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 )مجلس شورای اسلامی ۰۰۱۱قانون مالیات بر ارزش افزوده )مصوب سال 

 ۰۰/۰/۰۰۱۱مورخ  ۰۱۳۰۰شماره 

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

ی روز که در جلسه علن« قانون مالیات بر ارزش افزوده»در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست 

به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی  ۰۱/۳/۰۰۱۱یکشنبه مورخ دوم خردادماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 

 .گرددمجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می ۰۳/۰/۰۰۱۱مورخ  ۱۱-۳۵۹۳۳/۱۰۰نامه شماره 

 جمهوررئیس -حسن روحانی

 ۰۱/۰/۰۰۱۱مورخ  ۱۱ -۱۵۹۳۳/۰۰شماره 

 الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانیحضرت حجت

 رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( ۰۱۳در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم ) ۰۳۵۹/۰۱/۱۳مورخ  ۹۰۰۰۵/۰۰۰۱۱۵عطف به نامه شماره 

قانون مالیات بر ارزش افزوده که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 

 .ودشپیوست ابلاغ میو تأیید شورای محترم نگهبان، به ۰۰۱۱/۳/۱

 رییس مجلس شورای اسلامی -محمدباقر قالیباف

 قانون مالیات بر ارزش افزوده

 تعاریف و کلیات -فصل اول

 :باشندمفاهیم و اصطلاحات زیر، در این قانون، دارای تعاریف مشروحه ذیل می -۰ماده 

 قانونی؛غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد عرضه: واگذاری کالا یا ارائه خدمت به -الف

 صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی؛ -واردات: ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد تجاری -ب
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 صادرات: صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور؛ -پ

یات و عوارض توسط مؤدی در یک دوره مالیات و عوارض فروش: مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول مال -ت

 معین؛

های اقتصادی مؤدی مالیات و عوارض خرید: مالیات و عوارض متعلق به خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات و عوارض برای فعالیت -ث

 در یک دوره معین؛

 د در یک دوره معین؛التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خریافزوده: مابهمالیات بر ارزش -ج

شود. در این قانون، هرجا مراد، نوع ها وضع میها و دهیاریهمراه مالیات برای شهرداریعوارض: مبالغی که به موجب این قانون به -چ

 سالانه خودرو دیگری از عوارض بوده، به صراحت بیان شده است؛ از جمله عوارض واحدهای آلایندگی و عوارض

 .نمایدست که به عرضه کالا، ارائه خـدمت، واردات یا صـادرات مبادرت میمؤدی: شخصی ا -ح

 .باشد و منطبق بر فصول سال شمسی استماه میدوره مالیاتی: دوره مالیاتی هر سه -خ

ده انون پرداخت کراعتبار مالیاتی: مالیات و عوارضی که مؤدی بابت خرید کالا )اعم از نهاده و کالای نهائی( یا خدمت به موجب این ق -د

 .است

 .معافیت مالیاتی: عدم تعلق مالیات و عوارض موضوع این قانون بر کالاها و خدمات -ذ

 .و اصلاحات بعدی آن ۰۳۰۰/۰۱/۳مصوب  مستقیم هایمالیات قانون: های مستقیمقانون مالیات -ر

 سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور -ز

 ۰۳۵۵/۳/۱۰مصوب  مؤدیان سامانه و فروشگاهی هایپایانه قانون( ۰)ماده « ب»پایانه فروشگاهی: پایانه موضوع بند  -ژ

 های فروشگاهی و سامانه مؤدیانقانون پایانه( ۰)ماده « پ»سامانه مؤدیان: سامانه موضوع بند  -س

 این قانون است.ظ مالیات و عوارض مشمول مقررات عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها، از لحا -۱ماده 

شود، در صورتی که برای کالاها و خدمات مشمول موضوع این قانون که توسط مؤدیان حقیقی خریداری، تحصیل یا تولید می -۰تبصره 

 که عرضه کالا به خودیشود و مشمول مالیات و عوارض خواهد شد. در صورتمصارف شخصی برداشته شود عرضه کالا به خود محسوب می

 .برای استفاده شغلی باشد مشمول مالیات و عوارض نخواهد شد

https://shenasname.ir/laws/tax/6192-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1366
https://shenasname.ir/laws/tax/6192-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1366
https://shenasname.ir/laws/tax/6831-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c
https://shenasname.ir/laws/tax/6831-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c
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شود و مشمول مقررات معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالا و ارائه خدمت از طرف هر یک از متعاملین محسوب می -۱تبصره 

 .این قانون است

 .ور صورتحساب مطابق با مقررات استتاریخ تعلق مالیات و عوارض تاریخ صد -۳ماده 

 .شوند، در حکم صورتحساب هستندقبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش کالا یا خدمت محسوب می -تبصره 

الا و یا وش کمؤدی مکلف است حداکثر تا پایان ماهِ پس از انقضای هر دوره مالیاتی، کل مالیات و عوارضی را که طی آن دوره به فر -۰ماده 

کند، و پس از کسر اعتبار مالیاتی خود، به ترتیبی که سازمان مقرر میاین ماده ( ۱ارائه خدمات توسط وی تعلق گرفته است، با رعایت تبصره )

 .پرداخت نماید

سامانه  های مرتبط با آن درختمطابق این قانون، اصل بر نقدی بودن معاملات است؛ مگر اینکه نسیه بودن معاملات و دریافت و پردا -۰تبصره 

تأیید طرفین رسیده باشد. در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد، نقدی  مؤدیان ثبت شده و به

 .شودتلقی می

ای، تاریخ تعلق مالیات و پیمانکاری و مشاورهشرط تملیک و قراردادهای در معاملات غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به -۱تبصره 

عوارض همان تاریخ صدور صورتحساب است؛ لکن مؤدی با رعایت تبصره فوق مجاز است پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع 

رداخت و سازمان تا زمان پ معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خریدار یا مبلغ قرارداد توسط کارفرما، متناسباً، به تأخیر بیندازد

مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات توسط کارفرما یا خریدار، مؤدی را مشمول جریمه تأخیر در پرداخت نخواهدکرد. در خصوص 

 .معاملات مذکور، تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط خریدار، اعتبار مالیاتی برای وی از این بابت منظور نخواهد شد

 ششم پنجساله برنامه قانون( ۱۵)و ماده  ۰۳۵۰/۳/۵مصوب  کشوری خدمات مدیریت قانون( ۹)کلیه کارفرمایان موضوع ماده  -۳تبصره 

موظفند علاوه بر ثبت اصل قرارداد پیمانکاری، کلیه  ۰۳۵۰/۹۱/۰۰مصوب  ایران اسلامی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه

هر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب با آن را به پیمانکار های خود به پیمانکار را نیز در سامانه مؤدیان ثبت نموده، همزمان با پرداخت

پرداخت کنند. چنانچه کارفرما از پرداخت مالیات و عوارض فروش خودداری کند، بعد از انقضای مهلت قانونی، اصل مالیات و عوارض و 

ت و عوارض به حساب پیمانکار منظور های متعلق به آن توسط سازمان از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و اصل مالیاجریمه

 .خواهدشد

 پذیر رقابت تولید موانع رفع قانون( ۱)توانند از اوراق تسویه خزانه موضوع ماده میپیمانکاران و مهندسان مشاور موضوع این ماده  -۰تبصره  

شود )منوط به دریافت مستقیم از دولت( برای و اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر می ۰۳۵۰/۱/۰مصوب  کشور مالی نظام ارتقای و

شده آن )با تسویه مالیات و عوارض خود استفاده نمایند. سازمان مکلف به پذیرش این اوراق به عنوان مالیات و عوارض به میزان ارزش تنزیل

مانده تا سررسید است. میزان مالیات وصولی از اسلامی( متناسب با سالهای باقی -قدرت خرید اسناد خزانه یا نرخ سود اوراق مالی نرخ حفظ

شود. در اجرای این تبصره سازمان مکلف است که عنوان عملکرد وصولی نقدی سازمان در سال پذیرش اوراق محسوب میاین محل به

https://shenasname.ir/laws/modiriat/52-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c
https://shenasname.ir/laws/modiriat/52-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7
https://shenasname.ir/organs/daraee/3097-mavane-tolid
https://shenasname.ir/organs/daraee/3097-mavane-tolid
https://shenasname.ir/organs/daraee/3097-mavane-tolid
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های مربوط منظور ها و دهیاریهای جاری به حساب عوارض شهرداریش اوراق مذکور را از محل وصولیمعادل سهم عوارض از پذیر

 .نماید

 .شودهای بعد پرداخت شود، مالیات و عوارض آن هم در همان دوره پرداخت میچنانچه وجه واردات خدمت در دوره یا دوره -۹تبصره 

 مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه -فصل دوم

مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات، در مورد مؤدیان عضو سامانه مؤدیان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب  -۹ماده 

 .الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است

یان نیستند و نیز مؤدیان متخلف مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات در مورد مؤدیانی که عضو سامانه مؤد -۰تبصره 

باشد که توسط سازمان بر اساس های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق میقانون پایانه( ۵)موضوع ماده 

د. همچنین سازمان شوصلاح یا تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی مشخص میاطلاعات موجود در سامانه مؤدیان، استعلام از مراجع ذی

ماید. الکترونیکی یا غیرالکترونیکی( آنها استفاده نتواند برای تعیین مأخذ مشمول مالیات مؤدیان مزبور، از دفاتر، اسناد و مدارک )اعم از می

 .ندآنان ارائه کمؤدی مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک مذکور را در صورت درخواست مأموران مالیاتی، کارشناس یا هیأت کارشناسی به 

 باشد:موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات و عوارض نمی -۱تبصره 

 انواع تخفیفات اعطائی؛ -الف

 پرداخت شده است؛دهنده خدمت کننده کالا یا ارائهمالیات و عوارض موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضه -ب

 یا ارائه خدمت به آن تعلق گرفته است؛قوانین موضوعه هنگام عرضه کالا  های غیرمستقیم و عوارضی که به موجبسایر مالیات -پ

 گردد؛ها واریز میشود و به حساب درآمد عمومی یا به حساب درآمد شهرداریوجوهی که به موجب سایر قوانین وصول می -ت

و مقررات موضوعه، مشروط به آنکه خود طبق قوانین های غیرانتفاعی وابسته به ها به سازمانها و دهیاریهای پرداختی شهرداریکمک -ث

 باشد؛مالیات متعلقه به عنوان بخشی از آن احتساب نشده 

عنوان مشروط به آنکه مالیات فروش بهگذاری؛ یارانه پرداختی دولت بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالاها و خدمات مشمول قیمت -ج

 .بخشی از آن احتساب نشده باشد

ه بابت شود مشروط بر آنکجا میای مصوب دستگاهها بین شرکتهای تابعه در قوانین بودجه سنواتی جابهوجوهی که از ردیفهای بودجه -چ

 .خرید یا فروش کالا و خدمات نباشد
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( ۰۳۵۱/۵/۱۱ی مصوب قانون امور گمرک( ۰۰)مجموع ارزش گمرکی )موضوع ماده  مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا، -۰ماده  

 .شودباشد. مالیات و عوارض مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمیورودی )حقوق گمرکی و سود بازرگانی( میو حقوق 

استثنای کالاهای خاص که نرخ آنها در ماده این قانون، به( ۹)نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مطابق با مأخذ موضوع ماده  -۳ماده 

 .باشدمی( ۵۹درصد )قانون تصریح شده، نه این( ۱۰)

کنند، به خود پرداخت میهای اقتصادی مالیات و عوارضی که مؤدیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت -۵ماده 

جمع اعتبار مالیاتی مؤدی در هر دوره در صورتی که  شود.و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر می عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده

ه های بعد منتقل نماید. در صورتی کو یا دوره مبلغ مازاد را به دوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوارض فروش وی باشد، سازمان موظف است

ثبت درخواست، نسبت به  ماه از تاریخمؤدی درخواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد، سازمان موظف است حداکثر ظرف یک

در ماه از ( ۱۹به میزان دودرصد)های جاری اقدام نماید، در غیر این صورت، مشمول خسارتی التفاوت مذکور از محل وصولیبهاسترداد ما

 گردد.یم های جاری پرداختباشد که توسط سازمان و از محل وصولیتأخیر میتاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت 

قانون رسیدگی به ( ۵)ماده « د»متخلفین از اجرای این حکم با درخواست مؤدی و رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند 

 .شوندمحکوم می ۰۳۳۱/۵/۳تخلفات اداری مصوب 

رانی( دولت قابل استرداد نیست و جزء بهای ای )عمهای سرمایههای مربوط به طرحهای تملک داراییمالیات و عوارض خرید نهاده -۰تبصره 

