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 های مستقیمقانون مالیات

 ۴۹۳۱ ماه بهمن ۴۱

 (۴۹۳۱/۹/۱۳با آخرین اصلاحات تا تاریخ  ۴۹۱۱/۴۱/۳۹قانون مالیات های مستقیم )مصوب 

 های مستقیمقانون مالیات

 باب اول: اشخاص مشمول مالیات

 :باشنداشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می -۴ماده 

 یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دومکلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی  -۴

 .نمایدهر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می -۱

 .کندهر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران تحصیل می -۹

 .نمایدهر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می -۱

نماید و همچنین نسبت به درآمدهائی که اعم از حقیقی و یا حقوقی( نسبت به درآمدهائی که در ایران تحصیل میهر شخص غیرایرانی ) -۵

ق نمایش که بعنوان بها یا حهای سینمائی )های فنی و یا واگذاری فیلمود و یا دادن تعلیمات و کمکواگذاری امتیازات یا سایر حقوق خبابت 

 .کنددیگر عاید آنها میگردد( از ایران تحصیل می یا هر عنوان

 :های موضوع این قانون نیستنداشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات -۱ماده 

 ها و موسسات دولتی؛وزارتخانه -۴

 .شوددستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می -۱

 .هاها و دهیاریشهرداری -۹

ق گرفته ها تعلالاجراءشدن این قانون به دهیاریهایی که قبل از لازمباشد. مالیاتهای کشور میاعمال این ماده از زمان تأسیس دهیاری -تبصره

 (۴۹۳۱/۹/۱۳)اصلاحی  شود.و اخذ شده است، مشمول معافیت این قانون نمی
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 بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری -۱

های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسهشرکت -۴تبصره 

های مقرر در این قانون، حسب مورد، های مزبور از معافیتاین ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت مشمول حکم آنها

 .نیست

 های تولیدیهای صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتدرآمدهای حاصل از فعالیت -۱تبصره 

شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می اشخاص موضوع این ماده،برای

 .مشمول مالیات خواهد بوداین قانون( ۴۳۵)

ود. ب مسؤولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند

 .این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسؤولیت تضامنی خواهند داشتدر غیر

 مالیات بر دارایی -باب دوم

 مالیات بر ارث -فصل چهارم

 :یابد، به شرح زیر مشمول مالیات استهایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال میاموال و دارایی -۴۱ماده 

این ماده و سودهای متعلق به آنها و ( ۱استثنای موارد مندرج در بند )های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار بهنسبت به سپرده -۴

 (% ۹الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد ) همچنین سود سهام و سهم

مکرر( این  ۴۱۹و ماده )( ۴۱۹ماده )( ۴برابر نرخهای مذکور در تبصره )( ۴/ ۵الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم ) و سهم نسبت به سهام -۱

 قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

ارزش روز در ( % ۴۳درصد ) ، به نرخ دهالامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است نسبت به حق -۹

 تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث

بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در ( % ۱نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد ) -۱

 . تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا ( ۵۳برابر نرخهای مذکور در ماده )( ۴/ ۵و نیم ) ذاری محل یکنسبت به املاک و حق واگ -۵

 . به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
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ه ت پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت بهای متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده اسنسبت به اموال و دارایی -۱

ارزش ما ترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور ( % ۴۳درصد )ها پرداخت شده است به نرخ ده دولت محل وقوع اموال و دارایی

 . تقال یا تحویل به نام وراثمحل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز ان

اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای ( ۴۹۳۵/ ۴/ ۴الاجراء شدن این قانون ) محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم -۴تبصره 

 .آنها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود

مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهای مذکور در های مذکور در این ماده نرخ -۱تبصره 

 .این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد

های متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی -۹تبصره 

 .اول خواهد بود طبقه

این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، ( ۵و )( ۱، )(۱در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای ) -۱تبصره 

 .علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود

ره به شرط تملیک با بانکها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش حقوق ناشی از عقود اجا -۵تبصره 

 .معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد

 :وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم میشوند -۴۱ماده 

 .ن، شوهر، اولاد، و اولاد اولادوراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، ز -۴

 .وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها -۱

 .وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها -۹

 ورت بلاعوض در اختیار اشخاصاموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا به ص -۱۴ماده 

این قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده ( ۱موضوع ماده )

ربوط در ماده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیفهای م

 .این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود( ۴۱)

 :اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است -۱۱ماده 
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انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس -۴

های انواع بیمه گزار و یا کارفرما از قبیلهای اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمهبیمهاستحقاقی استفاده نشده و مرخصی

 .گرددجا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک

و  ۴۹۱۱قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه ( ۵۴و ماده ) ۴۹۱۳قرار داد وین مورخ فروردین  ۹۳ماده  ۱اموال منقول متعلق به مشمولین بند  -۱

 .متقابلبا رعایت شرایط مقرر در قرار داد مزبور با شرط معامله ۴۹۵۹اسفندماه قرارداد وین مورخ( ۹۱ماده )( ۱بند )

