بودمادهحق تمبر مقرر در این -تبصره

اوراق يبه استثنا(قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می شودياز کلیه اسناد تجار-46ماده
این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و 48و45مذکور در مواد

) ریال حق تمبر 1000(یک هزاريو بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافرریال)5000(همچنین اوراق بیمه مال التجاره پنج هزار
حمل و نقل، مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کاال و سایر يمؤسسه ها. دریافت خواهد شد

.کننديتاریخ صدور نگاهداراطالعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از 

2:حق تمبر اخذ می شودتبصرهاز اوراق و مدارك زیر به شرح مقرر در این -تبصره

مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می شوند، بابت صدور کارت ياز کارت معافیت هریک از مشموالن که به انحا-1
.) ریال10،000(معافیت مذکور، مبلغ ده هزار

.) ریال50،000(گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزاراز هرگونه -2

هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می شود مبلغ ياز هر پالك ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذار-3
.) ریال200،000(دویست هزار

.) ریال1000(هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزارياز گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازا-4

.) ریال1000(از کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار-5

.) ریال10،000(از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و باالتر مبلغ ده هزار-6

.) ریال20،000(ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزاريش تحصیلی دوره هااز گواهی ارز-7

.) ریال50،000(و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزاريفنی و حرفه اياز گواهی ارزش تحصیلی دوره ها-8

.ریال)20،000(از پروانه مامایی یا مدرك تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار-9

.)ریال100،000(مبلغ یکصد هزارياز پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروساز-10

يو معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه هايتولیدياز جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدها-11
.ریال) 50،000() ریال و بابت تجدید آن ها مبلغ پنجاه هزار 100،000کسب وکار، بابت صدور مبلغ یکصد هزار (

نیم در «) به عبارت 45(مادهدر » سه در هزار«عبارت ، 31/04/1394مستقیم، مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیات هاماده9به موجب بند - 1
.تغییر یافت»هزار

.) قانون الحاق شد46(مادهبه تبصرهیک ، 27/11/1380مستقیم، مصوبي) قانون اصالح قانون مالیات ها14(مادهبه موجب - 2



از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانک ها و مشتریان آن ها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می -47ماده
:اخذ می شود) ریال حق تمبر10،000(رسمی ثبت نشود، معادل ده هزارشود، در صورتی که در دفاتر اسناد 

.يبرگ قبول شرایط عمومی حساب جار-1
مختلف در موقع يکه بانک ها به نام هايتعهدآوريتسهیالت از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم هايقرارداد وام یا اعطا-2

.مشتریان خود میرساننديانجام معامالت به امضا

.يسرمایه گذاريانواع سپرده هايقراردادها-3
.واگذار می نماینديخود را به دیگريبانکی که در دفتر بانک تنظیم می شود و مشتریان حق امضايوکالتنامه ها-4

که بین بانک ها و مشتریان منعقد می شود و طرفین تعهدات و مسئولیت هایی را به عهده می گیرند و يدیگريقراردادها-5
.مرتبط می شودمادهر مذکور در این به امو

.صادره از طرف بانک هايضمانت نامه ها-6

.صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردديتقاضا-7

شده و خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبوليکشورهايداخله ایران یا برايبرايگشایش اعتبار اسناديتقاضا-8
.گشایش یابدياعتبار اسناد

تعاونی براساس ارزش اسمی يشرکت هايایرانی موضوع قانون تجارت به استثنايسهام و سهم الشرکه کلیه شرکت ها-48ماده
) ریال محسوب می 001() ریال هم صد001(کسور صد. مشمول حق تمبر خواهد بود1نیم در هزارسهام یا سهم الشرکه به قرار 

.شود

حق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکت ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام -تبصره
افزایش سرمایه در مورد شرکتهایی . اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود

2.کاهش داده اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بودکه قبالً سرمایه خود را

این قانون در ایران صادر شده باشد، )48و47و46و45(در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد-49ماده
آن ها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین يصادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر رو

باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق می شودشخصی که اسناد مزبور را متصرف 
نمایند متضامناً ان اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه میعمل نماید و در هر صورت کلیه مؤسسات یا اشخاصی که در ایر

.مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود

و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس يوزارت امور اقتصاد-50ماده 
الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق يکه مقتضی بداند به جايدر مواردمی تواند و دارایی يوزارت امور اقتصاد. متقاضیان بگذارد

.تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید

.در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف عالوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد-51ماده 

نیم «) قانون به عبارت 48(مادهدر » دو در هزار«عبارت ، 31/04/1394مستقیم، مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیات هاماده10به موجب بند- 1
.تغییر یافت» در هزار

حذف ) قانون 48(مادهمتن قبلی 3و2يهاتبصره، 27/11/1380مستقیم، مصوبياز قانون مالیات هاي) قانون اصالح مواد16(مادهبه موجب - 2
.شد



باب سوم

مالیات بر درآمد

:اولفصل

امالكدرآمدبرمالیات

يحقوق خود نسبت به امالك واقع در ایران پس از کسر معافیت هايدرآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذار-52ماده
1.مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد امالك می باشد

، يو غیر نقدياالجاره، اعم از نقدامالکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مالدرآمد مشمول مالیات -53ماده
درآمد مشمول مالیات در . بابت هزینه ها و استهالکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره)25%(پس از کسر بیست و پنج درصد

در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این . به خواهد شدسمحامادهن یاس اسر اببس حا یف قورد ومالك مت اول اساره دجمورد ا
افتی و یعبارت است از مابه التفاوت اجاره دريهرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات و. فصل مشمول مالیات خواهد بود

ی در صورتی که مالیات آنها سازمانی متعلق به اشخاص حقوقيدر مورد خانه هامادهحکم این . ت ملک مورد اجارهبی باتپرداخ
2.نخواهد بوديطبق دفاتر قانونی تشخیص شود جار

تلقی نمی يک اجارلل مافت تکحمحل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد ت-1تبصره 
د واحد مسکونی، محل سکونت نه چکورتی صدر . می شودشود مگر اینکه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد که اجاره پرداخت 

ریک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول هيرابسکونت مالک و یک واحد مسکونی يمالک و یا افراد مزبور باشد، یک واحد برا
.مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود

.تلقی می شوديارجر ایرد غیی گماین قانون قرار )2(مادهامالکی که مجانًا در اختیار سازمان ها و مؤسسات موضوع -2تبصره 

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

اره اثاثـه و ماشین آالت نیز جزء جی از اشد نامدرآ، ودشی مذار گاره واجه ابدر مورد امالکی که با اثاثه یا ماشین آالت -4تبصره 
.درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می شود

اس ارزش معامالتی سر ابمستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد می شود، -5تبصره
.محسوب میگرددتحویلالسارهجامالیاتمشمولدرآمدجزءآن%)50(روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد

ود و همچنین مخارجی شرف مستأجر انجام می طاز واستمالکعهدهبهقراردادیاقانونموجببهکههاییهزینه-6تبصره
روز انجام هزینه تقویم و يکه به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفاً به عهده مالک باشد، به بها

.سال انجام هزینه اضافه می شوديبه جمع اجاره بهايبه عنوان مال االجاره غیر نقد

.) قانون حذف شد52(مادهذیل تبصره، 27/11/1380مستقیم، مصوبياز قانون مالیاتهاي) قانون اصالح مواد17(مادهبه موجب - 1

قانون اصالح و یک )53(ماده10و9، 1يهاتبصره، 27/11/1380مستقیم، مصوبياز قانون مالیاتهايقانون اصالح مواد) 18(مادهبه موجب - 2
.آن حذف شد2تبصرهعبارت از متن قبلی 



ملک را کالً یا جزئاً به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجاره يدر صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجار-7تبصره
مشمول مالیات خواهد مادهپرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال االجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این 

.بود

تخلیه ملک داده شود، يمهلتی برادر صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها-8تبصره
در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده می باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع 

.می شودتلقی نمی شود مگر این که به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد که اجاره پرداخت يشرطی است، اجار

یا قسمتی از بودجه آن ها به وسیله دولت تأمین تمامکههاییدستگاهودولتیيهاشرکتومؤسساتها،وزارتخانه-9تبصره
انقالب اسالمی، شهرداري ها و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آن ها و همچنین سایر اشخاص امور مالیاتی ي، نهادهامی شود

حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال االجاره به اداره. سلیم نمایندمحل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر ت
میتسلموجربهراآندیرسوپرداختملکوقوعمحلیاتیمالاداره اموربه1تا پایان ماه بعدهایی که پرداخت می کنند کسر و 

ند.ینما

سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارك مثبته به يمسکونی متعلق به شرکت هايواحدها-10تبصره 
تلقی نمی شود و لحاظ مالیاتی با يکه در تصرف خریدار می باشد، در مدت مذکور اجارموجب قرارداد واگذار می گردد مادام

این از قانون به مأخذ تاریخ )59(مادهاینکه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط بر
.تصرف پرداخت شده باشد

مصرف مسکن بنا به اعالم وزارت يکه با رعایت الگويبیش از سه واحد استیجاريمسکونی دارايمالکان مجتمع ها-11تبصره 
معاف می ي%) مالیات بر درآمد امالك اجار100(ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد در صديمسکن و شهرساز

مربع مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه متريباشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدها
2.عاف می باشدمفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره امالك ميمربع زیربنامفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متريزیربنا

که قرارداد وجود يتشخیص مالیات قرار میگیرد و در موارديمبنايدرآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عاد-54ماده
ارقام مندرج در جدول امالك %)80(گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصدينداشته باشد یا از ارائه آن خوددار

مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس 54(مادهمشابه تعیین و اعالم شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز درمورد 
.جدول اجاره امالك مشابه تعیین خواهد شد

باشد، اجاره پرداختی مستأجر مالك تعیین درآمد ) این قانون 53(ماده) 9(تبصرهدر صورتیکه مستأجر جزء مشمولین -1تبصره
.مشمول مالیات اجاره خواهد بود

ماده،)53(ماده)9(درتبصره،31/4/1394مصوبمستقیم،مالیاتهايقانوناصالحقانونواحدهماده53بندموضوع)219(ماده3تبصرهموجببه- 1
موردحسب»تا پایان ماه بعد«) عبارت143(ماده)2(تبصرهو)126(ماده،)109(ماده) 5(تبصره،)103(ماده) 2() تبصره88(ماده،)86(

شد.»روزسیظرفمنتهی«و»روزظرف سی«،»روزدهظرف«هايعبارتجایگزین
واحدهاي، کلیه24/3/1377مصوب "استیجاريمسکونیواحدهايعرضهواحداثوتشویق"قانون)11(مادهموجببهقبالکهاستذکربهالزم- 2

. بودندمعافاجاريدرآمدبرمالیات100%پرداختازشدند،واگذارمیاجارهبهسکونتمنظوربهکهکمترومربعمتر120زیربنايدارايمسکونی
.شدالحاق)53(مادهبه11، تبصره27/11/1380مصوب مستقیممالیاتهايقانونازموادياصالحقانون) 18(مادهموجببهضمناً



چنانچه براساس اسناد و مدارك مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول -2تبصره
، پرونده قابل رسیدگی يمالیات قرار گرفته است، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤد

.اختالف موضوع این قانون خواهد بوددر مراجع حل 

باشد و مالیات تعیین شده مورد مادهکه درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این يدر موارد-3تبصره
1.باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختالف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بودياعتراض مؤد

با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی امالك و اسکان يمسکونی واقع در شهرهايواحدها-مکرر54ماده
شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات » واحد خالی«مکرر این قانون) به عنوان 169ماده7تبصرهموضوع (کشور

2:خواهند شدمعادل مالیات بر اجاره به شرح زیر 

معادل یک دوم مالیات متعلقه-سال دوم
معادل مالیات متعلقه-سال سوم
برابر مالیات متعلقه5/1(معادل یک و نیم-سال چهارم و به بعد (

سکونت خویش اجاره يبرايهر گاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگر-55ماده
نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال 

محاسبه مالیات حقوق تقویم يکسر و یا برايکه به موجب سند رسمی یا قرارداد میپردازد یا توسط کارفرما از حقوق وياالجارها
.دد از کل مال االجاره دریافتی او کسر خواهد شدمی گر

3.شدحذف-65ماده

) این قانون 84(مادهندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع يدر مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمد-57ماده
مشموالن این . مشمول مالیات می باشداز درآمد مشمول مالیات ساالنه مستغالت از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل 

که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل يباید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه اماده
ظهارنامه اداره امور مالیاتی مربوط باید خالصه مندرجات ا. ندارنديوقوع ملک تسلیم و اعالم نمایند که هیچ گونه درآمد دیگر

خالف واقع است مالیات يارسال دارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مؤديرا به اداره امور مالیاتی محل سکونت مؤديمؤد
.متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد

.نخواهد بوديکه تحت والیت پدر باشند جاريحکم این ماده در مورد فرزندان صغیر-1تبصره 

کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد، آن مقدار از درآمد يمشمول مالیات ماهانه مؤديدر صورتی که سایر درآمدها-2تبصره 
بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول يمؤديمشمول مالیات اجاره امالك که با سایر درآمدها

4.مالیات خواهد بود

) قانون و 54(مادهآن جایگزین يهاتبصرهاین متن و ، 31/04/1394مستقیم، مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیات هاماده11به موجب بند- 1
.آن شديهاتبصره

.مکرر) به قانون الحاق شد54(ماده، 31/04/1394مستقیم، مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیات هاماده12به موجب بند- 2

. ) قانون حذف شد56(ماده، 31/04/1394مستقیم، مصوبياز قانون مالیات هاي) قانون اصالح مواد20(مادهبه موجب -3
.) قانون حذف شد57متن قبلی ماده (3، تبصره 27/11/1380مستقیم، مصوب ياز قانون مالیات هاي) قانون اصالح مواد21به موجب ماده (- 4



1.شدحذف-85ماده

محل به ي) و همچنین انتقال حق واگذار5%(نقل و انتقال قطعی امالك به مأخذ ارزش معامالتی و به نرخ پنج درصد-59ماده
) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول 2%(مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد

.می باشدمالیات 

محاسبه يمورد معامله ارزش معامالتی تعیین نشده باشد، ارزش معامالتی نزدیکترین محل مشابه مبنايچنانچه برا-1تبصره 
.مالیات خواهدبود

محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت يحق واگذار-2تبصره 
2محليتجار

3حذف شد-06ماده

که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی شود نیز ارزش معامالتی ملک طبق مقررات این فصل در يدر موارد-61ماده
امالکی که ارزش معامالتی آن ها تعیین نشده ارزش معامالتی يمحاسبه مالیات مالك عمل خواهد بود و به طور کلی برا

.می باشدنزدیکترین محل مشابه مناط اعتبار

4حذف شد-26ماده

نقل و انتقال بالعوض که طبق ينقل و انتقال قطعی امالکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام می شود به استثنا-63ماده
مقررات مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی امالك برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه 

خود را پرداخت يعوضین، هر دو ملک باشند هر یک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذار
.نمودخواهند 

کمیسیون مزبور موظف است ارزش معامالتی موضوع . تعیین ارزش معامالتی امالك بر عهده کمیسیون تقویم می باشد-64ماده
.زیر تعیین کنديروز منطقه با لحاظ مالك هاي) میانگین قیمت ها2%(این قانون را در سال اول معادل دو درصد

) 20%افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معامالتی هر منطقه به بیست درصد (این شاخص هر سال به میزان دو واحددرصد 
.روز امالك برسديمیانگین قیمت ها

یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه يقیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلز-الف
.آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت،ي، ادارياستفاده از آن (مسکونی، تجار

.) قانون حذف شد58(ماده، 27/11/1380مستقیم، مصوبياز قانون مالیات هاي) قانون اصالح مواد22(مادهبه موجب - 1

آن جایگزین متن قبلی يهاتبصرهقانون و )59(ماده، 27/11/1380مستقیم، مصوبياز قانون مالیات هاي) قانون اصالح مواد23(مادهبه موجب - 2
.آن شديهاتبصرهو مادهاین 

.) قانون حذف شد60(ماده، 07/02/1371مستقیم، مصوبياز قانون مالیات هاي) قانون اصالح مواد11(مادهبه موجب - 3

.قانون حذف شد) 62(ماده، 07/02/1371مستقیم، مصوبياز قانون مالیات هاي) قانون اصالح مواد11(مادهبه موجب - 4



يو کشاورزي، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداريو موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاريقیمت اراضی با توجه به نوع کاربر-ب
و يراه و شهرسازياین کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه ها

ادارات امور ياسالمی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا رؤسايسازمان ثبت اسناد و امالك کشور و شورا، يجهاد کشاورز
اسالمی شهر تشکیل می يو ثبت اسناد و امالك و یا نمایندگان آن ها و نماینده شوراي، جهاد کشاورزيمالیاتی، راه و شهرساز

.تی امالك را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین میکندکمیسیون مذکور هر سال یکبار ارزش معامال. شود

بخش در جلسات ي) نماینده بخشدار یا شورايبراساس تقسیمات کشور(تابعهيدر موارد تقویم امالك واقع در هر بخش و روستاها
اسالمی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا يدر صورت نبودن شورا. کمیسیون شرکت می کند

بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می کند.کمیسیون تقویم امالك در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر 
جلسات کمیسیون با . تابعه تشکیل می شودشهرها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات 

جلسات يدبیر. حداقل سه نفر از اعضاء معتبر استيحضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با رأ
مادهین ارزش معامالتی تعیین شده حسب ا. کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است

.و تا تعیین ارزش معامالتی جدید معتبر استالزم االجراء یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم امالك، 

ساله در هر شهر یا بخش یا سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می توانند قبل از اتمام دوره یک-1تبصره 
:کمیسیون تقویم امالك را تشکیل دهندروستا، در موارد زیر 

.تعیین ارزش معامالتی نقاطی که فاقد ارزش معامالتی استيبرا-1

تعدیل ارزش معامالتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه يبرا-2
. تغییرات عمده در ارزش امالك به وجود آمده باشدمادهذکرشده در این يهماهنگی الزم را نداشته یا با توجه به معیارها

و الزم االجراء پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم امالك، تبصرهارزش معامالتی تعیین شده حسب این 
.تا تعیین ارزش معامالتی جدید معتبر است

کیل دو جلسه تصمیم شپس از دوبار دعوت تشکیل نشود یا پس از تمادهکه کمیسیون تقویم موضوع این يدر موارد-2تبصره 
ت آخرین ارزش روز امالك تعیین شده سف الور مکشاتی کیمقتضی در مورد تعیین ارزش معامالتی حاصل نشود، سازمان امور مال

و ارزش معامالتی را مطابق صالح تعدیل یکاالها و خدمات اعالمی توسط مراجع قانونی ذيتوسط کمیسیون تقویم را با شاخص بها
.تعیین کندمادهمقررات این 

ایر عوارض و وجوه قرار سبه سذ محاخمطابق دیگر قوانین و مقررات، مأمادهکه ارزش معامالتی موضوع این يدر موارد-3تبصره 
می باشد که با پیشنهاد مادهاز ارزش معامالتی موضوع این يدرصديمی گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنا

درصد مذکور باید . ا مراجع قانونی مرتبط می رسدیران یأت وزیربط به تصویب هیو دارایی و دستگاه ذيمشترك وزارت امور اقتصاد
ربط یده بیش از نرخ تورم رسمی اعالمی از طرف مراجع قانونی ذشوه یادجوارض و وعتعیین گردد که مأخذ محاسبه يبه نحو

1.نیافته باشدافزایش 

يقوانین و مقررات اصالحات ارضی به عمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهاينقل و انتقال قطعی امالك که در اجرا-65ماده
.آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بوديتعاونی مسکن به اعضايمسکونی از طرف شرکتها

آن جایگزین متن قبلی ماده ي، این متن و تبصره ها31/04/1394مستقیم، مصوب يمالیات هاماده واحده قانون اصالح قانون 13به موجب بند - 1
.آن شدي) قانون و تبصره ها64(



که ملک به يدر صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداري ها یا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در موارد-66ماده
مذکور در سند کمتر از ارزش يثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می شود چنانچه بهايوسیله اجرا

ارزش معامالتی هنگام انتقال حسب يمذکور در سند به جايین قانون بهاا)59(مادهمعامالتی باشد در محاسبه مالیات موضوع 
.مورد مالك عمل قرار خواهد گرفت

فسخ معامالت قطعی امالك بر اساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معامالت قطعی امالك در سایر -67ماده
.موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود

آن به يو اصالحات بعد1320اسناد و امالك مصوب مرداد ماه) اصالحی قانون ثبت 34(مادهيامالکی که در اجرا-68ماده
1دولت تملیک می شود از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است

مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ياولین انتقال قطعی واحدها-69ماده
و دارایی تعیین می نمایند احداث و حداکثر در مدت يو امور اقتصاديمسکن و شهرسازيضوابط و قیمت هایی که وزارتخانه ها

محل تعیین می يیا شهرداريت مسکن و شهرسازبرنامه احداث که حسب مورد توسط وزاريمهلت اجرايیک سال از تاریخ انقضا
.شود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی امالك معاف می باشد

دولتی و یا شهرداري ها بابت عین یا حقوق يهر گونه مال و یا وجوهی که از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتها-70ماده
آهن، خیابان، معابر، جاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راهایيراجع به امالك و اراضی برا

به ودیعه گذاشته می شود از يلوله کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به مالک یا صاحب حق تعلق میگیرد یا به حساب و
.مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود

در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی می رسدامالکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا 
مالکیت در دست اشخاص باقی می ماند نسبت به پنجاه کشور نسبت به کل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که 

و همچنین . مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بر درآمد امالك از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد)50%(درصد
يو بازسازياز، بهسينوسازيهرگونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک امالك یا حقوق واقع در محدوده طرحها

.فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق میگیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف استيمحالت قدیمی و بافت ها

تنظیم سند رسمی به نام خریدار قیمت اعیانی احداث موقعدراستگردیدهمعاملهيعاداسنادطریقازکههاییزمین-71ماده
شده وسیله خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که موضوع مورد تأیید مراجع ذیصالح دولتی یا محاکم قضایی یا 

1.محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشديشهردار

معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به يکه پس از پرداخت مالیات از طرف مؤديدر موارد-72ماده
و تأیید دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعالم دفتر اسناد رسمی يدرخواست مؤد

در مادهحکم این . طبق مقررات این قانون مسترد دارديمحل وصولی جارمالیات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را از
.خواهد بوديو درآمد اتفاقی نیز جاريمربوط به حق واگذاريمورد استرداد مالیاتها

34ماده "، در متن فوق عبارت 1/3/1375اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوبيبا توجه به قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراها- 1
.گردید"قانون ثبت34ماده "جایگزین عبارت"اصالحی قانون ثبت اسناد و امالك



1.حذف شد-73ماده

در مورد امالك با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف -74ماده
منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی امالك برابر مقررات يتمامی حقوق خود نسبت به ملک را به دیگر

سایر حقوق مربوط به این نوع امالك متصرف از نظر مالیاتی مانند يهمچنین در مورد درآمد حاصل از واگذار. این فصل می باشد
.رف تاریخ تملک متصرف محسوب می گرددمالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ تص

از نظر مالیاتی مستأجرین امالك اوقافی اعم از اینکه اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه -75ماده
.مشمول مقررات این فصل خواهند بود

.تاریخ تملک منظور خواهد شديدر محاسبه مالیات این گونه مؤدیان تاریخ اجاره به جا-1تبصره 

) این قانون نخواهد 53(ماده) 7(تبصره يکه ملک توسط مستأجر واگذار می شود مانع اجرايدر مواردمادهحکم این -2تبصره 
.بود

يوجه دیگر) باشد،77(یا)59() این قانون حسب مورد مشمول مواد52(مادهکه نقل و انتقال موضوع يدر موارد-76ماده
2.بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد

درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر -77ماده
.درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود

این قانون مشمول )59(مادهمذکور عالوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع يهااولین نقل و انتقال ساختمان-1تبصره 
موضوع این مؤدیانقطعیمالیات. استانتقالموردملکمعامالتیارزشمأخذبه)10%(مالیات علی الحساب به نرخ ده درصد

.می شودپس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین ماده

درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه مادهشمول مقررات این -2تبصره 
.سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد

چنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل هموساختپروانهصدورباهمزمانموظفندهايشهردار-3تبصره
.ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میگردد، گزارش کنندیپرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذ

.مستثنی استمادهزیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این يشهرها-4تبصره 

مالیات و چگونگی تسویه علی الحساب مالیاتی با مورد نحوه تعیین درآمد مشمول درمادهنامه اجرائی این آیین-5تبصره
3.رسدو دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میيپیشنهاد وزارت امور اقتصاد

.) قانون حذف شد73، متن ماده (07/02/1371مستقیم، مصوب ياز قانون مالیات هاي) قانون اصالح مواد11به موجب ماده (- 1

.) قانون اصالح شد76، متن ماده (31/04/1394مستقیم، مصوب يماده واحده قانون اصالح قانون مالیات ها14به موجب بند - 2

.) قانون شد77، این متن جایگزین ماده (31/04/1394مستقیم، مصوب يماده واحده قانون اصالح قانون مالیات ها15به موجب بند - 3



که ضمن موادي) این قانون از طرف مالک عین غیر از موارد52(مادههر یک از حقوق مذکور در يدر مورد واگذار-78ماده
.مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت)59(مادهمذکور در ي) این قانون ذکر شده است دریافتی مالک به نرخ ها77() تا53(

1.حذف شد-97ماده

که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و ينمونه اياظهارنامه مالیاتی خود را رومؤدیان موضوع این فصل مکلفند -80ماده
) این قانون تا سی روز پس از 74(مادهمحل و نیز مؤدیان موضوع يدر دسترس آنها قرار می گیرد تنظیم و در مورد حق واگذار

مدارك مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام 
.متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند

مکلف است قبل از ي) این قانون به موجب اسناد رسمی انجام می گیرد، مؤد52(مادهکه معامالت موضوع يدر موارد-1تبصره 
) این قانون را به تفکیک به اداره امور 187(مادهمندرج در يانجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هر یک از مالیات ها

می مادهکه موجر تغییر ننموده، به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این يمواردياین اعالم، به استثنا. مالیاتی ذیربط اعالم دارد
.باشد

که معامالت موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی گیرد، انتقال گیرنده مکلف است مراتب را يدر موارد-2تبصره 
.ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتباً به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطالع دهد