 .گرددهای مزبور منظور میتمام شده دارایی

اشتغال داشته باشد و یا طبق مقررات این قانون کالا و خدمات وی در صورتی که مؤدی فقط به عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف  -۱تبصره 

 .باشدهای آنها قابل تهاتر یا استرداد نمیبابت خرید نهاده مشمول مالیات و عوارض نباشد، مالیات و عوارض پرداختی

صرفاً مالیات و عوارضی که بابت خرید داشته باشد، در صورتی که مؤدی به عرضه توأم کالاها و خدمات مشمول و معاف اشتغال  -۳تبصره 

 د، قابل کسر، تهاتر یا استرداد است.های موردنیاز برای تولید کالاها و خدمات مشمول پرداخت کرده است، حسب مورنهاده

نظر از آنکه مؤدی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات وعوارض خرید مربوط به صرف -۰تبصره 

 .باشدآلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد میماشین

های قابل یان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست، به عنوان هزینهآن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی مؤد -۹تبصره 

 .شودمستقیم محسوب میهای قبول موضوع قانون مالیات

مالیات و عوارض پرداختی واحدهای تولیدی یا معدنی دارای مجوز این ماده ( ۰و )( ۱های )سازمان مکلف است با رعایت تبصره  -۰تبصره 

اندازی واحد موردنظر پرداخت های قبل از بهره برداری جهت خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای تأسیس و راهسیس را که در دورهتأ

 .اند، مسترد نمایدکرده
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ونی ها برای انجام وظایف و خدمات قانها و دهیاریو عوارضی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری مالیات -۳تبصره 

 .گردد، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد استپرداخت می

ارکنان دیپلماتیک و کهای کنسولی، مأموران های دیپلماتیک، پستها، مأموریتشده توسط سفارتخانهمالیات و عوارض پرداخت -۵تبصره 

ط شده توسشرط عمل متقابل و همچنین مالیات و عوارض پرداخت باشند، بهاداری و فنی آنها که تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران نمی

باشند )اتباع غیرایرانی(، با ارائه اسناد و مدارک مثبته، قابل ایران میالمللی و اعضای آنان که مقیم جمهوری اسلامی های بیندفاتر سازمان

امور اقتصادی و دارایی )سازمان( تصویب و های امور خارجه و هاسترداد است. نحوه استرداد به موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخان

 .شودابلاغ می

 هامعافیت -فصل سوم

 :باشدعرضه کالاها و ارائه خدمات زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف می -۵ماده 

 کالاها -الف

گیاهان دارویی، محصولات مرتعی، محصولات جنگل کلیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی،  -۰

 ()از جمله چوب خام(، محصولات گلخانه )از جمله سبزی، صیفی، گل و گیاه و انواع قارچ

بندی، انبارداری و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول )شامل های مربوط به مراحل بستهفعالیت -تبصره 

کردن ی، خشکسازکوبی، شستشو، تمیزکاری، تفکیک، همگنگیری مانند شالیبندی، بوجاری بذور، پوستن، درجهسردخانه(، پاک کرد

 کنی، فرآوری محصولات کشاورزیپاکدادن مانند پخت نخود و پنبهانواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روشهای مختلف، تفت

 .ات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیستشود. ارائه خدمات مزبور به محصولمحسوب نمی

دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی، پوسال)کمپوست(،  -۱

 کشت بافت؛کشت بافت و بستر آماده 

های گردد که برای امور تغذیه انسان یا دام و فعالیتحشرات( اطلاق میدام به حیواناتی )شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و  -تبصره 

 .شونداقتصادی، تولیدی و آزمایشگاهی، تولید، نگهداری و پرورش داده می

 بذر، نشاء، نهال، سم و کود؛ -۳

 آب مصارف کشاورزی؛ -۰
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 :کالاهای زیر -۹

 شیر، پنیر و ماست؛ -۰ـ۹

 تخم ماکیان؛ -۱ـ۹

 د و نان؛آر -۳ـ۹

رای اجراء ماه بهای گوشتی مطابق با فهرستی که هر سال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان دیانواع گوشت و فرآورده -۰ـ۹

 کند؛در سال بعد به سازمان ارسال می

 برنج، حبوبات، سویا و پروتئین سویا؛ -۹ـ۹

 حیوانیهای خوراکی؛ اعم از گیاهی و انواع روغن -۰ـ۹

 شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛ -۳ـ۹

 روزه؛دار و تبدیل آن به جوجه یکمرغ نطفهتخم -۵ـ۹

 :انواع کالاهای زیر -۰

 خمیر کاغذ و کاغذ باطله؛ -۰ـ۰

 دفتر تحریر؛ -۱ـ۰

 کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه؛ -۳ـ۰

 :های کاغذی و الکترونیکی محصولات زیرنسخه -۳

 کتاب؛ -۰ـ۳

 روزنامه؛ -۱ـ۳
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 مجله و نشریه؛ -۳ـ۳

 کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون امور گمرکی؛ -۵

 طلا( ۰۱۱۹های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صددرصد)انواع شمش طلا)وارداتی و داخلی( و انواع حواله -۵

 های کاغذی یا الکترونیکی مبتنی بر آنها؛رمنقول و انواع حوالههای غیدارایی -۰۱

مالی جدید به منظور تسهیل اجرای گذاری پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای های سرمایههرگونه انتقال دارایی به/ از صندوق -۰۰

عنوان بهگذاری پروژه، های سرمایهکتهای فرعی صندوقیا شر۰۳۵۵/۵/۱۹قانون اساسی مصوب ( ۰۰های کلی اصل چهل و چهارم )سیاست

 گذاری پروژه؛های سرمایهآورده غیرنقد شرکا در همان صندوق

اری پروژه گذهای سرمایهگذاری پروژه متعلق به صندوقهای سرمایهدر صورتی که مالکیت و مدیریت شرکتهای فرعی صندوق -تبصره 

قانون اساسی باشد، ( ۰۰های کلی اصل چهل و چهارم)مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای موضوع قانون توسعه ابزارها و نهاد

گذاری پروژه که صرفاً در راستای اجرای پروژه و مرتبط با وظایف های سرمایههرگونه انتقال دارایی به/ از شرکتهای فرعی صندوق

 .های مذکور باشد، مشمول مالیات و عوارض نیستصندوق

ی اصل های کلهرگونه انتقال دارایی از/ به نهاد واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست -۰۱

 قانون اساسی( ۰۰چهل و چهارم )

 فرش دستباف و مواد اولیه اصلی آن -۰۳

مطابق  ۰۳۵۰/۰۱/۱۰ندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب قانون حمایت از هنرم( ۰)صنایع دستی تولید داخل موضوع ماده  -۰۰

یر امور تصویب وزشود و بهفهرستی که تا پایان دی ماه هر سال توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیشنهاد می

 رسد؛اقتصادی و دارایی می

 نی و لوازم توانبخشی؛انواع دارو و واکسن )انسانی و دامی(، لوازم مصرفی درما -۰۹

قانون امور ( ۰۰۵)ماده « ث»و « ت»، «پ»بندهای رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی، تجهیزات نظامی و اطلاعاتی موضوع  -۰۰

 .با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مذکور گمرکی

امور گمرکی در حوزه دفاعی با تأیید وزارت دفاع و پشتیبانی قانون ( ۰۰۵)ماده « پ»معافیت این جزء در خصوص اقلام موضوع بند  -تبصره 

 .نیروهای مسلح قابل اعمال است
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تجهیزات و اقلام با کاربرد صرفاً دفاعی، نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی. فهرست این تجهیزات و اقلام با پیشنهاد وزارت دفاع و  -۰۳

 .رسدتصویب هیأت وزیران میروهای مسلح بهپشتیبانی نیروهای مسلح و هماهنگی ستاد کل نی

معاف از پرداخت مالیات و عوارض این ماده « الف»بند ( ۰۳و )( ۰۰، )(۰۳، )(۵، )(۳، )(۰، )(۱واردات کالاهای موضوع جزءهای ) -۰تبصره 

و مالیات و عوارض با نرخ استاندارد مشمول معافیت نبوده این ماده « الف»بند ( ۹و )( ۳، )(۰باشد. واردات کالاهای موضوع جزءهای )می

گیرد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات در مبادی گمرکی به آن تعلق می( ۵۹درصد)نه

کالای مورد نظر  این بند، در صورتی که با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( ۰۹و عوارض معاف است. در خصوص جزء )

باشد و اگر واردات کالای موردنظر به دلیل کمبود تولید داخل مشابه داخلی نداشته باشد، واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف می

حمایت از  و نسبت به نیاز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات کالای مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور

باشد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه در مبادی گمرکی می( ۳۹درصد)کالای ایرانی، مشمول مالیات و عوارض با نرخ سه

 .کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است

ه برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را بر روی کنندگان کالاهای موضوع این بند مکلفند کتولیدکنندگان و یا عرضه -۱تبصره 

اسب های منبندی کالاهای مذکور درج نمایند. سازمان مکلف است فهرست کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق شیوهبسته

مبنی  های مردمیف است امکان دریافت گزارشاز جمله درج در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به اطلاع عموم مردم برساند. سازمان مکل

کنندگان کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق سامانه عملیات الکترونیکی خود و بر دریافت مالیات و عوارض توسط عرضه

شمول کنندگان آنها ممعاف توسط عرضهاسترداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران فراهم نماید. دریافت مالیات و عوارض از کالاها و خدمات 

افت ماه پس از دریباشد. سازمان مکلف است حداکثر سهای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی بوده و قابل بخشودگی نمیجریمه

 د این مبالغ به موجبگزارش، نسبت به تأیید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید. نحوه استردا

الاجراء شدن این قانون توسط سازمان با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و ماه از لازمدستورالعملی است که حداکثر پس از سه

 .رسدکشاورزی ایران تهیه و به تصویب وزیرامور اقتصادی و دارایی می

عیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، سازمان واردات کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به جم -۳تبصره 

ز های علمیه با تأیید مرکهای مقدسه و کمیته امداد امام خمینی)ره( با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، حوزهبهزیستی کشور، آستان

ه مجوز آنها و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از پرداخت مدیریت حوزه علمیه استان مربوط و مؤسسات خیریه با اعلام مراجع صادرکنند

 مالیات و عوارض معاف است؛

های مالیاتی در خصوص مواد خوراکی مذکور در اجزای این بند، منوط به أخذ گواهی سلامت محصول از مراجع اعمال معافیت -۰تبصره 

 .ن غذا و دارو استصلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازماقانونی ذی

 خدمات -ب

 ها؛خدمات درمانی، تشخیصی و پیشگیری، خدمات توانبخشی و حمایتی و خدمات آرامستان -۰
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ای تکثیری هکردن )مکانیزاسیون( آب کشاورزی، کشت بافت و تولید اندامخدمات درمانی و پیشگیری دامی و گیاهی، واحدهای ماشینی -۱

 گیاهان؛

پ، انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها به استثنای مؤسسات کمک خدمات زینک، چا -۳

 ها و نشریات؛آموزشی و کنکور و هرگونه تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه

که مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع صورتیشود در ازای آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت میارائه خدماتی که مابه -۰

 های مستقیم باشد؛قانون مالیات

در ارائه خدمت توسط شرکتهای تأمین نیروی انسانی و شرکتهایی که از طریق قراردادهای حجمی خدمات خود را با در اختیار  -تبصره

هنده خدمات پرستاری و خدمات نظافتی(، بخشی از قرارداد که مربوط به دکنند )مانند شرکتهای ارائهگذاشتن نیروی کار به متقاضی ارائه می

 .گر استباشد. حکم این بند مشروط به تأیید میزان حقوق و دستمزد و مزایا توسط سازمان بیمههای حقوق و دستمزد است، معاف میهزینه

نامه و انتقال وجه در چهارچوب قوانین اعتبار، ارائه ضمانتعملیات و خدمات بانکی شامل دریافت سپرده، اعطای تسهیلات و یا ایجاد  -۹

 مربوط و مصوبات شورای پول و اعتبار؛

الحسنه دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سایر مراجع مورد های قرضالحسنه صندوقخدمات اعتباری قرض -۰

 شوند؛نه که به موجب قانون تأسیس شده یا میالحسهای قرضتأیید بانک مذکور و همچنین صندوق

ه ای و پژوهش و فناوری که بگذاری، بیمههای حمایتی، ضمانت صادرات، سرمایهخدمات مالی و اعتباری اعطای تسهیلات توسط صندوق -۳

 .شوند در چهارچوب اساسنامه آنهایا می موجب قانون یا با مجوز قانون تأسیس شده

 های محصولات کشاورزی، خدمات بیمه اجتماعی و درمان تکمیلی؛ی زندگی، خدمات بیمههاخدمات بیمه -۵