ها و این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمان( ۱های مذکور در ماده )ها و مؤسسهاموالی که برای سازمان -۹

 .مذکورهایموسسه

 البیت محل سکونت متوفیاثاث -۱

 .وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود -۱۵ماده 

ررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی احراز شهادت برای استفاده از مق

 .باشدمورد می حسب

در حدود  های کفن و دفنوراث متوفی )منفرداً یا مجتمعاً( یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه -۱۱ماده 

این قانون، ظرف مدت ( ۴۱عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده ) عرف و

بق فرم ها طای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهییک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه

 :شود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نمایدازمان امور مالیاتی کشور تهیه مینمونه مخصوصی که از طرف س

 شده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفیرونوشت یا تصویر گواهی  -۴

 .مالی استشده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق رونوشت یا تصویر گواهی  -۱

 .شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد رونوشت یا تصویر گواهی -۹

 نامهشده وکالتنامه یا قیمدر صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی  -۱

 ربطرونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی -۵

 :تی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کنداداره امور مالیا
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اموال و  و دفن باشد، در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن -الف

های پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به ون نخواهد شد و مالیاتاین قان( ۴۱های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده )دارایی

 .کننده مسترد خواهد شدپرداخت

و دفن باشد، در این صورت های کفن در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه -ب

این قانون کسر و مازاد ماترک ( ۴۱ماده )( ۵و )( ۱، )(۹، )(۱، )(۴های موضوع بندهای )اموال و داراییموارد مزبور به ترتیب از ارزش روز 

این قانون با ارائه اسناد و ( ۴۱های پرداختی موضوع ماده )حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات

 .د خواهد شدکننده مستر مدارک مثبته به پرداخت

در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای )الف( و )ب( مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم  -ج

این ( ۴۱مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده )

 .ربط صادر نمایدعنوان مراجع ذیقانون به

در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیتدار قرار  -۴تبصره 

 .گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود

ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایینامه اجرائی این ماده درمورد نحوه آیین -۱تبصره 

 .رسدتصویب هیأت وزیران می شود و بهتهیه می

مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال  -۹۹ماده 

اعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیرمنقول واقع در کشور محل مأموریت خود با تعیین مشخصات و ارزش آنها از طریق اطلکلیه 

 .وزارت امورخارجه به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نمایند

های امور اقتصادی و دارائی و امورخارجه تهیه و نهماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانامه اجرائی این ماده ظرف ششآئین -تبصره

 .بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید

های متوفی را به وراث یا اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی -۹۱ماده 

 :های مزبور انجام دهندراجع به اموال و دارایی له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتیموصی

و اعتباری، شرکتها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که  ها و سایر مؤسسات مالیبانک -۴

 .وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند

 .نمایندله ثبت میو املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی ادارات ثبت اسناد -۱
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 .های متوفی را ثبت نمایندنامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و داراییخواهند تقسیمدفاتر اسناد رسمی موقعی که می -۹

 .باشدالشرکه میهایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهمشرکت -۱

 گذاری و سایر نهادهای مالیهای سرمایههای کارگزاری، صندوقشرکت -۵

 های ادارات ثبت اسناد و املاک کشورهای دادگستری و صندوقصندوق -۱

این ( ۱ماده )( ۱و )( ۴این ماده و اشخاص موضوع بندهای )( ۱و )( ۱استثنای اشخاص موضوع بندهای )اشخاص مذکور در بندهای یادشده )به

( در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسؤولیت تضامنی دارند، قانون

میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانکها، شرکتها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در ای بهمشمول جریمه

 .مسؤولیت تضامنی خواهند داشتتخلف نیز 

محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار 

این ( ۱ه )ماد( ۱و )( ۴های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای )های دادگستری، صندوقو محجورین، صندوق

های متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی

 .یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند

ص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات کارکنان مقصر کلیه اشخا

وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان  اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر خسارت

 .ربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری استقضائی ذیموجب حکم مراجع امور مالیاتی کشور به

این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل ( ۴۱ماده )( ۴تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند )سازمان امور مالیاتی کشور می -۴تبصره 

ات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالی

الغ نفعان دیگر و مبنفعان دیگر پرداخت نمایند در این صورت اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذیمابقی آن را به وراث یا ذی

 .اعلام کنندپرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور 

 تصویبپیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون بهنامه اجرائی این ماده بهآیین -۱تبصره 

 .وزیران خواهد رسیدهیأت

قانون و در صورتی که به این ( ۴۱شود به نرخ مذکور در ماده )موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل میاموالی که به -۹۱ماده 

 .این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی خواهد بود( ۱۱ماده )( ۹غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند )
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 یدر مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنا

 .این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود( ۱۱ماده )( ۹اشخاص مذکور در بند )

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

د وصیت، وصی، مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مور -۹۳ماده 

شود حاوی مشخصات ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میای روی نمونهعقد یا فوت موصی حسب مورد اظهارنامه وقوع