.) قانون حذف شد79(مادهمتن ، 07/02/1371مستقیم، مصوبياز قانون مالیات هاي) قانون اصالح مواد11(مادهبه موجب - 1



فصل دوم

يمالیات بر درآمد کشاورز

و ي، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادي، دامداري، دامپروريکشاورزيدرآمد حاصل از کلیه فعالیت ها-81ماده
.مراتع و جنگل ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیالت از پرداخت مالیات معاف می باشدي، احیاي، نوغانداريماهیگیر

مزبورکه ادامه يو آن رشته از فعالیت هايکشاورزيالزم را در زمینه کلیه فعالیت هايدولت مکلف است مطالعات و بررسی ها
، اجتماعی و فرهنگی يآخر برنامه سوم توسعه اقتصادمعافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و الیحه مربوط را حداکثر تا 

.اسالمی تقدیم نمایدياسالمیایران به مجلس شورايجمهور

فصل سوم

مالیات بر درآمد حقوق

کارخود بابت ياعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیرو(که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگريدرآمد-82ماده
.اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می کند مشمول مالیات بردرآمد حقوق است

اسالمی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ياز طرف دولت جمهور(درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور-تبصره
.شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشدایرانی عاید شخص می 

مربوط به شغل اعم از يیا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایايمقرر(درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق-83ماده
.مقرر در این قانونيمستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت ها

:مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می شوديدرآمد غیر نقد-تبصره

به (ينقدمستمري) حقوق و مزایا20%(و بدون اثاثیه بیست درصد) 25%(مسکن با اثاثیه معادل بیست و پنج درصد-الف
حقوق کارمند کسر می در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از )این قانون91مادهمعاف موضوع ينقديمزایاياستثنا

.شود

يمستمر نقدي%) حقوق و مزایا5(و بدون راننده معادل پنج درصد)10%(اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد-ب
) این قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می 91(مادهمعاف موضوع ينقديمزایايبه استثنا(

.شود

.پرداخت کننده حقوقيمعادل قیمت تمام شده برايغیر نقديسایر مزایا-ج



میزان معافیت مالیات بر درآمد ساالنه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی -84ماده
1.مشخص می شود

) این قانون و تا هفت برابر آن 84(مادهنرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در -85ماده
2.است) %20(درصدبیستآنمازادبهنسبتو)%10(مشمول مالیات ساالنه ده درصد

این )85ماده (پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات -86ماده
ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره3تا پایان ماه بعدقانون محاسبه و کسر و 

.بعد فقط تغییرات را صورت دهنديامور مالیاتی محل پرداخت و در ماه ها

پرداخت هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه -تبصره
نمی باشند، با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت میکنند، بدون 

می باشد.کارفرمایان موظفند درموقع )10%() این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد84(مادهموضوع رعایت معافیت
این قانون با اعالم مشخصات دریافتکنندگان )86(مادهپرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در 

مسئول مطابق فرم نمونه اعالمشده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و درصورت تخلف، 
4.متعلق خواهند بوديپرداخت مالیات و جریمه ها

این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات -87ماده
. تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با در خواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرديانقضا

الزم را معمول و در صورت احراز اضافه ياداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی ها
اقدام يجاريپرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی ها

اد مسترد در صورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و ماز. کند
.خواهد شد

که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت کنندگان حقوق يدر موارد-88ماده
از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت 5تا پایان ماه بعدمکلف اند 

.پرداخت و تا آخر تیر ماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایندخود 

.) قانون شد84، این متن جایگزین متن قبلی ماده (31/04/1394مستقیم، مصوب يماده واحده قانون اصالح قانون مالیات ها16به موجب بند - 1

.شدقانون) 85، این متن جایگزین متن قبلی ماده (31/04/1394مستقیم، مصوب يماده واحده قانون اصالح قانون مالیات ها17بند به موجب - 2

)، 53) ماده (9تبصره (، در31/4/1394مستقیم، مصوب يماده واحده قانون اصالح قانون مالیات ها53موضوع بند )219ماده (3به موجب تبصره - 3
حسب مورد » تا پایان ماه بعد«) عبارت 143) ماده (2و تبصره ()126(ماده )،109) ماده (5تبصره ()،103) ماده (2)، تبصره (88ماده (، )86(ماده 

.می شود» منتهی ظرف سی روز«و » ظرف سی روز«، »روزظرف ده«يجایگزین عبارت ها

.قانون اصالح شد)86(، تبصره ماده 31/04/1394یم، مصوب مستقيماده واحده قانون اصالح قانون مالیات ها18به موجب بند - 4

)، 53) ماده (9تبصره (، در31/4/1394مستقیم، مصوب يماده واحده قانون اصالح قانون مالیات ها53موضوع بند )219ماده (3به موجب تبصره - 5
حسب مورد » تا پایان ماه بعد«) عبارت 143) ماده (2و تبصره ()126(ماده )،109) ماده (5تبصره ()،103) ماده (2)، تبصره (88، ماده ()86(ماده 

.می شود» منتهی ظرف سی روز«و » ظرف سی روز«، »روزظرف ده«يجایگزین عبارت ها



کسانی که طبق مقررات ياتباع خارجه، به استثنايصدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برا-89ماده
اشخاص حقوقی ایرانی ياین قانون ازپرداخت مالیات معاف می باشند، موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرما

.اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی استيطرف قرارداد با کارفرما

ت نمایند، تعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخکه پرداخت کنندگان حقوق، مالیات ميدر موارد-90ماده
مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق صالحیذاداره امور مالیاتی 

مادهحکم این . ) این قانون مطالبه کند157(مادهمی باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر دريکه در حکم مؤد
1.خواهد بودي) این قانون نیز جار88(مادهنسبت به مشموالن 

:حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف استيدرآمدها-912ماده

العاده دول خارجینمایندگی فوقيهیأت هايسیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضايمأموریت هايرؤسا و اعضا-1
نمایندگی يهیأت هاينسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضا

سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن درایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی 
.اسالمی ایران نباشنديکه تابع دولت جمهور

کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت درآمد يمأموریت هايو اعضارؤسا -2
.حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل

و علمی و يبالعوض فنی و اقتصادياسالمی ایران از محل کمک هايکارشناس خارجی که با موافقت دولت جمهور-3
ارجی ویا مؤسسات بین المللی به ایران اعزام می شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا فرهنگی دول خ

.مؤسسات بین المللی مذکور

اسالمی ایران در خارج نسبت به درآمد يدولت جمهوريکارمندان محلی سفارتخانه ها و کنسولگري ها و نمایندگی ها-4
اسالمی ایران نباشند به شرط يتابعیت دولت جمهوريیران در صورتی که دارااسالمی ايحقوق دریافتی از دولت جمهور

.معامله متقابل

پرداختی به يو پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمريحقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمر-5
3.وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده

.ده مسافرت مربوط به شغلهزینه سفر و فوق العا-6

4.حذف شد-7

ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل يدر محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانههايمسکن واگذار-8
.کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار میگیرد

جایگزین "صالحیذ") قانون، کلمه 90، در متن ماده (31/4/1394مستقیم، مصوب يماده واحده قانون اصالح قانون مالیات ها19به موجب بند -1
.شد") این قانون، اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوق82محل اشتغال حقوق بگیر، یا در مورد مشموالن تبصره ماده ("عبارت

حذف 91ماده 11و 8، 6ي، عباراتی از متن قبلی بندها27/11/1380مصوب مستقیم، ياز قانون مالیات هاي) قانون اصالح مواد35به موجب ماده (-2
.شد

که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به «عبارت ،31/04/1394مستقیم، مصوبيماده واحده قانون اصالح قانون مالیات ها19به موجب بند -3
.) قانون حذف شد91) ماده (5از بند (» حقوق بگیر پرداخت می شود

از متن قبلی ماده 16و 15يبه همراه بندها7بند ،27/11/1380مستقیم، مصوب ياز قانون مالیات هاي) قانون اصالح مواد35به موجب ماده (-4
.قانون حذف شد(91)



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

.) این قانون84(مادهساالنه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع يعید-10

.گذارده می شوديخاص در اختیار مأموران کشوريسازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه هايخانه ها-11

تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد -12
.بیمارستان به استناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت کند

.) این قانون84(مادهپرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع يغیرنقديمزایا-13

نظامی و انتظامی، مشموالن قانون استخدامی وزارت اسالمی ایران اعم از يمسلح جمهوريدرآمدحقوق پرسنل نیروها-14
.اطالعات و جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و آزادگان

ازمان مدیریت و برنامه ست سق فهربه طترکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافکاحقوقمالیات) 50%(درصدپنجاه-92ماده
1.کشور بخشوده می شوديریز

.) قانون حذف شد92(مادهتبصره، 31/04/1394مستقیم، مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیات هاماده20به موجب بند-1



فصل چهارم

مالیات بر درآمد مشاغل

این يایر فصل هاسذکور در مکه شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد يدرآمد-93ماده
.اغل می باشدشمقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد ميقانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت ها

اربه در صورتی که ضميناشی از فعالیت هاي) و همچنین درآمدهايیا قهرياعم از اختیار(مدنیيدرآمد شرکت ها-تبصره
.تابع مقررات این فصل می باشدمضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد(عامل

آنان يایر درآمدهاسدرآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کاال و خدمات به اضافه -94ماده
قابل قبول يررات فصل هزینه هاقق مبکه مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهالکات مربوط ط

1.و استهالکات

ت اصول و ضوابط مربوط یا رعابه کورد را مصاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارك حسب -95ماده
تشخیص يتنظیم می گردد برا. ارکنندجموضوع قانون تجارت در خصوص تياز جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجار

یم آیین نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و ظا تنهاس آن ساربو اظهارنامه مالیاتی خود را يدرآمد مشمول مالیات، نگهدار
و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب )انیزهکم(ینیشم از ماعا اهآنينگهداريمدارك و روشها

ربط، حداکثر ظرف یرسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذيمؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آن ها برايمورد برا
توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب وزیر )1/1/1395(شدن این قانونالزم االجراء مدت شش ماه از تاریخ 

2.و دارایی می رسديامور اقتصاد

3.حذف شد-69ماده

اتی می باشند به استناد یه مالملیم اظهارناسه تبف لدرآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مک-97ماده
سازمان امور . ذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بودپورد مده و شه ئیم و اراظوط تنبررات مرقکه با رعایت مياظهارنامه مالیاتی مؤد

از آن ها را بر اساس معیارها و شاخص يیدگی قبول و تعدادسدون ربمالیاتی دریافتی را يتواند اظهارنامه هامالیاتی کشور می 
از ارائه اظهارنامه مالیاتی در يدرصورتی که مؤد. ورد رسیدگی قرار دهدمررات قتعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر ميها

براساس يکند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردياروددخمهلت قانونی و مطابق با مقررات 
ان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام یکسب شده مؤديفعالیت و اطالعات اقتصاد

غ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ اباليؤدمراض تدر صورت اع. می کند
انع از مم کن حیرد، ایطبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گيررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدقابق مطاتی میمال
عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.يق جریمه ها و اعمال مجازات هالتع

.) قانون حذف شد94(مادهیک عبارت از متن قبلی ، 27/11/1380مستقیم، مصوبياز قانون مالیات هاي) قانون اصالح مواد38(مادهبه موجب -1

يهاتبصره) قانون و 95(مادهاین متن جایگزین متن ، 31/04/1394مستقیم، مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیات هاماده21به موجب بند-2
.آن شد

.آن حذف شديهاتبصره) قانون و 96(ماده31/04/1394مستقیم، مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیات هاماده21بندبه موجب-3



.استيجارمادهاین ي) این قانون در اجرا239(مادهتبصرهحکم موضوع 

ک اطالعات مربوط به نانون، باقن یسازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابالغ ا-تبصره
ور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به مدت، در ادارات امن یدر طی ا. نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید

مستقیم مصوب سالي) قانون مالیات ها271(و) 154(، )153(، )152(، )98(، )97(وادمت، سده امصورت کامل به اجراء در نیا
1.خواهد بوديمجر0831

2.حذف شد-89ماده

آن يبعديو اصالحیه ها1345اهمفند سوب اصتقیم مسمياهات یانون مالق) 76(مادهوع ضمويپیمانکاريقراردادها-99ماده
) %4(درصداز لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهارمی باشدکه پیشنهاد آنها قبل ازتاریخ تصویب این قانون 

.مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود

که يبعديو اصالحیه ها1345اهمفند سوب اصتقیم مسمياهات یانون مالق) 76(مادهوع ضمويارکپیمانياهقرارداد-تبصره
د مشمول مالیات تابع مقررات این قانون مین درآیاظ تعحتسلیم گردیده از ل29/12/1367لغایت3/12/1366پیشنهاد آنها از تاریخ

.تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود1367السه بی هبوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بردرآمد عملکرد منت

ود را در یک سال خشغلی يمکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت هامؤدیان موضوع این فصل این قانون -100ماده
ور تهیه خواهد شد تنظیم شاتی کیور مالمازمان اسکه وسیله يهر محل جداگانه طبق نمونه ايهر واحد شغلی یا برايمالیاتی برا

) این قانون 131(مادهه نرخ مذکور در بو تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را 
.پرداخت نمایند

اال و خدمات ساالنه آنها کروش فسازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان را که میزان -تبصره
اسناد و مدارك موضوع این يل نگهداریالیف از قبکی از تش) این قانون باشد از انجام بخ84(مادهحداکثر ده برابر معافیت موضوع 

يکه مؤديدر موارد. ورت مقطوع تعیین و وصول نمایدصقانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به 
می شود.ات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصولید مالشته باشتغال داشکمتر از یک سال مالی به فعالیت ا

3.مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بوديمانع از رسیدگی به اظهارنامه هاتبصرهحکم این 

ن فصل در موعد یررات اقفصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مدرآمد ساالنه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این -101ماده
مادهمذکور در ي) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ ها84(مادهمقرر تسلیم کردهاند تا میزان معافیت موضوع 

به 1382ت فوق نسبت به عملکرد سالیمعافتفاده از سايرابشرط تسلیم اظهارنامه . ) این قانون مشمول مالیات خواهد بود131(
.استيبعد جار

) قانون و تبصره 97این ماده و تبصره آن جایگزین ماده (،31/04/1394مستقیم، مصوب يماده واحده قانون اصالح قانون مالیات ها22به موجب بند -1
.آن شديها

لیکن با توجه به مفاد تبصره ماده . ) حذف شد98، ماده (31/04/1394مستقیم، مصوب يماده واحده قانون اصالح قانون مالیات ها22به موجب بند -2
.خواهد بوديقانون در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، این ماده مجر(97)

اصالح، » خرداد«به عبارت » تیر«) عبارت 100، در ماده (31/04/1394مصوب مستقیم، يماده واحده قانون اصالح قانون مالیات ها23به موجب بند -3
.تبصره ها حذف و یک تبصره الحاق شد



غ معافیت به طور لشرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبيو قهريمدنی اعم از اختیاريدر مشارکت ها-1تبصره 
ا هم رابطه زوجیت دارند از بشرکایی که . بین آنان تقسیم و باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بوديمساو

به يدرصورت فوت احد از شرکا وراث و. رددگلحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می 
بین يوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوفرح شه بلیاتی سهم متوفی درمشارکت عنوان قائم مقام قانونی از معافیت ما

.آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد

با کسر فقط يشغلی ويبیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهايدر صورتی که هر شخص حقیقی دارا-2تبصره 
1.) این قانون می شود131(مادهدرمذکوريمشمول مالیات به نرخ هامادهیک معافیت موضوع این 

مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه عالوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم (در مضاربه، عامل-102ماده
احب سرمایه به حساب صاب سعلی الح) این قانون کسر و به عنوان مالیات 101(مادهصاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت 

.مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید

.اقط استسارب ضا میل مدر صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عا-تبصره

ود رقم حق الوکاله خياهو کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالتنامه يدادگستريوکال-103ماده
اق و ابطال نمایند که در هر صر البه تممت نالوکاي%) آن بابت علی الحساب مالیاتی رو5(پنج درصدها را قید نمایند و معادل

:زیر باشدحال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در 

.هر مرحلهي%) حق الوکاله مقرر در تعرفه برا5(که خواسته آن ها مالی است پنج درصديو اموريدر دعاو-الف

که تعیین يکیفرياوعین در دنت و همچساً الزم نینخواسته قانويکه موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهايدر موارد-ب
.هرمرحلهيحداقل حق الوکاله مقرر در آیین نامه حق الوکاله برا)%5(حق الوکاله به نظردادگاه است پنج درصد

.مادهاین )الف(خصوصی که مالی باشد برطبق مفاد حکم بندينسبت به مورد ادعايکیفريدر دعاو-ج

حق الوکاله آن يرابود و شل می صو اختالفات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فيدر مورد دعاو-د
ا میزان حقالوکاله صرفاً از هایر آن ظو نيهردارشها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختالفات مالیاتی و عوارض توسعه معابر 

:لحاظ مالیاتی به شرح زیر

ال مابه االختالف، چهار ی) ر30،000،000(ونیی میلسا ت) ؛ 5%(دصنج درپتالف، خه االبال مای) ر10،000،000(ونیا ده میلت
ال مابه االختالف به باال سه درصدی) ر30،000،000(ونیاز سی میل. ) ریال10،000،000() نسبت به مازاد ده میلیون4%(درصد

. آن تمبر باطل خواهد شد)5%(نج درصدپادل عود و مشی مور ظمنریال)30،000،000() نسبت به مازاد سی میلیون3%(

ينباشند) نیز جاريترسل دادگیولو اینکه وک(مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند
.يو همسر مؤدنواده-دختر-پسر-خواهر-برادر-مادر-یا پدرياست، جز در مورد کارمندان مؤد

تبصرهعنوانتحتتبصرهیکوتبدیلتبصرهآن به تبصره، 31/04/1394مستقیم، مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیاتهاماده24به موجب بند-1
.) قانون الحاق شد101(مادهبه2



عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچمادهدر هر مورد که طبق مفاد این -1تبصره 
ر ف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و طه از عمرجوياهت لورد وکامر در گود مبد هول نخوابل قبیک از دادگاه ها و مراجع مزبور قا

.باشندوکالتنامه نمیيه ابطال تمبر روبدولتی و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري ها که محتاج يشرکت ها

ت و شهرداري ها مکلف له دوبته سات وابسرداري ها و مؤسهشویتدولياهرکتشویتدولمؤسساتوهاوزارتخانه-2تبصره 
تا ت علی الحساب مالیاتی وکیل بر و باس%) آن را ک5(دصنج درپد نی کنمت خپرداال کاند از وجوهی که بابت حق الوکاله به و

.به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند1پایان ماه بعد

يواگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر رويبه وکیل دیگريدر صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعو-3تبصره 
.وکالتنامه مربوط نخواهد بود

وکالتنامه يال تمبر روطذ ابخه مأککه دادگاهها حق الوکاله یا خسارت حقالوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی يدر موارد-4تبصره 
اطالع دهند تا ه اداره امور مالیاتی مربوط بی را عم قطکقرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد ح

.مابهالتفاوت مورد محاسبه قرار گیرد

2.حذف شد-401ماده

)، 53) ماده (9تبصره (، در31/4/1394مستقیم، مصوب يماده واحده قانون اصالح قانون مالیات ها53موضوع بند )219ماده (3به موجب تبصره -1
حسب مورد » تا پایان ماه بعد«) عبارت 143) ماده (2و تبصره ()126(ماده )،109() ماده 5تبصره ()،103) ماده (2)، تبصره (88، ماده ()86(ماده 

.می شود» منتهی ظرف سی روز«و » ظرف سی روز«، »روزظرف ده«يجایگزین عبارت ها

.آن حذف شديهاتبصره) قانون و 104(ماده، 31/04/1394مستقیم، مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیات هاماده25به موجب بند-2



فصل پنجم

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج يجمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت ها-105ماده
که طبق يمواردياستثناهبرر قمياهت یر معافسحاصل از منابع غیرمعاف و کياز ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان ها

1.بود) خواهند%52(، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصدمی باشدينرخ جداگانه ايمقررات این قانون دارا

فعالیت يهداراکورتی صکه به منظور تقسیم سود تأسیس نشده اند، در يدر مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجار-1تبصره 
.وصول می شودمادهن یرر در اقانتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آن ها مالیات به نرخ م

) 113(ماده) و 109(ماده)5(تبصره مشموالن ياشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنا-2تبصره 
ه مستقیماً یا به وسیله کایی هت یا از فعالیران یرمایه در اسيردارباین قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره 

امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال يذارگا از واید نی دهمام جران انیارگزار و امثـال آن دراکنمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، 
مادهران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در این یینمایی از اسيفیلم هايفنی یا واگذاريدانش فنی، دادن تعلیمات، کمک ها

نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هرعنوان به حساب خود . مشمول مالیات خواهند بود
.تحصیل می کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می باشند

بالً پرداخت شده است با قه کایی هات یارجی، مالخا یی ندر موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرا-3تبصره 
.بابت قابل استرداد استرعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این 

سرمایه پذیر مشمول ياهرکت شافتی از یرکه درشهام السا یهام سود سه ببت ساشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ن-4تبصره 
.نخواهند بوديمالیات دیگر

درآمد مشمول ذ خد از مأمغیر از مالیات بر درآيکه به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگريدر موارد-5تبصره
.به خواهد شدسمالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محا

ام مشمول بیست عهامی ساونی عتيرکت هاشارف و عتعاونی متيشرکت ها و اتحادیه هايدرآمد مشمول مالیات ابراز-6تبصره
2.می باشدماده) تخفیف از نرخ موضوع این %25(پنج درصدو

آن جایگزین متن ي) قانون و تبصره ها105، متن ماده (27/11/1380مستقیم، مصوب ياز قانون مالیات هاي) قانون اصالح مواد47به موجب ماده (-1
.قبلی شد

کلی ياسالمی ایران و اجراء سیاست هاياجتماعی و فرهنگی جمهور، ياز قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي) قانون اصالح مواد11به موجب ماده (-2
.) قانون الحاق شد105به ماده (6، تبصره 8/11/1386اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب



يه درآمد ابرازببت سنمادهمشمول مالیات اشخاص موضوع این يافزایش درآمد ابراز)10%(هر ده درصديبه ازا-7تبصره
شرط . مذکور کاسته می شوديمشمول مالیات سال گذشته آن ها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ ها

در مهلت اعالم شده از يال جارسه بوط باز این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مريبرخوردار
1.سازمان امور مالیاتی استيسو

يبرايانون نحوه دیگرقدرآمدهایی که طبق مقررات این يبه استثنا(درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی-106ماده
آن تعیین تبصره) این قانون و 97() و95(، )94(وادمتشخیص آن مقرر شده است) براساس میزان سود دهی فعالیت و مقررات 

2.می شود

اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران درآمد مشمول مالیات -107ماده
:تعیین می شودتحصیل می نمایند به شرح زیر

فنی، يات و کمک هامدادن تعلی، ین، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فيبابت تهیه طرح ساختمان ها و تأسیسات، نقشه بردار
سینمایی که به عنوان بها یا حق ياهفیلم يذارگین وانوق، همچقایر حسامتیازات و يانتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذار

درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه يتثناسه ابد نی کنمنمایش یا تحت هرعنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل 
ده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ ده شرر قا مهتعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آن يبرايدیگر

آیین نامه . مجموع وجوهی می باشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آن ها می شود)40%() تا چهل درصد10%(درصد
ش ماه از تاریخ الزم االجراء شدن شدت مبا توجه به نوع فعالیت، ظرف و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات مادهاجرایی این 

پرداخت کنندگان وجوه . می رسدأت وزیران یویب هصه تبی یو داراي) به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد01/01/1395(این قانون
اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و ه از کالغی بمکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به ممادهمذکور در این 

تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیر این صورت پرداخت کنندگان مذکور و دریافت کنندگان متضامناً 
.د بودنمتعلق آن خواهيول پرداخت اصل مالیات و جریمه هائمس

آنکه در از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر، آن قسمتيدر مورد عملیات پیمانکار-1تبصره 
رارداد درج شده باشد، در مورد خرید قآن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقالم يقرارداد یا اصالحات و الحاقات بعد

و سایر پرداخت يارزش گمرکی کاال و حقوق ورودوعمداخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مج
.قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف استيها

ی به عنوان پیمانکاران نوقی ایراقرا به اشخاص حيکه پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاريدر موارد-2تبصره 
ت اول که توسط پیمانکار دست دوم سرارداد دقتهیه لوازم و تجهیزات مذکور در يمبالغی که برادست دوم واگذار کنند معادل 

ت اول دریافت میگردد، از پرداخت مالیات بر درآمد سار دکاز پیمانمادهین ) ا1(تبصره می شود و با رعایت قسمت اخیر يخریدار
.معاف است

.) قانون الحاق شد105(ماده) به 7(تبصرهمتن ،31/04/1394مستقیم مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیات هاماده25به موجب بند-1

.) قانون اصالح شد106(مادهمتن ، 31/04/1394مستقیم مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیات هاماده26به موجب بند-2



خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی يشرکت ها و بانک هايشعب و نمایندگی ها-3تبصره 
ود از شرکت مادر وجوهی دریافت خجبران مخارج يشرکت مادر اشتغال دارند و برايدر ایران براياطالعات اقتصاديو جمع آور

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

یله نمایندگی از قبیل شعبه، سه وبور بوقی مزقخاص حشه اکسرمایه و سایر فعالیت هایی يدرآمد حاصل از بهره بردار-4صره تب
1.) این قانون خواهد بود601(مادهنماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند مشمول مقررات 

ه حساب سرمایه باندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ الزم االجراشدن این اصالحیه پرداخت نشده در صورت انتقال -108ماده
رمایه معادل اندوخته اضافه شده به ساهش کا یمشمول مالیات نخواهد بود، لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان 

سود ياین حکم شامل اندوخته ها. افه می شودضرمایه اساهش کحساب سرمایه، به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال یا 
مستقیم مصوبيقانون مالیات ها)138(مادهوع ضه موتت و اندوخیه در دوران معافساف مؤسعميناشی از فعالیت ها

.آن تا تاریخ تصویب این اصالحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بوديبعديو اصالحیه ها3/12/1366

ه حساب سود و زیان بال قاندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ الزم االجرا شدن این اصالحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انت
.نخواهد بوديت دیگریا سرمایه یا انحالل مشمول مالیا

:درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی عبارت است از-109ماده

.ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل-1

.حق بیمه دریافتی در معامالت بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی ها و تخفیف ها-2

.اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی هايحق بیمه بیمه ها-3

.ياتکایی واگذاريمشارکت در سود معامالت بیمه هاکارمزد و -4
.بیمه بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذارکنندهيهابهره سپرده-5

يبیمه هاياهيتمرسرمایه و مسد و یدگی و بازخرنر زیغيسهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه ها-6
.زندگی

.سایر درآمدها-7

:پس از کسر

.بیمهيقراردادهاهزینه تمبر -1

.زندگیيپزشکی بیمه هايهزینه ها-2

.پرداختی از بابت معامالت بیمه مستقیميکارمزدها-3

.ياتکایی واگذاريحق بیمه ها-4
زمینی در يورته مویایل نقلسمسئولیت مدنی دارندگان ويبدنی از حق بیمه اجباريسهم صندوق تأمین خسارت ها-5

.مقابل شخص ثالث

) قانون 107(مادهآن جایگزین يهاتبصرهاین متن و ، 31/04/1394مستقیم، مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیات هاماده27به موجب بند-1
.آن شديهاتبصرهو 



.غیر زندگیياهه مبیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیيهايمبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمر-6

.بیمه گزاران در منافعسهم مشارکت -7

.اتکایی قبولیيکارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معامالت بیمه ها-8

.ياتکایی واگذاريبیمه هايبهره متعلق به سپرده ها-9
.ذخایر فنی در آخر سال مالی-10

.سایر هزینه ها و استهالکات قابل قبول-11

) يایران و بیمه گريقانون تأسیس بیمه مرکز) 61(مادهفنی موضوع ياندوخته ها(انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه-1تبصره 
ایران يخواهد بود که از طرف بیمه مرکزيبیمه و میزان و طرز محاسبه آن ها به موجب آیین نامه ايهر یک از رشته هايبرا

.دو دارایی خواهد رسیيعالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصاديتهیه و پس از موافقت شورا

بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی يهر یک از رشته هايایران برايانواع ذخایر فنی بیمه مرکز-2تبصره 
.ایران تعیین خواهد شديبیمه مرکز

نحوه زاران در منافع و گه مارکت بیشدر معامالت بیمه مستقیم، حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم م-3تبصره 
کارمزد باید در يه استثنابور بالم مزقه ایکل. ودبعالی بیمه خواهد ياحتساب آن ها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورا

.قرارداد بیمه ذکر شده باشد

مؤسسات يهاا توافق یا و هرایط قراردادشاس سر ابيذارگا وایاتکایی اعم از قبولی ياقالم مربوط به معامالت بیمه ها-4تبصره 
.بیمه ذیربط خواهد بود

د مشمول مالیاتی به نی نمایمد میل درآصی تحنه ایراممؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از مؤسسات بی-5تبصره
ورتی که مؤسسات بیمه ایرانی درصدر . می باشند ) حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران 2%(نرخ دو درصد

ر معامالت اتکایی معاف باشند، مؤسسه مزبور نیز بات یت مالخوده و از پردابه مت بییفعاليایی داراککشور متبوع مؤسسه بیمه گر ات
ی مکلف اند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه گر اتکایی نه ایراممؤسسات بی. از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد

ورتی آن را به عنوان مالیات بیمه گر اتکایی کسر نمایند و صمیمه ضه ب) 2%(دص، دو درتبصرهخارجی مشمول مالیات موضوع این 
مشخصات بیمه گر اتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط يحاو1دعتا پایان ماه بوجوه کسر شده در هر ماه را 

.ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند

دارك خود را حداکثر تا مناد و ساشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و ا-110ماده
زان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی یورد ممب سهام داران و حسرکا و شت یت هوسا فهربچهار ماه پس از سال مالیاتی همراه 

وقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت قهر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص ح
محل تسلیم اظهارنامه و . رات در سنوات بعد کافی خواهد بودیت تغیسلیم فهرست، وربپس از تسلیم اولین فهرست مز. نمایند

اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران يپرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارا
.خواهد بودينه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاردر مورد کارخامادهحکم این . است

)، 53) ماده (9تبصره (، در31/4/1394مستقیم، مصوب يماده واحده قانون اصالح قانون مالیات ها53موضوع بند )219ماده (3به موجب تبصره -1
حسب مورد » تا پایان ماه بعد«) عبارت 143) ماده (2و تبصره ()126(ماده )،109) ماده (5تبصره ()،103) ماده (2)، تبصره (88، ماده ()86(ماده 

.می شود» منتهی ظرف سی روز«و » ظرف سی روز«، »روزظرف ده«يجایگزین عبارت ها



رر شده است مکلف به قخیص آن مشتيرابياشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگر-تبصره
1.مربوط پیشبینی شده است نیستندياظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل هاتسلیم 

ا ترکیب می شوند از یم ادغـام هرکت، در شک یوقی قشرکت هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت ح-111ماده
:لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می باشند

ادغام یا ترکیب ياهثبت شده شرکت يسرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه هاتأسیس شرکت جدید یا افزایش -الف
.) این قانون معاف است84(مادهحق تمبر موضوع 2نیم درهزارشده از پرداخت 

مشمول يه ارزش دفتربورد مادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب يشرکت هايانتقال دارایی ها-ب
.مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود

الل موضوع بخش حات دوره انیمول مالشود مجرکت موشادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا يعملیات شرکت ها-ج
.مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود

.ب ادامه یابدیمنتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال قبل از ادغام یا ترکياستهالك دارایی ها-د

ق گیرد طبق لادغام یا ترکیب شده تعيبه هر یک از سهامداران در شرکت هايهرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمد-ه
.مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود

.می باشدورد مادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب يتکالیف مالیاتی شرکت هاکلیه تعهدات و-و

امور يترك وزارتخانه هاشنهاد مشه پیبالحیه صن ایویب اصاریخ تتاه از مش شحداکثر ظرف مادهآیین نامه اجرایی این -ز
3.و دارایی و صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسیدياقتصاد

.خواهد بودياشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاريآن در مورد عملیات پیمانکارتبصره) و 99(مادهحکم -112ماده

آن ها از ایران به طور مقطوع مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کاال و امثال-113ماده
کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا )5%(عبارت است از پنج درصد

.در بین راه دریافت شود

آن 1تبصره ) و 110(مادهقسمت اخیر متن قبلی ، 27/11/1380مستقیم، مصوبياز قانون مالیات هاي) قانون اصالح مواد51(مادهبه موجب -1
.تبدیل شدمادهاین تبصرهبه 2تبصره حذف و 

"هزارنیم در"به "هزاردو در") عبارت 111(مادهدر متن ، 31/04/1394مستقیم، مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیات هاماده10مطابق بند-2

.تغییر یافت

تبصره) و 111(مادهجایگزین متن قبلی مادهمتن این ، 27/11/1380مستقیم، مصوبياز قانون مالیات هاياصالح مواد) قانون 52(مادهبه موجب -3
.آن شد



نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظف اند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل 
به عنوان مالیات بر يپرداخت نمایند. مؤسسات مذکور از بابت این گونه درآمدها مشمول مالیات دیگرتسلیم و مالیات متعلق را 

مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق يمذکور صورت هايدرآمد نخواهند بود. هر گاه شعب یا نمایندگی ها
.مسافر و حجم محموالت علی الرأس تشخیص داده خواهد شدواقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد 

%) 5(درصدیش از پنجبدیگر يکه مالیات متعلق بر درآمد مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی ایران در کشورهايدر موارد-تبصره
کشتیرانی و يات شرکت هایت مالسف اظو دارایی مويکرایه دریافتی باشد با اعالم سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصاد

.فوق را معادل نرخ مالیاتی آن ها افزایش دهديهواپیمایی تابع کشورها

ایر ارکان صالحیت سآخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظف اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا -114ماده
ورت دارایی و بدهی شخص صيحاوياتخاذ تصمیم نسبت به انحالل شخص حقوقی دعوت شده است، اظهارنامه ايدار که برا

ه می گردد تنظیم و به اداره امور یور تهشاتی کیکه بدین منظور از طرف سازمان امور مالينمونه ايحقوقی در تاریخ دعوت رو
از و حسب مورد مهر مؤسسه برطبق اساسنامه جمياهاضا امیا ضاميکه حداقل حاوياظهارنامه ا. مالیاتی مربوط تسلیم نمایند

.اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بوديشخص حقوقی باشد برا

خص حقوقی است شی یمأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند ارزش دارا-115ماده
1.ده استیبدهی ها وسرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبًال پرداخت گرديمنها

روز ير اساس بهابه یفروش و نسبت به بقيارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبالً فروش رفته بر اساس بها-1تبصره 
.انحالل تعیین می شود

ل اول باب سوم این صوع فضموياهشخص حقوقی که منحل می شود، دارایی یا دارایی يهاچنانچه در بین دارایی-2تبصره 
قانون و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی ها حسب مورد در هنگام نقل و 

انون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه قن ی) مکرر ا143(مادهو )143(ماده) 1(تبصره و )59(مادهانتقال قطعی مشمول مقررات 
شخص يمذکور جزو اقالم دارایی هاياهدارایی یا دارایی يمالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتر
متعلق به مالیات. از جمع سرمایه و بدهی ها کسر می گردديحقوقی منحل شده منظور نمیگردد و معادل همان ارزش دفتر

) مکرر این قانون تعیین 143(مادهو )143(ماده) 1(تبصره و )59(مادهمزبور حسب مورد براساس مقررات يدارایی یا دارایی ها
2.و مورد مطالبه قرار میگیرد

مول مالیات مقطوع شالل محاریخ انتوق در فررات قاس مسآن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که برا-3تبصره 
ال بعد از تاریخ انحالل مشمول قل و انتق) مکرر این قانون باشند در اولین ن143(ماده) و 143(ماده)1(تبصره و )59(مادهموضوع 

.مالیات نخواهند بود

ثبت شرکت ها) مدیران تصفیه مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ انحالل (تاریخ ثبت انحالل شخص حقوقی در اداره -116ماده 
) این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی 115اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده (

.مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند

تبدیل و 1تبصره ) به 115(مادهمتن قبلی تبصره، 27/11/1380مستقیم، مصوبياز قانون مالیات هاي) قانون اصالح مواد53(مادهبه موجب -1
.الحاق شدمادهبه این 3و2يهاتبصره

) قانون عبارت 115) ماده (3) و (2(ي، در تبصره ها31/04/1394مستقیم، مصوب يماده واحده قانون اصالح قانون مالیات ها28به موجب بند -2
.جایگزین شد» ) مکرر143) و ماده (143) ماده (1تبصره (« با عبارت ) » 143ماده (يتبصره ها«



ن قانون به نرخ ی) ا115(ماده) 2(تبصره ت یمالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند با رعا-تبصره
1.) این قانون محاسبه می گردد501(مادهمذکور در 

ات اشخاص حقوقی خارج یرین دوره عملخه آبوط به مرمه اظهارناباداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون -117ماده
ک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، یاز نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف 

ه اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه بق لات متعیین و ابالغ نماید وگرنه مالمالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعی
ی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن یی از دارامردد اقالگوم لداً مععدر صورتی که ب. قطعی تلقی می گردد

.این قانون، مالیات مطالبه خواهد شد)118(مادهتبصرهرر در قت ملت در مهسقسمت که در اظهارنامه قید نشده ا

تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان -118ماده
.مالیات مجاز نیست

لیم اظهارنامه خالف سا تیانون قاین ) 114(مادهآخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع -تبصره
شخص يو ضامن یا ضامن هاماده) این قانون و این 116(مادهواقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع 

وقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت قخص حشموضوع قانون تجارت) متضامنًا و کلیه کسانی که دارایی (ضامنيحقوقی و شرکا
ص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به سهمی که از دارایی شخ

.) این قانون از تاریخ درج آگهی انحالل در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد157(مادهشرط آنکه ظرف مهلت مقرر در 

) حذف و یک تبصره 116، یک عبارت از متن قبلی ماده (27/11/1380مستقیم، مصوب ياز قانون مالیاتهاي) قانون اصالح مواد54به موجب ماده ( -1
.به آن الحاق شد



فصل ششم

مالیات درآمد اتفاقی

که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بالعوض و یا از طریق معامالت محاباتی و یا به يو یا غیر نقديدرآمد نقد-119ماده
این قانون خواهد ) 131(مادهعنوان جایزه یا هرعنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در 

.بود

يدرآمد حاصله و درصورتی که غیر نقد) 100%(درصددرآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صد -120ماده
) این قانون 64(مادهمفاد يروز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می شود مگر در مورد امالکی که در اجرايباشد، به بها

.آنها ارزش معامالتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معامالتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفتيبرا

درآمد مشمول مالیات می باشداین قانون )63(مادهکه مشمول يموارديدر مورد صلح معوض و هبه معوض به استثنا-تبصره
تعیین می شود نسبت به طرف مادهموضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این 

.که از آن منتفع شده استيمعامله ا

که ظرف شش ماه از صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی میگردد ولی در صورتی -121ماده
تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود، وجوهی که به عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد می 

.باشد

ت الیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعدر این صورت اگر در فاصله بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل
.مشمول مالیات این فصل خواهد بود

يمدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می شود بهايدر مورد صلح مالی که منافع آن مادام العمر یا برا-122ماده
.مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود

صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقاالتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات انتقال دهنده قرار در -تبصره
خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود، لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال 

.مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته استيه التفاوت بهانیز به او تعلق بگیرد، عبارت خواهد بود از ماب

در صورتی که منافع مالی به طور دائم یا موقت بالعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع -123ماده
.هر سال را در سال بعد پرداخت نماید

1.شدحذف-241ماده

.) قانون حذف شد124، ماده ( 31/04/1394مستقیم، مصوب يواحده قانون اصالح قانون مالیات هاماده 6به موجب بند -1



.مشمول مالیات این بخش نخواهد بودمی باشدانتقاالتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات -125ماده

اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع از تاریخ صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلف اند در هر سال -126ماده
منافع به اداره امور 1تا پایان ماه بعداین قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد ) 123(مادهتحصیل درآمد یا تعلق

اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد در صورتی که معامله در دفاتر . مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند
.تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می شود

:موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود-127ماده

يیا وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی و شرکت هاالمنفعهعامیاخیریهيهاسازمانبالعوضينقدغیروينقديهاکمک-الف
.که مشمول مالیات فصل حقوق استيانقالب اسالمی به اشخاص حقیقی غیر از موارديدولتی یا شهرداري ها یا نهادها

.و یا حوادث غیر مترقبه دیگريمالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزيوجوه یا کمک ها-ب

.پرداخت می نمایديتشویق صادرات و تولید و خرید محصوالت کشاورزيکه دولت برايجوایز-ج

و دارایی و وزارت يخواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصاديب) طبق آیین نامه ا(الف) و(يضوابط اجرایی بندها-تبصره
.کشور تهیه خواهد شد

اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و يدرآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدها-128ماده
2.مالیات هایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت میگردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد

)، 53) ماده (9تبصره (، در31/4/1394مستقیم، مصوب يماده واحده قانون اصالح قانون مالیات ها53موضوع بند )219ماده (3به موجب تبصره -1
حسب مورد » تا پایان ماه بعد«) عبارت 143) ماده (2و تبصره ()126(ماده )،109) ماده (5تبصره ()،103) ماده (2)، تبصره (88، ماده ()86(ماده 

.می شود» منتهی ظرف سی روز«و » ظرف سی روز«، »روزظرف ده«يجایگزین عبارت ها

.) حذف شد128(مادهقسمت اخیر متن قبلی ، 27/11/1380مستقیم، مصوبياز قانون مالیات هاي) قانون اصالح مواد55(مادهبه موجب -2



فصل هفتم

مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

1.حذف شد-921ماده

مستقیم مصوبي) قانون مالیات ها129(ماده، )59(ماده) 3(تبصرهو) 16(تا) 3(موادموضوعگذشتهيهابدهی-130ماده
.آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بوديبعديو اصالحیه ها3/12/1366

بدهی مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنهاحسب مورد قبل از می تواند و دارایی يوزارت امور اقتصاد-تبصره
در نقاطی که مقتضی بداند کًال و جزئًا مورد بخشودگی يهر مؤديریال برا)10،000،000(باشد را تا سقف ده میلیون1381سال

2.قرار دهد

می باشد ينرخ جداگان هايکه طبق مقررات این قانون دارايمواردينرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنا-131ماده
:به شرح زیر است

)15%(ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ پانزده درصد)500،000،000(تا میزان پانصد میلیون-1
ریال درآمد مشمول مالیات )1،000،000،000() ریال تا میزان یک میلیارد500،000،000(نسبت به مازاد پانصد میلیون-2

)20%(ساالنه به نرخ بیست درصد
)25%(مالیات ساالنه به نرخ بیست و پنج درصدریال درآمد مشمول )1،000،000،000(نسبت به مازاد یک میلیارد-3

يه درآمد ابرازببت سنمادهمشمول مالیات اشخاص موضوع این يافزایش درآمد ابراز)10%(هر ده درصديبه ازا-تبصره
شرط . ذکور کاسته می شودمياهد از نرخصمشمول مالیات سال گذشته آن ها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد در

سازمان يه در مهلت اعالم شده از سوطاتی مربویاز این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه ماليبرخوردار
3.امور مالیاتی است

.) قانون حذف شد129(مادهمتن ، 27/11/1380مستقیم، مصوبياز قانون مالیات هاي) قانون اصالح مواد56(مادهبه موجب -1

و » 1381الس«ياهارت بانون، عق) 130(مادهتبصرهدر ، 31/4/1394وبصتقیم، مسمياهاتیانون مالقالح صانون اقده حواماده29دنب بجه موب-2
.شد» ریال)1،000،000(یک میلیون«و »1368سال«يجایگزین عبارت ها» ریال)10،000،000(ونیده میل«

.) قانون شد131(مادهآن جایگزین تبصرهاین متن و ، 31/04/1394مستقیم، مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیاتهاماده30به موجب بند-3



باب چهارم

در مقررات مختلفه

فصل اول

معافیت ها

یا معدنی که از يدیتوليو معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهايتولیديناشی از فعالیت هايدرآمد ابراز-132ماده
رارداد استخراج و فروش منعقد می قا یادر صيآن ها پروانه بهره برداريربط برایذياز طرف وزارتخانه هامادهاین يتاریخ اجرا

اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف يگرشامتی گردقز اکخدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مرايشود و همچنین درآمدها
یا استخراج یا فعالیت به يادر می شود، از تاریخ شروع بهره بردارصوز جا میيرداربره هه بنآن ها پروايربط براینی ذمراجع قانو

1.دت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشدمتوسعه یافته به مدت پنج سال و در مناطق کمتر

مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارك منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان -الف
ده به سازمان امور مالیاتی کشور شخود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص يدرآمدهايحسب مورد، برايحسابدار

مؤدیان براساس مستندات، مدارك و مول مالیات شد ممین درآیه و تعمو سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامی باشند 
.می شودان، مالیات آن ها با نرخ صفر محاسبه یات مؤدیاظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مال

کار يیش از پنجاه نفر نیروبيه داراکمادهن یو خدماتی و سایر مراکز موضوع ايتولیديواحدهايمالیات با نرخ صفر برا-ب
) افزایش 50%(ود را حداقل پنجاه درصدخاغل شار کيشاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیرو

کار در هر يکار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیرويتعداد نیرو. هر سال افزایش کارکنان یکسال اضافه می شوديدهند، به ازا
ناد و مدارك مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می سه ائواحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارا

داقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات حار از کيرویاهش نکورت صدر . شود
.که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می شوند کاهش محسوب نمی گردديافراد. می شودکاهش، مطالبه و وصول متعلق در سال

صنعتی يع در شهرك هاقوامادهن یمذکور موضوع اياقتصاديواحدهايمحاسبه مالیات با نرخ صفر برايدوره برخوردار-پ
در مناطق کمترتوسعه يژه اقتصادیاطق ونصنعتی یا ميبه مدت دو سال و در صورت استقرار شهرك هايیا مناطق ویژه اقتصاد

.یافته، به مدت سه سال افزایش می یابد

ایر مناطق کشور تسلیم ساطق آزاد و ناشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مياز هرگونه معافیت مالیاتی برايشرط برخوردار-ت
ياظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه ا. در موقع مقرر قانونی استاظهارنامه مالیاتی

.می شوداست که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه 

موضوع این ماده عالوه بر دوره حمایت از طریق يدر واحدهاياقتصاديهايبه منظور تشویق و افزایش سرمایه گذار-ث
:در مناطق کمترتوسعه یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می گیرديمالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه گذار

آن جایگزین متن يهاتبصرهاین متن، بندها و ، 01/02/1394نظام مالی کشور، مصوبيو ارتقا) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر31(مادهبه موجب .1
.شدآنيهاتبصرهوقانون)132(مادهقبلی 



توسعه یافته: در مناطق کمتر-1

بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به يمالیات سال ها
مقرر در ماده يدو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخ ها

.و دریافت می شودآن محاسبه ي) این قانون و تبصره ها105(

:در سایر مناطق-2

%) 50(فر و پنجاهدرصدصرخ نا بمادهن یدر اصذکور در مات یبعد از دوره محاسبه ماليمالیات سال ها)50%(درصدپنجاه
این حکم تا . به و دریافت می شودسآن محاياهتبصرهمستقیم و ي) قانون مالیات ها105(مادهمقرر در يباقیمانده با نرخ ها

درصدود، ادامه می یابد و بعد از آن، صدشزمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده 
درآمد حمل و نقل . آن محاسبه و دریافت می شودياهتبصره) این قانون و 105(مادهمقرر در يمالیات متعلقه با نرخ ها) %100(

اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع . ) این بند برخوردار می باشند2() و1(ياز مشوق مالیاتی جزءهااشخاص حقوقی غیردولتی،
. می توانند استفاده کنندمادهمجدد از مشوق این يکه قبل از این اصالحیه تأسیس شده اند، درصورت سرمایه گذارمادهاین 

ایجاد يمذکور برايدهاحوايازسو نويازسمنظور تأسیس، توسعه، بازربط به یکه با مجوز مراجع قانونی ذيهرگونه سرمایه گذار
.زمین هزینه می شود، مشمول حکم این بند استيثابت به استثنايدارایی ها

حمل و نقل، يدهاحاشخاص حقوقی غیردولتی در وايدر مورد سرمایه گذار،1ت)(بنديزمین مذکور در انتهاياستثنا-ج
صالح، یاز مراجع ذشدهقانونی صادريصرفاً به میزان تعیین شده در مجوزهايبیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگر

.نمی باشديجار

افزایش سرمایه يرابمادهن یدرصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی ا-چ
.می شودآن مطالبه و وصول ياستفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه ها

و يبا مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذارمادهانجام شده موضوع این يدرصورتیکه سرمایه گذار-ح
خارجی به میزان ده درصديذارگ) مشارکت سرمایه 5%(هر پنج درصديو فنی ایران انجام شده باشد به ازاياقتصاديکمک ها

.%) اضافه می شود50(دصبه نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درماده) به مشوق این 10%(

ا نشان معتبر بداخلی در ایران نسبت به تولید محصوالت يتولیديخارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهايشرکت ها-خ
با واحد ياد قرارداد همکارقرا صادر نمایند از تاریخ انعي) از محصوالت تولید20%(که حداقل بیست درصداقدام کنند درصورتی

بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از مادهن یم اکمول حشمذکور ميتولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولید
مادهدر مدت مذکور در این يحاصل از فروش محصوالت تولیدي%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابراز50(پنجاه درصد

.برخوردار می باشند

.ث) صحیح است(ج) به اشتباه درج شده است و بند(ت) در متن بند(به نظر می رسد عبارت بند.1



عاع یکصد و بیست شتقر در سو معدنی ميتولیديشامل درآمد واحدهامادهموضوع این ينرخ صفر مالیاتی و مشوق ها-د
بیش يدارايایر استان ها و شهرهاسز کمرايمرکز استان اصفهان و سی کیلومتريمرکز استان تهران و پنجاه کیلومتريکیلومتر

اطالعات با تأیید يفناوريتولیديواحدها. نفوس و مسکن نمی شودياز سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشمار
همچنین مالیات . برخوردار می باشندمادهرئیس جمهور در هر حال از امتیاز این يربط و معاونت علمی و فناوریذيوزارتخانه ها

هرك شو يادصمناطق ویژه اقتيصنعتی به استثنايو شهرك هايژه اقتصادیو معدنی مستقر در کلیه مناطق ويتولیديواحدها
وع ضاتی مویماليوق هاشمرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می شود و از ميت کیلومترسد و بیصعا ع یکشتقر در سميها
که در محدوده دو یا يتولیديصنعتی یا واحدهايو شهرك هاياقتصاددرخصوص مناطق ویژه . وردار می باشندخبرمادهن یا

است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون يا شهر قرار می گیرند، مالك تعیین محدوده به موجب آیین نامه ایتان سچند ا
کشور و يزیه رمان مدیریت و برناو دارایی و سازميصنعت، معدن و تجارت و امور اقتصاديبا پیشنهاد مشترك وزارتخانه ها

.می رسدسازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران 

ه پنج ساله، توسط مفهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر برنا-ذ
يو سرمایه گذارينرخ بیکاريو دارایی با لحاظ شاخص هايوزارت امور اقتصاديکشور با همکاريسازمان مدیریت و برنامه ریز

تاریخ . د، فهرست برنامه قبلی معتبر می باشدیت جدسالغ فهربو تا امی رسددر تولید تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران 
.مناطق کمترتوسعه یافته استيهااب مشوق ساحتيربط، مناط اعتبار برایشروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذ

ربط أخذ کرده باشند یانونی ذقع جاز مرايرداربره هه بنپروامادهاینيکه قبل از اجرايو جهانگرديکلیه تأسیسات ایرانگرد-ر
. معاف می باشندي%) مالیات بر درآمد ابراز50(دصاه درجت پنخاز پردامادهشدن این الزم االجرا تا مدت شش سال پس از تاریخ 

.نیستيور مجرشارج از کخه بحکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر 

ل جذب گردشگران حربط که از میمجوز از مراجع قانونی ذيی داراو زیارتيدفاتر گردشگري) درآمد ابراز100%(صد درصد-ز
.می باشدمول مالیات شاتی میشده باشد با نرخ صفر مالخارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل 

ن حکم در مورد یا. کتمان شده می باشديبه جز درآمدهايمالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفًا شامل درآمد ابراز-ژ
.استيکلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجر

پروانه يو صنعتی دارايتولیديتحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهايهامعادل هزینه -س
مجوز قطعی يی و آموزش عالی داراشز پژوهکا مرایگاه ها شربط که در قالب قرارداد منعقده با دانیذياز وزارتخانه هايبهرهبردار

ه در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می کو بهداشت، درمان و آموزش پزشکی يعلوم، تحقیقات و فناورياز وزارتخانه ها
شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت ساالنه آن به تصویب پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص 

) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده 5،000،000،000(و معدنی آنها کمتر از پنج میلیارديدیتولياهت یل از فعالصحايدرآمد ابراز
معادل مبلغ منظورشده . انجام هزینه مذکور بخشوده می شود. ال قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شدسيرازبمالیات ا)10%(درصد

امور مالیاتی کشور به به حساب مالیات اشخاص مذکور، به عنوان هزینه قابل دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان 
می و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی يی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوریو دارايادصامور اقتيتصویب وزرا

.رسد

1395سالياز ابتدامادهمالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این يکلیه معافیتها-1تبصره 
.می شوداجراء 



يآن حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ قانون توسط وزارتخانه هايو بندهامادهآیین نامه اجرائی موضوع این -2تبصره 
و به تصویب هیأت وزیران می شودسازمان امور مالیاتی کشور تهیه يو دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاريامور اقتصاد

.می رسد

، يعشایر، شرکت هاي تعاونی روستایی،1يصندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزد م) درآ%100(صد درصد-331ماده
.آن ها از مالیات معاف استي، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه هاي، کارمندي، صیادان، کارگريکشاورز

اون روستایی ایران را که با عتيزکازمان مرسيرازباودسمت از سه آن قبدولت مکلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق -تبصره
پس از وصول و واریز آن به ، ودشتعاونی روستایی اختصاص داده می يدر شرکت هايسرمایه گذاريتصویب مجمع عمومی برا

شود در انون بودجه کل کشور پیش بینی میقور در ظین منمه هبه کحساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتبار ردیف خاصی 
.وجه سازمان مذکور مسترد نماید

آموزشگاه ، يدرآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه ا-134ماده
غیرعالیوزشم، دانشگاه ها و مراکز آ2کشوريمجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ايآزاد دارايفنی و حرفه ايها

معلولین ذهنی و حرکتی بابت يو درآمد مؤسسات نگهدار3کودك در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاهايانتفاعی و مهدها
د باشگاه ها و مؤسسات ورزشی مین درآنپروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند همچياشخاص مذکور که حسب مورد داراينگهدار

.ت مالیات معاف استخی از پرداشراً ورزصمنحياهت یاز فعاللصمجوز از سازمان تربیت بدنی حايدارا

.و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسیديبه پیشنهاد وزارت امور اقتصادمادهآیین نامه اجرایی این 

.حذف شد-5314ماده

بیمهمنعقدهيموجب قراردادهاو از طرف مؤسسات بیمه که به 5عمر و زندگیيانواع بیمه هاوجوه پرداختی بابت-136ماده 
.استمعافمالیاتپرداختازشودمیذینفععاید

صندوق حمایت از توسعه «) قانون عبارت 133(مادهدر ، 31/04/1394مستقیم، مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیات هاماده31به موجب بند-1
.اضافه شد»تعاون روستاییيشرکتها«عبارت و قبل از » درآمدصد درصد«د از عبارت عب«ياورزشبخش ک

» يه افی و حرنف«) قانون بعد از عبارت 134(مادهدر ، 31/04/1394مستقیم، مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیات هاماده32به موجب بند-2
.اضافه شد» کشوريمجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ايآزاد دارايفنی و حرفه اياهگاه شآموز«ارتبع

ورخم18753مارهشمی سه رمر روزنادرج دنم، 27/03/1388وبصممستقیم،ي) قانون مالیات ها134(مادهواحده قانون اصالح مادهبه موجب -3
.الزم االجرا شد16/05/1388) قانون اضافه و از تاریخ134(مادهبه "کودك در مناطق کمترتوسعه یافته و روستاهايو مهدها"ارت بع31/04/1388

.) قانون حذف شد135(ماده، 27/11/1380مستقیم، مصوبياز قانون مالیات هاي) قانون اصالح مواد61(مادهبه موجب -4

عمر و يانواع بیمه ها« ) قانون عبارت 136، در ماده (31/04/1394مستقیم، مصوب يماده واحده قانون اصالح قانون مالیات ها33به موجب بند -5
.شد» بیمه عمر«جایگزین عبارت »زندگی 



واهر تحت تکفل در خاوالد و پدر و مادر و برادر و وهمسریاخودمعالجهبابتيمؤدهرپرداختیدرمانیيهاهزینه-137ماده
را گواهی نماید و ت وجه فیک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریا

چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات الزم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است 
اسالمی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و يپرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهور

عمر و يانواع بیمه های به مؤسسات بیمه ایرانی بابت قآموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقی
خاص و صعب العالج عالوه در مورد معلوالن و بیماران. ر می گرددسکيؤدمات یدرمانی از درآمد مشمول ماليو بیمه ها1زندگی

ل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او بز قایان ننمذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آيبر هزینه ها
.را عهده دار است می باشد

2.حذف شد-831ماده

را در قالب عقود يدیتوليتأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاه هايبراياشخاصی که آورده نقد-مکرر138ماده
پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد يمشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورا

.ه قابل قبول مالیاتی تلقی می شودنهزیپرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوانيمعاف میشوند و برا

در صورت . ارج کندخيرا از بنگاه تولیديتا دو سال نمی تواند آورده نقدمادهاستفاده کننده از معافیت موضوع این -1تبصره 
.، اضافه می شوديدقروج آورده نخال سات ی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، ماليکاهش آورده نقد

ا اداره امور مالیاتی حوزه بردش گطرح یا سرمایه در -تأمین مالی پروژهيبرايآورده نقديتشخیص تحقق به کارگیر-2تبصره 
2.مربوط است

3-931ماده

رت عبدالعظیم ضتان حس، آيآستان قدس رضويو غیرنقديدریافتی نقديموقوفات، نذورات، پذیره، کمک ها و هدایا-الف
دس حضرت امام خمینیقتان مس، آ»شاه چراغ«ع)(س)، آستان حضرت احمد ابن موسی(ع)، آستانه حضرت معصومه(الحسنی

ایر بقاع متبرکه به عهده سازمان سخیص شت. ره)، مساجد، حسینیه ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است(
.اوقاف و امور خیریه می باشد

5.اسالمی ایران از پرداخت مالیات معاف استيجمعیت هالل احمر جمهوريو غیرنقديدریافتی نقديهدایاکمک ها و -ب

عمر و يانواع بیمه ها« ) قانون عبارت 136، در ماده (31/04/1394مستقیم، مصوب يماده واحده قانون اصالح قانون مالیات ها33به موجب بند -1
.شد»بیمه عمر«جایگزین عبارت »زندگی 

آن حذف يهاتبصره) قانون و 138(ماده، 01/02/1394نظام مالی کشور، مصوبي) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا31(مادهبه موجب -2
.شد

مکرر) به قانون 138(مادهاین متن به عنوان ، 01/02/1394نظام مالی کشور، مصوبي) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا30(مادهبه موجب -3
.الحاق شد

مادهآن جایگزین متن قبلی يهاتبصرهو مادهمتن این 27/11/1380مستقیم، مصوبياز قانون مالیات هاي) قانون اصالح مواد64(مادهبه موجب -4
.قانون شد(139)

اسالمی ياساسنامه جمعیت هالل احمر جمهورو نیز قانون 20/10/1362جمعیت هالل احمر، مصوبيبا توجه به قانون وظایف و مسئولیت ها-5
.جایگزین گردید» جمعیت«) حذف و عبارت 139از متن بند ب ماده ( » سازمان«، عبارت8/2/1367ایران، مصوب 



بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان اندازپسيهاصندوقيغیرنقدوينقددریافتیيهدایاوهاکمک-ج
ق بازنشستگی سهم کارکنان و حه و مق بیحین نایر و همچشتا ئیان و عساورزان، روشاعی کمه اجتمتأمین اجتماعی و صندوق بی

1.دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف استيکارفرما و جریمه ها

خیص مدارس علوم شت. تساف اعات میمدارس علوم اسالمی از پرداخت ماليو غیرنقديافتی نقددریيهدایاوهاکمک-د
.مدیریت حوزه علمیه قم می باشدياسالمی با شورا

يخیص نهادهاشت. پرداخت مالیات معاف استازاسالمیانقالبينهادهايغیرنقدوينقددریافتیيهدایاوهاکمک-ه
.می باشدانقالب اسالمی با هیأت وزیران 

.ات معاف استیت مالخد از پرداسات برفآن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقو-و

.درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است-ز

از قبیل تبلیغات اسالمی، تحقیقات فرهنگی، يموقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف امورآن قسمت از درآمد -ح
ياجد و مصالها و حوزه هاسميدارهر و نگیعلمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعم

ر آثـار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، یام، تعمعه و اطیدولتی، مراسم تعزيعلمیه و مدارس علوم اسالمی و مدارس و دانشگاه ها
، يدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزیهزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان،کمک به مستضعفان و آسیب د

به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده مزبور يجنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر این که درآمد و هزینه ها
سنی و يکودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در گروه هايمراکز نگهداريباشد و همچنین ساخت، تعمیر و نگهدار

ی و مسو اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلوالن جيحرفه آموزيالمندان، کارگاه هاست بو مراقيدارهز نگکجنسی مختلف، مرا
معلوالن ذهنی و کودکان نابینا، يانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه آموزخت سان سرپرنی، زتحرک

حمایتی بهزیستی کشور قرار ينوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان هاشکم بینا، کم 
.استاز پرداخت مالیات معاف 2دنگیر

1387) قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال2(تبصره به موجب -1
ج) (مذکور در بنديبه دستگاه ها» صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر«عبارت ، 28/03/1388مورخ18726مندرج در روزنامه رسمی شماره

) 139(مادهدر بند ج 1391) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب3(مادهد) (اضافه شده است که به موجب قانون اصالح بند
.تغییر یافت» صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر«به عبارت» صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر«عبارت 

سازمان «) بعد از عبارت 139(مادهح) (، در بند31/04/1394مستقیم، مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیات هاماده34الف بندبه موجب جزء -2
کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در يمراکز نگهداريو همچنین ساخت، تعمیر و نگهدار"عبارت » اوقاف و امور خیریه رسیده باشد

و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلوالن جسمی و يحرفه آموزيو مراقبت سالمندان، کارگاه هايسنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداريگروه ها
معلوالن ذهنی و کودکان نابینا، کم بینا، کم شنوا و يحرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه آموز

.، اضافه شد"حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرنديناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان ها



تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور قانون) 14(مادهموضوعتحقیقشعبتوسطکههاییحسابمفاصا-تبصره
شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه صادر شده یا می02/10/1363خیریه مصوب

تلقی می شود. يمه مالیاتی مؤداز هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به منزله اظهارنايبرخورداريشود، برا
به سازمان امور مالیاتی 1394قبل از ابالغ این قانون، در صورتی که مفاصا حساب مربوط تا پایان سال يهمچنین در مورد سال ها

1.ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود

ر آن که به بکه به ثبت رسیده اند، مشروط المنفعهعاموخیریهمؤسساتيغیرنقدوينقددریافتیيهدایاوهاکمک-ط
د و هزینه آن ها نظارت مر درآبور شاتی کیشود و سازمان امور مالمادهح) این (موجب اساسنامه آن ها صرف امور مذکور در بند

.کند، از پرداخت مالیات معاف است

میمنتقلبعدالیمسالبهمالیاتتعلقبدونباشدنرسیدهمصرفبهمالیسالهردرکهيغیرنقدوينقديهاکمک-تبصره
2.گردد

، احزاب و انجمن ها و تشکل يو همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه ايو غیرنقديدریافتی نقديیاهداوهاکمک-ي
مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه يغیر دولتی که دارايها

.اعضاء آن ها کسر و به حساب مجامع مزبور واریزمی شود، از پرداخت مالیات معاف است

دینی مذکور ياهت یاقلهبوط بمذهبی مريانجمن ها و هیأت هايو غیرنقديدریافتی نقديموقوفات و کمک ها و هدایا-ك
د، از پرداخت مالیات معاف ساسالمی ایران، مشروط بر این که رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور بريدر قانون اساسی جمهور

.است

فرهنگی ، 3ربط)یذيتگاه هاسالمی و دسمجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد ايدارا(انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنیيفعالیت ها-ل
.که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام می شوند، از پرداخت مالیات معاف استيهنرو

ياز راه برگزارمادهغیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این يوجوهی که از فعالیت ها-1تبصره 
یل می شود و سازمان امور صا تحهنامه آن سارچوب اساچدر . ..ويدوره اياهآموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریه يدوره ها

.مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت می کند، از پرداخت مالیات معاف است

.می باشدي) این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جار2) ماده (2حکم تبصره (-2تبصره 

و دارایی يآیین نامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصاد-3تبصره 
.به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

مادهح) (دنبه ذیل بتبصرهاین ، 04/12/1393مصوب، )2() قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت85(مادهبه موجب - 4
شد.الحاقمستقیمهايتایانون مالق) 139(

د عالی بمال سه بات یق ماللدون تعبد شیده باسکه در هر سال مالی به مصرف نريو غیرنقدينقديکمک ها"عبارت 34به موجب جزء ب بند- 5
.) الحاق شد139(مادهذیل بند ط تبصرهبه عنوان .مستقیم الحاق شديها"ردد گی مل قمنت

ارت بد از ععانون بق) 139(مادهل) (دندر ب، 31/04/1394وبصتقیم، مسمياهات یواحده قانون اصالح قانون مالماده34بند» د«به موجب جزء - 6
.اضافه شد» ربط)یذيمجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دستگاه هايدارا(و قرآنی«ارت بع» اتی،عمطبو«



اساس وز می باشند برجميدارايربم رهظام معقا میره) (ینام خمیمکه از طرف حضرت ايدر مواردمادهمفاد این -4تبصره 
.انجام میگیردينظر مقام معظم رهبر

ط) و(يوع بندهاضخاص موشايو غیرنقديدریافتی نقديحاصل از موقوفات و کمک ها و هدایايـ درآمدها و عاید5تبصره
1.ذکور نخواهد بودمخاص شزیرمجموعه اياین حکم شامل درآمد شرکت ها. پرداخت مالیات معاف می باشدك) از (

2.حذف شد-041ماده

و بیست درصديمحصوالت بخش کشاورزوغیرنفتیيکاالهاوخدماتصادراتازحاصلدرآمد) 100%(صد درصد-141ماده
نفتی به پیشنهاد يام و کاالهاخواد مت سفهر. رددگ) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می 20%(

به ياق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزتت و افارت و نجدن و تعو دارایی، صنعت، ميامور اقتصاديمشترك وزارتخانه ها
.می رسدتصویب هیأت وزیران 

ازحاصلدرآمد1تبصره . آن صادر می شوند مشمول مالیات با نرخ صفر میگردديبر رويماهیت یا با انجام کاربدون تغییر در
وند وشی مران وارد یترانزیت) به ا(يلف که به صورت عبورمختيکاالهاصادرات

ران مصوبیالمی اسايورهقانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جميپس از اتمام دوره اجرامادهمفاد این -2تبصره 
3.می شودالزم االجراء 15/10/1389

ه از پرداخت طمربويدیتوليتعاونی و اتحادیه هايفرش دستباف و صنایع دستی و شرکت هايدرآمد کارگاه ها-142ماده
.مالیات معاف است

ه شده و به فروش تکاالیی پذیرفيبورس هااز مالیات بردرآمد حاصل از فروش کاالهایی که در )10%(معادل ده درصد-143ماده
داخلی یا خارجی پذیرفته می ياهورس به در لمعاميرابا ههام آنساز مالیات بردرآمد شرکت هایی که )10%(و ده درصدمی رسد

معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته ياز مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها برا)5%(شود و پنج درصد
پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده اند با تأیید يمی شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت ها

خارج از بورس يداخلی یا خارجی یا بازارهايه در بورس هالمعاميشرکت هایی که سهام آنها برا. سازمان بخشوده می شود
) سهام شناور آزاد 20%(د سازمان حداقل بیست درصدیداخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأی

.فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شونديداشته باشند معادل دو برابر معافیت ها

) 139(مادهبه 5تبصرهبه عنوان تبصرهیک ، 31/04/1394مستقیم، مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیات هاماده34بند» ج«به موجب جزء - 1
.قانون الحاق شد

.) قانون حذف شد140(ماده، 27/11/1380مستقیم، مصوبياز قانون مالیات هاي) قانون اصالح مواد65(مادهبه موجب - 2

الف و ب يآن جایگزین بندهايهاتبصرهاین متن و ، 31/04/1394مستقیم، مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیات هاماده35به موجب بند- 3
به موجب ، 15/10/1389اسالمی ایران مصوبيآن شد و با توجه به این که قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهورتبصرهقانون و ) 141(ماده

.الزم االجراست1395از سال141مادهشمسی معتبراست مفاد يهجر1394آن تا پایان سال235مادهمفاد 



ات مقطوعی به یرکت ها مالشایر ساز هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در -1تبصره 
به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق يوجه دیگراز این بابت. می شودارزش اسمی آن ها وصول )%4(چهار درصدمیزان 

ال، مالیات متعلق را به حساب قل از انتبد قنهام مکلفسانتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم . مطالبه نخواهد شد
رات یا تنظیم سند انتقال حسب ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغیی. سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند

.مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند

) 5%(یم درصدنرخ نسهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به يدر شرکت ها-2تبصره 
ت افزایش سرمایه آن را باز تاریخ ث1تا پایان ماه بعدشرکت ها مکلف اند . تعلق نمی گیرديخواهد بود و به ایندرآمد مالیات دیگر

2.به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریزکنند

خارج از ياها بازاریاز هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها -مکرر143ماده
ول خواهد شد و از این صهام وسدم ق) ارزش فروش سهام و حق ت0%/5(مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصديبورس دارا

به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات برارزش افزوده خرید و فروش مطالبه يبابت وجه دیگر
رج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و خايکارگزاران بورس ها و بازارها. نخواهد شد

ه همراه فهرستی بید آن را سال، رقبه حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انت
3.تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کننديحاو

در اوراق يل از سرمایه گذارصحايدهامامی درآمانون و تقن یارچوب اهدر چيذارگرمایه سندوق صيدهامتمامی درآ-1تبصره 
حاصل از نقل و انتقال يو درآمدها1384اسالمی ایران مصوبيجمهور) قانون بازار اوراق بهادار 1(هماد)24(بهادار موضوع بند

د و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر مات بردرآیت مالخا از پرداهال آنطحاصل از صدور و ابياین اوراق یا درآمدها
صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی ال آن ها و قل و انتقمعاف می باشد و از بابت ن02/03/1387ارزش افزوده مصوب
.مطالبه نخواهد شد

این ماده به استثناء سود سهام و سهم الشرکه ) 1(سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره -2تبصره 
قابل يصندوق ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه هايسرمایه گذاريشرکت ها و سود گواهی ها

.تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می شوديقبول برا

در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از -3تبصره 
خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچگونه مالیاتی در ایران يس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس ها یا بازارهابور

.دریافت نخواهد شد

، )53(ماده) 9(تبصره در، 31/04/1394مستقیم، مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیات هاماده53) موضوع بند219(ماده3تبصرهبه موجب - 1
حسب مورد » تا پایان ماه بعد«) عبارت 143(ماده)2(تبصره و )126(ماده، )109(ماده) 5(تبصره ، )103(ماده)2(تبصره )، 88(ماده،)86(ماده

.می شود» منتهی ظرف سی روز«و » ظرف سی روز«، »ظرف ده روز«يجایگزین عبارتها

کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوبيمالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاست هاي) قانون توسعه ابزارها و نهادها6(مادهبه موجب - 2
آن به عنوان 3و2تبصره آن حذف و 1تبصره ) اصالح و 143(مادهمتن ، 29/10/1388مورخ18902مندرج در روزنامه رسمی شماره، 25/9/1388

.شد15/11/1388ابقاء گردید و از تاریخ الزم االجراء2و1تبصره 

کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوبيمالی جدید و به منظور تسهیل اجراء سیاست هاي) قانون توسعه ابزارها و نهادها7(مادهبه موجب - 3
ذیل آن به قانون الحاق و از تاریختبصره) مکرر و چهار 143(مادهمتن ، 29/10/1388مورخ18902مندرج در روزنامه رسمی شماره، 25/09/1388
.شدالزم االجراء 15/11/1388



.سازمان نمی باشديوسادره از صياهارج از مجوزخيرگدیيمجاز به هیچگونه فعالیت اقتصاديصندوق سرمایه گذار-4تبصره 

ادار در بورس و فرابورس از هورس و اوراق ببازمان سمجوز از ينقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارا-5تبصره
1.استمعاف،مادهاین)%5/0(پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد

که بابت يین درآمدنیلی و همچصتحياهجهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیر منقول و جوایز علمی و بورس -144ماده
پژوهشی و تحقیقاتی يی از فعالیتهاشد نامز درآیی و نلحق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می گردد به طور ک

طبق ضوابط 2اصالحیهاینياجراازتاریخالسدت ده مذیصالح می باشند به يپروانه تحقیق از وزارتخانه هايکه دارايمراکز
ي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصاديعلوم، تحقیقات و فن آوريکه به پیشنهاد وزارتخانه هايمقرر در آیین نام ها

3.ات معاف می باشدیت مالخید از پرداسو دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد ر

:4سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است-541ماده

ایرانی در حدود يمربوط به کسور بازنشستگی و پس انداز کارمندان و کارگران نزد بانک هايبه سپرده هاسود متعلق -1
.مقررات استخدامی مربوطه

غیربانکی ياربات اعتسا مؤسیی نایرايمختلف نزد بانک هايپس انداز و سپرده هايسود یا جوایز متعلق به حساب ها-2
.د بودهغیربانکی مجاز نزد هم می گذارند نخوايکه بانک ها یا مؤسسات اعتباراین معافیت شامل سپرده هایی. مجاز

.جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه-3

ه شرط معامله بت بپرده ثاساوردرافت) و (خارج از ایران بابت اضافه برداشتيایرانی به بانکهايسود پرداختی بانک ها-4
.متقابل

.به اوراق مشارکتسود و جوایز متعلق -5

، امتیازات، تسهیالت، ترجیحات و تکالیف ذکر شده می شودمستقیم به بانک ها اشاره يکه در قانون مالیاتهايدر موارد-تبصره
اسالمی ایران تأسیس شده اند یا می يجمهوريغیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزيشامل مؤسسات اعتبار

صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه ينت سرمایه گذارشوند، صندوق ضما
5.نیز خواهد شديدر بخش کشاورزيمعدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاريفعالیت هايسرمایه گذار

مادهبه 5تبصرهبه عنوان تبصرهمتن این ، 01/02/1394نظام مالی کشور، مصوبي) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا33(مادهبه موجب - 1
.مستقیم الحاق شديمکرر قانون مالیات ها) 143(

.است07/02/1371مستقیم، مصوبياز قانون مالیات هايمنظور از این اصالحیه، قانون اصالح مواد- 2

فرهنگ و « نام وزارت ، 17/01/1379اسالمی ایران، مصوبي، اجتماعی و فرهنگی جمهورياقتصاد) قانون برنامه سوم توسعه 99(مادهبا توجه به - 3
.)،نام اخیر این وزارتخانه جایگزین گردید144(مادهتغییر و در متن » يعلوم، تحقیقات و فنآور«به وزارت » آموزش عالی

) 145(مادهبه تبصره) و یک 5(یک بند به عنوان بند، 27/11/1380مستقیم، مصوبياز قانون مالیات هايقانون اصالح مواد)68(مادهبه موجب - 4
.الحاق شد

يذارگصندوق ضمانت سرمایه «، عبارت 01/02/1394نظام مالی کشور، مصوب ي) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا15به موجب ماده (- 5
معدنی و صندوق حمایت از يفعالیت هايصنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذارک، صندو ق حمایت از تحقیقات و توسعه چصنایع کو

.) قانون الحاق شد145به متن تبصره ماده (» يدر بخش کشاورزيذارگتوسعه سرمایه 



مقررات مربوط تا ت یا رعابت سده اشرر قی ملررات قبقمدتدار که به موجب قوانین مالیاتی و ميکلیه معافیت ها-146ماده
.انقضاء مدت به قوت خود باقی است

1.مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصالحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود-تبصره

) 143(، )142(،»آنز)(ب) و(،)فلا(يدهانبيبه استثنا) «139(، )134(، )133(مذکور در مواديمعافیت هامکررـ146ماده
.مکرر) به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می شود143(ماده) ذیل 1(تبصرهو 

این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور ) 95(مادهـ ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارك موضوع 1تبصره
انون الحاق برخی مواد به قانون ق(85)ماده) این قانون که مطابق 139(مادهح) (مالیاتی کشور اعالم مینماید به جز مورد بند

از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا يرط برخوردارشود شی مل مع4/12/1393وبصم(2)تلالی دومتنظیم بخشی از مقررات 
مذکور، ورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارك صو در می باشدمشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین 

وص صدر ختبصرهن یم اکح. ودشات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می یمول مالشانون مقن یمطابق احکام و ضوابط ايمؤد
تبصرهحکم این ياجرا. نمی باشدي) این قانون جار139(مادهز) (ب) و(الف)،(يو بندها)145() و144(وادمموالن شم

و حسب ياجرائی، اداري) این قانون به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت ها81(مادهی مشمول قدرخصوص اشخاص حقی
.اعالم سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود

ه همه ساله در بودجه کی جخر-یعاز محل اعتبار جممادهـ معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این 2تبصره
تخصیصیافته تلقی می شود و تبصرهن یوع اضارات موباعت. ودشی مسنواتی پیش بینی می شود به حساب اشخاص مذکور منظور 

وب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار صغ ملدر صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مب
و دارایی، تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس ينهاد وزارت امور اقتصادشا پیبوط، بابع مرنیادشده و متقابالً مخرجی -جمعی

2.اسالمی قابل افزایش استيشورا

.شد) قانون حذف146(مادهیک عبارت از متن قبلی ، 27/11/1380مستقیم، مصوبياز قانون مالیات هاي) قانون اصالح مواد69(مادهبه موجب - 1