 عالیها و بازارهای خارج از بورس به تشخیص شورایخدمات بازار سرمایه شامل خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس -۵

 .بورس و اوراق بهادار

 بهادار اوراق بازار قانون( ۰)ماده ( ۱۰الشرکه و سایر اوراق بهادار موضوع بند )هام، حق تقدم، سهمخدمات انتشار و نقل و انتقال س- ۰۱

 با اصلاحات بعدی؛ ۰۳۵۰/۵/۰مصوب  ایران اسلامی جمهوری

 گذاری دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار؛های سرمایهصندوقگذاری سرمایهصدور و ابطال، نقل و انتقال واحدهای  -۰۰

واسپاری)لیزینگ( دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مشتریان منحصراً سود تسهیلات اعطائی شرکتهای  -۰۱

 (کنندگان)مصرف

https://shenasname.ir/organs/bank/6721-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1
https://shenasname.ir/organs/bank/6721-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1
https://shenasname.ir/organs/bank/6721-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1
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ها و اموال مورد واگذاری موضوع قرارداد شرکتهای واسپاری)لیزینگ( با مشتریان مشمول این مالیات بر ارزش افزوده بهای دارایی -تبصره 

 .باشندفعالیت نمی

 دریایی؛ای، ریلی و المللی جادهشهری و بینقل )اعم از بار و مسافر( درون و برونخدمات حمل و ن -۰۳

های امور ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانهنامهصلاح طبق آیینخدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی -۰۰

پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  اقتصادی و دارایی )سازمان(، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و

شود و ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه میششهای علمیه ظرف ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرکز مدیریت حوزه

 رسد؛تصویب هیأت وزیران میبه

تر، مهمانپذیرها و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و پایینهای سه ستاره و خدمات اقامتی هتل -۰۹

 ربط؛های ذیصنایع دستی یا اتحادیه

قدرالسهم هزینه مشترک )شارژ( دریافتی توسط شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی  -۰۰

 ز واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مستقر در شهرکهای صنعتی بابت ارائه خدمات به آنهاا ۰۳۵۳/۱/۳۰مصوب 

که توسط مرکز وابسته به دستگاههای نظامی، این ماده « الف»بند ( ۰۳خدمات فنی، بازسازی، تعمیر و نگهداری کالاهای موضوع جزء ) -۰۳

 .شودصویب وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ میشود، مطابق فهرستی که با تانتظامی و امنیتی ارائه می

در مواردی که دریافت وجه توسط یک مؤدی مستند به فروش کالا یا ارائه خدمت نیست، مانند دریافت هرگونه خسارت،  -تبصره 

دامی که بخشی از بهای کالا و خدمات تلقی نگردد(، آورده نقدی های ارزی، انواع سود، انواع جریمه )مادرآمدهای حاصل از تسعیر دارایی

 .باشدشود و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض نمیعنوان سرمایه و انواع کمکهای دولتی، عرضه خدمت محسوب نمییا غیرنقدی به

 :شودی آنها مسترد میهاموارد زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند و مالیات و عوارض خرید نهاده -۰۱ماده 

صادرات کالاها به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی با ارائه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ خروجی  -الف

 ی)در مورد صادرات کالا( و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهی انجام کار که به تأیید نزدیکترین نمایندگی رسمی جمهور

 .اسلامی ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواهی ارزآوری با تأیید بانک مرکزی یا سایر اسناد و مدارک مثبته

صنعتی خارج از نقاط جمعیتی که دارای تراز تجاری  -صادرات کالاها و خدمـات از قلمرو گمرکی سرزمیـن اصلی به مناطق آزاد تجاری

 .دن آنها به صورت سالانه به تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران برسد، مشمول این بند خواهد بودمثبت باشند، در صورتی که محصور بو
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ازطبیعی هوایی(، گ گاز، نفت کوره، نفت سفید، گازمایع و سوختهای نفتی )بنزین، نفتخدمات معاوضه )سوآپ( نفت خام، فرآورده -ب

 و برق؛

تهای پالایش به صورت ارزی )فروش سوختهای هوایی به شرکتهای هواپیمایی خارجی در های تولیدی شرکفروش کلیه فرآورده -۰تبصره 

فرودگاههای داخلی(، مرزی )فروش سوخت در جایگاههای مستقر در نواحی مرزی کشور( و همچنین فروش سوخت دارای پروانه صادراتی 

 .شودها)بنکرینگ( صادرات محسوب میگمرک جمهوری اسلامی ایران به کشتی

های قانون مالیات( ۰۰۰)استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده  -۱بصره ت

 .اند، ممنوع استمستقیم ذکر شده

شود و ران( ارائه میخدماتی که توسط اشخاص مقیم ایران )اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ویا شعب شرکتهای خارجی مقیم ای -۳تبصره 

محل مصرف خدمات و یا مقصد خدمات داخل باشد یا خارج از کشور، در صورتی که مستقیم یا غیرمستقیم ارز حاصل و وارد کشور بشود 

 .گرددصادرات محسوب می

سافران اعم از ایرانی و خارجی مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالاها در داخل ایران که ظرف دوماه از تاریخ خرید همراه م -۰۰ماده 

مایی شده از شرکتهای هواپیشود و نیز، مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداریاز کشور خارج می

ی مسترد های جارایرانی، هنگام خروج از کشور با ارائه صورتحساب الکترونیکی و یا اسناد و مدارک مثبته، توسط سازمان، از محل وصولی

 .رسدتصویب هیأت وزیران میشود و بهماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط سازمان تهیه میظرف ششنامه اجرائی این ماده گردد. آیینمی

فعالان  باشند و همچنینکنندگان کالاها و خدمات که به موجب این قانون و سایر قوانین از مالیات و عوارض معاف میعرضه -۰۱ماده 

صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغی که به پیشنهاد سازمان به تأیید  -اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری

 هرسد، بیشتر باشد، مکلف به عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان هستند. این حکم شامل کلیه مناطق کشور از جملهیأت وزیران می

قانون ( ۱۱)ماده « ب»علاوه بر جریمه موضوع بند شود. متخلفان از حکم این ماده صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می -مناطق آزاد تجاری

نامه شوند. آیینارزش معاملات ثبت نشده در سامانه مذکور می( ۵۹ای معادل نه درصد )های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مشمول جریمهپایانه

ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد سازمان و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ظرف سه -در خصوص مناطق آزاد تجاریرائی این ماده اج

 .رسدتصویب هیأت وزیران میشود و بهصنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تهیه می -عالی مناطق آزاد تجاریدبیرخانه شورای

 ف مؤدیان و اشخاص ثالثوظایف و تکالی -فصل چهارم

نام  کند، در سامانه مزبور ثبتاندازی سامانه مؤدیان، همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام میپس از راه -۰۳ماده 

 مان،زنموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند. ثبت معاملات )خرید و فروش( در سامانه مؤدیان، به منزله ثبت در دفاتر قانونی است. تا آن 

و  ۰۳۵۳/۱/۰۳های مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب نام، نحوه ارائه اظهارنامهترتیبات ثبت

 .اصلاحات بعدی آن است. در سایر موارد، مفاد این قانون جاری است
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انه مؤدیان نتواند سامانه مؤدیان را مستقر کند، مکلف است های فروشگاهی و سامچنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانه -۰۰ماده 

این  شود، صرفاً به میزانی که در تبصرهرسیدگی به اظهارنامه مؤدیان موضوع این قانون را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسلیم می

 .دها را بدون رسیدگی قبول نمایآمده است، محدود نموده و سایر اظهارنامهماده 

های مالیاتی مؤدیان عضو سامانه مؤدیان را با از پرونده( ۰۹درصد)بعد از استقرار سامانه مؤدیان سازمان مجاز است حداکثر یک -تبصره 

اولویت مؤدیان بزرگ مورد رسیدگی قرار دهد. چگونگی انتخاب مؤدیانی که پرونده آنها باید مورد رسیدگی قرار گیرد، در دستورالعملی 

شود. سازمان مکلف است تا پایان مهرماه هر سال فهرست رسد، معین میتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میپیشنهاد سازمان بهکه با 

 .گیرند را در سامانه عملیات الکترونیکی خود اعلام عمومی کنداسامی مؤدیانی که مشمول رسیدگی قرار می

های وابسته به قانون برنامه ششم توسعه و سازمان( ۱۵)قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ( ۹)دستگاههای اجرائی موضوع ماده  -۰۹ماده 

باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات آنها مکلف به ثبت معاملات خود در سامانه مؤدیان می

صورت برخط به های مستقیم عیناً و بهقانون مالیات( ۰۰۵)ماده ( ۹ع تبصره )شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضومعاملات ثبت

 .سامانه مؤدیان منتقل شود

ارائه اسناد، دفاتر و مدارک، ثبت قراردادهای پیمانکاری و معاملات و اطلاعات نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای  -۰۰ماده 

( ۰۹و )( ۰۳و مواد )( ۹)ماده ( ۰، تبصره )(۰)ماده ( ۳اطلاعاتی و امنیتی در سامانه مؤدیان موضوع تبصره )مسلح و سایر دستگاههای انتظامی، 

های امور این قانون و همچنین سایر اقلام محرمانه در سامانه مذکور با رعایت ملاحظات امنیتی، مطابق دستورالعملی است که توسط وزارتخانه

ماه پس از شود و حداکثر ششاطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه میاقتصادی و دارایی )سازمان(، 

 .رسدالاجراءشدن این قانون به تصویب شورای امنیت کشور میلازم

ز کسر مالیات و عوارض مؤدیان مکلفند مالیات و عوارض فروش موضوع این قانون را از خریدار یا کارفرما وصول کنند و پس ا -۰۳ماده 

 .سازمان واریز نمایند پرداختی، مطابق مقررات به حساب

تواند تمام یا برخی از مؤدیان مشمول این قانون یا مشتریان آنها را مکلف کند مالیات و عوارض متعلقه را همزمان با سازمان می -۰تبصره 

شوند و ائی این تبصره ، مشتمل بر فهرست مؤدیانی که مشمول این حکم مینامه اجرصدور صورتحساب به حساب سازمان واریز نمایند. آیین

 .رسدتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی مینحوه پرداخت مالیات و عوارض متعلقه با پیشنهاد سازمان، به

ورتی که ود و برای خریدار، در صششود، به حساب بستانکاری فروشنده منظور میمالیات و عوارضی که به این ترتیب به سازمان پرداخت می

 .آیدحساب میکننده نهائی نباشد، اعتبار مالیاتی بهمصرف

گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض  -۱تبصره 

ه حساب سازمان واریز کند. گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است صورت برخط بکالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهائی وصول و به

ط را ربگمرکی و یا فرمهای مربوط، امکان دسترسی برخط سازمان به پایگاههای اطلاعاتی ذیهای ضمن درج اطلاعات پرداخت در پروانه
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قانون ( ۹۳)ت لازم را بر اساس مقررات تبصره ماده ، تضمینا«ورود موقت برای پردازش»و « ورود موقت»گمرک مکلف است در  فراهم نماید.