 ر تسلیم و رسید دریافت دارند مالیاتمورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به حوزه مالیاتی صلاحیتدا و ارزش مال

 . متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند

این قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر ( ۱۱ماده )( ۹در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند ) -تبصره

یا متولی، یا حبس و نذر کننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و درآمد اتفاقی باشد واقف 

شود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه مینفع را روی نمونه مشخصات ذی

 .صلاحیتدار تسلیم کنند و رسید دریافت دارندعقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی 

 حق تمبر -فصل پنجم

 .شودریال حق تمبر اخذ می( ۱۳۳شود در موقع چاپ دویست )ها چاپ میاز هر برگ چک که از طرف بانک -۱۱ماده 

 .از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ میشود -۱۵ماده 

 .برات –

 .سفته( و نظایر آنهاطلب )فته –

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

 به استثنای اوراق مذکور در موادشود )از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می -۱۱ماده 

التجاره التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مالاین قانون( و اسناد کاشف و از حقوق مالکیت نسبت به مال۱۱و  ۱۵

های حمل و ریال حق تمبر دریافت خواهد شد.مؤسسه( ۴۳۳۳ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار )( ۵۳۳۳نج هزار )

 اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافیل تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایرنقل مسؤو

 اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند

 :شوداز اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می -تبصره
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شوند، بابت صدور کارت معافیت ت معافیت هریک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف میاز کار -۴

 .ریال( ۴۳۳۳۳ده هزار )مذکور، مبلغ

 .ریال( ۳۳۳۳۵المللی مبلغ پنجاه هزار )از هرگونه گواهینامه رانندگی بین -۱

ر شود مبلغ دویست هزاشماره گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور میاز هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از  -۹

 .ریال( ۱۳۳۳۳۳)

 .ریال( ۴ ۳۳۳از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار ) -۱

 .ریال( ۴۳۳۳یک هزار )آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ از کارنامه و گواهینامه دانش -۵

 .ریال( ۴۳۳۳۳از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار ) -۱

 .ریال( ۱۳۳۳۳های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار )از گواهی ارزش تحصیلی دوره -۱

 .ریال( ۵۳۳۳۳ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار )فنی و حرفه هایاز گواهی ارزش تحصیلی دوره -۱

 .ریال( ۱۳۳۳۳از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار ) -۳

 .ریال( ۴۳۳۳۳۳از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار ) -۴۳

سب و های کاز جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه -۴۴

 .ریال( ۵۳۳۳۳ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار )( ۴۳۳۳۳۳صدور مبلغ یکصد هزار )کار، بابت

در صورتی  شودها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد میها به شرح زیر که بین بانکاز کلیه قراردادها و اسناد مشابه آن -۱۱ماده 

 .شودریال حق تمبر اخذ می( ۴۳۳۳۳دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود معادل ده هزار )که در

 .برگ قبول شرایط عمومی حسابجاری -۴

یز اوراق و فرمهای تعهدآوری که بانکها بنامهای مختلف در موقع انجام معاملات به قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و ن -۱

 .امضای مشتریان خود میرسانند
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 .گذاریهای سرمایهقراردادهای انواع سپرده -۹

 .نمایند های بانکی که در دفتر بانک تنظیم میشود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار میوکالتنامه -۱

 ور در اینگیرند و به امور مذکقراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد میشود و طرفین تعهدات و مسوولیتهائی را به عهده می -۵

 .ماده مرتبط میشود

 .های صادره از طرف بانکهاضمانت نامه -۱

 .نامه صادر گرددتقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت  -۱

تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی  -۱

 .گشایش یابد

هام یا سهم اسمی سهای تعاونی براساس ارزش سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت -۱۱ماده 

 .شودریال محسوب می( ۴۳۳ریال هم صد )( ۴۳۳قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد )الشرکه به 

ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از الشرکه شرکتحق تمبر سهام و سهم -تبصره

لاً سرمایه خود هایی که قبها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکتیش سرمایه در اداره ثبت شرکتافزاتاریخ ثبت

 .میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بوداند تارا کاهش داده

این قانون در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر  ۱۱و  ۱۱و  ۱۱و  ۱۵در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد  -۱۳ماده 

را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف مقرر 

ا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه مؤسسات یا از هر نوع امضاء اعم از ظهرنویسی یا معامله یمیشود باید قبل 

 .نمایند متضامنا مسوول پرداخت حقوق مقرر خواهند بودمذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه میاشخاصیکه در ایران اسناد 

اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است سفته و برات و بارنامه و  -۵۳ماده 

بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند در مواردی که مقتضی بداند بجای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور 

 .اکتفا نماید قبض مالیات

 .ر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شددر صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه ب -۵۴ماده 

 باب سوم: مالیات بر درآمد
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 املاک درآمد بر مالیات -اول فصل

ن های مقرر در ایدرآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت -۵۱ماده 

 .باشداملاک میمشمول مالیات بر درآمد قانون

الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی پس از کسر بیست و درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میگردد عبارتست از کل مال -۵۹ماده 