) مکرر به 146(مادهآن به عنوان يهاتبصرهاین متن و ، 31/04/1394مستقیم، مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیات هاماده36به موجب بند- 2
.قانون الحاق شد



فصل دوم

قابل قبول و استهالكيهزینه ها

که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد شرحیبهمالیاتمشمولدرآمدتشخیصيبراقبولقابليهاهزینه-147ماده
د مؤسسه در دوره مالی میل درآصه تحبوط براً مرصعبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارك بوده و منح

مقرر در يهاده یا بیش از نصاب شدر این قانون پیش بینی نيکه هزینه ايدر موارد. مقرر باشديمربوط با رعایت حد نصاب ها
.ه باشد قابل قبول خواهد بودتورت گرفصاین قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران 

ن قانون که مکلف به ی) ا95(مادهوع ضـ از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل مو1تبصره
ول مالیاتی در مورد سایر صاحبان بل قبقاياههمچنین هزینه . دفاتر می باشند، در حکم مؤسسه محسوب می شوندينگهدار

.مشاغل نیز قابل پذیرش است

ا نرخ صفر بوده یا با بات یمربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول ماليـ هزینه ها2تبصره
.قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوندي، به عنوان هزینه هامی شودنرخ مقطوع محاسبه 

ود از مبلغ پنجاه میلیونشام نجانيپرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتريـ پذیرش هزینه ها3تبصره
1.انکی خواهد بودب)تمسسی(یا تسویه وجه آن از طریق سامانهیال به باال منوط به پرداختر)000،000،05(

2ل قبول است:باتی قایاب مالسر در حیرح زشه بد شی باموق فمادهایی که حائز شرایط مذکور در ههزینه-841ماده

.فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کاال و خدمات فروخته شدهيقیمت خرید کاال-1

:استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیريهزینه ها-2

.کارفرما)يده براشام مت تمه قیبيدقر نیغيمزایا(يیا غیر نقديمستمر اعم از نقديحقوق یا مزد اصلی و مزایا-الف

، اضافه کار، هزینه سفر و فوق العاده ي، پاداش، عیدياز قبیل خواروبار، بهره وريو غیرنقديغیر مستمر اعم از نقديمزایا-ب
ور رفع حوائج مؤسسه ذیربط ظه منبران ینصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ا. مسافرت

کشور تهیه و به تصویب يدیریت و برنامه ریزمازمان سیی و و دارايخواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصاديطبق آیین نامه ا
.تعیین خواهد شدمی رسدهیأت وزیران 

.کارکنانکارازناشیحوادثوعمروبهداشتیيهابیمهبابتپرداختیوجوهودرمانیوبهداشتیيهاهزینه-ج

مؤسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی -د
.مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط

مادهبه تبصره) قانون حذف و سه 147(مادهتبصره، 31/04/1394مستقیم، مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیات هاماده37به موجب بند-1
.قانون الحاق شد(147)

مت س) و ق2(دنه) ب(زءجر یمت اخسق)2(دند) ب(زءج، 27/11/1380مستقیم، مصوبياز قانون مالیاتهاياصالح مواد) قانون 71(مادهبه موجب -2
.) قانون الحاق شد148(ماده) به 28(اصالح شده و بندماده) ؛ این 23() و17(، )11()،9(يدهاناخیر ب



وق پرداختی ساالنه ق%) ح3(دصمربوط و همچنین تا میزان سه دروجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات -ه
می و دارایی يویب وزیر امور اقتصادصه تبور شاتی کیور مالمکه به پیشنهاد سازمان ايبابت پس انداز کارکنان براساس آیین نامه ا

.رسد

أمین حقوق تمعادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور -و
این حکم نسبت به . پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می شوديبازنشستگی و وظیفه و مزایا

.خواهد بوديز جارشده است نیيکه تا کنون در حساب بانک ها نگهداريذخایر

1) این قانون48(مادهپرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع 

االجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود باشد، ماليکرایه محل مؤسسه در صورتی که اجار-3
.متعارف

.باشديماشین آالت و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی که اجارياجاره بها-4

.مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات-5

.وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه-6

هرداري ها و وزارتخانه ها شه به سحق االمتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات هایی که به سبب فعالیت مؤس-7
ایر مالیات هایی که سات آن و قد و ملحمر درآبمالیات يبه استثنا(و مؤسسات دولتی و وابسته به آن ها پرداخت می شود

مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می باشد و همچنین جرایمی که به دولت و 
).گرددشهرداري ها پرداخت می

ابی، تبلیغات و یبازارياهه نرده، هزیشفياهوح لتحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و يهزینه ها-8
ه تصویب وزیر امور بور شاتی کیور مالمازمان اسکه به پیشنهاد يانمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه، براساس آیین نامه

.می رسدو دارایی ياقتصاد

:مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این کهيهزینه ها-9

.وجود خسارت محقق باشد-اوالً 

.موضوع و میزان آن مشخص باشد-ثانیاً

جبران نشده ران گق دییورت از طرصنبوده یا در هر يموجود جبران آن به عهده دیگريطبق مقررات قانون یا قراردادها-ثالثاً 
و يآیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصاد. باشد

.می رسددارایی 

) 10،000(فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزاريهزینه ها-10
.هر کارگريازاریال به

پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثرتا سقف «عبارت ، 31/04/1394مستقیم، مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیات هاماده38به موجب بند.1
قانون الحاق شد که به نظر می رسد میتوانست به عنوان یک بند مستقل به (148)ماده2بنديبه انتها» ) این قانون84(مادهیک دوازدهم معافیت موضوع 

.اضافه شودمادهاین 



:ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوك باشد مشروط بر این که-11

.مربوط به فعالیت مؤسسه باشد-اوالً 

.الوصول ماندنآن موجود باشدياحتمال غالب برا-ثانیاً

.ودن آن محقق شودبول صا الویردد گول صمؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب ودر دفاتر -ثالثاً 

.می رسدو دارایی يآیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصاد

ردد، از درآمد سال یا گراز حررات اقه مبه جبا توزیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آن ها و-12
.بعد استهالك پذیر استيسال ها

.باشديجزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهده مستأجر است در صورتی که اجاريهزینه ها-13

.محل مؤسسه در صورتی که ملکی باشديمربوط به حفظ و نگهداريهزینه ها-14

.مخارج حمل و نقل-15

.يایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداريهزینه ها-16
حق-اورهشالمحق-الوکالهحق-داللی-پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق العمليحق الزحمه ها-17

ورد نیاز مي، طراحی و استقرار سیستم هايو بازرسی، هزینه نرم افزاريو ادارمالیخدماتوحسابرسیهزینه-حضور
.کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه وحق الزحمه بازرس قانونیيهامؤسسه، سایر هزینه

حمایت از توسعه يانجام عملیات مؤسسه به بانک ها، صندوق تعاون، صندوق هايسود، کارمزد و جریمه هایی که برا-18
يز بانک مرکزمجوز ايلیزینگ) دارا(يواسپاريغیربانکی مجاز و شرکتهايو همچنین مؤسسات اعتباريبخش کشاورز

1.پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد

.و لوازمی که معموالً ظرف یک سال از بین میرونديملزومات اداريبها-19

.ی تلقی نگرددسر اسایوان تعمنه عبه کدکی یماشین آالت و لوازم کار و تعویض قطعات يمخارج تعمیر و نگاهدار-20

.نشده باشدياکتشاف معادن که منجر به بهره برداريهزینه ها-21

.مربوط به حق عضویت و حق اشتراك پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسهيهزینه ها-22

.مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوك الوصوليمطالبات الوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤد-23

مختلف يی سال هاطتخک روش یکنوایاذ خر اتبروط شميزیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابدار-24
.ياز طرف مؤد

.ضایعات متعارف تولید-25

.پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارديذخیره مربوط به هزینه ها-26

یدگی تحقق می سورد رمقبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی يقابل قبول مربوط به سال هايهزینه ها-27
.یابد

.شداصالحقانون)148(ماده18بند، 31/04/1394مستقیم، مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیات هاماده38به موجب بند-1



داکثر پنج درصدحزان یکارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا ميبرايهنر-فرهنگیيهزینه خرید کتاب و سایر کاالها-28
.هر نفريازا) این قانون به84(ماده%) معافیت مالیاتی موضوع 5(

1.گارانتی) اشخاص حقوقی(ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش-29

ی نشده است به نپیش بیمادهو در این می شوددادهتشخیصمؤسسهدرآمدتحصیلبهمربوطکهيدیگريهاهزینه-1تبصره 
.ول پذیرفته خواهد شدبل قبقاياهه نزء هزیجو دارایی يپیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر اموراقتصاد

شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان يمدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارا-2تبصره 
احب مؤسسه و اوالد تحت تکفل و صيایوق و مزاقند حشخواهند شد ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی بامؤسسه محسوب

آمده ماده) این 2(ب) بند(مول مقررات جزءشه مکغل شهزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به يبه استثناهمسر نامبرده 
.قابل قبول منظور نخواهد شديخواهد بود جزء هزینه ها

يهاانون شرکتق) 15(ماده) 2() و1(يدهانوع بضتعاونی، ذخایر مويدر محاسبه مالیات شرکت ها و اتحادیه ها-3تبصره 
آن و در مورد شرکت ها و اتحادیه هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی يبعديو اصالحیه ها16/3/1350تعاونی مصوب
و آموزش موضوع تعاونحقو)1(تطبیق داده اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند13/6/1370اسالمی ایران مصوبياقتصاد جمهور

.اخیرالذکر جزء هزینه محسوب می شودقانون ) 25(ماده) 3(بند

یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر ياستهالك پذیر که بر اثر به کارگیريآن قسمت از دارایی ها-149ماده
قابل يزء هزینه هاجا هتأسیس، قابل استهالك بوده و هزینه استهالك آنيقیمت ها ارزش آن تقلیل می یابد و همچنین هزینه ها

داول استهالك ها و چگونگی جامل شذیر پاستهالك يدارایی هايمقررات مربوط به استهالك ها. می شودقبول مالیاتی تلقی 
ود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ شی متوسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه يحسابداريآن با رعایت استانداردهاياجرا

.می رسدو دارایی يامور اقتصادتصویب این قانون به تصویب وزیر 

مشمول پرداخت يابدارسحياشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهايناشی از تجدید ارزیابی دارایی هايافزایش بها-1تبصره
در . مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهالك ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود

ال تجدید ارزیابی در مدون اعبيرتتجدید ارزیابی شده، مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش دفيزمان فروش یا معاوضه دارایی ها
.محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می شود

تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و يدرمورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهالك دارایی هاتبصرهآیین نامه اجرائی این 
و دارایی ظرف مدت شش ماه يادصور اقتمر ایتهیه می شود، به پیشنهاد وزيحسابداريترتیبات اجرائی که با رعایت استانداردها

.به تصویب هیأت وزیران می رسد(01/01/1395)از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون

) قانون الحاق 148(مادهبه 29این بند به عنوان بند، 31/04/1394مستقیم، مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیات هاماده38به موجب بند-1
.شد



ه مؤسسه گردد، زیان جانی متویین آالت، زشدر صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهالك یا مسلوب المنفعه شدن ما-2تبصره 
ل احتساب در حساب سود و زیان بدر صورت فروش) یکجا قا(حاصل فروشيدارایی منهاحاصل معادل ارزش مستهلک نشده

بدون اعمال تجدید ارزیابی يتجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتريدر مورد دارایی هاتبصرهحکم این . همان سال است
1.استيجار

2.حذف شد-151و051مواد

مادهآن جایگزین متن قبلی يهاتبصرهاین متن و ، 31/04/1394مستقیم، مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیات هاماده39به موجب بند-1
.آن شدتبصرهقانون و (149)

آن ها حذف يهاتبصره) قانون و 151() و150(مواد،31/04/1394مستقیم، مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیات هاماده39به موجب بند-2
.شد



فصل سوم

قرائن و ضرائب مالیاتی

1.حذف شد-451الی251مواد

آن ها حذف يهاتبصره) قانون و 154الی152مواد(،31/04/1394مستقیم، مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیات هاماده22به موجب بند- 1
امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، متن قبلی مواد ) در ادارات 97(مادهتبصرهلیکن با توجه به مفاد . شد

.خواهد بوديمجر



فصل چهارم

مقررات عمومی

سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال -155ماده
ال مالیاتی تطبیق نمی سا بنامه سب اساجلکن درمورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آن ها به مومی شودختم 

تشخیص مالیات قرار می گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب يسال مالیاتی مبنايکند درآمد سال مالی آن ها به جا
.سال مالی می باشدسود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آن ها چهار ماه شمسی پس از

قانونی تسلیم اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد -156ماده
در صورتی که ظرف مدت دیتسلیم اظهارنامه رسیدگی نمايمهلت مقرر برايشده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضا

يیک سال فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤديمذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضا
.قطعی تلقی می شوديابالغ نکند اظهارنامه مؤد

ه قطعیت رسیده یا به کن یم از اعهرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابالغ برگ تشخیص ا
داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، يانتفاعی کتمان شدهاي، درآمد یا فعالیتهاينرسیده باشد معلوم شود مؤد

يدر این حالت و همچنین در موارد. ودبین قانون قابل مطالبه خواهد ) ا157(مادهفقط مالیات بر درآمد آن فعالیت ها با رعایت 
ز برگ تشخیص صادره به اتی بایستی یک نسخه ایبه علت عدم رسیدگی، قطعی تلقی میگردد اداره امور ماليکه اظهارنامه مؤد

.ت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نمایدهدور جصاریخ ترف ده روز از ظوط را بانضمام گزارش توجیهی مر

نموده اند یا اصوالً طبق ينسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خوددار-157ماده
مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید 

د بود، مگر این که ظرف این مدت هه نخوابل مطالبپرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قا
پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به يس از انقضاپاه مه سرف ظداکثر حادر و صتعیین و برگ تشخیص مالیات يمؤددرآمد 

.ابالغ شوديمؤد

ل اختالف مالیاتی حأت یمطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هيکه مالیات به هر علت از غیر مؤديدر موارد-تبصره
در هر مرحله که باشد کان لم یکن تلقی میگردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون يمطالبه مالیات از غیر مؤد

واقعی مطالبه نماید يات متعلق را از مؤدیور، مالبأت مزیهيدور رأصظرف یکسال از تاریخ مادهرعایت مرور زمان موضوع این 
.وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود

1.شدحذف-851ماده

وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع، از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال -159ماده 
ردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات گمنظور می يتمبر پرداخت می شود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی مؤد

.اختی مسترد خواهد شدمتعلق پرداخت شده باشد اضافه پرد

.) قانون حذف شد158(ماده، 31/04/1394مستقیم، مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیات هاماده22به موجب بند- 1



ارج از کشور کل خبه سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود که در مورد مؤدیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم -تبصره
.متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نمایديمالیات ها

ات نسبت به سایر یت مالخئوالن پرداسوصول مالیات و جرایم متعلق از مؤدیان و ميسازمان امور مالیاتی کشور برا-160ماده
خدمت، حق تقدم خواهد ی از شصاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان نايطلبکاران به استثنا

.ه نخواهد بودقورد وثیمال مال قه انتبق لات متعیمانع وصول مالمادهحکم قسمت اخیر این . داشت

هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف يکه مالیات مؤديدر موارد-161ماده
ل اختالف مالیاتی قرار تأمین حأت یافی از هکل یه دالئبه قصد فرار از پرداخت مالیات میرود اداره امور مالیاتی باید با ارايمؤد

اداره . مالیات را بخواهد و در صورتی که هیأت صدور قرار را الزم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد
ا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صورت یيزد ونه کيمعادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدامور مالیاتی مکلف است 

ق نخواهند داشت اموال مورد تأمین را از تصرف خود خارج حاتی یو اشخاص ثالث پس از ابالغ اخطار کتبی اداره امور ماليمؤد
مجازات صورت تخلف عالوه بر پرداخت مطالبات مذکور، مشمول د و درنأمین دهته بکنند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطال

.نیز خواهند بود1درجه ششيحبس تعزیر

د به همه آن ها نکه اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می شوند ادارات امور مالیاتی حق داريدر موارد-162ماده
.ه دیگران نخواهد بودبه عانع مراجما هی از آن کوصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه به یيمجتمعاً یا به هریک جداگانه برا

ع تحصیل درآمد کسر قان در مونات آیه مالکيواردمسازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشموالن مالیات را در -163ماده
و پرداخت نمی شود کالً یا بعضاً مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده 

ورت تخلف علی الحساب مذکور طبق مقررات صسنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طور علی الحساب پرداخت نمایند و در 
.صول خواهد شداین قانون و

ه مؤدیان به ادارات عوارد مراجمل یسازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقل-164ماده
افتتاح نماید تا مؤدیان بتوانند 3رانیی الک مندر با2اسالمی ایرانيجمهوريامور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکز

.ذکور پرداخت نمایندمخود را به حساب يبانک مزبور مراجعه و مالیات هايشعب یا باجه هامستقیماً به 

تبصرهمجازات مقرر در «) قانون عبارت 161(مادهدر ، 31/04/1394مستقیم، مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیات هاماده40به موجب بند- 1
.اصالح شد» درجه ششيحبس تعزیرمجازات «به عبارت » این قانون)199(ماده) 2(

ران یالمی اسايجمهوريبانک مرکز« به » ایرانيبانک مرکز« نام ،8/6/1362بهره)، مصوب() قانون عملیات بانکی بدون ربا18(مادهبه موجب - 2
.شد» يبانک مرکز« جایگزین»اسالمی ایرانيجمهوريبانک مرکز« ) عبارت164(مادهتن مر و در یتغی«

» ران یی الک منبا«14/02/1306مصوب»پیشرفت امر تجارت و فالحت و زراعت و صناعتيقانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران برا«موجب به - 3
. شد» بانک ملی« جایگزین عبارت» بانک ملی ایران« ) عبارت164(مادهتن میس و در ستأ



، بروز آفات و خشک سالی و طوفان و اتفاقات يکه بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتشسوزيدر موارد-165ماده
ارت وارده از طریق وزارتخانه ها یا سردد و خگاراتی وارد سی خصیا مؤدیان خايغیرمترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مؤد

و دارایی می تواند يردد وزارت امور اقتصادگران نبه جعبیمه و یا مؤسسات عام المنفيمؤسسات دولتی یا شهرداري ها یاسازمان ها
ر و نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیش از سد کع، در آن سال و سنوات بيمعادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤد

با می باشند مالیاتی خود نيادر به پرداخت بدهی هاقت و س%) اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته ا50(پنجاه درصد
توسط مادهآیین نامه اجرایی این . تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طوالنی نماید

.و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسیديوزارت امور اقتصاد

و دارایی يور اقتصادمنهاد وزارت اشمناطق جنگزده غرب و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیمؤدیان مالیاتی -تبصره
:و تصویب هیأت وزیران اعالم میگردد، از تسهیالت مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد

بخشوده1372لغایت1368) مالیات مؤدیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول سال50%(پنجاه درصد-الف
.میگردد

بابتهاآن1367این اصالحیه یک سوم بدهی مالیاتی تا پایان ساليهر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریخ اجرايبه ازا-ب
.می شودبخشوده مذکورنقاطدرحاصلدرآمد

در نقاط مذکور 1367لغایت سال30/06/1359حاصل از تاریخيمالیات پرداخت شده مؤدیان موصوف بابت درآمدها-ج
.حداکثر معادل یک سوم آندر هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شد

و دارایی تمام يور اقتصادمول وزارت ابورد قمقادر به ادامه فعالیت در نقاط مذکور نباشد با ارائه دالئل يکه مؤديدر موارد-د
.بخشوده خواهد شديموصوف مؤديیا قسمتی از بدهی ها

قبوض . ه نمایدضاستفاده مؤدیان عريسازمان امور مالیاتی کشور می تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی، تهیه و برا-166ماده
هر سه ي) آن به ازا2%(دصمبلغ پیش پرداخت، به اضافه دو دريمذکور با نام و غیرقابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مؤد

.خواهد شدماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسر

ه پرداخت بدهی بادر قه کانی یه مؤدبنسبت می تواند و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور يوزارت امور اقتصاد-167ماده
وط را حداکثر به مدت سه سال بدهی مربی عات قطیطور یکجا نیستند از تاریخ ابالغ مالمالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به 

.تقسیط نماید

يی مؤدیان با دولت هاید و دارامه درآبع جات راعادل اطالباعف و تضاز اخذ مالیات ميجلوگیريدولت می تواند برا-168ماده
يقراردادها یا موافقتنامه ها. را بگذاردجه اله مرحبالمی سايوراشمالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس يخارجی موافقتنامه ها

ه تصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا بد و قارجی منعخا دول بانون قاین يمربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرا
ياین قانون قراردادها و موافقتنامه هايرف یکسال از تاریخ اجراظدولت موظف است . زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است

.اسالمی گزارش نمایديا مستدالً به مجلس شوراها لغـو آن یقبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه 

ور موظف به ثبت نام در شاتی کیاشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعالم سازمان امور مال-169ماده
خود و طرف معامله را در صورتحساب يادصماره اقتشانجام معامالت خود صورتحساب صادر و ينظام مالیاتی می شوند، مکلفند برا

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج . ازمان مذکور ارائه کنندسه بها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معامالت خود را 



يدیگران برايدیگران و یا استفاده از شماره اقتصاديود براخيادصخود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتيشماره اقتصاد
همچنین عدم ارائه فهرست . ) مبلغ مورد معامله می شود2%(درصدادل دوعميه اممول جریشورد مممعامالت خود، حسب 

درصدمعادل یکيمشمول جریمه امی شوداتی کشور از طریق روش هایی که تعیین یور مالمازمان اسمعامالت انجام شده به 
.می باشده نشده است، ئ) معامالتی که فهرست آن ها ارا1%(

ی مصرف کننده نهائی قخاص حقیش، امادهدر صورتی که طرف معامالت اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این -1تبصره
اشخاص مذکور الزامی يماره اقتصادشند درج شانون باقن ی) ا81(مادهکاال یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع 

مصارف يرابود خاز یشخص حقیقی است که کاالها و خدمات را متناسب با نتبصرهمصرف کننده نهائی موضوع این . نیست
.عرضه کاالها و خدمات به دیگران استفاده ننمایديکند و از آن برايشخصی خریدار

و تجهیزات » مکانیزه) فروش(صندوق ماشینی«موظفند از سامانه صندوق فروش مادهمؤدیان مالیاتی موضوع این -2تبصره
از يو سخت افزاريم از نرم افزارعوق افتجهیزات يانجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازيمعادل هزینه ها. مشابه استفاده کنند

سازمان امور مالیاتی موظف است به . ر استسل کببعد آن قايمالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال ها
ین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه را تعیتبصرهتدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این 

از )10%(معادل ده درصد. فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نمایديداتالم و از ابعکثیراالنتشار و روزنامه رسمی کشور ايها
سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده اند تفاده از سه ابزم لاتی میعملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور ماليمالیات ابراز

موجب تعلق تبصرهحکم این يعدم اجرا. می شودمدت دو سال اول بخشوده يمشروط به رعایت آیین نامه اجرائی مربوط، برا
نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطالعات به موجب آیین نامه اجرائی . می باشدفروش ) 2%(درصدمیزان دوبهياجریمه
وزارت يدت شش ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکارمرف ظداکثر حه کاست 

.می رسدو به تصویب هیأت وزیران می شوددن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه عصنعت، م

تعیین حداقل رقم (تانهسد آحمول و شامالت معادیق مص) آن و تعیین م1(تبصره و مادهترتیبات اجرائی احکام این -3تبصره
اریخ تصویب این قانون با پیشنهاد تاه از مش شخواهد بود که حداکثر ظرف مدت ي) به موجب آیین نامه ايگردش مالی مؤد

.می رسدو دارایی يتصویب وزیر امور اقتصادسازمان امور مالیاتی کشور به 

نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختالف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی -4تبصره
.) انجام می شود157(مادهطبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در 

ن قانون سامانه انجام یدن اشء راجس از الزم االپوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش ماه -5تبصره
کند و امکان يات و مزایده ها راه اندازصل مناقحه مرایام کلجدیریت انمياجرائی را برايمعامالت وزارتخانه ها و دستگاه ها

يزارگانون برق) 1(مادهب) (اجرائی موضوع بنديکلیه دستگاه ها. مالیاتی را فراهم آوردآنالین) سازمان امور (دسترسی برخط
سامانه مذکور کلیه معامالت خود به غیر از يد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از راه اندازنموظف11/03/1383وبصات مصمناق

ب) () بند1(تبصرهتعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معامالت مطابق . ق این سامانه به ثبت برسانندیمعامالت محرمانه را از طر
.مجمع تشخیص مصلحت نظام است07/08/1390و مقابله با فساد مصوبيام ادارظالمت نسياق) قانون ارت3(ماده

1380سالوبصمتقیم سميمکرر) قانون مالیات ها169(مادهاحکام يجرائمی که مؤدیان به واسطه عدم اجرا-6تبصره
1.محاسبه، مطالبه و وصول می شودمادهاینمقرراتمطابقاند،شدهمرتکب

) قانون و 169آن جایگزین ماده (ي، این متن و تبصره ها31/04/1394مستقیم، مصوب يماده واحده قانون اصالح قانون مالیات ها41ه موجب بند ب- 1
.تبصره آن شد



اه اطالعات هویتی، گاتی، پاییات مالعه اطالچام یکپارظو استقرار نياقتصاديفعالیت هابه منظور شفافیت -مکرر169ماده
و ملکی اشخاص يامالتی، سرماي هاع، مينظیر اطالعات مالی، پولی و اعتباريو دارایی مؤدیان مالیاتی شامل موارديعملکرد

ها، مؤسسات وابسته به ينه ها، مؤسسات دولتی، شهرداروزارتخا. حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود
، سازمان يانقالب اسالمی، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباريعمومی غیردولتی، نهادهاياهات و نهادسا، مؤسهيدولت و شهردار

ور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطالعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و شثبت اسناد و امالك ک
ل را در یذياهته ساشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطالعات به شرح بيموجبات تحصیل درآمد و دارایی برايوحه نبیا 

.اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند

:اطالعات هویتیالف ـ

اطالعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی-1
و عقد قراردادهايمربوط به انجام معامالت تجاريو همچنین مجوزهايفعالیت اقتصاديمجوزها-2