 .امور گمرکی أخذ کند

صنعتی به سرزمین اصلی مکلفند کالاهای مزبور را به گمرک اظهار نمایند. گمرک  -واردکنندگان کالا از مناطق آزاد تجاری -۳تبصره 

های توسعه کشور مصوب قانون احکام دائمی برنامه( ۰۹)ماده « ب»موجب بند موظف است از قسمتی از کالاهای اظهار شده که به

 شود، مالیات ومحسوب می« کالای وارداتی»مانده که شود، فقط مالیات و عوارض، و از قسمت باقیمحسوب می« تولید داخل»، ۰۳۵۰/۹۰/۰۱

 .عوارض و حقوق ورودی را دریافت و مالیات و عوارض آن را به حساب سازمان واریز کند

این قانون، مالیات و عوارض متعلقه را محاسبه و طبق مقررات این ( ۰۱)ماده ( ۳واردکنندگان خدمت مکلفند با رعایت تبصره ) -۰تبصره 

 .باشندقانون پرداخت نمایند. چنانچه محل ارائه خدمت و مصرف آن در خارج از کشور باشد، مشمول این حکم نمی

کنندگان و همچنین نفت مصرف در صورتحساب )قبوض(توجه به مالیات و عوارض مندرج  مالیات و عوارض آب، برق و گاز با -۹تبصره 

بار در زمان فروش)صدور صورتحساب(، های تولیدی و وارداتی، فقط یکتولیدی)نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام( و فرآورده

نفت )بابت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی( و یا شرکتهای پالایش در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکتهای تابعه وزارت 

 ربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق، آب و فاضلاب شهری وها( و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابع ذینفت )بابت سایر فرآورده

ه ر اعتبارات مالیات و عوارض زنجیره مذکور بروستایی استانی بر مبنای قیمت فروش مصوب داخلی محاسبه، ثبت و وصول و پس از کس

 .شودداری کل کشور واریز میحساب سازمان نزد خزانه

نامه اجرائی این تبصره در خصوص نحوه ثبت مالیات و عوارض در دفاتر یا سامانه مؤدیان تعیین شرکتهای فعال در زنجیره قبل از انتهای آیین

حساب ارات مالیات و عوارض به انتهای زنجیره، رسیدگی، مطالبه، تهاتر، استرداد، وصول و واریز بهزنجیره توزیع و فروش، نحوه انتقال اعتب

ویب وزیران امور تصماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان، شرکت ملی نفت ایران و توانیر بهشده سازمان ظرف ششتعیین

 .رسداقتصادی و دارایی، نفت و نیرو می

قانون برنامه ششم توسعه موظفند اطلاعات مربوط به ( ۱۵)قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ( ۹)کلیه کارفرمایان موضوع ماده  -۰۵ ماده

 صورت، سازمان مکلف است باماه پس از انعقاد قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نمایند، در غیر اینقراردادهای پیمانکاری را حداکثر تا یک

های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اطلاعات ثبت شده توسط پیمانکاران در سامانه مذکور را مورد قبول کارفرما قانون پایانه( ۵)ماده رعایت 

 .تلقی نماید

 یینماهه تعوزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دو یا یک -۰۵ماده 

ماه قبل از شروع دوره مالیاتی، از طریق سامانه مؤدیان، پایگاه اطلاع رسانی سازمان و حداقل نماید؛ مشروط بر آنکه تغییرات مذکور حداقل سه

 .رسانی عمومی شودهای کثیرالانتشار اطلاعیکی از روزنامه
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زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط، یک دوره یاتی باشد، که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالدر صورتی -تبصره 

 شود.مالیاتی تلقی می

 -۱۱ماده 

های متعدد دارند، در سامانه تواند برای اشخاص حقیقی که بیش از یک نوع واحد مشمول مالیات در یک مکان یا مکانسازمان می -الف

 .مؤدیان کارپوشه واحد ایجاد کند

 .واحد مشمول مالیات در شعب متعدد هستند، مکلفند از یک کارپوشه واحد در سامانه مؤدیان استفاده کنندمؤدیانی که دارای  -ب

عنوان نماینده از بین خود یک نفر را بههای مدنی، اعم از اختیاری و قهری، اشخاص حقیقی در هر واحد شغلی مکلفند در مشارکت -پ

 نام و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان و پرداخت مالیات توسط ویواحد شغلی، از جمله ثبتیاتی واحد شغلی انتخاب نمایند. کلیه تکالیف مال

صورت، سازمان موظف است دسترسی واحد مزبور به سامانه مؤدیان را قطع و پایانه فروشگاهی شود، در غیر ایننمایندگی شرکا انجام میبه 

 .آن را مسدود نماید

در صورتی که مؤدی  .محل سکونت آنان، از لحاظ امور مالیاتی ملاک اعتبار استثابت برای شغل خود ندارند،  برای مؤدیانی که مکان -ت

صورت، نماید، در غیر اینسکونت خود داشته باشد، مکلف است یکی از آنها را برای انجام تکالیف مالیاتی معرفی های متعدد برای مکان

 کند.برای انجام تکالیف مالیاتی انتخاب و به وی اعلام میرا  سازمان یکی از مکانهای سکونت مؤدی

در مورد اشخاص حقوقی که حکم به انحلال آنها داده شده است تا زمان ختم تصفیه، شخص حقوقی مزبور کماکان مؤدی  -۱۰ماده 

 د.باشنشود و مدیر یا مدیران تصفیه مکلف به انجام تکالیف مقرر در این قانون میمحسوب می

مالیاتی  هایدر انتقال یک واحد صنفی، شخص دارنده واحد صنفی تا اتمام انتقال، مسؤولیت اجرای مقررات و تمامی تکالیف دوره -۱۱ماده 

مربوط از جمله صدور صورتحساب، ثبت معاملات در سامانه مؤدیان و سایر تکالیف قانونی را برعهده دارد. خریدار مسؤولیتی در قبال 

 .احد صنفی قبل از اتمام انتقال ندارد؛ مگر اینکه به موجب سند رسمی این مسؤولیت را پذیرفته باشدتکالیف و

دهنده باید حداکثر ظرف ده روز سازمان را نسبت به زمان اتمام فعالیت خود مطلع سازد. در صورت عدم اطلاع و شروع فعالیت انتقال -تبصره 

 .ها با وی مسؤولیت تضامنی خواهد داشتریمهتوسط مؤدی جدید، در پرداخت مالیات و ج

 ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده، وظایف و اختیارات آن -فصل پنجم

ها متناسب با شرایط اقتصادی هر منطقه و با توجه به شاخصهایی مانند ساختار و تشکیلات مورد نیاز سازمان در سطح کشور و استان -۱۳ماده 

قانون برنامه ( ۱۵)ماده « الف»ها و تعداد مؤدیان بدون الزام به رعایت سطح تقسیمات کشوری با رعایت بند تعداد پرونده میزان وصول مالیات،
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ششم توسعه از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء 

 .است

استقرار سامانه مؤدیان، فعال بودن کارپوشه مؤدی در سامانه مزبور به این معنی است که او از نظر سازمان، شرایط لازم برای پس از  -۱۰ماده 

دریافت مالیات و عوارض از خریداران را دارد. در صورتی که مؤدی شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض را از دست بدهد، سازمان 

حض غیرفعال مرپوشه وی را در سامانه مؤدیان غیرفعال نماید. بانک مرکزی موظف است ترتیبی اتخاذ کند که بهموظف است بلافاصله کا

 .مرتبط با آن، غیرفعال شوند (pos) شدن کارپوشه مؤدی در سامانه مؤدیان، کلیه دستگاههای پایانه فروشگاهی

د سازمان ماه پس از ابلاغ این قانون، با پیشنهاای باشد که حداکثر ظرف سهنامهآیینغیرفعال نمودن کارپوشه مؤدی باید مستند به  -تبصره 

 .رسدتصویب هیأت وزیران میبه

 ـ۱۹ماده  

، (۰۵۵، )(۰۵۰آن، )( ۰و تبصره )( ۰۵۰)، (۰۵۱، )(۰۳۵، )(۰۳۳)ماده ( ۰، تبصره )(۰۳۰مکرر(، )۰۰۵، )(۰۰۳، )(۰۰۱، )(۰۰۰)مواد  -الف

، احکام مربوط (۱۰۳، )(۱۰۱، )(۱۳۹، )(۱۳۱، )(۱۳۰، )(۱۰۵، )(۱۰۵، )(۱۰۰تا )( ۱۰۱احکام مربوط به فصل هشتم باب چهارم و مواد )، (۱۱۱)

قانون های مستقیم در مورد این مالیاتقانون ( ۱۳۵و )( ۱۳۳، )(۱۳۰، )(۱۳۹آن، )( ۳منهای بند )( ۱۳۰، )(۱۹۳به فصل سوم باب پنجم، مواد )

احکام مربوط به درآمد مشمول مالیات در مواد فوق، در مورد محاسبه مأخذ مالیات بر ارزش افزوده نیز جاری است. احکام  جاری است.

 .باشداین قانون جاری نمی( ۳۱و )( ۱۵های مستقیم در خصوص مواد )فصل سوم باب پنجم قانون مالیات

های مستقیم در مورد مؤدیان قابل اعتماد قانون مالیات( ۱۰۵)وع ماده شناسایی، تشخیص درآمد مشمول مالیات و رسیدگی موض -۰تبصره 

این قانون و ( ۰۰)باشد. این حکم شامل مواردی که سازمان براساس ماده های فروشگاهی و سامانه مؤدیان جاری نمیموضوع قانون پایانه

باشد. در هر های مالیاتی مؤدیان را دارد، نمیه رسیدگی به اظهارنامههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اجازقانون پایانه( ۰۵)ماده ( ۰تبصره )

 .های فروشگاهی و سامانه مؤدیان شودهای مستقیم نباید مانع اجرای احکام موضوع قانون پایانهقانون مالیات( ۱۰۵صورت مفاد ماده )

 .غ شده به مؤدی را در کارپوشه وی نیز بارگذاری نمایددر خصوص مؤدیان عضو سامانه مؤدیان، سازمان مکلف است اوراق ابلا -۱تبصره 

عالی مالیاتی، تعداد شعب شورای مذکور به دو برابر افزایش های قابل طرح این قانون در شورایبه منظور رسیدگی به پرونده -۳تبصره 

 .یابدمی

های مستقیم در قانون مالیات( ۱۳۰)ماده ( ۳و بند )( ۱۳۱، )(۰۵۰، )(۰۰۵، )(۵۳در صورت عدم عضویت مؤدیان در سامانه مؤدیان مواد ) -ب

 .های این قانون، جاری استمورد مالیات
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های فروشگاهی و سامانه قانون پایانه( ۳)های آن تا قبل از اتمام مهلت مقرر در ماده های مستقیم و تبصره قانون مالیات( ۱۳۱)ماده  -تبصره 

 .قانون جاری استهای این مؤدیان، در مورد مالیات

 مالیات کالاهای خاص -فصل ششم

تعیین  شرح زیررسان به سلامت بهنرخ مالیات و عوارض کالاهای نفتی، فلزات گرانبها، سیگار، نوشابه و سایر کالاهای آسیب -۱۰ماده 

 :شودمی

 کالاهای نفتی -الف

 ؛(۳۱۹درصد )انواع بنزین و سوخت هواپیما سی -۰

 .(۰۹۹درصد )ت سفید، نفت کوره، گاز طبیعی و گاز مایع پانزدهگاز، نفنفت -۱

نفت خام، میعانات گازی، و گاز طبیعی خام که توسط وزارت نفت )شرکتهای تابعه( که به شرکتهای داخل زنجیره تولید  -۰تبصره 

 وزارت نفت )شرکتهای تابعه(، در اینشود، همچنین واردات بنزین و سوخت هواپیما و گاز طبیعی توسط های نفتی فروخته میفرآورده

باشد. مرحله مستلزم محاسبه و دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از حلقه بعدی و نیز پرداخت در مرحله واردات حسب مورد نمی

رضه، ر مراحل بعدی عشده از کالای مزبور و نیز بنزین و سوخت هواپیما و گاز طبیعی وارداتی دهای تولیدمالیات و عوارض فروش فرآورده

 .شودحسب مقررات مربوط محاسبه و وصول می

فروشی بنزین و نفت گاز توسط شرکتهای غیردولتی دارای مجوز از وزارت نفت، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش در خرده -۱تبصره 

ن ماده (، با ای« الف»یات و عوارض موضوع بند التفاوت قیمت خرید محصولات فوق از شرکتهای پالایش )با احتساب مالعبارت است از مابه

گاز تلقی عنوان درآمد ناشی از ارائه خدمات توسط جایگاههای عرضه بنزین و نفتالتفاوت مزبور بهکننده. مابهقیمت عرضه آنها به مصرف

گاز رداختی بابت خرید بنزین و نفتگردد. مالیات و عوارض پاین قانون مشمول مالیات و عوارض می( ۳)شده و با نرخ مذکور در ماده 

 .شودداران منظور نمیعنوان اعتبار مالیاتی برای جایگاهبه

عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی که بهمالیات و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای موضوع این بند، در صورتی  -۳تبصره 

همچنین مالیات و عوارض پرداختی توسط واردکنندگان و  باشد.پذیرش میآن واحدها قابل عنوان اعتبار مالیاتی کار برده شود، بهبه

 .گرددعنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور میکنندگان کالاهای مزبور بهتوزیع

ای پرداخت سرمایههای های موردنیاز جهت طرحهای تملک داراییمالیات و عوارضی که شرکت ملی نفت ایران برای خرید نهاده -۰تبصره 

الذکر وقهای فشده داراییعنوان بخشی از بهای تمامباشد. شرکت یادشده مجاز است مبالغ مزبور را بهکند، قابل استرداد یا تهاتر نمیمی

ت رعایکند، با ای پرداخت میهای سرمایهمنظور نماید. سایر مالیات و عوارضی که شرکت مزبور برای مصارفی غیر از تملک دارایی
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گردد. اعتبار یادشده با تأیید سازمان قابل تهاتر با بدهی مالیاتی آن شرکت یا سایر عنوان اعتبار مالیاتی آن شرکت منظور میمقررات، به

 .باشدشرکتهای تابعه وزارت نفت می

 طلا، جواهر و پلاتین -ب

 .باشدفلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض میشده از اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته -۰

 .باشدمی( ۵۹درصد )-العمل و سود فروشنده کالاهای موضوع این بند مشمول مالیات و عوارض با نرخ نهاجرت ساخت، حق -۱

انه د و فروش خود را در سامکنندگان کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند کلیه عملیات خریاندازی سامانه مؤدیان، عرضهپس از راه -۳