 .ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجارهدرصد بابت هزینهپنج 

 .ک مورد وقف یا حبس براساس این ماده محاسبه خواهد شددرآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املا

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

 .التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجارههر گاه موجر مالک نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از مابه

سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی درصورتیکه مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد های حکم این ماده در مورد خانه

 .بود

د مگر شومحل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی -۴تبصره 

شود. در صورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد اجاره پرداخت میموجب اسناد و مدارک ثابت گردد که این که به

برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این مزبور باشد یک واحد

 .بخش خارج خواهد بود

 .شودمی گیرد غیر اجاری تلقیاین قانون قرار می ۱ها و مؤسسات موضوع ماده املاکی که مجاناً در اختیار سازمان -۱تبصره 

 .شوداز نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک، هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می -۹تبصره 

اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک شود درآمد ناشی از اجاره در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می -۱تبصره 

 .شودو مشمول مالیات این فصل میمحسوب

مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره بنفع موجر ایجاد میشود براساس ارزش معاملاتی روز تحویل  -۵تبصره 

 .ه سال تحویل محسوب میگرددمستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجار
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 هائی که به موجب قانون یا قرارداد بعهده مالک است و از طرف مستأجر انجام میشود و همچنین مخارجی که به موجبهزینه -۱تبصره 

الاجاره عنوان مالقرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفاً به عهده مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به 

 .بهای سال انجام هزینه اضافه میشودجمع اجاره غیرنقدی به

در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلا یا جزئاً به اجاره واگذار نماید مبلغ اجاره پرداختی بابت  -۱تبصره 

 .اد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بودالاجاره دریافتی کسر و مازبه نسبت مورد اجاره از مال عرصه

در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجازه بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود در مدتی که  -۱تبصره 

یع در اختیار بایع شرطی است اجاری تلقی باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبسکونت انتقال دهنده می محل

 .بموجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت میشودنمیشود مگر اینکه 

ود، نهادهای شها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین میوزارتخانه -۳تبصره 

یها و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را از اسلامی، شهردارانقلاب

 .اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به مؤجر تسلیم نمایندکنند کسر و ظرف ده روز به پرداخت میهایی کهالاجارهمال

به شرکتهای سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد  واحدهای مسکونی متعلق -۴۳تبصره 

شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار باشد در مدت مذکور اجاری تلقی نمیکه در تصرف خریدار میگردد مادامواگذار می

 .این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد( ۵۳موضوع ماده )طعیخواهد شد مشروط براینکه مالیات نقل و انتقال ق

های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و مالکان مجتمع -۴۴تبصره 

باشد در غیر این ر درآمد املاک اجاری معاف میمالیات ب( ٪۴۳۳شوند در طول مدت اجاره از صد درصد )ساخته شده یا میشهرسازی

ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط صورت درآمد هر شخص

 .باشدمفید از مالیات بر در آمد ناشی از اجاره املاک معاف میتا مجموع دویست مترمربع زیربنای

، مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم ۴۹۱۱از ابتدای سال  -۱تبصره 

 .این قانون برای محدوده شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعیین خواهد شد( ۱۱ماده )املاک موضوع

گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته سمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار میدرآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از ر -۵۱ماده

ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام ( % ۱۳باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد )

مکرر( این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه  ۵۱رد ماده )شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مو

 .تعیین خواهدشد
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این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول ( ۵۹ماده )( ۳در صورتی که مستأجر جزء مشمولان تبصره ) -۴تبصره

 .مالیات اجاره خواهد بود

اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار  چنانچه بر اساس -۱تبصره

التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل  گرفته است، مالیات ما به

 .اختلاف موضوع این قانون خواهد بود

شده مورد اعتراض مؤدی  شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین -۹تبصره

 .رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود باشد، در این صورت پرونده قابل

واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور  -مکرر ۵۱ماده

شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر شناسایی می« واحد خالی»عنوان  مکرر این قانون( به ۴۱۳ماده  ۱)موضوع تبصره 

 :هند شداجاره به شرح زیر خوا

 معادل یک دوم مالیات متعلقه -سال دوم

 معادل مالیات متعلقه -سال سوم

 برابر مالیات متعلقه( ۴/ ۵و نیم ) معادل یک -سال چهارم و به بعد

ز اهر گاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آنرا به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا  -۵۵ماده 

جب ای که بموالاجارهگذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مالسازمانی که کارفرما در اختیار او میخانه 

تی اره دریافالاجپردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم میگردد از کل مالقرارداد میسند رسمی یا 

 .او کسر خواهد شد

این قانون از درآمد ( ۱۱ماده )در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع -۵۱ماده 

ه اظهارنامباید باشد. مشمولان این مادهمشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می

د که هیچ نماینای که از سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلاممخصوصی طبق نمونه

مؤدی  گونه درآمد دیگری ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت

دارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مؤدی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد ارسال

 .های بانکی درآمد تلقی نخواهد شدحکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوائز و سود ناشی از سپردهشد. در اجرای