:ب ـ اطالعات معامالتی اشخاص

خرید و فروش دارایی ها، کاالها و خدمات)(معامالت-1
کاالها و خدمات)واردات و صادرات (تجارت خارجی-2
يتجاريمربوط به انجام معامالت و فعالیت هايقراردادها-3
و هرگونه خدماتيمربوط به انجام عملیات پیمانکاريقراردادها-4
اطالعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طال-5
پرداختیيصادره و خسارت هاياطالعات انواع بیمه نامه ها-6
بار و مسافربارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل -7

:اشخاصيو سرمایهايپ ـ اطالعات مالی، پولی و اعتبار

دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار(جمع گردش ساالنه-1
بانکیيدوره مالی) انواع حساب ها(جمع گردش و مانده ساالنه-2
دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آن ها(جمع گردش و مانده ساالنه-3
و تنزیل يایش اعتبار اسنادشم از گعدات اهه تعیو ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کليتسهیالت بانکی اعم از ارز-4

، ضمانت ها و نظایر آنياعتبار اسناد

ت ـ اطالعات دارایی ها، اموال و امالك و همچنین نقل و انتقال آن ها

ران به یو دارایی و تصویب هیأت وزيکه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادياقتصاديث ـ سایر اطالعات فعالیت ها
.موارد مزبور اضافه خواهد شد

و ي، انتقاالت، خدمات بیمه ايدر جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداريکلیه اشخاص و مراجعی که به نحو-1تبصره
ی دارد اطالعات مربوط را به آن مرر قور مشاتی کیور مالممذکور می باشند موظفند به ترتیبی که سازمان ايمعامالت داراییه ا

ت شد داهات خوایت مالخدر پردايولیت تضامنی که با مؤدئعالوه بر مستبصرهمتخلف از مفاد حکم این . سازمان ارائه دهند
.بودپرداخت شده خواهدبرابر مالیات دوم تا دومعادل یکيمشمول جریمه ا



اسالمی ایران، بیمه يجمهوريآنالین) بانک مرکز(سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط-2تبصره
اسالمی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و همچنین سایر دستگاه ي، گمرك جمهوريمرکز

، اطالعات دریافتی را يا حفظ طبقه بندباجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند يها
.در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند

ران زیان ها و خسارات بجمسئول عالوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مادهاشخاص متخلف از حکم این -3تبصره
.وارده به دولت خواهند بود

يمجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ طبقه بنددارند،اطالعاتاینبهنیازقانونمطابقکهاجرائیيهادستگاه-4تبصره
.در حد نیاز استفاده کنندمادهمربوط، از اطالعات موجود در پایگاه اطالعات موضوع این 

م اطالعات)، دریافت و قداقل رحین یتع(تانهسد آحو نحوه دسترسی برخط، تعیین مادهاحکام این يترتیبات اجرا-5تبصره
است که ظرف مدت شش ماه از يه امین نایارسال اطالعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آ

اسالمی ایران تهیه می شود و بهيجمهوريک مرکزنارکت باشور و مشتاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی ک
.می رسديو دارایی و دادگستريتصویب وزیران امور اقتصاد

يامانه اطالعاتی آن را به نحوسی و حرکتها را طراشی تثبات عسازمان ثبت اسناد و امالك کشور مکلف است بانک اطال-6تبصره
.راهم آیدفور بایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مز

را » الك و اسکان کشورمسامانه ملی ا«موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون يوزارت راه و شهرساز-7تبصره
يان و ساکنان یا کاربران واحدهاکطراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالياین سامانه باید به گونه ا. ایجاد کند

ووکالتی،يعادرسمی،مالیاتقانون64ورتصنقل و انتقال امالك و مستغالت به يو پیگیري، خدماتی و اداريمسکونی، تجار
يان دسترسی برخط به سامانه مذکور را براکت امسف اظمويازسوزارت راه و شهر. ازدسراهم فدر کلیه نقاط کشور راغیره

1.سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند

ایجاد يور مالیاتی و مؤدمین اداره ابانون قن یوع اضموياهات یمرجع رسیدگی به هر گونه اختالف که در تشخیص مال-170ماده
تعیین يانون مرجع رسیدگی دیگرقن یکه به موجب مقررات سایر مواد ايشود هیأت حل اختالف مالیاتی می باشد مگر موارد

.شده باشد

ه خدمت نمی توانند بادگی ما آیدمت خور در دوره شو دارایی و سازمان امور مالیاتی کيکارمندان وزارت امور اقتصاد-171ماده
.یانماینده مؤدیان مراجعه نمایندبه عنوان وکیل 

) مکرر 169آن جایگزین ماده (ي، این متن و تبصره ها31/04/1394مستقیم، مصوب يماده واحده قانون اصالح قانون مالیات ها42به موجب بند -1
.آن شديقانون و تبصره ها



ک و نظایر آن به میا کيتعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازي) وجوهی که به حسابها100%(صد درصد-172ماده
بالعوض اشخاص اعم از يغیر نقديصورت بالعوض پرداخت می شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک ها

هداشتی و درمانی و یا الی و مراکز بعوزش مز آکگاه ها، مراشدانحقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس،
و کتابخانه و مراکز 1ره) و جمعیت هالل احمر(ینام خمیمداد امتربیتی و آسایشگاه ها و مراکز بهزیستی و کمیته اياردوگاه ها

، بهداشت، درمان و يآورپرورش، علوم، تحقیقات و فنو وزشمآياهه نط وزارتخاسه توکدولتی) طبق ضوابطی (يفرهنگی و هنر
انتخاب يمشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدو دارایی تعیین می شود از درآمديپزشکی و امور اقتصادآموزش 

. باشدخواهد کرد قابل کسر می

و مقررات آن شامل کلیه مالیات ها و مالیات بر می شودبه موقع اجرا گذاشته 1368این قانون از اول فروردین سال-173ماده
وده و همچنین مالیات بر بانون قن یايدرآمدهایی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرا

کلیه قوانین و ه می یابد خواهد بود و مانون خاتقن یايراجال اول اسه در کدرآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی 
.مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است

منتفی1352السوب صا مهاره بج) قانون تعدیل و تثبیت ا8(مادهاین قانون وصول عوارض تخلیه موضوع يبا اجرا-تبصره
.است

بب تعلق آنها قبل از سمستقیم موضوع این قانون که يمالیات بر درآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیات ها-174ماده
يد مشمول مالیات و نرخ هامخیص درآشین و تیمالیاتی تلقی و از نظر تعيمی باشد به عنوان بقایا1345و بعد از1368سال

تصفیه تابع مقررات این اظ رسیدگی و ترتیب حد و از لمیل درآصان تحمانونی زقمالیاتی و تکالیف مؤدیان و مرور زمان تابع احکام 
.قانون خواهد بود

ا تاریخ تصویب این تد و شی بام1346السمالیاتهایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آن ها حسب مورد قبل از -1تبصره 
.قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود

يآنکه قبل از اجراياصالحات بعدو1345مستقیم مصوب اسفند ماهي) قانون مالیات ها180(مادهانتقاالت موضوع -2تبصره 
این قانون به سهم االرث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق ياین قانون صورت گرفته است درصورت فوت انتقال دهنده بعد از اجرا

.طبق مقررات مربوط دراین قانون پس از وضع سهم االرث پرداختی قبلی وصول خواهد شد

و يور اقتصادممندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت ايکلیه نصاب ها-175ادهم
2.دارایی و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است

و یا تشخیصی سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی-176ماده
ه بو دارایی يتوسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادمادهآیین نامه اجرایی این . وصول نماید

.موقع اجرا گذارده می شود

) اصالحی قانون مالیات 172( به موجب قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هالل احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده- 1
بعد از عبارت » کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هالل احمر«عبارت 05/11/1391مورخ 19778مستقیم و روزنامه رسمی شماره يها
.) اضافه گردید172به متن ماده (» مراکز بهزیستی«

تبصره) و 175(مادهجایگزین متن قبلی مادهمتن این ، 27/11/1380مستقیم، مصوبياز قانون مالیات هاي) قانون اصالح مواد79(مادهبه موجب - 2
.آن شد



فصل پنجم

دیانووظایف م

موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با يمؤدیان مالیاتی می توانند اظهارنامه ها-177ماده
يدر این صورت اداره امور مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مؤد. اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند

تسلیم اظهارنامه به اداره . اقدام به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارديمنعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف سه روز برا
شامل مادهحکم این . امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به اداره امور مالیاتی مربوط خواهد بود

.درشهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بوديگراظهارنامه خود را اشتباهاً به اداره امور مالیاتی دیينیز که مؤديموارد

مالیاتی به موجب مقررات مکلف يتسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مؤديهر گاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برا-1تبصره 
ت مزبور بر حسب به تسلیم آن می باشد، مصادف با تعطیل یا تعطیالت رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد ازتعطیل یا تعطیال

.مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد

تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مؤدیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که -2تبصره 
.نده در ایران باشند به عهده نماینده آنها خواهد بودنمایيمرکز اصلی آنها درخارج از کشور است، چنانچه دارا

1.صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی محل اعالم نمایند-3تبصره 

و نیز موجب محرومیت از مالیات قطعی )10%(معادل ده درصديعدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه ا
ی این حکم در مورد صاحبان مشاغل. تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود2مالیاتی تايکلیه تسهیالت و معافیت ها

.ربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بودیآن ها از طرف مراجع ذيکه برا

مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد به يکه اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مؤديدر موارد-178ماده
.وسیله اداره پست واصل میگردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهدشد

سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آن ها را به عنوان محل يمتعدد برايمحله ايدر صورتی که مؤد-179ماده
.را محل سکونت اصلی تلقی نمایديسکونت مؤديسکونت اصلی معرفی نماید وگرنه اداره امور مالیاتی می تواند هر یک از محله ا

اسالمی ایران در خارج ثابت يمالی یا سیاسی دولت جمهوريهر شخص حقیقی ایرانی که با ارائه گواهی نمایندگی ها-180ماده 
خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن يکند که از درآمد یک سال مالیاتی خود در یکی از کشورها

:سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهدشد مگر در یکی از موارد زیر

.شغلی بوده باشدين دارادر سال مالیاتی مزبور در ایرا-1

.در سال مالیاتی مزبور الاقل شش ماه متوالیاً یا متناوباً در ایران سکونت داشته باشد-2

.توقف در خارج از کشور به منظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد-3

.) قانون الحاق شد177(مادهبه 3تبصره ، 27/11/1380مستقیم، مصوبياز قانون مالیاتهاي) قانون اصالح مواد80(مادهبه موجب -1

تا "به "از تاریخ شناسایی") قانون عبارت 177(ماده3تبصره در ، 31/04/1394مستقیم، مصوبيقانون اصالح قانون مالیاتها43به موجب بند-2
.اصالح شد"تاریخ شناسایی



از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آن را به دولت يکه درآمداشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی -تبصره
محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات 

به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با پرداختی آنها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که این قانون اعالم نمایند مالیات
.گیرد، هر کدام کمتر باشد از مالیات بر درآمد آن ها قابل کسر خواهد بودتناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می

قوانین و يمکانیزه) با هدف نظارت بر اجرا(به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارك مؤدیان اعم از دستی و ماشینی-181ماده
واحد مذکور حسب ارجاع . تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شوديمقررات مالیاتی، واحد

بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع ي، نسبت به اعزام هیأت هايرئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف و
يو محل نگهداريتشکیل می شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤديماینده دادستان یا دادگسترصالح قضائی با عضویت ن

مکانیزه) اقدام میکند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارك، اطالعات و سوابق (دفاتر، اسناد و مدارك و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی
. ربط انتقال میدهدیدر صورت لزوم با ارائه رسید آن ها را به اداره امور مالیاتی ذمالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار میدهد و یا

.عودت نمایديربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارك منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مؤدیاداره امورمالیاتی ذ

ل کلیه دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالی مربوط به شاممادهبازرسی دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالی موضوع این -1تبصره
.موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده استيمالیات ها

دفاتر، اسناد و مدارك و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات مادهموضوع این يچنانچه در بازرسی هیأت ها-2تبصره
.می شودربط اعالم یبر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذ

اسناد، مدارك و الزم را بهعمل آورند و کلیه دفاتر، يهايهمکارمادهموضوع این يمؤدیان مالیاتی موظفند با هیأت ها-3تبصره
مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأت ها (اعم از دستی و ماشینیيسوابق مالی و تجهیزات نگهدار

مالیاتی منابع مختلف يمؤدیان مزبور درصورت استنکاف، عالوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت ها. قراردهند
.سال مورد مراجعه محروم میشونديدرآمد

مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ الزم االجراء شدن امورسازمانپیشنهادبهمادهاینموضوعاجرائینامهآیین-4تبصره
.رسدمیيو دارایی و دادگستريمشترکاً به تصویب وزیران امور اقتصاد) 1/1/1395(این قانون

آن تبصره) قانون و 181(مادهآن جایگزین يهاتبصرهاین متن و ، 31/04/1394مستقیم، مصوبيقانون اصالح قانون مالیاتها44به موجب بند- 1
.شد



فصل ششم

وظایف اشخاص ثالث

کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران می باشند و همچنین هر کس که پرداخت -182ماده
ياز انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه ايرا تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداريدیگرمالیات 

وصول مالیات ها با آنان رفتار خواهد يمحسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرايشناخته شده اند در حکم مؤد
.شد

به وسیله اداره ثبت انجام میگیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملک باید قبالً پرداخت شود که انتقال ملکيدر موارد-183ماده
.و اداره ثبت با ذکر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالیاتی ذیصالح در سند انتقال اقدام به انتقال ملک خواهد نمود

مل شرکت ها و مؤسساتی را که در طول ماه به ثبت میرسند و ادارات ثبت مکلف اند در آخر هر ماه فهرست کا-184ماده
تغییرات حاصله در مورد شرکت ها و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده اند با 

.دآن به اداره امور مالیاتی محل اقامت مؤسسه ارسال دارنيذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره ها

که معامالت مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به يدر کلیه موارد-185ماده
موجب سند رسمی صورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند فهرست خالصه معامالت هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل 

.اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط درمحل تسلیم نمایند

صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صالحیتدار -186ماده
منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد و در 

1.مسئولیت تضامنی خواهند داشتيمزبور با مؤديامر نسبت به پرداخت مالیات هاصورت عدم رعایت این حکم مسئوالن

تسهیالت بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و سایر مؤسساتياعطا-1تبصره 

:ذیل خواهد بوديمنوط به اخذ گواهی هاياعتبار. گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده-1

.يمالی ارائه شده به بانک ها و سایر مؤسسات اعتبارياز صورت هايگواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ا-2

.اسالمی ایران تعیین و ابالغ خواهد شديجمهوريتوسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزتبصرهضوابط اجرایی این 

مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان می شودبه سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده -2تبصره 
يدرآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه ساالنه به تشکل ها

مادهوجوه پرداختی به استناد این . می نمایند پرداخت نمایديالیات همکارتشخیص و وصول مکه در امريصنفی و مجامع حرفه ا
.از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است

تبصره تبدیل و 1تبصره ) قانون به 186(مادهذیل تبصره، 27/11/1380مستقیم، مصوبياز قانون مالیاتهاي) قانون اصالح مواد83(مادهبه موجب - 1
.به آن الحاق شد2



سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکت هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم -3تبصره
هیأت مدیره مؤسسات و شرکت ها که به علت يو مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضا

از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت يواقعی در نظام اقتصادصورتحساب) مبتنی بر انجام معامالت غیر(صدور اسناد
اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام . قطعی یافته اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت ها اعالم کند

بدهکاران مالیاتی منوط يأت مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و مؤسسات را برااین اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هی
صورتحساب) مبتنی بر انجام (در تخلف صدور اسناد. به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند

انجام ثبت شرکت یا مؤسسه به نام اشخاص یادشده نیز اداره ثبت شرکت ها موظف است ازمادهمعامالت غیرواقعی مندرج در این 
.کنديو همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و مؤسسات به مدت سه سال خوددار

سال فاقد فعالیت تلقی میشوند به سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج-4تبصره
سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعالم سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه . اسناد و امالك کشور اعالم کندسازمان ثبت

1.تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشورکند

که معامالت موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به يدر کلیه موارد-187ماده
موجب اسناد رسمیصورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلف اند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح 

حسب ياره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مؤدو مشخصات کامل و چگونگی نوع وموضوع معامله مورد نظر به اد
مورد اعالم و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره مرجع صدور 

مالیاتی يخانه، پس از وصول بدهی هاگواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعالم دفتر. آنرا در سند معامله قید نمایند
محل، مالیات يذیربط، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره امالك و همچنین وصول مالیات حق واگذاريمربوط به مورد معامله از مؤد

2.شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی امالك حسب مورد صادر خواهد شد

چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختالف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختالف مالیاتی موضوع این -1تبصره 
از طرف مراجع حل اختالف داشته باشد يتمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأيقانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤد

معادل مبلغ . و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی و..يبا وصول مالیات مورد قبول مؤد
.مابه االختالف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد

و امثال آن تودیع يمحل در صندوق دادگستريکه به موجب احکام دادگاه ها، وجوه مربوط به حق واگذاريدر موارد-2تبصره 
ردد، مسئوالن در موقع پرداخت به ذینفع مکلف اند ضمن استعالم از اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را کسر و به میگ

.حساب سازمان امورمالیاتی کشور واریزنمایند

دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی (بالعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق -3تبصره
مالی اقدام می نمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال 

) این قانون، مسئول جبران زیان و خسارت وارده 200جریمه و مجازات مقرر در ماده (، عالوه برتبصرهکنند. مستنکف از حکم این 
.به دولت است

.) قانون الحاق شد186(مادهبه 4و3تبصره ، 31/04/1394مستقیم، مصوبيقانون اصالح قانون مالیات ها45به موجب بند- 1

.) قانون حذف شد187(مادهعباراتی از متن قبلی ، 27/11/1380مستقیم، مصوبياز قانون مالیات هاي) قانون اصالح مواد84(مادهبه موجب - 2



) با 01/01/1395(سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یکسال از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون-4تبصره
بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و امالك نسبت به اعالم میزان 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مکلف است امکان . به حساب مالیاتی به صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند
مفاد ياجراسازمان امور مالیاتی کشور جهت يدسترسی برخط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و امالك کشور را برا

منقول و غیرمنقول که به موجب این قانون يثبت نقل و انتقال اموال و دارایی هامادهمفاد این يپس از اجرا. فراهم کندمادهاین 
.تضامنی داردمسئولیتپرداخت مالیات متعلقه 

متخلف، در در صورتی که پس . استآن ها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع يبرا
از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی 

یاتی ملک مورد مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعالم نکند منتقلٌ الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مال
مذکور تهیه می شود و ظرف مدت شش ماه يسازمان هايبا همکارمادهآیین نامه اجرائی این . ی نخواهند داشتمسئولیتمعامله 

1.می رسد) به تصویب رئیس قوه قضائیه 01/01/1395(از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون

هر وکالتنامه تمبر باطل و ياساس مقررات این قانون به میزان مقرر در رومتصدیان فروش و ابطال تمبر مکلف اند بر-188ماده
.شود، ثبت و گواهی نماینديکه اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید وسیله هر یک از وکال نگهداريمیزان آن را در دفتر

شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل به اداره امور مالیاتی ارائه 
.نظر مالیاتی خواهد بود

.) قانون الحاق شد187(مادهبه 4و3تبصره ، 31/04/1394مستقیم، مصوبيقانون اصالح قانون مالیات ها46به موجب بند- 1



فصل هفتم

تشویقات و جرایم مالیاتی

چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی -189ماده
حل اختالف يمدارك آنان مورد قبول قرارگرفته باشد و مالیات هرسال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأت ها

) 190(مادهمقرر در ياده از مزایا%) اصل مالیات سه سال مذکور عالوه بر استف5(مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد
.پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهدشديجارياین قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولیها

1.جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود

پرداخت مالیات يمقرر در این قانون براعلی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید-190ماده
هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات ي) مبلغ پرداختی به ازا1%(معادل یک درصديعملکرد موجب تعلق جایزها

) 2%/5(معادل دو و نیم درصديپرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه ا. متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد
مبداء احتساب جریمه در مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به . هر ماه خواهد بوديمالیات به ازا

مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه االختالف از تاریخ مطالبه و در مورد مؤدیانی که از يمبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضا
مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید ينموده یا اصوالً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضايرتسلیم اظهارنامه خوددا

.پرداخت مالیات حسب مورد می باشد

مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا -1تبصره 
اخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارك ترتیب دادن پرد

این قانون، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی ) 239(مادهخود اقدام نمودهاند در موارد مذکور در 
) جرایم مقرر در این 80%(مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصدتوافق نمایند و نسبت به پرداخت 

همچنین، در صورتی که اینگونه مؤدیان ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت . قانون معاف خواهند بود
.جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود)40%(یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد

نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال يچنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤد-2تبصره 
نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابالغ ماده) در ماه موضوع این 2%/5(تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و . نخواهدبوديبرگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤد
.قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد

مبنی بر خارج از اختیار يبا توجه به دالیل ابرازيتمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤد-191ماده
به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی يبودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤد

.می باشدکشور قابل بخشوده شدن 

) 95(مادهب) (الف) و(يموضوع بندها") قانون عبارت 189(مادهدر ، 31/04/1394مستقیم، مصوبيقانون اصالح قانون مالیاتها47به موجب بند- 1
.حذف شد"این قانون



یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم يکه مؤديدر کلیه موارد-192ماده
درصداظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی

سایر يمالیات متعلق برا)10%(اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصدي) مالیات متعلق برا30%(
يواقعی نیز جارغیريتسلیمی و یا هزینه هايکتمان شده در اظهارنامه هايدرمورد درآمدهامادهحکم این . می باشدمؤدیان 

.است

مؤدیان مالیاتی درمورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف-تبصره
1.کثیراالنتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطالع عموم برساندياظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه ها

انونی هستند درصورت عدم قاتر فديدارهه نگبنسبت به مؤدیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف -193ماده
یک از موارد هريمالیات برا) 20%(دصت درسادل بیعميتسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ا

2.مذکور خواهند بود

معافیت مقرر در سال مربوط عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از -تبصره
.خواهد شد

) این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتی که درآمد 158(مادهمقررات يمؤدیانی که اظهارنامه آنها در اجرا-194ماده
تعلق ) اختالف داشته باشد عالوه بر15%(بیش از پانزده درصديمشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مؤد

جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابالغ مالیات مشخصه قطعی از هر گونه تسهیالت و 
.مقرر در قانون مالیات ها نیز محروم خواهند شديبخشودگی ها

) این قانون ظرف مهلت 114(مادهجریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع -195ماده
) سرمایه پرداخت شده شخص %1() و یک درصد2%(مقرر یا تسلیم اظهارنامه خالف واقع به ترتیب عبارت است از دو درصد

.حقوقی در تاریخ انحالل

جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی -196ماده
) مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا 20%() این قانون معادل بیست درصد118(مادهیا قبل از سپردن تأمین مقرر موضوع 

.مدیران تصفیه وصول میگردد

اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به نسبت به -197ماده
و یا بر خالف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد يباشند، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خوددارمیيمؤد

) کل مبلغ قرارداد و در هر 1%(یک درصدي%) حقوق پرداختی و در خصوص پیمانکار2(حقوق عبارت خواهد بود از دو درصد
.متضامنًا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بوديحال با مؤد

.شداصالحآنتبصرهوقانون) 192(ماده، 31/04/1394مستقیم، مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیات هاماده48به موجب بند- 1

به عبارت "مقررات این قانون"عبارت)193(مادهدر ، 31/04/1394مستقیم، مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیات هاماده47به موجب بند- 2
.حذف شد"مالیات)10%(معادل ده درصديو در مورد رد دفتر مشمول جریمه ا"اصالح و عبارت "این قانون و مقررات مربوط به آن"



طور منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت ها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی بهيدر شرکت ها-198ماده
، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب این يجمعی یا فرد

وصول یا ابصال آن می باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا 
1.نیستحقوقیشخصبههاضامنمراجعهمانع ازمسئولیتاین . تضامنی خواهند داشتمسئولیتشخص حقوقی 

هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است -199ماده
يدر پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه ايتضامنی که با مؤدمسئولیتدرصورت تخلف از انجام وظایف مقرره عالوه بر 

هر ماه نسبت به مدت تأخیر ي) مالیات به ازا2%/5(درصدو دو و نیممالیات پرداخت نشده در موعد مقرر)10%(معادل ده درصد
.از سررسید پرداخت، خواهد بود

تا تاریخ ماده) موضوع این 2%/5(چنانچه مالیات توسط دریافت کننده وجوه پرداخت شود، دراینصورت جریمه دو و نیم درصد
2.مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شديپرداخت مالیات توسط مؤد

ده است در صورت یرر گردقدفاتر اسناد رسمی ميبرايدر هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه ا-200ماده
معادل يوط، مشمول جریمه ابق مرلمتعياهات یا مالیدر پرداخت مالیات يتخلف عالوه برمسئولیت تضامنی سردفتر با مؤد

نیز با رعایت مقررات مربوط 3»درجه ششيریبس تعزحازات جم«ه برار کورد تمود و در بد هز خوای) آن ن%20(دصبیست در
.محکوم خواهد شد

علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که يبه قصد فرار از مالیات از رويهرگاه مؤد-201ماده
سه سال متوالی از يو برخالف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برامی باشدتشخیص مالیات مالك عمل يبرا

مقرر در این قانون از کلیه يکند عالوه بر جریمه ها و مجازات هايتسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه وحساب سود و زیان خوددار
4.شدقانونی در مدت مذکورمحروم خواهديمعافیت ها و بخشودگی ها

از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی می تواند و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور يوزارت امور اقتصاد-202ماده 
) سرمایه ثبت شده و %20ربط از بیست درصد (یاز مراجع قانونی ذيپروانه بهره برداريداراياشخاص حقوقی تولیديبرا«5آنها از

) سرمایه ثبت شده 10%از دهدرصد (ي)ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولید5،000،000،000یا مبلغ پنج میلیارد (
است از کشور بیشتر2») ریال100،000،000اشخاص حقیقی از یکصد میلیون ( )ریال و سایر 000،000،000،2و یا دو میلیارد (

.نمایديجلوگیر

.) قانون شد198، این متن جایگزین ماده (31/04/1394مستقیم، مصوب يماده واحده قانون اصالح قانون مالیات ها49به موجب بند -1