العمل و سود فروشنده به تفکیک در صورتحساب الکترونیکی مزبور ثبت کنند. درج ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین، اجرت ساخت، حق

رزش اصل ا( ۵۹درصد )ای معادل نهالزامی است. در صورت کتمان و یا عدم ثبت تمام یا برخی از معاملات در سامانه مذکور مشمول جریمه

 .این قانون است( ۳۰)ماده « ب»باشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند طلا، جواهر و پلاتین است که غیر قابل بخشودگی می

یانه االاجراءشدن این قانون از پکلیه واحدهای فعال در زنجیره عرضه کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند حداکثر تا دوماه پس از لازم -۰

ربط و اتاق اصناف ایران موظفند پروانه فعالیت واحدهای های ذیفروشگاهی مورد تأیید سازمان استفاده کنند، در غیر این صورت اتحادیه

د. نیروی کنند، باطل نماینموضوع این بند در کل زنجیره مربوط را که بدون استفاده از پایانه فروشگاهی اقدام به فروش کالا یا خدمت می

 .نتظامی موظف است از ادامه فعالیت واحدهای فاقد پروانه جلوگیری کندا

 رسان به سلامتهای قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیبنوشابه -پ

اخل داین ماده ( تولید « ت»استثنای کالاهای موضوع بند رسان به سلامت )بههای قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیبنوشابه

باشند. می( ۳۰۹درصد )ششوو واردات آنها مشمول مالیات و عوارض با نرخ سی( ۰۰۹درصد )مشمول مالیات و عوارض با نرخ شانزده

فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولیدکننده آنها حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و 

الاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و ماه بعد از آن توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان تامو حداکثر یکآموزش پزشکی 

ماه هر سال )برای اجراء در سال بعد( به شود. تغییرات فهرست موردنظر تا انتهای دیتجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب می

گردد. در صورت عدم تصویب فهرست مزبور رت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجراء اعلام میترتیب فوق تصویب و توسط وزا

عالی سلامت و امنیت غذایی، ملاک عمل در مهلت مقرر، فهرست پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تأیید شورای

 .است

 انواع سیگار و محصولات دخانی -ت

 :شوندشرح زیر مشمول مالیات و عوارض میصولات دخانی بهانواع سیگار و مح
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 ؛(۱۹۹درصد )سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی، بیست و پنج -۰

المللی که فهرست آن هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و با سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بین -۱

 ؛(۰۱۹درصد )شود، چهلن ابلاغ میتصویب هیأت وزیرا

 ؛(۰۹۹درصد )سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی، شصت و پنج -۳

 ؛(۰۱۹درصد )توتون خام وارداتی ده -۰

 ؛(۳۹۹درصد )توتون فرآوری شده وارداتی )خرمن توتون( سی و پنج -۹

یابد تازمانی که نرخ مذکور برای انواع سیگار و حد درصد افزایش میشده از سال دوم اجرای قانون هر سال پنج وانرخهای تعیین -۰تبصره 

درصد المللی به نود و پنج، برای تولیدات داخل با نشان بین(۹۹۹درصد )محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل به پنجاه و پنج

 .برسد( ۰۱۹۹درصد )داتی به یکصد و بیست و پنجو برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی وار( ۵۹۹)

الاجراءشدن این قانون، قیمت خرده فروشی و تاریخ تولید را بر روی تولیدکنندگان سیگار و محصولات دخانی مکلفند از زمان لازم -۱تبصره 

شود و مشمول مربوط، پذیرفته نمیبندی محصولات دخانی درج کنند. در صورت تخلف از حکم این تبصره ، اعتبار مالیاتی پاکت بسته

 .مالیات و عوارض فروش به نرخهای مذکور است

 ها و عوارض خاصمالیات -فصل هفتم

 عوارض سبز -الف

زیست، حدود مجاز و استانداردهای واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط -۱۳ماده 

لایندگی شود، نسبت به رفع آکنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین میت نمیمحیطی را رعایزیست

و ( ۰۹)درصد ، یک(۱/۹۹)درصد خود اقدام ننمایند، براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخهای نیم

شوند. این حکم در مورد کلیه واحدهای آلاینده، اعم از لا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می، به مأخذ فروش کا(۰/۹۹درصد )نیمویک

صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری است. معیارهایی که  -واحدهای معاف و غیرمعاف، صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری

ط الاجراءشدن این قانون، توسماه پس از لازمگیرد، حداکثر سهزیست قرار میآلایندگی واحدها، مبنای عمل سازمان محیط  در تعیین سطح

های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و زیست و وزارتخانهکارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط

رسد. میزان فروش واحدهای موضوع این ماده ران میتصویب هیأت وزیشود و بهتجارت، کشور و امور اقتصادی و دارایی )سازمان( تهیه می

 .گرددشود، تعیین میای که به همین منظور به سازمان ارائه میبراساس سامانه مؤدیان یا اظهارنامه
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ط وکه واحدهای موضوع این ماده، دارای خطوط تولیدی مجزا با محصول مستقل از هم باشند عوارض سبز صرفاً از خطدر صورتی -۰تبصره 

 .شودآلاینده دریافت می

در صورتی که واحدهای موضوع این ماده، در قبال أخذ کارمزد مشخص از اشخاص نسبت به تولید اقدام نمایند، درآمد این  -۱تبصره 

تولید  یرهشود. شرکتهایی که در زنجمشمول عوارض سبز میهای مذکور در صدر این ماده واحدها ناشی از تولید مذکور، با پنج برابر نرخ

باشند. می کنند، از شمول حکم این تبصره مستثنیگاز، گازطبیعی و برق فعالیت میکوره، نفت-سفید، نفتبنزین و سوخت هواپیما، نفت

برای شرکتهای زنجیره تولید بنزین و سوخت هواپیما، کننده نهائی مبنای محاسبه عوارض موضوع این ماده قیمت فروش فرآورده به مصرف

 .باشد که شرکتهای بالادستی آنها متضامناً مسؤول پرداخت عوارض مربوط هستندگاز، گازطبیعی و برق میکوره، نفتسفید، نفتنفت

الاجراءشدن این قانون، پایگاه اطلاعاتی ماه پس از تاریخ لازمزیست مکلف است حداکثر ظرف ششسازمان حفاظت محیط -۳تبصره 

ید و امکان دسترسی برخط سازمان به سامانه مزبور را فراهم کند. سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نام واحدهای آلاینده را ایجاد نما

 .روزرسانی کندواحدهای آلاینده و سطح آلایندگی آنها را در پایگاه مزبور درج نموده و آن را مستمراً به

یگاه واحدهای آلاینده درج نماید یا سطح آلایندگی آن واحد را در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را در پا -۰تبصره 

شود، یا نرخ عوارض مزبور در پایگاه مزبور افزایش دهد، واحد موردنظر از ابتدای دوره مالیاتی بعد، حسب مورد، مشمول عوارض سبز می

 .یابدبرای آن واحد افزایش می

واحدی را از پایگاه واحدهای آلاینده حذف نماید، یا سطح آلایندگی آن واحد را  در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست نام -۹تبصره 

شود، یا نرخ عوارض در پایگاه مزبور کاهش دهد، واحد موردنظر از ابتدای همان دوره، حسب مورد، از پرداخت عوارض سبز معاف می

 .یابدمزبور برای آن واحد کاهش می

ماه از تاریخ درخواست واحد آلاینده، در خصوص رفع یا کاهش موظف است حداکثر ظرف یکزیست سازمان حفاظت محیط -۰تبصره 

آلایندگی آن واحد اعلام نظر نماید و هرگونه تغییر در وضعیت واحد موردنظر را در پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده منعکس نماید. در 

، واحد مزبور به صورت خودکار از فهرست واحدهای آلاینده خارج صورت عدم اعلام نظر سازمان حفاظت محیط زیست در مهلت مقرر

 .شودمی

شود، در صورت تأیید رفع یا کاهش آلایندگی منظور رفع یا کاهش آلایندگی واحدهای آلاینده انجام میهایی که بهگذاریسرمایه -۳تبصره 

شود و در صورتی که به رفع یا عوارض آن واحدها کسر میزیست، در سال اول یا سالهای بعد، از بدهی توسط سازمان حفاظت محیط 

 .شودعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میکاهش آلایندگی منجر نشود، به

گاز نیست، در مقاطع خاصی از سال با کوره و نفتکه پالایشگاهها و نیروگاههایی که سوخت اصلی آنها نفتدر صورتی -۵تبصره 

های مزبور شوند، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است این موضوع را در احتساب سطح درخواست دولت، مجبور به استفاده از سوخت
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افزایش آلایندگی ناشی از استفاده نفت کوره و نفت گاز را مطابق با قبل از الزام مزبور محاسبه  و مدت آلایندگی آن واحدها لحاظ نماید و

 .کند

های بعد از ثبت در سامانه ملاک اعتبار است و سازمان مذکور مجاز به اظهار اعلام سازمان حفاظت محیط زیست صرفاً برای دوره -۵تبصره 

 .شده در سامانه تحت عنوان اصلاح و تصحیح اشتباه نیستهای ثبتی تولیدی برای دورهنظر نسبت به رفع و یا آلایندگی واحدها

 .این قانون، جزء مأخذ محاسبه عوارض سبز نیست( ۹)ماده ( ۱تبصره )« ج»یارانه پرداختی دولت موضوع بند  -۰۱تبصره 

نماید حداکثر تا پایان ماه پس از ای که سازمان تعیین مینمونهمکلفند اظهارنامه هر دوره را مطابق مؤدیان موضوع این ماده  -۰۰تبصره 

علق های مقرر موجب تانقضای دوره، تسلیم و عوارض را ظرف مهلت مزبور به حساب تعیین شده واریز نمایند. عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت

شد و در صورت تأخیر در پرداخت عوارض، مشمول بامیعوارض موضوع این ماده ( ۰۱۹درصد )جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان ده

شود. واحدهای عضو سامانه مؤدیان ملزم به ارائه اظهارنامه موضوع این تبصره نبوده و سازمان به استناد این قانون می( ۳۳)جریمه موضوع ماده 

 .کندفروش ابرازی آنها در سامانه مؤدیان، عوارض آلایندگی را وصول می

 گذاری وسائط نقلیهرض شمارهمالیات و عوا -ب

گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آنها، که به تأیید سازمان ملی استاندارد ایران شماره -۱۵ماده 

ن ماده ، قیمت باشد. مأخذ مالیات و عوارض موضوع ایهای مندرج در جدول زیر مشمول مالیات و عوارض سبز میرسیده است، طبق نرخ

 .فروش کارخانه در مورد تولیدات داخلی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی است

 (باشدارقام جدول ذیل به درصد می)

ا ت های تولید داخل یا وارداتیبرای انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتمأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده  -۰تبصره 

شوند، ای که جدیداً تولید یا وارد میشود. مأخذ مزبور برای وسائط نقلیهماه، توسط سازمان تعیین و برای اجراء در سال بعد اعلام میپایان دی

 .شودبلافاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان تعیین و اعلام می

تمام برقی )هیبرید پلاگین( به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت  های برقی وخودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت -۱تبصره 

 .باشدنمیمشمول مالیات و عوارض موضوع این ماده 

زیست و ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، با همکاری سازمان حفاظت محیطوزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه -۳تبصره 

های تولید داخل و وارداتی را با توجه به رتبه انرژی، که در برچسب کلیه خودروها و موتورسیکلت سازمان ملی استاندارد ایران، فهرست

 .صورت برخط به سازمان اعلام نماید و برای اطلاع عموم، منتشر نمایدانرژی آنها درج شده است، به
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رژی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران باشند، فاقد برچسب انهای موضوع این ماده در صورتی که خودروها و موتورسیکلت -۰تبصره 

 .شودتلقی می (G) مصداق وسائط نقلیه ردیف

مکلفند اظهارنامه مربوط به مالیات و عوارض اشخاص حقوقی واردکننده و تولیدکنندگان انواع وسائط نقلیه موضوع این ماده  -۹تبصره 

کند، به نحوی که سازمان اعلام میشده هرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد بهروختهگذاری و همچنین مشخصات دقیق وسائط نقلیه فشماره

سازمان تسلیم و مالیات و عوارض متعلق به آن را پرداخت نمایند. عدم پرداخت مذکور در مهلت مقرر، موجب جریمه غیرقابل بخشودگی به 

این ( ۳۳)های موضوع ماده صورت تأخیر در پرداخت آن، مشمول جریمه و درمالیات و عوارض موضوع این ماده ( ۰۱۹درصد )میزان ده

 .شودقانون می

، مالیات ربطگذاری، با مراجعه به ادارات امور مالیاتی ذیاشخاص حقیقی واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند قبل از شماره -۰تبصره 