 .حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود -۴تبصره 
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در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه مؤدی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول  -۱تبصره 

 .باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بوداجاره املاک که با سایر درآمدهای مؤدی بالغ بر مبلغ فوق مالیات

و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه ( ٪۵نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد) -۵۳ماده 

 .باشدعین یا صاحبان حق مشمول مالیات می در تاریخ انتقال از طرف مالکان( ٪۱مالک یا صاحب حق و به نرخ دودرصد )دریافتی

 .بودچنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد -۴تبصره 

 .یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محلحق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل  -۱تبصره 

شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل در محاسبه مالیات در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی -۱۴ماده 

بار رین محل مشابه مناط اعتعمل خواهد بود و به طور کلی برای املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیکتملاک

 .باشدمی

 نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام میشود باستثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول -۱۹ماده 

ن، هر دو ملک باشند هر یک از مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضی

 .ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود متعاملین به

باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می -۱۱ماده

 .میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند( % ۱ل اول معادل دو درصد )قانون را در سا

میانگین قیمتهای ( % ۱۳درصد ) یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیستمیزان دو واحد درصد افزایش میاین شاخص هر سال به 

 .روز املاک برسد

الح )اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره( و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن قیمت ساختمان با توجه به مص -الف

 .خدماتی و غیره( و نوع مالکیت)مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، 

 ، اداری و کشاورزیقیمت اراضی باتوجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی -ب

های راه و شهرسازی و جهاد این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه

 ه وکشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، را

ر شود. کمیسیون مذکور هشهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می

 .کندبار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می سال یک
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تقسیمات کشوری( نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه )براساس 

کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار کمیسیون شرکت می

 .کندمربوط در کمیسیون شرکت می

شور و در سایر شهرها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی ک

مات یابد و تصمیشود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت میمحل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می

د بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مور

 .مالیاتی است

معاملاتی  الاجراء و تا تعیین ارزششده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم ارزش معاملاتی تعیین

 .جدید معتبر است

توانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد سازمان مزبور می سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه -۴تبصره

 :زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند

 .برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است -۴

الیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور م برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین -۱

 .وجود آمده باشد نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به

تعیین ارزش  تاالاجراء و ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم

 .معاملاتی جدید معتبر است

در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در  -۱تبصره

ون ه توسط کمیسیشد مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین

صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین  تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی

 .کند

گیرد، در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می -۹تبصره

باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می

ه رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد کربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط میه ذیاقتصادی و دارایی و دستگا

 .ربط افزایش نیافته باشدمأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی
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و مقررات اصلاحات ارضی بعمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای مسکونی از  نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین -۱۵ماده 

 .شرکتهای تعاونی مسکن به اعضاء آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بودطرف 

ه اجرای ه وسیلدر صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداریها یا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک ب -۱۱ماده 

این قانون بهای مذکور در ( ۵۳باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده )شود سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده میثبت و یا

 بجای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفتسند

مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش  فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم -۱۱ماده 

 .از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بودماه بعد

لیک میشود از پرداخت مالیات و اصلاحات بعدی آن به دولت تم ۴۹۱۳قانون ثبت مصوب مرداد ماه  ۹۱املاکی که در اجرای ماده  -۱۱ماده 

 .انتقال قطعی معاف است نقل و

اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و  -۱۳ماده 

 احداث و حداکثر در مدت یکسال از تاریخ انقضاینمایند های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی تعیین میقیمتهائی که وزارتخانه

اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین میشود منتقل گردد از پرداخت مالیات مهلت 

 .باشدقطعی املاک معاف میبر نقل و انتقال 

ها بابت عین یا حقوق راجع به های دولتی و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهر گونه مال و یا وجوهی که از طرف وزارتخانه -۱۳ماده 

و نفت  کشی آبآهن، خیابان، معابر، لولهایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راهاملاک و اراضی برای

وع شود از مالیات نقل و انتقال موضگیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته مییمالک یا صاحب حق تعلق مو گاز، حفر نهر و نظایر آنها به

 .این فصل معاف خواهد بود

بت به رسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی کشور نساملاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می

درصد مالیات مربوط به درآمد موضوع  ۵۳ماند نسبت به و در سایر موارد که در دست اشخاص باقی می مالیات نقل و انتقال قطعی متعلقکل

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

محلات قدیمی و بافتهای فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان  بهسازی و بازسازیتملک املاک یا حقوق واقع در محدوده طرحهای نوسازی، 

 .گیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف استحق تعلق می

 هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار،قیمت اعیانی احداث شده وسیلهزمین -۱۴ماده 

دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاحخ

 .ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد
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اتی مربوط مکلف است بنا به درخواست در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مؤدی معامله انجام نشود اداره امور مالی -۱۱ماده 

دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به مؤدی و تأیید

استرداد مالیاتهای مربوط به حق  از محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در موردمعامله انجام نشده را

 .خواهد بودواگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری

در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق  -۱۱ماده 

باشد، همچنین و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل می نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقلخود 

حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات در مورد درآمد 

 .فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب میگرددمربوط خواهد بود و در موارد 

از نظر مالیاتی مستأجرین املاک اوقافی اعم از اینکه اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این  -۱۵ماده 

 .فصل خواهند بود

 .در محاسبه مالیات اینگونه مودیان تاریخ اجاره بجای تاریخ تملک منظور خواهد شد -۴تبصره 

 .این قانون نخواهد بود ۵۹ماده  ۱دی که ملک توسط مستأجر واگذار میشود مانع اجرای تبصره حکم این ماده در موار -۱تبصره 

باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر ( ۱۱یا )( ۵۳این قانون حسب مورد مشمول مواد )( ۵۱در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده ) -۱۱ماده

 .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 درآمد موضوع  -۱۱ماده

 .فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود

الحساب  نون مشمول مالیات علیاین قا( ۵۳های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده )اولین نقل و انتقال ساختمان -۴تبصره

به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق ( % ۴۳درصد ) به نرخ ده

 .شودمقررات مربوط تعیین می

آن است که بیش از سه سال از شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به  -۱تبصره

 .تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد

ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی شهرداری -۹تبصره

 .گردد، گزارش کنندلیاتی کشور تعیین میربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مابه اداره امور مالیاتی ذی
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 .شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است -۱تبصره

ور الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت ام نامه اجرائی این ماده در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علیآیین -۵تبصره

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

 های مستقیم اینجا کلیک کنیداصلاحی قانون مالیات( ۱۱نامه اجرایی ماده )برای مشاهده آیین

این  ۱۱تا  ۵۹مواد  این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن ۵۱در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده  -۱۱ماده 

 .مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت ۵۳دریافتی مالک به نرخهای مذکور در ماده قانون ذکر شده است

سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در ای که از طرف مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه -۱۳ماده 

این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر  ۱۱نظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع ماده آنها قرار گیرد تدسترس

آخر تیر ماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات واگذاری موارد تا

 .پرداخت نمایند

گیرد مؤدی مکلف است قبل از انجام معامله این قانون به موجب اسناد رسمی انجام می ۵۱در مواردی که معاملات موضوع ماده  -۴تبصره 

این قانون را به تفکیک به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام دارد  ۴۱۱های مندرج در ماده دریافتی و یا درآمد موضوع هر یک از مالیاتمیزان

 .باشدمواردی که موجر تغییر ننموده به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این ماده میه استثنایاین اعلام ب

گیرد انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی در مواردی که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی -۱تبصره 

 .یاتی محل وقوع ملک اطلاع دهدتاریخ انجام معامله کتباً به اداره امور مالروز از

 مالیات بر درآمد کشاورزی -فصل دوم

های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و درآمد حاصل از کلیه فعالیت -۱۴ماده 

عات دولت مکلف است مطالباشد.معاف میپرداخت مالیاتاز هر قبیل و نخیلات از ماهیگیری، نوغانداری، احیاءمراتع و جنگلها، باغات اشجار

معمول و  داشته باشدهای مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورتهای کشاورزی و آن رشته از فعالیتهای لازم را در زمینه کلیه فعالیتو بررسی

ایران و به مجلس شورای اسلامی تقدیم ی اسلامیلایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهور

 نماید

 مالیات بر درآمد حقوق -فصل سوم

اعم از حقیقی یا حقوقی( در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران درآمد که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر ) -۱۱ماده 

 .کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق استل میحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیبر
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از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران( از منابع ایرانی درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور ) -تبصره

 .باشدشخص میشود مشمول مالیات بر درآمد حقوق میعاید 

مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی( و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا از حقوق ) درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است -۱۹ماده 

 .غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون

 :شوددرآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می -تبصره

باستثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده درصد حقوق و مزایای مستمری نقدی ) ۱۳ون اثاثیه درصد و بد ۱۵مسکن با اثاثیه معادل  -الف

 .این قانون( در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود۳۴

 باستثنای مزایای نقدی معاف)درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی  ۵درصد و بدون راننده معادل  ۴۳اتومبیل اختصاصی با راننده معادل  -ب

 .این قانون( در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود ۳۴موضوع ماده 

 .کننده حقوقسایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت -ج

 .شودچند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا -۱۱ماده

این قانون و تا هفت برابر آن مشمول ( ۱۱نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده ) -۱۵ماده

 .است( % ۱۳درصد ) و نسبت به مازاد آن بیست( % ۴۳درصد ) مالیات سالانه ده

این قانون محاسبه و ( ۱۵پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ) -۱۱ماده 

کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافتکسر و

 .تغییرات را صورت دهند های بعد فقطماه

کنندگان آید، پرداختکننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل میهایی که از طرف غیر از پرداختدر مورد پرداخت -۴تبصره

، به نرخ این قانون( ۱۱جز معافیت موضوع ماده)های قانونی مربوط به حقوق بهمکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت

کنندگان و میزان آن به اداره امور محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت( %۴۳مقطوع ده درصد)