.آن شدي) و تبصره ها199، این متن جایگزین ماده (31/04/1394مستقیم، مصوب يماده واحده قانون اصالح قانون مالیات ها50به موجب بند -2

مجازات مقرر در تبصره ") قانون عبارت 200، در ماده (31/04/1394مستقیم، مصوب يماده واحده قانون اصالح قانون مالیات ها51به موجب بند -3
.اصالح شد"رجه شش ديمجازات حبس تعزیر"به عبارت ") این قانون199ماده () 2(

.) قانون حذف شد201، تبصره ماده (31/04/1394مستقیم، مصوب يماده واحده قانون اصالح قانون مالیات ها51به موجب بند -4

.نیز بایستی حذف می گردید» از«) کلمه 202به نظر می رسد در اصالح ماده (-5

پروانه بهره يداراياشخاص حقوقی تولیديبرا«، عبارت 31/04/1394مستقیم، مصوب يماده واحده قانون اصالح قانون مالیات ها52به موجب بند -6
) ریال، سایر اشخاص حقوقی و 5،000،000،000) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (20%ربط از بیست درصد (یاز مراجع قانونی ذيبردار

) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون 2،000،000،000دو میلیارد (یا) سرمایه ثبت شده و10%از ده درصد (ياشخاص حقیقی تولید
.شد» ده میلیون ریال« جایگزین عبارت» ریال100(%



مالیات بر در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم ازمادهحکم این 
که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوران درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی 

.می باشندمادهاین يمراجع ذیربط با اعالم وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرا. استيمدیریت آنان بوده نیز جار

ط اعزام کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت ربیدر مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذمادهحکم این 
1.نمی باشديبدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین الزم جار

در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان -تبصره
2.به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نمایدنمایند سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت

در مورد اشخاص عازم سفر واجب مادهحکم این «عبارت، 1394/4/31مستقیم، مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیات هاماده52به موجب بند-1
مادهبه » نمی باشديبدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین الزم جارربط اعزام کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت یبا درخواست و تأیید مراجع ذ

.) اضافه شد202(

آن 2تبصره ) قانون حذف و 202(مادهقبلی 1تبصره ، 27/11/1380مستقیم، مصوبياز قانون مالیات هاي) قانون اصالح مواد91(مادهبه موجب -2
.تبدیل شدمادهذیل متن جدید تبصرهبه 



فصل هشتم

ابالغ

دسترسی يهر گاه به خود مؤد. ابالغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گرددياوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مؤد-203ماده
پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابالغ گردد مشروط بر این که به 

و شخصی که اوراق را دریافت يتمیز اهمیت اوراق مورد ابالغ کافی بوده و بین مؤدياین اشخاص براينظر مأمور ابالغ سن ظاهر
.فعت نباشدمیدارد تعارض من

بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگ ها استنکاف نمایند یا در صورتی که يیا در صورت عدم حضور ويگاه مؤدهر-1تبصره 
هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابالغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در 

اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق . الصاق نمایديهر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤد
.محسوب می شوديابالغ شده، قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابالغ به مؤد

مأمور پست باید . ابالغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نمایديسازمان امور مالیاتی کشور می تواند برا-2تبصره 
یا يیا بستگان و مستخدمین او در محل ابالغ و در نسخه ثانی رسید اخذکند و چنانچه مؤديص مؤداوراق مالیاتی را به شخ

اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند، مأمور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین 
هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با . میدهدشده الصاق میکند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت

را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی » پانزده روز پس از این تاریخ مجدداً مراجعه خواهد شد»قید تاریخ مراجعه، عبارت
درصورت عدم حضور اشخاص فوق این امر يه بعدمأمور پست در مراجع. تعیین شده الصاق می کند و نسخه اول را عودت می دهد

. عودت می دهد1را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می کند و نسخه اول را به اداره امور مالیاتی
.اوراقی که بدین ترتیب الصاق می شوند از تاریخ الصاق، ابالغ شده محسوب می شود

:باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضا نمایدمأمور ابالغ -204ماده

.محل و تاریخ ابالغ با تعیین روز و ماه و سال به حروف و عدد-الف

.داردينام کسی که اوراق به او ابالغ شده با تعیین این که چه نسبتی با مؤد-ب

.) این قانون302(ماده2تبصرهنام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد -ج

یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس یا ياگر مؤد-205ماده
.رئیس دفتر آن اداره یا مؤسسه ابالغ گردد

که از طرف يشرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد، اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگرياگر مؤد-206ماده
.شرکت حق امضا دارند ابالغ شود

.گردید» اداره مالیاتی« جایگزین » اداره امور مالیاتی« ) عبارت 203(ماده2تبصره ) این قانون در 220(ماده2به موجب بند-1

آن مصوبيو اصالحات بعد1366مستقیم مصوبيقانون مالیات ها(203)مادهبه تبصرهواحده الحاق یک مادهبا توجه به این که در قانون -2
می 203تبصره عبارت . ) به آن الحاق شد2(تبصره تحت عنوان تبصره) تبدیل و یک 1(تبصره) با تغییراتی به 203(مادهذیل تبصره21/07/1378

.تبدیل شود203يهاتبصرهبایست به 



.استيو سایر اشخاص حقوقی نیز مجريتجاريآن در مورد شرکت ها1تبصره) این قانون و 302(مادهمقررات -تبصره

محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابالغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مورد يکه مؤديدر موارد-207ماده
حاکی از اطالع يابالغ شود و در پرونده دلیل و اثريدر صورتی که اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت مؤد

به عنوان محل سکونت یا کار اعالم نکند، ابالغ يد، مادامی که محل دیگراز این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشيمؤد
.اوراق مالیاتی به همان نشانی، قانونی و صحیح است

در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار حوزه اداره امور مالیاتی يکه نشانی مؤديدر موارد-208ماده
محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیراالنتشار نزدیک ترین محل به حوزه اداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامه 

.محسوب خواهد شديابالغ به مؤداین آگهی در حکم . آگهی می شودکثیراالنتشار مرکزيها

درج شده يدر متن اوراق مالیاتی ابالغ شده باید عالوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مؤد-1تبصره 
.باشد

) این 203(مادهاین قانون مشخص نباشد اوراق (207)مادهدر مورد مؤدیان مالیات مستغالت که نشانی آنها طبق -2تبصره 
.خواهد شدتبصرهمالیاتی به ترتیب مذکور در 2قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابالغ

که در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابالغ اوراق يمقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابالغ، جز در موارد-209ماده
.مالیاتی اجراخواهد شد

.) مراجعه شود204(مادهجبه زیرنویس بند . 2و1



فصل نهم

وصول مالیات

مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابالغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به يهر گاه مؤد-210ماده
موجب برگ اجرایی به او ابالغ می کند ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور 

.مالیاتی بدهد

باید نوع و مبلغ مالیات، مدارك تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه در برگ اجرایی -1تبصره 
.متعلق درج گردد

و می شودمذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی يآن قسمت از مالیات مورد قبول مؤد-2تبصره 
.از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است

پس از ابالغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کالً پرداخت نکند یا ترتیب بدهی از اموال يهر گاه مؤد-211ماده
اعم از يپرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤد. توقیف خواهد شديمنقول یا غیر منقول و مطالبات مؤد

آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی میيصدور دستور توقیف و دستور اجرا)10%(به اضافه ده درصداصل و جرایم متعلق 
.باشد

:توقیف اموال زیر ممنوع است-212ماده

.دو سوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه-1

و افراد تحت تکفل او الزم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه يمؤديرفع حوائج ضروريلباس و اشیا و لوازمی که برا-2
.ياشخاص واجب النفقه مؤد

.الزم استيتأمین حداقل معیشت مؤديو صنعتی و وسایل کسب که برايابزار و آالت کشاورز-3

.محل سکونت به قدر متعارف-4

بوده و قابل تفکیک نباشد، يمیزان بدهی مالیاتی مؤدتوقیف در نظر گرفته می شود زائد بريهر گاه ارزش مالی که برا-1تبصره 
معادل میزان فوق معرفی ياموال بالمعارض دیگريمگر اینکه مؤدمی شودتمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد 

.نماید

یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند، از اثاث البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است يگاه مؤدهر-2تبصره 
.شود مگر آنکه خالف ترتیب فوق معلوم شودمتعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته می

.گرددياید موجب تعطیل واحد تولیدو صنعتی در مدت عملیات اجرایی نبياعم از کشاورزيتولیديتوقیف واحدها-3تبصره 

می تواند با تودیع حق يارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤد-213ماده
تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به يالزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستر

.عمل آید



کلیه اقدامات الزم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیر منقول به عهده -214ماده
س از انجام تشریفات مقرر و تعیین در مورد فروش اموال غیر منقول در صورتی که پ. مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی می باشد

يسند حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی به استناد مدارك مربوط از اداره ثبت محل تقاضايامضايخریدار، مالک برا
.آن استيانتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و امالك مکلف به اجرا

که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت (غیر منقول توقیف شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهیدر مورد اموال-215ماده
يمطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگسترمی تواند آن پیدا نشود سازمان امور مالیاتی کشور يبرايآگهی می شود) خریدار

.منظور نمایديآنرا به حساب بدهی مؤديک و بهابه عالوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف، تمليمعادل کل بدهی مؤد

، حاضر به پرداخت بدهی يقبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگريدر صورتی که مؤد-1تبصره 
متعلقه از ملک مزبور يبدهی و هزینه ها)10%(به اضافه ده درصديخود باشد سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مؤد

.رفع توقیف مینماید

يدر صورتی که مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤد-2تبصره 
.استياولویت با مؤديدرخواست نماید در شرایط مساو

مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که -216ماده
به شکایات مزبور به فوریت و . هیأت حل اختالف مالیاتی خواهد بودمی باشدطبق مقررات اجرایی مالیات ها قابل مطالبه و وصول 

.استالزم االجراء صادره قطعی يرأ.صادر خواهد شديخارج از نوبت رسیدگی و رأ

مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، به موقع اجرا يدر مورد مالیات ها-1تبصره 
به بطالن اجرائیه حسب مورد قرار يگذارده شده است هرگاه هیأت حل اختالف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأ

صادره از هیأت حل يرأ. صادر خواهد کرديرسیدگی و رأيیدگی و اقدام الزم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدرس
.اختالف قطعی است

غیر مستقیم هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع يدر مورد مالیات ها-2تبصره 
مفاد . هیأت مزبور در این باره قطعی و الزم االجراء استيرسیدگی به این شکایت نیز هیأت حل اختالف مالیاتی خواهد بود و رأ

غیر يال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات هاميشامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهاتبصرهاین 
.مستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود

از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع ) 1%(که یک درصدمی شودو دارایی اجازه داده يبه وزارت امور اقتصاد-217ماده
دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد يمالیات بر درآمد شرکت هايبه استثنا(وصول میگردداین قانون 

مبذول يآموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت مؤثر
به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مادهوجوه پرداختی به استناد این . داشته و یا میدارند خرج نماید

.مستثنی است



و دارایی موظف است که در هر شش ماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی مجلس بین يوزارت امور اقتصاد
.اسالمی تقدیم نمایديشورا1يطبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون اقتصاد

تصویب و توسط يو دارایی و دادگستريامور اقتصادينامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه هاآیین-218ماده
.و دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شديوزارت اموراقتصاد

به کمیسیون » و داراییيامور اقتصاد«عنوان کمیسیون 20/01/1379اسالمی مصوبي) آیین نامه داخلی مجلس شورا36(مادهبه موجب -1
.جایگزین گردید) عبارت اخیر217(مادهتغییر و در متن »ياقتصاد«



باب پنجم

سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی

فصل اول

مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آن ها

شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور -219ماده
اسالمی ایران ي، اجتماعی و فرهنگی جمهوريقانون برنامه سوم توسعه اقتصاد)59(مادهالف) (محول می شود که به موجب بند

هر یک از مأموران مالیاتی و اداره ياز صالحیت هاينحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخوردار. ایجاد گردیده است
خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش يبه موجب آیین نامه ااحکام مقرر دراین قانون يامور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرا

.و دارایی خواهد رسیديماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویبوزیر امور اقتصاد

ماشینیياطالعات و ارتباطات و روشهايطرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوريسازمان امور مالیاتی کشور با اجرا-1تبصره
از قبیل ثبتنام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، ياجرائی متناسب با آن شامل موارديمکانیزه)، ترتیبات و رویه ها(

انجام موارد فوق را يبراصالحیمطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابالغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذ
شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابالغ اوراق مالیاتی و تبصرهحکم این . تعیین و اعالم میکند

.پرداخت مالیات نیست

خود به ياز فعالیت هاسازمان امورمالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی -2تبصره
نحوه . تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کندياستثنا
و ظرف مدت شش می شودو انجام دادن تکالیف طبق آیین نامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه يواگذار

.می رسدو دارایی ي) به تصویب وزیر امور اقتصاد01/01/1395(شدن این قانونالزم االجراء یخ ماه از تار

تبصرهو )126(ماده، )109(ماده) 5(تبصره، )103(ماده) 2(تبصره)،88(ماده، )86(ماده)،53(ماده) 9(تبصرهدر-3تبصره
منتهی ظرف «و » ظرف سی روز«، »ظرف ده روز«يحسب مورد جایگزین عبارت ها» تا پایان ماه بعد«عبارت )143(ماده) 2(

1.می شود» سی روز

:2اصالحات عبارتی زیر در این قانون انجام می شود-022ماده

) 158(، )159(می گردد: و» و داراییيوزارت امور اقتصاد«جایگزین عبارت » سازمان امور مالیاتی کشور«در مواد ذیل عبارت -1
، )163(، )160(ذیل آن، موادتبصره) مواد 26(، )29(، )39(، )40(، )41(، )57(، )80(، )114(و) 154(وتبصره) 2(مواد، آن ذیل

) 2() و1(يهاتبصره) و 215(ماده، )203(ماده) ذیل 2(تبصره ،)191(ماده)،186(مادهتبصره، )176(، )169(، )166(، )164(
).230(مادهتبصرهذیل آن و 

به شرح تبصره) قانون حذف و سه 219(مادهتبصره، 31/04/1394مستقیم، مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیات هاماده53به موجب بند-1
.فوق به آن الحاق شد

.) قانون شد220(مادهجایگزین متن قبلی مادهاین ، 27/11/1380مستقیم،مصوبياز قانون مالیات هاي) قانون اصالح مواد93(مادهبه موجب -2



، »ممیز مالیاتی«، »مأموران تشخیص«، »مأمور تشخیص«يجایگزین واژه ها و عبارتها» اداره امور مالیاتی«در موارد زیر عبارت -2
می » و داراییياداره امور اقتصاد«و »يدفتر ممیز«، »حوزه مالیاتیيدفتر ممیز«، »حوزه مالیاتی«، »حوزه«،»ممیز مالیاتیسر«

:شود

) و 80ماده ()72(مادهذیل آن، تبصره) و 39(ماده، )38(ماده) 3(و)2(يهاتبصره) و 35(، )34(، )31(، )29(، )27(، )26(مواد
) و 154و ()126(،)117(،)114() ،113(مواد،)109ماده ()5(تبصره ،)102) و (88()،87(، مواد) آن2) و(1(يتبصره ها

مواد، ذیل آنتبصره) و 186(و،)185(،)184(،)183(،)179(،)170(،)164(،)162(،)161(،)156(،مواد،) آن2(تبصره
).249(و)233(، )232(ذیل آن، موادتبصرهو )230(و)229(، )227(، )214(، )213(، )211(، )210(، )208(، (188)

1.حذف شد-522تا122مواد

عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان -226ماده
هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در 

2.در غیر این صورت، درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود. این قانون نخواهد بود)651(ماده

از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان يبه مؤدیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتی که به نحو-تبصره
مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به يتسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارك الزم ظرف یک ماه از تاریخ انقضا

اید و در هر حال تاریخ تسلیم رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصالحی را حسب مورد تسلیم نم
3.باشدتاریخ تسلیم اظهارنامه اول میياظهارنامه مؤد

حسب مورد قبول می شود و همچنین پس از تشخیص يکه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤديدر موارد-227ماده
فعالیت هایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره يعلی الرأس و صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤد

مذکور تعیین و يامور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبودهاند، مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت ها
.اینقانون مطالبه شود)157(مادهمابه التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در 

اوراق مزبور را يمورد قبول واقع نشود و یا اساسًا مؤديکه اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مؤديدر موارد-228ماده
.طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شديتسلیم نکرده باشد، مالیات مؤددر موعد مقرر قانونی

به کلیه دفاتر و اسناد و مدارك يرسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤديبرااداره امور مالیاتی میتوانند -229ماده
مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می باشد وگرنه بعدًا به نفع او در امور مالیاتی آن سال يمربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤد

رآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود قابل استناد نخواهد بود مگر آنکه قبل از تشخیص قطعی د
.میسر نبوده استياختیار مؤد

.قانون حذف شد)225تا221(مواد، 27/11/1380مستقیم، مصوبياز قانون مالیات هايقانون اصالح مواد)94(مادهبه موجب -1

تبصره آن حذف و متن 2تبصره و مادهمتن قبلی این ، 27/11/1380مصوب، مستقیمياز قانون مالیات هايقانون اصالح مواد)95(مادهبه موجب -2
.جایگزین شد)226(مادهقبلی به عنوان 1

مادهذیل تبصرهقبلی تبدیل به )226(ماده3تبصره ، 27/11/1380مصوب، مستقیمياز قانون مالیاتهايقانون اصالح مواد)95(مادهبه موجب -3
.فعلی شد(226)



به اسناد و مدارك ارائه شده از يتشخیص درآمد واقعی مؤديمانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختالف برامادهحکم این 
.استناد نماینديطرف مؤد

)231(مادهاشخاص مذکور در يکه مدارك و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنايدر موارد-230ماده
این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلف اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد 

یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی يمربوط و هر گونه اطالعات مربوط به درآمد مؤد
مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به . متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهندشد

مالیاتی . از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نموددولت مراجع صالحه قضایی است که با اعالم دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج
.کشور می تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارك مذکور بنماید

در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارك مورد درخواست اداره امور مالیاتی، سازمان امور تعقیب قضایی -تبصره
.موضوع، مانع از اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود

انقالب اسالمی يدولتی و نهادهايکه ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت هايدر موارد-231ماده
يفعالیت و معامالت و درآمد مؤدعمومی غیردولتی اطالعات و اسناد الزم را در زمینهيو شهرداري ها وسایر مؤسسات و نهادها

بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطالعات الزم را در اختیار آنان بگذارند مگر اینکه 
و يمسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعالم نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصاد

و در غیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعالم دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه می شوديداردارایی از ابراز آن خود
ولی درمورد اسناد و اطالعاتی که نزد مقامات . قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد

.بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشورخواهد بودقضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت

را يغیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطالعات مربوط به درآمد مؤدياعتباريدر مورد بانک ها و مؤسسه ها-تبصره
غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور ياعتباريو دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک ها و مؤسسه هاياز طریق وزیر امور اقتصاد

.و دارایی اقدام نمایندياقتصاد

به دست می آورند ياداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطالعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤد-232ماده
نمایند و در صورت افشا يآن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداريمحرمانه تلقی و از افشا

.طبق قانون مجازات اسالمی با آنها رفتارخواهد شد

1.شدحذف-233ماده

2.حذف شد-234ماده

را پرداخت نموده اند حداکثر ظرف پنج اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود -235ماده
3.تسلیم کنديمفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤديمؤديروز از تاریخ وصول تقاضا

.قانون حذف شد)233(ماده، 31/4/1394مستقیم، مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیات هاماده54به موجب بند-1

.حذف شد)234(مادهمتن ، 27/11/1380مستقیم، مصوبياز قانون مالیات هايقانون اصالح مواد)97(مادهبه موجب -2

.قانون حذف شد)235(مادهذیل متن قبلی تبصره، 27/11/1380مستقیم، مصوبياز قانون مالیات هايقانون اصالح مواد)98(مادهبه موجب -3



فصل دوم

ترتیب رسیدگی

1.حذف شد-623ماده

تنظیم گردد که کلیه يمالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دالیل و اطالعات کافی و به نحوبرگ تشخیص -237ماده
کنندگان برگ تشخیص امضا. روشن باشديمؤديحاصل از آن به طور صریح در آن قید و برايمربوط و درآمدهايفعالیت ها

قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا
صدور برگ ياز نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنايهرجهت خواهند بود و در صورت استعالم مؤد

2.اعالم نمایند و هر گونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهنديتشخیص قرار گرفته است به مؤد

نسبت به آن معترض باشد می ي، چنانچه مؤدمی شودابالغ يکه برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤديدر موارد-238ماده
و تواند ظرف سی روز از تاریخ ابالغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام االختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دالیل و اسناد

در دفتر مربوط و ظرف مهلتی يمسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مؤد. رسیدگی مجدد نمایديمدارك کتباً تقاضا
رد يکه بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دالیل و اسناد و مدارك ابراز شده را برا

برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتی که دالیل و اسناد و مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر 
قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به يرا مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤديمدارك ابراز

د برگ تشخیص یا تعدیل ريرا برايمؤديخواهد رسید و هرگاه دالیل و اسناد و مدارك ابرازيمسئول مربوط و مؤديامضا
رسیدگی به هیأت حل يدرآمد مؤثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدالً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برا

3.اختالف ارجاع نماید

ظرف سی روز از تاریخ ابالغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعالم کند یا يدر صورتی که مؤد-239ماده
مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختالف موجود بین خود و اداره امور 

این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی میگردد و در )238(مادهمالیاتی را به شرح 
مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند مادهظرف سی روز کتباً اعتراض ننماید و یا درمهلت مقرر در يکه مؤديموارد

4.درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است

ي) این قانون ابالغ شده باشد و مؤد208) و ماده (203ماده (5که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصرهيدر موارد-تبصره
به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود. در این صورت و همچنین 

رسیدگی به هیأت حل يتاریخ ابالغ کتباً به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر برازظرف مهلت سی روز ايکه مؤديدر موارد
.اختالف مالیاتی ارجاع میگردد

.قانون حذف شد)236(ماده، 27/11/1380مستقیم، مصوبياز قانون مالیات هايقانون اصالح مواد)99(مادهبه موجب -1

.قانون حذف شد)237(مادهذیل تبصره، 27/11/1380مستقیم، مصوبياز قانون مالیات هايقانون اصالح مواد)100(مادهبه موجب -2

تبصرهقانون و )238(مادهیک عبارت از متن قبلی ، 27/11/1380مستقیم، مصوبياز قانون مالیات هايقانون اصالح مواد)101(مادهبه موجب -3
.ذیل آن حذف شد2و1يها

.قانون حذف شد)239(مادهیک عبارت از متن قبلی ، 27/11/1380مستقیم، مصوبياز قانون مالیات هايقانون اصالح مواد)102(مادهبه موجب -4

.) مراجعه شود204د ج ماده (نبه زیرنویس ب-5



وکندشرکتمقررهیأتدر موقع طرح پرونده در هیأت حل اختالف مالیاتی، نماینده اداره امور مالیاتی باید در جلسات-240ماده
1.برگ تشخیص دالیل کافی اقامه کند و توضیحات الزم را بدهدمندرجاتتوجیهيبرا

2.حذف شد-124ماده

اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین -242ماده
ظرف یک ماه به يکه مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاريدر موارد

.پرداخت کنديمؤد

مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد-تبصره
حکم این . پرداخت خواهد شديبه مؤديجاريو از محل وصولی هامی باشددر ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد )5/1%(

پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف يتکلیفی و علی الحساب هاينسبت به مالیات هاتبصره
3.خواهد بوديمدت مزبور جاريمسترد نشود از تاریخ انقضايسه ماه از تاریخ درخواست مؤد

می يبه عمل آمده باشد و اداره امور مالیاتی آن را وارد نداند، مؤديدر صورتی که درخواست استرداد از طرف مؤد-243ماده
هیأت حل اختالف يرأ. رسیدگی کندظرف سی روز از تاریخ اعالم نظر ادارة یاد شده از هیأت حل اختالف مالیاتی درخواست تواند 

به استرداد مالیات اضافی ادارة مربوط طبق جزء يمالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و در صورت صدور رأ
.آن خواهد بودياین قانون ملزم به اجرا)242(مادهاخیر 

قانون و همچنین )240(مادهذیل متن قبلی تبصره، 27/11/1380مستقیم، مصوبياز قانون مالیات هايقانون اصالح مواد)101(مادهبه موجب -1
.یک عبارت از متن قبلی آن حذف شد

.قانون حذف شد)241(ماده، 27/11/1380مستقیم، مصوبياز قانون مالیات هايقانون اصالح مواد)104(مادهبه موجب -2

آن، جایگزین متن قبلی تبصرهو )242(مادهمتن ، 27/11/1380مستقیم، مصوبياز قانون مالیات هايقانون اصالح مواد)105(مادهبه موجب -3
.قانون شد(242)ماده



فصل سوم

مرجع حل اختالف مالیاتی

پیشبینی شده، يکه ضمن مقررات این قانون مرجع دیگريمالیاتی جز در موارديمرجع رسیدگی به کلیۀ اختالفها-244ماده
:هر هیأت حل اختالف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد. هیأت حل اختالف مالیاتی است

.یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور-1

در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستانها یا مراکز استانها وجود . یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته-2
عضویت هیأت ينداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برا

.معرفی خواهد نمود

2ایرانرسمییا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران1اسالمی ایرانيیک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهور-3

در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابالغ ياسالمی شهر به انتخاب مؤديصنفی یا شورايتشکل هایايیا مجامع حرفه ا
انتخاب خود را اعالم ننماید يقانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤد

یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر يبا توجه به نوع فعالیت مؤد3سازمان امور مالیاتی کشور
.را انتخاب خواهد کرد

مزبور با اکثریت آرا قطعی و يهیأت هايحل اختالف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رأيجلسات هیأت ها-1تبصره 
.قید گرددياست، ولی نظر اقلیت باید در متن رأالزم االجرا 

می حل اختالف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیأت ها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور ياداره امور هیأت ها-2تبصره 
که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب يحل اختالف براساس آیین نامه ايو حق الزحمه اعضا هیأت هاباشد

که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی می شود قابل يو دارایی خواهد رسید ازمحل اعتباريوزیر امور اقتصاد
4.پرداخت خواهد بود