ی و گذاری وسائط نقلیه متعلق به دولت و نیروهای نظامماید پرداخت کنند. شمارهنو عوارض متعلق به آن را به ترتیبی که سازمان تعیین می

 .استانتظامی نیز مشمول این ماده 

گذاری وسائط نقلیه وارد شده شمارهنیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران )معاونت راهنمایی و رانندگی( مکلف است قبل از  -۳تبصره 

ای که مالیات و عوارض آنها پرداخت گذاری وسائط نقلیهاخت مالیات و عوارض را بررسی و از شمارهتوسط اشخاص حقیقی، گواهی پرد

 .نشده است، خودداری نماید

 عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه -پ

 :شودرح ذیل تعیین میشها بهعوارض سالانه کلیه وسائط نقلیه اعم از خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت -۱۵ماده 

در هزار مجموع ارزش درهزار قیمت فروش کارخانه و وسائط نقلیه وارداتی معادل یک و نیم وسائط نقلیه تولید داخل معادل یک  -الف

این ( ۱۵)ماده ( ۰شوند. مأخذ محاسبه عوارض موضوع این بند مأخذ مذکور در تبصره )گمرکی و حقوق ورودی مشمول عوارض سالانه می

 .قانون است

های بیستم نرخاین قانون و معادل یک( ۱۵)ماده ( ۰سال پس از تولید با مأخذ مذکور در تبصره )وسائط نقلیه در شهرهای آلوده تا ده -ب

 . پس ازشوندمیاین ماده « الف»مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه علاوه بر عوارض موضوع بند مندرج در جدول ماده 

 شود تا حداکثر به دو برابر نرخبه نرخ پایه عوارض آلایندگی وسائط نقلیه مذکور اضافه می( ۰۱۹درصد )سال دهم تولید، هر سال به میزان ده

سال از سال باشد، تا سپری شدن پنجصفر می( ۱۵)ای که نرخ عوارض سالانه آلایندگی آنها در جدول ذیل ماده پایه افزایش یابد. وسائط نقلیه

ج در های مندردهم نرخباشند و پس از آن، وسائط نقلیه سنگین با نرخی معادل یکتولید، از پرداخت عوارض سالانه آلایندگی معاف می

جدول مذکور مشمول عوارض  (C) دهم نرخهای مندرج در ردیفو سایر وسائط نقلیه با نرخی معادل یک( ۱۵)جدول ماده  (D) ردیف

شود، مأخذ محاسبه توسط سازمان و متناسب با آخرین باشند. در مورد خودروهایی که تولید یا واردات آنها متوقف میندگی میسالانه آلای

شود. فهرست شهرهای آلوده که وسائط نقلیه با پلاک انتظامی متعلق به شهرهای مذکور مشمول عوارض سالانه سال تولید یا واردات تعیین می
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ماه هر سال با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب هیأت وزیران برای اجراء در سال بعد حداکثر تا پایان دیشوند، آلایندگی می

 .شوندتعیین می

وزارت کشور مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسائط نقلیه، امکان پرداخت و صدور الکترونیکی  -۰تبصره 

را برای مالکان و استعلام برخط میزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسائط این ماده « ب»و « الف»موضوع بندهای مفاصاحساب عوارض 

 .نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم کند

مذکور هر سال  کلفند عوارضبرعهده مالک است. مالکان وسائط نقلیه ماین ماده « ب»و « الف»پرداخت عوارض موضوع بندهای  -۱تبصره 

را تا پایان همان سال پرداخت نمایند. چنانچه مالکیت وسائط نقلیه مذکور پس از سال تولید تغییر نماید، پرداخت عوارض سالانه و عوارض 

 .از سال انتقال بر عهده مالک جدید استسالانه آلایندگی موضوع این ماده 

 .شوندنمیموضوع این ماده « ب»اط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض بند ای که گواهی اسقوسائط نقلیه -۳تبصره 

 موضوع این ماده گذاری شده باشند نیز مشمول عوارضالاجراءشدن این قانون شمارهکلیه وسائط نقلیه که قبل یا بعد از لازم -۰تبصره 

 .شوندمی

رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران )معاونت ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد  -۹تبصره 

مربوط به وسائط نقلیه مورد معامله و سایر وسائط نقلیه متعلق به این ماده « ب»و « الف»راهنمایی و رانندگی(، منوط به تسویه عوارض بندهای 

 .گیرنده استدهنده و انتقالانتقال

هرسال، حداکثر تا پایان همان سال، موجب برخورداری از تخفیف به این ماده « ب»و « الف»موضوع بندهای پرداخت عوارض  -۰تبصره 

 .است( ۱۱۹درصد )میزان بیست

عوارض سالانه است و در ( ۰۱۹درصد )پرداخت عوارض مذکور پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ده -۳تبصره 

عوارض سالانه به ازای هر ماه نسبت به مدت ( ۱۹ای معادل دودرصد )ماه، علاوه بر جریمه مذکور مشمول جریمهکصورت تأخیر بیش از ی

 .تأخیر است

سال به مدت پنجموضوع این ماده  در صورتی که مالک یا مالکان خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت از پرداخت عوارض -۵تبصره 

ماده ( ۰نصاب معاملات کوچک موضوع جزء )( ۹۹درصد )نشده از پنجایند و یا مبلغ عوارض و جریمه پرداختاز سال مالکیت، خودداری نم

، بیشتر شود، نیروی انتظامی موظف است براساس فهرست اعلامی وزارت کشور نسبت به ۰۳۵۳/۰/۱۹قانون برگزاری مناقصات مصوب ( ۳)

 .ندتوقف وسائط نقلیه مزبور تا پرداخت بدهی اقدام ک
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ها مکلفند امکان دسترسی برخط به پایگاه اطلاعات وسائط نقلیه خود را با رعایت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری -۵تبصره 

 .بندی برای وزارت کشور فراهم کنندطبقه

ه از نقلیه به طرق مقتضی از جمل رسانی در خصوص وظایف و تکالیف مالکان وسائطوزارت کشور موظف است نسبت به اطلاع -۰۱تبصره 

 .طریق ارسال پیامک اقدام کند

 .درستصویب هیأت وزیران میماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت کشور بهظرف سهنامه اجرائی این ماده آیین -۰۰تبصره 

 مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه -ت

های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، مشمول موتورسیکلت، به استثنای ماشین نقل و انتقال انواع خودرو و -۳۱ماده 

 :باشندشرح ذیل میمالیات نقل و انتقال به

این قانون برای سال تولید. مأخذ ( ۱۵)ماده ( ۰به مأخذ مذکور در تبصره )( ۱۹و وارداتی دودرصد )( ۰۹درصد )تولید داخل به میزان یک

های ششم به یابد و برای سالهمان مأخذ کاهش می( ۰۱۹درصد )سال پس از سال تولید، سالانه دهتا ششمالیات موضوع این ماده محاسبه 

 .مأخذ یادشده است( ۰۱۹درصد )بعد، چهل

ت مالیات نقل و رداخثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی، منوط به پ -۰تبصره 

کند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم، ملزم به پرداخت دوبرابر و به ترتیبی است که سازمان مقرر میانتقال موضوع این ماده 

 .نشده هستندمالیات پرداخت

ده( داخلی و یا واردکنندگان ساخته )مونتاژکننکننده قطعات پیشاولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا وصل -۱تبصره 

های رسمی شرکتهای خارجی( به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات )نمایندگی

 .شودمینقل و انتقال موضوع این ماده 

 .شودنمیصنعتی مشمول مالیات موضوع این ماده  -تجاری نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت با پلاک انتظامی مناطق آزاد -۳تبصره 

 مالیات خروج از کشور -ث

از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را این ماده ( ۰جز موارد تبصره )سازمان مکلف است بابت خروج هر مسافر ایرانی به -۳۰ماده 

داری کل کشور واریز نماید. میزان مالیات مذکور در قوانین بودجه ی نزد خزانهعنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومبه

 .گرددبینی میسنواتی پیش
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های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به دارندگان گذرنامه -۰تبصره 

دانشجویی(، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام تحصیل در خارج از کشور )دارندگان اجازه خروج 

ان ایرانی شوند، زائرگردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام میمی

شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت رج میکه در ایام اربعین حسینی)ع( به مقصد عراق از کشور خا

 .تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند از پرداخت مالیات موضوع این ماده ، مستثنی هستند

کنند، یشور عزیمت مصنعتی که صرفاً از مبدأ مناطق مذکور به خارج از ک -گردشگران، ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری -۱تبصره 

با اصلاحات  ۰۳۳۱/۰/۳صنعتی جمهوری اسلامی مصوب  -مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری

 .شوندهای اجرائی مربوط مینامهو الحاقات بعدی و آیین

از کشور مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند  نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت مالیات خروج -۳تبصره 

 .اند، جلوگیری نمایدنماید کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت ننمودهرا به روشی که سازمان تعیین می

 شهری مسافرعوارض برون -ج

یط در داخل کشور با وسائط نقلیه زمینی)به استثنای ریلی( و شهری مسافر و فروش بلاشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون -۳۱ماده 

بهای بلیط را با درج در بلیط و یا قرارداد )صورتحساب(، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداری از ( ۹۹درصد)کنند، مکلفند پنجدریایی می

یز نمایند. واریز عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب مسافران أخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری مبدأ سفر وار

مشمول ماده به ازای هر ماه تأخیر خواهد بود. اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این ماده ( ۱۹ای به میزان دودرصد)تعلق جریمه

با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود. آراء صادره در این خصوص، قابل اعتراض در دیوان  ۰۳۳۰/۰/۰۰مصوب  قانون شهرداری( ۳۳)

 .عدالت اداری است

این ( ۳۱و )( ۱۵گردد. مالیات و عوارض موضوع مواد )عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمیمالیات و عوارض موضوع این فصل به -۳۳ماده  

 .شودیاتی پذیرفته میعنوان هزینه قابل قبول مالقانون به

سازمان موظف است برای کلیه مؤدیان این قانون امکان اظهار و پرداخت مالیات موضوع فصول ششم و هفتم را از طریق سامانه  -۳۰ماده 

 .مؤدیان فراهم کند

 هاجریمه -فصل هشتم

این قانون و ( ۳۰)ماده « الف»های موضوع بند داخت جریمهاند علاوه بر پرمؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع ورزیده -۳۹ماده 

ر ماه پس از پایان ههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی خود را حداکثر تا یکقانون پایانه( ۱۱)ماده « ب»بند 

 .مان واریز نماینددوره مالیاتی به سازمان تسلیم و مالیات و عوارض فروش خود را به حساب ساز
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 :باشندشرح زیر میهایی بهمؤدیان در صورت ارتکاب تخلفات ذیل علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض، مشمول جریمه -۳۰ماده 

رای کلیه بعدم تسلیم اظهارنامه در هر دوره مالیاتی « های فروشگاهی و سامانه مؤدیانموضوع قانون پایانه»تا زمان استقرار سامانه مؤدیان  -الف

( ۰۱۰۱۱۱۰۱۱۱اند: ده میلیون )مؤدیان و بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع کرده

بر جریمه مذکور این قانون، هر کدام بیشتر باشد. این جریمه علاوه ( ۰)نشده تا موعد مقرر در ماده ریال یا دوبرابر مالیات و عوارض پرداخت

 .نام در سامانه مؤدیان باید بپردازدهای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که مؤدی به دلیل عدم ثبتقانون پایانه( ۱۱)ماده « ب»در بند 

به نام  امله غیراظهاری مالیات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غیر یا معاظهاری مالیات و عوارض خرید یا کمکتمان معامله، بیش -ب

اظهاری مالیات یا استرداد غیرواقعی منجر شود: دو برابر مالیات و عوارض خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم

 .نشدهاین قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دوسال، سه برابر مالیات پرداخت( ۰)نشده تا موعد مقرر در ماده پرداخت

 .مالیات و عوارض توسط اشخاص غیرمجاز: دو برابر مالیات و عوارض دریافتی دریافت -ج

های مستقیم، موجب قانون مالیات( ۰۵)ها و عوارض موضوع این قانون در مواعد مقرر با رعایت مفاد ماده تأخیر در پرداخت مالیات -۳۳ماده 

نشده و مدت تأخیر از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات و عوارض پرداختدر ماه، نسبت به  (۱۹)درصد میزان دوای به تعلق جریمه

 .یا سررسید پرداخت مالیات و عوارض، هریک که مقدم باشد، خواهد بود

د به توانچنانچه مؤدی خارج از اراده خود امکان پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون را در مواعد مقرر نداشته باشد، می -تبصره

که ادعای مؤدی با ارائه اسناد و مدارک مثبته در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی های حل اختلاف مالیاتی اعتراض نماید. در صورتیهیأت