 (های متعلق خواهند بود. )الحاقیکنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه مالیاتی محل، پرداخت

ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی شگاههای دانپرداخت -۱تبصره

های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز وزارتخانه

وع به التدریس مشمول مالیات مقطی اعم از کارکنان و غیرکارکنان خود در قالب حقباشند، به اشخاص حقیقالذکر میرسمی از وزارتین فوق
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با رعایت ( %۵درصد )التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنجو حـق( %۴۳درصد)نرخ ده

 (خواهد بود. )الحاقی( ۴) سایر احکام مقرر در تبصره

ضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیر ماه سال ا -۱۱ماده 

 .بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیردتا آخر آن سال با در خواست کتبی حقوقبعد

های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه ه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگیاداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف س

. در های جاری اقدام کندبدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولیپرداختی و نداشتن

 .ه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شدقطعی مالیاتی داشته باشد اضاف کننده بدهیصورتی که درخواست

د کنندگان حقوق مکلفندر مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت -۱۱ماده 

مور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیر روز از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره اظرف سی

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

ین قانون ق مقررات اصدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه به استثنای کسانی که طب -۱۳ماده 

باشند موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با پرداخت مالیات معاف میاز

 .اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی استکارفرمای

وعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در م -۳۳ماده 

به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی ذی صلاح مکلف است مالیات متعلق را مالیاتی

این ( ۱۱ن مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده )این قانو( ۴۵۱ماده )باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر درمی

 .قانون نیز جاری خواهد بود

 .درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است -۳۴ماده 

درآمد  العاده دول خارجی نسبت بههای نمایندگی فوقهای سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأترؤسا و اعضای مأموریت -۴

دریافتی از دولت متبوع خود بشرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأتهای نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی حقوق 

 .ایران نسبت به درآمد حقوق و دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلام ایران نباشندآن در

های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق ای مأموریترؤسا و اعض -۱

 .دول متبوع خود بشرط معامله متقابل دریافتی از
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کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمکهای بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول  -۹

 .ورالمللی مذکالمللی به ایران اعزام میشوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بینیا مؤسسات بینخارجی و 

ها و کنسولگریها و نمایندگیهای دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از کارمندان محلی سفارتخانه -۱

 .می ایران در صورتیکه دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند بشرط معامله متقابلجمهوری اسلادولت 

حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق - ۵

 .سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده

 .العاده مسافرت مربوط به شغلقهزینه سفر و فو -۱

های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه -۱

 .گیرداستفاده کارگران قرار میکارخانه که مورد

 .وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن -۳

 .این قانون( ۱۱عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده ) -۴۳

 .شودهای خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده مینامههای سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیینخانه -۴۴

یا بیمارستان  بگیر به پزشکان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا بوسیله حقوق وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکن -۴۱

 .اسناد و مدارک مثبته پرداخت کندباستناد 

 .این قانون( ۱۱مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ) -۴۹

ری اسلامی ایران اعم نظامی و انتظامی مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهو -۴۱

 .انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان

شور ریزی کمالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه( ٪۵۳درصد )پنجاه -۳۱ماده 

 .شودبخشوده می

 مالیات بر درآمد مشاغل -فصل چهارم
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درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون در ایران  -۳۹ماده 

 .باشدکند پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می تحصیل

های مضاربه در صورتی که عامل اعم از اختیاری یا قهری( و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیتهای مدنی )درآمد شرکت -تبصره

 .باشدیا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل میمضارب()

درآمدهای آنان که مشمول ات به اضافه سایردرآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدم -۳۱ماده 

 .اتاستهلاکهای قابل قبول وها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینهمالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه

 ط مربوط از جملهصاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضواب -۳۵ماده

ات، گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیاصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می

 .نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند

اری آنها اعم از ماشینی )مکانیزه( و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهدآیین

توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع 

 شود و بهتوسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می( ۴۹۳۵/ ۴/ ۴ن )الاجراء شدن این قانوربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم ذی

 .رسدتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می

یاتی باشند به استناد اظهارنامه مالدرآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می -۳۱ماده

تواند ربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور میمؤدی که با رعایت مقررات م

ه انتخاب و طور نمون شده و یا بههای مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخصهای تعییناظهارنامه

 .قرار دهدبرابر مقررات مورد رسیدگی 

که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه  در صورتی

وجب م شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق بهاظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب

روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به  کند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سیبرگ تشخیص مالیات اقدام می

انع از گیرد، این حکم مارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می

 .های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیستها و اعمال مجازاتریمهتعلق ج

 .این قانون در اجرای این ماده جاری است( ۱۹۳حکم موضوع تبصره ماده)
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ظام جامع نسازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به  -تبصره

ر د مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء

 .مجری خواهد بود ۴۹۱۳های مستقیم مصوب سال قانون مالیات( ۱۱۴و )( ۴۵۱، )(۴۵۹، )(۴۵۱، )(۳۱، )(۳۱نیامده است، مواد )