حداقل ده سال سابقه ينمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت از بین کارمندان سازمان مذکور که دارا-245ماده 
5.شدخواهندانتخابدر امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند خدمت بوده و الاقل شش سال آن را 

اتاق بازرگانی و صنایع و «عبارت )244(ماده3در بند، 15/12/1369اسالمی ایران، مصوبيبه موجب قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهور- 1
.شد»اتاق بازرگانی و صنایع و معادن«جایگزین عبارت » اسالمی ایرانيمعادن جمهور

3در متن بند، 21/10/1372صالح به عنوان حسابدار رسمی، مصوبیحسابدارن ذيقانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ا2تبصره با توجه به - 2
.شد»جامعه حسابداران رسمی«جایگزین » جامعه حسابداران رسمی ایران«قانون عبارت (244)ماده

سازمان امور ، 17/1/1379اسالمی ایران، مصوبي، اجتماعی و فرهنگی جمهوريقانون برنامه سوم توسعه اقتصاد)59(ماده)الف(به موجب بند- 3
.شد» سازمان امور مالیاتی«جایگزین » سازمان امور مالیاتی کشور« قانون متن عبارت )244(ماده3مالیاتی کشور ایجاد و در بند

آن جایگزین متن قبلی يهاتبصرهو مادهمتن این ، 27/11/1380مستقیم، مصوبياز قانون مالیات هايقانون اصالح مواد)107(مادهبه موجب - 4
.آن شديهاتبصرهقانون و ) 244(ماده

.) قانون حذف شد245، تبصره ذیل متن قبلی ماده (27/11/1380مستقیم، مصوب ياز قانون مالیات هاي) قانون اصالح مواد108(به موجب ماده - 5



و نیز اعزام نماینده يیا نماینده مؤديوقت رسیدگی هیأت حل اختالف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤد-246ماده
فاصله تاریخ ابالغ و روز تشکیل جلسه هیأت نباید کمتر از ده روز باشد مگر به . اداره امور مالیاتی باید به آن ها ابالغ گردد

.و موافقت واحد مربوطيدرخواست مؤد

نخواهد يرسیدگی هیأت و صدور رأو نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع ازيیا نماینده مؤديعدم حضور مؤد-تبصره
.بود

مگر این که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ . قطعی و الزم االجراء استيحل اختالف مالیاتی بدويآراء هیأت ها-247ماده
اعتراض کتبی قرار ، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد يآن به مؤديهاتبصرهاین قانون و )203(مادهبراساس يرأ

هیأت حل اختالف يرأ. گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختالف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد
.می باشدمالیاتی تجدید نظر قطعی و الزم االجراء 

مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد برآن اعتراض خود را در مدت مقرر يمؤد-1تبصره 
.تسلیم کند

داده يحل اختالف مالیاتی نباید قبالً نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأينمایندگان عضو هیأت ها-2تبصره 
.باشند

یکی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشد در مرحله ياز سويه هیأت بدوصادريدر صورتی که رأ-3تبصره 
.صادر خواهد شديآن طرف رسیدگی و رأيتجدیدنظر فقط به ادعا

با عدم اعتراض يهیأت حل اختالف مالیاتی بدويکه رأيحل اختالف مالیاتی به استثناء موارديآراء قطعی هیأت ها-4تبصره 
عالی مالیاتی ياین قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورا)251(مادهیا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد برابر مقررات يمؤد

.خواهد بود

حل اختالف مالیاتی صادره تا يسازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت ها-5تبصره
حل اختالف مالیاتی يربط تسلیم شده است را یک بار به هیأت هایکه در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذمادهتاریخ تصویب این 

.مقتضی احاله نمایديتجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رأ

از طرف هیأت حل اختالف مالیاتی تجدید نظر رد شود يبدويکه شکایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت هايدر موارد-6تبصره
هر مرحله معادل یک يعالی مالیاتی مردود اعالم شود، برايتجدیدنظر از طرف شعب شورايو همچنین شکایت از آراء هیأت ها

ی تعلق می گیرد در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگيمؤديمورد شکایت و مالیات ابرازيتفاوت مالیات موضوع رأ)%1(درصد
1.مکلف به پرداخت آن خواهدبوديکه مؤد

بوده و در صورت يهیأت حل اختالف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤديرأ-248ماده 
.قید شودياتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دالیل آن توسط هیأت در متن رأ

مندرج در ، 20/02/1388آن مصوبيمستقیم و اصالحات بعديبه قانون مالیات ها)247(مادهبه عنوان مادهواحده قانون الحاق یک مادهبه موجب - 1
.الزم االجراء شد13/04/1388آن به قانون الحاق شد و از تاریخيهاتبصرهو )247(ماده28/03/1388مورخ18726روزنامه رسمی شماره



قید و در صورتی که در محاسبه يمالیات را در متن رأمحاسباتموردمأخذمکلفاندمالیاتیاختالفحليهاهیأت-249ماده
.را اصالح کننديیا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأياشتباهی کرده باشند، با درخواست مؤد

که هیأت حل اختالف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل يدر موارد-250ماده
خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ياز رأينماید مکلف است نسخه ا

.ف اقدام نمایدارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخل

قطعی هیأت حل اختالف مالیاتی، به استناد عدم يیا اداره امور مالیاتی می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ رأيمؤد-251ماده
و تجدید يعالی مالیاتی شکایت و نقض رأيرعایت قوانین ومقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعالم دالیل کافی به شورا

.رسیدگی را درخواست کنند

قابل طرح نباشد و يغیرمستقیم که در مرجع دیگريقطعی موضوع این قانون و مالیات هايدر مورد مالیات ها-مکرر251ماده
تجدید . رسیدگی ارجاع نمایديشکایت و تقاضايغیر عادالنه بودن مالیات مستنداً به مدارك و دالیل کافی از طرف مؤديبه ادعا

هیأت به يو دارایی می تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رأيرسیدگی شود وزیر امور اقتصاد
يتا تاریخ تصویب این اصالحیه نیز جار1368نسبت به عملکرد سنواتمادهحکم این . اکثریت آرا قطعی و الزم االجرا می باشد

1.خواهد بود

قانون حذف )مکرر251(مادهذیل متن قبلی تبصره، 27/11/1380مستقیم، مصوبياز قانون مالیاتهايقانون اصالح مواد)113(مادهبه موجب - 1
.شد



فصل چهارم

عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آنيشورا

عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور يشورا-252ماده
مذکور می يحداقل مدرك تحصیلی کارشناسی یا معادل در رشته هايو حسابرسی که داراي، مالی، حسابداريحقوقی، اقتصاد

.و دارایی منصوب میشونديباشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصاد

يو دارایی و یا سازمان ها و واحدهايعالی مالیاتی باید از کارکنان وزارت امور اقتصاديحداقل پانزده نفر از اعضاء شورا-1تبصره 
.سال سابقه کار در مشاغل مالیاتی باشند انتخاب شوندحداقل ششيتابعه آن که دارا

حداقل نصف به عالوه يعالی مالیاتی با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمی است و تصمیمات آن با رأيجلسات شورا-2تبصره 
1.خواهد بودیک حاضرین معتبر

عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به يشورايدوره عضویت اعضا-253ماده
انتصاب مجدد اعضا پس از . این قانون)267(مادهموضوع يخودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداريتقاضا
و دارایی باشد، يعالی مالیاتی از بین اعضا شورا که کارمند وزارت امور اقتصاديرئیس شورا. سه سال مذکور بالمانع استيانقضا

.و دارایی منصوب می شوديبه پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصاد

شعب از طرف ياعضارئیس و. هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بوديعالی مالیاتی دارايشورا-254ماده
.عالی مالیاتی منصوب می شونديرئیس شورا

:عالی مالیاتی به شرح زیر استيوظایف و اختیارات شورا-255ماده

و دارایی یا رئیس يکه از طرف وزیر امور اقتصادياین قانون در موارديمربوط به اجرايتهیه آیین نامه ها و بخشنامه ها-1
می داند پس از يعالی مالیاتی تهیه آن را ضروريکه شورايکل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می گردد و یا در موارد
.تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند

ررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصالح و قوانین و مقيبررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعالم نظر در مورد شیوه اجرا-2
و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی يتغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آن ها به وزیر امور اقتصاد

.کشور

یاتی کشور و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالياظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصاد-3
.عالی مالیاتی ارجاع می نمایديمشورت و اظهار نظر به شورايحسب اقتضا برا

و دارایی یا رئیس کل سازمان يعالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصاديشورايدر موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضا
2.کلیه مأموران و مراجع مالیاتی الزم االتباع استيامور مالیاتی کشور، حسب مورد، برا

مادهآن جایگزین متن قبلی يهاتبصرهو مادهاین ، 27/11/1380مستقیم، مصوبياز قانون مالیات هايقانون اصالح مواد)114(مادهبه موجب - 1
.ذیل آن شدتبصرهقانون و (252)

يدر موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضا«، عبارت 31/04/1394مستقیم، مصوب يمالیاتهاماده واحده قانون اصالح قانون 55به موجب بند - 2
کلیه مأموران و مراجع يو دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برايعالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصاديشورا

.) قانون الحاق شد255ماده ()3بند (يبه انتها» االتباع استمالیاتی الزم



حل اختالف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص يهاقطعی هیأتيرسیدگی به آرا-4
.یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشديرسیدگی مورد شکایت مؤد

قطعی هیأت حل اختالف مالیاتی واصل شود يیا اداره امور مالیاتی شکایتی در موعد مقرر از رأيهر گاه از طرف مؤد-256ماده
نقص ينقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعايکه ضمن آن با اقامه دالیل و یا ارائه اسناد و مدارك صراحتاً یا تلویحاً ادعا

شعبه مزبور . عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نموديرسیدگی شده باشد، رئیس شورا
قانونی و مطابقت مورد با قوانین و يموظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی ها

حل يهیأت هايمقتضی بر نقض آرايدالیل قانونی رأمقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و
.قید گردديشعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأياختالف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رأ

مورد شکایت از طرف شعبه نقض میگردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختالف يکه رأيدر موارد-257ماده
مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختالف مالیاتی نزدیکترین 

ر مجدداً به موضوع اختالف مالیاتی بر طبق فصل مرجع مزبو. می شودکه با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع يشهر
رأیی که بدین ترتیب صادر می شود . مقتضی می دهديعالی مالیاتی رسیدگی و رأيسوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورا

يدالت ادارحل اختالف مالیاتی توسط دیوان عيصادره از هیأتهايکه آرايدر مواردمادهحکم این . استالزم االجراء قطعی و 
.خواهد بودينقض می گردد نیزجار

هیأت يعالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رأيشورامی شودحل اختالف مالیاتی نقض يهیأتهايکه رأيدر موارد-تبصره
1.رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نمایديرا برا

مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور يعالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویههايهرگاه در شعب شورا-258ماده
عالی مالیاتی با يعالی مالیاتی هیأت عمومی شورايو دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شوراياقتصاد

آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و يشعب و در غیاب رئیس شعبه یک نفر از اعضايحضور رئیس شورا و رؤسا
هیات عمومی که يدر این صورت رأ. می نمایديموضوع مورد اختالف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأ

در 2مأموران مالیاتیحالختالف مالیاتی و يالیاتی و هیأت هاعالی ميشعب شورايتمام اعضا قطعی است برايبا دو سوم آرا
.االتباع استموارد مشابه الزم

به میزان مالیات مورد يبه عمل آمده باشد و مؤديهیأت حل اختالف مالیاتی از طرف مؤديهر گاه شکایت از رأ-259ماده
وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی يرأ

. عالی مالیاتی موقوف االجراء می مانديشورايهیأت تا صدور رأيباشد، معرفی نماید رأ

3.حذف شد-062ماده

.) قانون حذف شد257، یک عبارت از متن قبلی ماده (27/11/1380مستقیم، مصوب ياز قانون مالیات هاي) قانون اصالح مواد118به موجب ماده (- 1

بعد از » و مأموران مالیاتی«قانون، عبارت )258(مادهدر ، 27/11/1380مستقیم، مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیاتهاماده56به موجب بند- 2
.اضافه شد» حل اختالف مالیاتیيهیأت ها«عبارت 

.قانون حذف شد)260(ماده، 27/11/1380مستقیم، مصوبياز قانون مالیات هايقانون اصالح مواد)121(مادهبه موجب - 3



فصل پنجم

هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

1.حذف شد-262و162مواد

.قانون حذف شد)262(مادهآن و تبصرهو )261(ماده، 31/04/1394مستقیم، مصوبيواحده قانون اصالح قانون مالیات هاماده58به موجب بند- 1



فصل ششم

دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

حداقل ده سال سابقه يو دارایی که دارايدادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصاد-263ماده
خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر 

.و دارایی به این سمت منصوب می شوديامور اقتصاد

.دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نمایدتواند به تعداد کافی دادستان انتظامی مالیاتی می-تبصره

:وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است-264ماده

حل اختالف يرسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت ها-الف
مالیاتی و همچنین سایر مأموران که طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف 

1.دهند و تعقیب آن هامأموران مزبور را انجام می

.تحقیق در جهات اخالقی و اعمال و رفتار افراد مذکور-ب

حل اختالف يع مقام مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت هااعالم نظر نسبت به ترفی-پ
.مالیاتی

.بینی شده استعلیه مؤدیان و مأموران مالیاتی که در این قانون پیشياقامه دعو-ت

:جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود-265ماده

.به عدم رعایت مقررات این قانونشکایت ذینفع راجع -الف

.گزارش رسیده از مراجع رسمی-ب

به تخلفات و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیأت رسیدگیيکه از طرف وزیر امور اقتصاديموارد-پ
.ارجاع شوديادار

.مشهودات و اطالعات دادستانی انتظامی مالیاتی-ت

هیأت ياعضا«) قانون، عبارت 264، در بند (الف) ماده (31/04/1394مستقیم، مصوب يماده واحده قانون اصالح قانون مالیات ها57موجب بند به - 1
.شدحذف»وقانوناین) 97(ماده)3موضوع بند (يسه نفر



را مورد رسیدگی قرار میدهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار مادهدادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این -تبصره
مالیاتی تسلیم مینماید و در موارد صدور منع تعقیب يمنع تعقیب صادر و یا ادعانامه تنظیم و به هیأت رسیدگی به تخلفات ادار

در صورتی که قرار منع تعقیب صادره را هیأت مذکور . مالیاتی اعالمشوديرسیدگی به تخلفات ادارهیأتنیز مراتب باید به 
1.منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود

مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور کلیهتخلفاتبهرسیدگیمرجع،يادارتخلفاتبهرسیدگیيهیأتها-266ماده
بیش از ده سال سابقه در امور يهیأت باید دارايحداقل یکی از اعضا. حل اختالف مالیاتی می باشنديمالیاتی کشور در هیأتها

.مالیاتی باشد

2.می شود» هیأت عالی انتظامی«جایگزین عبارت » يهیأت رسیدگی به تخلفات ادار«ـ در کلیه مواد این قانون عبارت تبصره

يبه دستور وزیر امور اقتصاديهیأت رسیدگی به تخلفات اداريعالی مالیاتی و اعضايشورايتخلفات انتظامی اعضا-267ماده
شعب دیوان عالی کشور به معرفی رئیس دیوان عالی کشور، رئیس کل يمرکب از یکی از رؤسايو دارایی در دادگاه اختصاصی ادار

و يدیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار میگیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات ادار
3.الزم االجرا استقطعی وياین رأ. بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نموديسایر مقررات مربوط رسیدگی و رأ

شود تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معامالتی که در دفتر اسناد رسمی انجام میيدر موارد-268ماده
. به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد

دار مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صالحیتمحاکمه
توضیحات الزم در مرجع مزبور يادايانتظامی مالیاتی عالوه بر تسلیم ادعانامه می تواند از وجود نماینده اداره امور مالیاتی برا

.استفاده نماید

حل اختالف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده يهیأتهايقضات اعضاتخلف -269ماده
انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد يحل اختالف گذارده شده است با اعالم دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرايهیأتها
این قانون به تخلف آنان با اعالم دادستانی انتظامی )244(ماده)3(وضوع بنددر مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان م. گرفت

.رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شديدر محاکم دادگستر

مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختالف در موارد زیر عبارت است -270ماده
:از

بهرسیدگیهیأت«عبارتقانون،) 265، در ماده (31/04/1394مستقیم، مصوب يماده واحده قانون اصالح قانون مالیات ها58به موجب بند - 1
.شد» هیأت عالی انتظامی«جایگزین عبارت » يادارتخلفات

تبصرهوقانون)266(مادهجایگزینآنتبصرهومتناین،31/04/1394مصوب مستقیم،هايمالیاتقانوناصالحقانونواحدهماده40بندموجببه- 2
شدآنهاي

هیأت رسیدگی به «) قانون، عبارت 267، در ماده (31/04/1394مستقیم، مصوب يماده واحده قانون اصالح قانون مالیات ها58به موجب بند - 3
.شد» هیأت عالی انتظامی«جایگزین عبارت » يتخلفات ادار



مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی هرگاه بعد از تشخیص-1
و بدون تحقیقات کافی يمحه بدون توجه به اسناد و مدارك مؤداتعمد یا مسيکشور عضو هیأت حل اختالف مالیاتی از رو

عالی يرا کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص دادهاند، عالوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شورايدرآمد مؤد
حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد يمالیاتی تعیین مینماید متخلف به مجازات ادار

.شد

لت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفيدر موارد-2
هیأت ياین قانون رسیدگی به آن الزامی نیست مقصر به موجب رأ)158(مادهيمورد اظهارنامه هایی که در اجرا

از خدمات مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به يرسیدگی به تخلفات ادار
. محکوم خواهد شديتخلفات ادار

عالی مالیاتی تشخیص میدهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و يضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورا
جبران ضرر و زیان اقامه خواهد يبه این عنوان دعوايقوقی دادگسترحيوسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه ها

.شد و در صورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت
يتخلفات ادارهیأت رسیدگی به مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم 

امر مالیاتی که با دادن گزارش خالف واقع دريبه انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم میشوند و در موارد
از شش ماه تا به حبسيدادگستريتعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را که بی تقصیرند فراهم سازند به موجب حکم دادگاه ها

. گاهها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمودداد. شونددو سال محکوم می

این قانون به طور کلی بعد )239(و)227(و)156(این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد
اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به يکه باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدياز صدور برگ تشخیص درهر مرحلها

1.این قانون مطالبه مالیات نمایند)751(و)651(دست آوردن مدرك مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد

آن در این قانون پیش بینی شده يکه مقررات خاصی برايتشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در موارد-تبصره
.خواهد بودياست مطابق قانون رسیدگی به تخلفات ادار

2.حذف شد-172ماده

هیأت رسیدگی به ") قانون عبارت 270، در ماده (31/04/1394مستقیم، مصوب يماده واحده قانون اصالح قانون مالیات ها58به موجب بند -1
.شد"هیأت عالی انتظامی"جایگزین عبارت "يتخلفات ادار

) قانون حذف شد. لیکن با توجه به مفاد 271، ماده (31/04/1394مستقیم، مصوب يماده واحده قانون اصالح قانون مالیات ها22به موجب بند -2
.خواهد بوديمجر271ده است، متن ماده ) در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیام97تبصره ماده (



ماه هر سال نسبت به اعالم آن گروه یا گروه هایی از اشخاص حقیقی یسازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان د-272ماده
يقانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ا«واحده ماده)د(و)الف(يموضوع بندهايو حقوقی که عالوه بر شرکت ها

يبراساس نوع و یا حجم فعالیت آن ها ملزم به ارائه صورت ها1372مصوب سال» صالح به عنوان حسابدار رسمیيحسابداران ذ
ارنامه مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظه

درج در روزنامه رسمی (را از طریق مقتضیمی باشند ارائه اظهارنامه يمالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضا
. به اطالع این گروه از اشخاص برساند)کثیراالنتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوطياسالمی ایران و یکی از روزنامه هايجمهور

نماید، که در مادهمشمول حکم این ياشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردمی تواند عالوه بر آن سازمان یادشده 
اشخاص حقیقی و حقوقی . ماه هر سال به آگاهی آنها برسدیاینصورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابالغ کتبی تا پایان د

در صورت ارائه نکردن . خواهند بودماده، مشمول حکم این می شودم سازمان یادشده آغاز مزبور که سال مالی آنها بعد از اعال
مالیات متعلق، درآمد )20%(درصددر مهلت مقرر، عالوه بر تعلق جریمه معادل بیستمادهگزارش حسابرسی مالی موضوع این 

.مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد

حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط يگزارش هادرمذکورمطالبومادهاینشرحبهشدهحسابرسیمالیيهاصورت-1تبصره 
تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یادشده توسط ادارات يکه در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می تواند برا

.مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد

مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی يسازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورت ها-2تبصره
را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق

1.الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امور مالیاتی کشور است

خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آن ها از اول 1831از اول سال2این قانونيتاریخ اجرا-372ماده
این ياز تاریخ اجرا. به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد1380فروردین ماه

، اجتماعی و فرهنگی ياحکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصاديقانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنا
اسالمی يصنعتی جمهور-يقانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجار)13(مادهاسالمی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز يجمهور

ياین حکم شامل قوانین و مقررات مغایر. گرددقانون اخیرالذکر لغو می21/01/1374و استفساریه مصوب7/6/1372ایران مصوب 
.می باشدکه شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز 

درجه شش محکوم می يموارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات ها3-274ماده 
:گردند

اسناد و مدارك خالف واقع و استناد به آنتنظیم دفاتر، -1
و کتمان درآمد حاصل از آنيفعالیت اقتصادياختفا-2
قانوناین)181(مادهيخود یا اشخاص ثالث در اجرايممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطالعات مالیاتی و اقتصاد-3

سازمان امور مالیاتی به)مکرر169(و)169(قانونی مبنی بر ارسال اطالعات مالی موضوع موادتکالیفانجامازامتناعو
کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

آن جایگزین متن ماده ي، این متن و تبصره ها31/04/1394مستقیم، مصوبيماده واحده قانون اصالح قانون مالیات ها59به موجب بند -1
.آن شدي) قانون و تبصره ها272(

.، می باشد27/11/1380مستقیم، مصوب ياز قانون مالیات هايمنظور، قانون اصالح مواد-2

.) به قانون الحاق شد282الی 274، مواد ( 31/04/1394مستقیم، مصوب يماده واحده قانون اصالح قانون مالیات ها60به موجب بند -3



مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان يانجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات هاعدم -4
دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده

مؤدیان دیگر به نام خود برخالف واقعيخود به نام دیگران، یا معامالت و قراردادهايتنظیم معامالت و قراردادها-5
در سه يو هزینه اياطالعات درآمدياز انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاويخوددار-6

سال متوالی
استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی-7

و مقابله با فساد مصوبيسالمت نظام اداريمندرج در قانون ارتقايهااعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت-1تبصره
.مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست07/08/1390

علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر ياعالم جرائم و اقامه دعو-2تبصره
.می پذیردمراجع قانونی صورت 

يسال به یکی از مجازات هامدت شش ماه تا دويچنانچه مرتکب هریک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برا-275ماده
:می شودزیر محکوم 

ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی-1
يممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجار-2

.می باشدشخص حقیقی مرتکب جرم نيیت کیفرمسئولشخص حقوقی مانع از يیت کیفرمسئول-تبصره

چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانک ها و -276ماده
در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات يمؤسسات مالی و اعتبار

.مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسالمی تعیین می شود. م محکوم می شوندمباشر جر

پرداخت اصل مسئول این قانون، )276(تا)274(مقرر در مواديمرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی عالوه بر مجازات ها-277ماده
این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به )157(مادهمتعلق قانونی که تا مهلت مقرر در يمالیات و جریمه ها

.می باشنددولت با حکم مراجع صالح قضائی 

رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هریک از استان ها و مناطقی که مقتضی بداند، -278ماده
این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان در. دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل میدهد

.آن ها تأمین نمایدياستقرار مستقلی را برا

و دارایی مؤدیان يهرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطالعات ثبت شده در پایگاه اطالعات هویتی، عملکرد-279ماده
يمالیاتی یا افشاياین قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدها)مکرر169(مادهمالیاتی موضوع 

اطالعات مزبور جرم است و مرتکب عالوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو 
نفعان و به تشخیص مراجع یتوسط ذيبا اقامه دعومادهقانونی مربوط به این يسایر مجازات ها. می شودسال حبس محکوم 

.می شودصالح تعیین يقانونی ذ



مستقیم موضوع این قانون را که به يحاصل از مالیات هاياز کل درآمدها)1%(دولت می تواند معادل یک درصد-280ماده
کل کشور واریز می شود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه ساالنه در اختیار وزارت کشور قرار دهد تا پس از يخزانه دار

زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت يشهرهايهايها و شهرداريمبادله موافقتنامه، به نسبت شاخص جمعیت به دهیار
انجام وظایف ذاتی يها که به موجب قانون برايسات وابسته به شهردارقانون مالیات مالیات سازمان ها و مؤس. پرداخت شود

است با نرخ صفر يسرمایه و دارایی آن متعلق به شهردار)100%(صد درصدو خدماتی تشکیل و يدر امور عمومی، شهريشهردار
.می باشد

آن مقرر يبرايکه در همین قانون ترتیب دیگريموارديبه استثنا،)31/4/1394مصوب(این قانونيتاریخ اجرا-281ماده
این قانون که سال )95(مادهکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع یل. می باشد1395ساليشده است، از ابتدا

و نرخ )272(مادهو بعد از آن شروع می شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات 01/01/1394مالی آن ها از
.مالیاتی، مشمول احکام این قانون می باشند

احکام مالیاتی قوانین زیر لغو ،31/04/1394مستقیم مصوبيـ از تاریخ الزم االجراء شدن قانون اصالح قانون مالیات ها282ماده
:می شود

12/06/1392قانون نظام صنفی کشور اصالحی مصوب)71(و)29(مواد-1
ادرات و اصالح صر مویت آن در اقکشور و تيو خدماتی در تأمین نیازهايقانون استفاده از حداکثر توان تولید)17(ماده-2

01/05/1391یم ـ مصوبقمستيات هایقانون مال)104(ماده
قانون برنامه سوم توسعه )113(مادهصنایع کشور و اصالح يقانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوساز)6(ماده-3

24/05/1382اسالمی ایران مصوبي، اجتماعی و فرهنگی جمهورياقتصاد
1386قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب)6(مادهو )1(ماده)ج(مذکور در بندياستثنا-4
1384به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبيقانون الحاق مواد)66(ماده-5