 .شودپذیرفته شود، جریمه مذکور بخشیده می

 تخصیص، انتقال و توزیع مالیات -فصل نهم

های مربوط به آنها پس از کسر کسورات قانونی، به ترتیب زیر این قانون و جریمه( ۱۵و )( ۱۰، )(۳موضوع مواد ) مالیات و عوارض -۳۵ماده 

 :شودتوزیع می

عنوان مالیات سلامت به وزارت بهداشت، این قانون به( ۱۰)ماده « ب»و « الف»و بندهای ( ۳)ها و عوارض وصولی ماده نهم از مالیاتیک -۰

 .یابددرمان و آموزش پزشکی اختصاص می

باشد. سهم درآمد عمومی به عنوان مالیات به ها میها و دهیاریمانده، به نسبت مساوی سهم درآمد عمومی کشور و سهم شهرداریباقی -۱

عنوان عوارض حسب مورد به حساب تمرکز وجوه اداره کل ها بهها و دهیاریشود. سهم شهرداریداری کل کشور واریز میحساب خزانه

 .شودستان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میامور مالیاتی ا
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های رابطی که بنا به ها و روستاهای فاقد دهیاری موضوع این قانون به حسابها، دهیاریهای سهم شهرداریعوارض و جریمه -تبصره 

ه کل مالیاتی استان و وزارت داری کل کشور حسب مورد به نام حساب تمرکز وجوه اداردرخواست سازمان و وزارت کشور توسط خزانه

های متعلق به آن، درآمد ها و روستاهای فاقد دهیاری و جریمهها، دهیاریشود. عوارض سهم شهرداریگردد، واریز میکشور افتتاح می

ربط های ذیاین قانون به صورت ماهانه به حساب( ۳۵)آن را مطابق با مقررات ماده ( ۰۱۱۹دولت نبوده و سازمان موظف است صددرصد )

 .مذکور واریز نماید

ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور ها، دهیاریسهم شهرداری -۳۵ماده 

 :شودها واریز میو دهیاری هایداری کل کشور برای توزیع بین شهردارربط نزد خزانهو حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی

این قانون پس از واریز به حساب تمرکز ( ۱۰)ماده « پ»و « ب»و بندهای ( ۳)های مربوط به ماده از عوارض و جریمه( ۵۱۹نود درصد ) -الف

رستان )سهم مناطق ها، اداره امور عشایر هر شهها، دهیاریوجوه اداره کل امور مالیاتی استان بر اساس شاخص جمعیت میان شهرداری

مابقی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور ( ۰۱۹درصد )های همان استان )سهم روستاهای فاقد دهیاری( توزیع و دهعشایری( و فرمانداری

امه و بودجه برنالاجراءشدن این قانون توسط سازمان ماه پس از لازمنیافتگی سههای توسعهای که براساس شاخصنامهواریز تا به موجب آیین

ها، اداره امور عشایر شهرستان )سهم مناطق ها، دهیاریرسد بین شهرداریشود و به تصویب هیأت وزیران میکشور و وزارت کشور تهیه می

 .ها( توزیع گرددعشایری( و روستاهای فاقد دهیاری )به حساب فرمانداری

این قانون به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز ( ۱۵)و ماده ( ۱۰)ده ما« ت»و « الف»های مربوط به بندهای عوارض و جریمه -ب

 .گرددها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع ها، دهیاریشود تا براساس شاخص جمعیت میان شهرداریمی

ا مشارکت سایر دستگاههای اجرائی مربوطه شود تا بسهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوط واریز می -۰تبصره 

ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت برای امور عمرانی و آبادانی همان روستاها هزینه شود. دستورالعمل اجرائی این تبصره ظرف سه

 .شودکشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی )سازمان( تصویب می

شود این قانون به اداره کل امور عشایر هر استان واریز می( ۱۰و )( ۳های مربوط به مواد )جریمهسهم مناطق عشایری از عوارض و  -۱تبصره 

 .تا براساس شاخص جمعیت میان مناطق عشایری توزیع گردد

هرداری حسب مورد واجد شتأسیس فاقد شهرداری از نظر موضوع این ماده شهرهای جدید تازهدر راستای اجرای احکام این ماده  -۳تبصره 

 .شوندتلقی می

 .باشدمحل أخذ مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می -۰تبصره 
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های ابلاغی این قانون باید مطابق با سیاست( ۱۰)ماده « ت»و « پ»ها از محل منابع حاصل از بندهای ها و دهیاریسهم شهرداری -۹تبصره 

ای شهرها برعهده کمیتهکرد منابع مزبور در کلانگیری در خصوص نحوه هزینهزینه گردد. تصمیمعالی سلامت و امنیت غذایی هشورای

 .متشکل از فرماندار، شهردار و نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است

 .ممنوع استر در این ماده ها و اشخاص مذکوها و دهیاریجز پرداخت به شهرداریهرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به -۰تبصره 

ور، به داری کل کشسهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری پس از واریز به خزانه -۳تبصره 

ه اوری و ارائبه همان پارک بابت ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساختها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فن( ۰۱۱۹صورت صددرصد )

الاجراءشدن این قانون توسط معاونت علمی و فناوری ماه از تاریخ لازمنامه اجرائی این تبصره ظرف سهیابد. آیینخدمات شهری اختصاص می

ت تصویب هیأشود و بهریاست جمهوری با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می

 .رسدزیران میو

 تشکیل وکارگروهی مرکب از وزارت کشور، سازمان و یک ناظر از مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر حسن اجرای این ماده  -۵تبصره 

 .گرددساله توسط سازمان و وزارت کشور به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه میهمهگزارش عملکرد این ماده 

ها ها، فرمانداریها، دهیاریماهه میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده و سهم هریک از شهرداریان مکلف است در مقاطع سهسازم -۵تبصره 

 .و مناطق عشایری را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم برساند

مرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان برای این قانون پس از واریز به حساب ت( ۱۳)های آلایندگی موضوع ماده و جریمه عوارض -۰۱ماده 

های )سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری( همان شهرستان ها و فرمانداریها، دهیاریهر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری

رایت کند، تان در یک استان سگردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی )پنجاه نفر و بیشتر( به بیش از یک شهرستوزیع می

ه ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجپذیری و فاصله از واحد آلاینده، در کمیتهعوارض آلایندگی هر شهرستان به نسبت جمعیت، اثر

 .شودیتوزیع مهای متأثر ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای ذیاستان و فرمانداران شهرستان

دگی کننده عوارض آلوهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیعدر صورتی که شهرستان -۰تبصره 

های تانریزی اسهای مدیریت و برنامهواحدهای بزرگ )پنجاه نفر و بیشتر( متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، رؤسای سازمان

رنامه های اعلامی سازمان بهای مربوطه براساس سیاستربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استانذی

 .کنندو بودجه کشور اقدام به توزیع عوارض آلایندگی می

قتصادی در مواردی که شهرداری و یا دهیاری در مناطق صنعتی و ویژه ا -های آلایندگی در مناطق آزاد تجاریعوارض و جریمه -۱تبصره 

 .گرددصنعتی و یا ویژه اقتصادی مربوط واریز می -باشد، حسب مورد به حساب منطقه آزاد تجاریمذکور مستقر نمی
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های محل یا دهیاریها و این قانون مستقیماً به حساب شهرداری( ۱۵)ماده « ب»و « الف»های موضوع بندهای عوارض و جریمه -۰۰ماده 

( ۰۱۱۹های شهرهای آلوده مکلفند صددرصد )گردد. شهرداریسکونت مالک که هنگام صدور پلاک انتظامی ثبت شده است، واریز می

این قانون را برای کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی شهرهای آلوده ( ۱۵)ماده « ب»درآمد حاصل از عوارض موضوع بند 

 .نمایندهزینه 

شود، توسط گمرک جمهوری اسلامی های وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول میگمرکی کالا ارزشهزار  درمعادل دوازده  -۰۱ماده 

ها و دهیاری( ۳۹۹درصد)و پنج کلانشهرها، سی( ۰۳۹درصد)ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شده تا به نسبت سیزده

هایی که با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب ها و بر اساس شاخصسایر شهرداری( ۹۱۹فاقد دهیاری و عشایر و پنجاه و دودرصد)روستاهای 

ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر گردد. وزارت ها و دهیاریرسد، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداریهیأت دولت می

ه ها واریز نماید و هرگونها و دهیاریشده به حساب شهرداریهای تعیینرا تا پانزدهم ماه بعد براساس سهم کشور مکلف است وصولی هر ماه

 .ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر ممنوع استها و دهیاریجز پرداخت به شهرداری برداشت از حساب تمرکز وجوه به

، «مالیات سلامت»عنوان این قانون به( ۱۰)ماده « ب»و « الف»و بندهای ( ۳)اده ها و عوارض وصولی موضوع منهم مالیاتیک -۰۳ماده 

گردد. خزانه مکلف است مبالغ دریافتی هر ماه را تا داری کل کشور واریز میهمزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی، به حساب خزانه

موزش پزشکی واریز نماید. عدم تخصیص مبلغ مذکور در حکم تصرف غیرمجاز پایان پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آ

 .در اموال عمومی است

بینی هایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیشاز طریق ردیف یا ردیفمنابع دریافتی موضوع این ماده ( ۰۱۱۹صددرصد )

ایری )در تر و جامعه عشروستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایینشود به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در می

یابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و چهارچوب نظام ارجاع(، اختصاص می

حت پوشش العلاج و افراد تای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعبنیافته، مصارف هیأت امنهای مناطق توسعهدرمانی با اولویت بیمارستان

های نیروی انسانی نظیر شود. هرگونه پرداخت هزینهنهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام می

کاری، دیون و مانند آن و وری، مدیریت، نوبتارانه، بهرههای مأموریت، کالعادههای رفاهی، پاداش، فوقحقوق و مزایا، اضافه کار، کمک

 .های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع استهزینه

 .شودواریز میداری کل کشور این قانون سهم دولت است و به حساب خزانه( ۳۰و )( ۳۱های موضوع مواد )منابع حاصل از مالیات -۰۰ماده 

های نقدی این قانون، سالانه مجموع کمک( ۳)دولت موظف است از محل منابع حاصل از مالیات دریافتی سهم خود موضوع ماده  -۰۹ماده 

 شهای سنواتی، حداقل معادل نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایپرداختی به هر فرد تحت پوشش نهادهای حمایتی را علاوه بر سایر افزایش

داده و به منظور جبران مالیات دریافتی به افراد مذکور پرداخت نماید. نهادهای حمایتی مذکور مکلفند نسبت به شناسایی اشخاص نیازمندی 

خاص شامل چگونگی شناسایی اشنامه اجرائی این ماده که تحت پوشش نیستند، اقدام و آنها را مشمول دریافت افزایش مذکور نمایند. آیین

الاجراءشدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان ماه پس از لازمد و نحوه حمایت از آنها حداکثر سهنیازمن

 .رسدبهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی)ره( تهیه و به تصویب هیأت وزیران می
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 سایر مقررات -فصل دهم

وع این قانون که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت قطعی وصول و به حسابهای مربوطه کلیه عوارض و مالیات موض -۰۰ماده 

 .باشدمی) گمرکی امور قانون ۰۰۱)شود، مشمول حکم ماده واریز می

مالیات و الاجراءشدن این قانون است، از نظر تعیین مأخذ مشمول های مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ تعلق آنها قبل از لازمپرونده -۰۳ماده 

باشد، اما می ۰۳۵۳/۱/۰۳نرخ مالیات، جرایم و تکالیف مؤدیان و مأموران مالیاتی و نحوه رسیدگی تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

 قطعیت، وصول، توزیع و تسویه، تابع احکام و مقررات این قانون است.رد رفع اختلاف سازمان با مؤدی، در مو

 :یابدشود و به این قانون تسری میهای مستقیم میقانون مالیات( ۱۳۵)متن زیر جایگزین ماده  -۰۵ماده 

 تواند ظرفشود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد میمیمؤدی ابلاغ در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به  -۱۳۵ماده 

الاختیار خود با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی تامروز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل سی

 .مجدد نماید

ش از مهلتی که بی شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مؤدی و ظرفخص میمسؤول/ مسؤولان مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی مش

درجات رد منرسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازشده را برای روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد به موضوع چهل و پنج

رک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهند موارد تعدیل ، آن را رد و در صورتی که دلایل و اسناد و مدابرگ تشخیص کافی دانستند

درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند. چنانچه مؤدی نظر مسؤول/ مسؤولان مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد 

 مبلغ مورد اعتراض مؤدی، موضوع به هیأت حل التفاوت تاصورت برای رسیدگی به مابهشده، قطعی است. در غیر اینمشمول مالیات تعدیل

شود. همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر اختلاف مالیاتی ارجاع می

 .ارجاع نمایند تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلاً در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی

 .رسدبا پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میدستورالعمل اجرائی این ماده  -۰تبصره 

 هایدر مواردی که مؤدی اطلاعات مربوطه را از طریق سامانه مؤدیان اظهار کرده باشد، مطابق احکام قانون سامانه مؤدیان و پایانه -۱تبصره 

 «.فروشگاهی رفتار خواهد شد

 :یابدشود و به این قانون تسری میهای مستقیم میقانون مالیات( ۱۳۵)متن زیر جایگزین تبصره ماده  -۰۵ماده 

این قانون ابلاغ ( ۱۱۵)و ماده ( ۱۱۳)ماده ( ۱و قسمت أخیر تبصره )( ۰تبصره )در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات  -تبصره »

برای  شود و پرونده امرتشخیص مالیات شناخته میاقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ شرح مقررات این ماده شده باشد و مؤدی به

 «.گرددرسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می

https://shenasname.ir/organs/daraee/2168-90822
https://shenasname.ir/organs/daraee/2168-90822
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 :یابدو به این قانون تسری می شودهای آن میهای مستقیم و تبصره قانون مالیات( ۱۰۰)متن زیر جایگزین ماده  -۹۱ماده 

هیأت حل  ،شدهبینی های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیشمرجع رسیدگی به کلیه اختلاف -۱۰۰ماده »

 :شودشرح زیر تشکیل میاز سه نفر به. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی اختلافات مالیاتی است

 سازمان امور مالیاتی کشور یک نفر نماینده -۰

دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق -۱

 رئیس کل دادگستری هر استان

اون ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تع -۳

کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده  ای، اتاق اصناف ایران، شورای اسلامی شهر، کانون وکلا، مرکز وکلا،رسمی مالیاتی ایران، مجامع حرفه

عنوان نماینده لبه مالیات یکی از مراجع این بند را بهشوند. مؤدی همزمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطاسال منصوب میکه برای مدت سه

ا تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و ینماید. در صورتی که برگ خود جهت شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی معرفی می

لیات ا توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مااعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید، بهمزمان با تسلیم 

 .شودیک نفر انتخاب میاین ماده ( ۹مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور با رعایت تبصره )

اء است، الاجریابد و رأی هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازمجلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت می -۰تبصره 

 .نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد ولی

ات ای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسهیأتهای حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفاً اداره امور دبیرخانه -۱تبصره 

لایل عضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دطرفی کلیه اباشد. انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بیهیأتها به عهده سازمان امور مالیاتی می

به عمل آمده و به این ماده ( ۱روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند )و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه

به صورت کتبی یا شفاهی است.  رسد. مؤدی یا نماینده قانونی وی مجاز به حضور کامل در جلسه و ارائه دفاعیاتامضای تمامی اعضا می

منظور اعمال نظارت مؤثر بر عملکرد هیأتهای حل اظهارات شفاهی باید در صورتجلسه قید و به امضای وی برسد. سازمان امور مالیاتی به

 .اختلاف مالیاتی، مکلف است نسبت به مستندسازی فرآیند برگزاری جلسات هیأت به نحو مقتضی اقدام کند

متناسب با تعداد و مدت جلسات و نیز مراحل، منابع مالیاتی و این ماده ( ۳و )( ۱الزحمه اعضای موضوع بندهای )تعیین حق -۳تبصره 

ق شود، مطاببینی میکه به همین منظور در بودجه سالانه سازمان امور مالیاتی کشور پیشهای مورد رسیدگی از محل اعتباری پرونده

صورت متمرکز از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به الزحمه اعضا بهگردد. حقسازمان مذکور تهیه و ابلاغ میدستورالعملی است که توسط 

 .شودحساب اعضا پرداخت می
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عنوان اعضای هیأتهای حل را بهاین ماده ( ۳و )( ۱شده در اجرای بندهای )سازمان امور مالیاتی مکلف است نمایندگان معرفی -۰تبصره 

 .از آنها جهت شرکت در هیأتهای مزبور دعوت نمایداین ماده ( ۹الیاتی بپذیرد و با رعایت تبصره )اختلاف م

به این ماده ( ۳شده توسط رئیس کل دادگستری هر استان، مدیر کل مالیاتی استان و مراجع مذکور در بند )اسامی کلیه افراد معرفی -۹تبصره 

الاجراءشدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی ماه پس از لازمورت متمرکز و حداکثر ظرف سهای که به صها در سامانهتفکیک شهرستان

برای هر پرونده در مواردی که در شهرستان مورد نظر بیشتر ( ۳و )( ۱، )(۰گردد. انتخاب افراد موضوع بندهای )شود، درج میکشور ایجاد می

شود. این سامانه مستقیماً زیر نظر رئیس کل سازمان امور توسط سامانه مزبور انجام می از یک نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفی

 .گرددمالیاتی، مدیریت می

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیأت به نحو مقتضی زمینه دسترسی اعضای هیأت  -۰تبصره 

 .ت مربوط به مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم نمایدحل اختلاف مالیاتی را برابر مقررا

از  سالدر صورتی که بیشتر از سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در یکاین ماده ( ۳و )( ۱هریک از افراد مذکور در بندهای ) -۳تبصره 

استان و مرجع مربوط، حسب مورد، موظف  شود و رئیس کل دادگستری هرحضور در جلسات هیأت خودداری نمایند، حکم آنان لغو می

 .روز کاری فرد جایگزین را معرفی نمایداست ظرف ده

طرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت مؤثر، سازمان امور مالیاتی مکلف است به منظور اجرای عدالت و اصل استقلال و بی -۵تبصره 

قل، تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رئیس کل سازمان صورت مستساختار اداره هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را به

 .شودایجاد نماید. واحدهای دادرسی مالیاتی در هر استان مستقل از اداره کل مالیاتی استان تشکیل می

این ماده ، ارائه هرگونه لایحه به ( ۳پس از استقرار سامانه مؤدیان، ثبت اعتراض توسط مؤدی، انتخاب یکی از مراجع موضوع بند ) -۵تبصره 

 هیأتهای حل اختلاف، مشاهده اسناد، مدارک و اطلاعات موردنیاز، ابلاغ تاریخ تشکیل جلسات هیأت، اطلاع از نتایج دادرسی و هرگونه اطلاع

 .شوددیگر در خصوص پرونده دادرسی مالیاتی از طریق سامانه مذکور انجام می

اتی کشور مکلف است زمینه دسترسی کامل مؤدی و یا نماینده قانونی وی به مفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل سازمان امور مالی -۰۱تبصره 

 .یک هفته قبل از تشکیل هیأت فراهم نماید

 «.ممنوع استموضوع این ماده ( ۳و )( ۱عضویت همزمان در فهرست نمایندگان بندهای ) -۰۰تبصره 

 :یابدشود و به این قانون تسری میهای مستقیم میقانون مالیات( ۱۹۰)ه متن زیر جایگزین ماد -۹۰ماده 
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توانند ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی می -۱۹۰ماده »

عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را دلایل کافی به شورای عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام

 «.درخواست کنند

ضای نظر اکثریت اع»به عبارت « نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی»های مستقیم عبارت قانون مالیات( ۱۹۹)ماده ( ۳در بند ) -۹۱ماده 

 .یابدتغییر می« این قانون( ۱۹۵)عالی مالیاتی موضوع ماده هیأت عمومی شورای

 :شودهای مستقیم الحاق میقانون مالیات( ۱۹۵)تبصره ذیل به ماده  -۹۳ماده 

در مواردی که نسبت به موارد مشابه آرای متفاوتی توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صادر شده باشد نیز جاری حکم این ماده  -تبصره»

 «.است

« اتیدادستانی انتظامی مالی»جایگزین عبارت « سازمان امور مالیاتی کشور»های مستقیم عبارت قانون مالیات( ۱۳۰)ماده ( ۱در تبصره ) -۹۰ماده 

 .یابدبه این قانون تسری می(( ۱۰۳)های مستقیم )به استثنای ماده گردد. حکم این تبصره و احکام فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتمی

 :گرددالاجراءشدن این قانون، احکام مربوط به مالیات و عوارض در قوانین زیر نسخ میاز تاریخ لازم -۹۹ماده 

قانون مذکور نسبت به جامعه ( ۱۵)با اصلاحات و الحاقات بعدی )به استثنای حکم ماده  ۰۳۵۳/۱/۰۳قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  -۰

آن قانون نسبت به عوارض موضوع بند ( ۳۵)ماده ( ۰و تبصره های ذیل آن و تبصره )قانون مذکور ( ۹۱)مشاوران رسمی مالیاتی ایران، ماده 

 (این قانون( ۳۵)ماده ( ۱)

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ( ۵۰)و ماده ( ۳۳)و ماده ( ۳۳)ماده « ر»و بند ( ۰)ماده « ب»بند  -۱

 ۰۳۵۰/۹۱/۰۰اسلامی ایران مصوب 

 ۰۳۵۳/۰۱/۰مصوب ( ۱قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )( ۰۵)ماده  -۳

 در خصوص مالیات بر ارزش افزوده ۰۳۵۰/۱/۰پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب قانون رفع موانع تولید رقابت( ۳۰)احکام ماده  -۰

 ۰۳۵۱/۰/۰۱ح نظام صنفی کشور مصوب قانون اصلا( ۰۳و )( ۰۵مواد ) -۹

 :اجرای احکام این قانون نافی اجرای احکام و مقررات ذیل نیست -۹۰ماده 



34 
 

با اصلاحات و الحاقات  ۰۳۵۰/۹۱/۰۰قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب  -۰

 (قانون مذکور( ۵۰)و ماده ( ۳۳)، ماده (۳۳)ماده « ر»، بند (۰)ماده « ب»این قانون، بند ( ۹۹)بعدی؛ )به استثنای موارد منسوخ در ماده 

 با اصلاحات و الحاقات بعدی ۰۳۰۰/۰۱/۳های مستقیم مصوب قانون مالیات -۱

 با اصلاحات و الحاقات بعدی ۰۳۳۳/۰/۰۱قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب  -۳

قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ( ۰۱)آزادراهها، عوارض موضوع ماده عوارض  -۰

 با اصلاحات و الحاقات بعدی ۰۳۳۰/۰۱/۱۱

با اصلاحات و  ۰۳۳۱/۵/۰۰های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و اتاق تعاون مصوب های اتاققانون نحوه تأمین هزینه -۹

 الحاقات بعدی

با اصلاحات و الحاقات  ۰۳۳۳/۰۱/۱۵مصوب  معین موارد در آن مصرف و دولت درآمدهای از برخی وصول قانون( ۵۳و )( ۰۳مواد )- ۰

 بعدی

« د»اصلاحات و الحاقات بعدی؛ )به استثنای تعریف حقوق ورودی و سایر وجوه موضوع بند با  ۰۳۵۱/۵/۱۱قانون امور گمرکی مصوب  -۳

 ((۰)ماده 

با اصلاحات و  ۰۳۵۳/۰۱/۰مصوب ( ۱) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون( ۳۱و )( ۹۵، )(۰۹مواد )- ۵

 الحاقات بعدی

با اصلاحات و  ۰۳۵۰/۹۰/۰۱مصوب  کشور توسعه هایبرنامه دائمی احکام قانون( ۰۵)ماده ( ۳و بند )( ۳۱)ماده « ب»و « الف»بندهای - ۵

 الحاقات بعدی

 ۰۳۵۰/۱/۰پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب قانون رفع موانع تولید رقابت( ۱۵)ماده « الف»بند ( ۹تبصره ) -۰۱

 قانون اساسی( ۰۰های کلی اصل چهل و چهارم )منظور تسهیل اجرای سیاستقانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به( ۳)ماده  -۰۰

 ۰۳۵۵/۵/۱۹مصوب 

 ۰۳۵۳/۱/۰۹قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب  -۰۱

 .الاجراء استجمهور لازمماه پس از ابلاغ به رئیساین قانون شش -۹۳ماده 

شود ی تمدید میبا اصلاحات و الحاقات بعد ۰۳۵۳/ ۱/۰۳الاجراءشدن این قانون، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب تا تاریخ لازم -تبصره 

 الاجراء است.لازمو 

https://shenasname.ir/laws/tanzim/987-v73
https://shenasname.ir/laws/tanzim/987-v73
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/3670-ahkamdaemi
https://shenasname.ir/laws/3670-ahkamdaemi
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 ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورایو یکصد تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم خردادقانون فوق مشتمل بر پنجاه و هفت ماده 

 .به تأیید شورای نگهبان رسید ۰۰۱۱/۳/۰۱اسلامی تصویب شد و در تاریخ 

 قالیبافمحمدباقر  -رئیس مجلس شورای اسلامی

 