های بعدی آن که پیشنهاد آنها و اصلاحیه ۴۹۱۵های مستقیم مصوب اسفند ماه قانون مالیات ۱۱قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده  -۳۳ماده 

باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول تاریخ تصویب این قانون میقبل از

 .الذکر خواهند بودفوقمقررات قانون

های بعدی که پیشنهاد آنها از و اصلاحیه ۴۹۱۵قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه  ۱۱قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده  -تبصره

تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال  ۴۹۱۱/۴۱/۱۳لغایت  ۴۹۱۱/۴۱/۹تاریخ

 .نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود تابع ۴۹۱۱درآمد عملکرد منتهی به سال نرخ مالیات بر

های شغلی خود را در سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت -۴۳۳ماده 

تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی  ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم ونمونه هر محل جداگانه طبق

 .این قانون پرداخت نمایند ۴۹۴متعلق را به نرخ مذکور در ماده محل شغل خود تسلیم و مالیات 

ر ده ثتواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکسازمان امور مالیاتی کشور می -تبصره

این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه ( ۱۱برابر معافیت موضوع ماده )

صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی  اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به

 .شودفعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میبه 

 .شده در موعد مقرر نخواهد بود های مالیاتی تسلیمحکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه

های مستقیم با اصلاحات و قانون مالیات( ۴۳۳در متن تبصره ماده )” ده برابر“عبارت »کل کشور:  ۴۹۳۱قانون بودجه سال  ۱تبصره  بند ه

 «.شوداصلاح می” سی برابر“به عبارت  ۴۹۳۱و  ۴۹۳۱الحاقات بعدی آن برای عملکرد سالهای 

درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم  -۴۳۴ماده 

این قانون مشمول ( ۴۹۴های مذکور در ماده )این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ( ۱۱زان معافیت موضوع ماده )میاند تاکرده

 .به بعد جاری است ۴۹۱۱شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال مالیات خواهد بود.

اختیاری و قهری شرکاء حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت بطور مساوی بین  در مشارکتهای مدنی اعم از -۴تبصره 

باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکائی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت آنان تقسیم و

مقام قانون از گردد. در صورت فوت احد از شرکاء وراث وی به عنوان قائموج اعطاء میتلقی و معافیت مقرر به ز در حکم یک شریک
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مشارکت بشرح فوق استفاده نموده و این معافیت بطور مساوی بین تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر معافیت مالیاتی سهم متوفی در

 .خواهد شد

واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک  در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک -۱تبصره

 .شوداین قانون می( ۴۹۴معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده )

ب مضارب( مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحدر مضاربه عامل ) -۴۳۱ماده 

الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن این قانون کسر و به عنوان مالیات علی( ۴۳۴بدون رعایت معافیت ماده )سرمایه را

 .ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نمایدرا به اداره امور مالیاتی 

 .از عامل یا مضارب ساقط استدر صورتیکه صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه  -تبصره

ا را قید نمایند هالوکالههای خود رقم حقکنند مکلفند در وکالتنامهوکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می -۴۳۹ماده 

باید کمتر از تمبر حسب مورد ن الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغپنج درصد آن بابت علیو معادل 

 :باشد میزان مقرر در زیر

 .الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحلهدر دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق -الف

الوکاله قیین حدر مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تع -ب

 .الوکاله برای هر مرحلهالوکاله مقرر در آئیننامه حقدادگاه است پنج درصد حداقل حقبنظر

 .در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده -ج

الوکاله آنها تعرفه شود و برای حقدگی و حل و فصل میدر مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسی -د

به  الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتیمقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق خاصی

 :شرح زیر

الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد ده ریال مابه( ۹۳۳۳۳۳۳۳)الاختلاف، پنج درصد تا سی میلیون ریال مابه( ۴۳ ۳۳۳۳۳۳تا ده میلیون )

ریال ( ۹۳۳۳۳۳۳۳الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون )ریال مابه( ۹۳۳۳۳۳۳۳ریال از سی میلیون )( ۴۳ ۳۳۳۳۳۳میلیون )

 .شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شدمنظور می

ولو این که وکیل دادگستری نباشد( نیز جاری است جز در شخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام نمایند )مفاد این بند درباره ا

 .نواده و همسر مؤدی -دختر -پسر -خواهر -برادر -مادر -مؤدی یا پدرمورد کارمندان
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نامه دادرسی مدنی در هیچ یک از رعایت مقررات قانون آییندر هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با  -۴تبصره 

های ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای مرجوعه از طرف وزارتخانهو مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهادادگاه

 .باشندوکالتنامه نمی ها که محتاج به ابطال تمبر رویمؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها ودولتی و شهرداری

 ها مکلفند از وجوهی کهها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات دولتی و شرکتوزارتخانه -۱تبصره 

مالیاتی محل  امورالحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به اداره کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علیالوکاله به وکلا پرداخت میبابت حق

 .پرداخت نمایند

در صورتیکه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط  -۹تبصره 

 .نخواهد بود

رفته که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گ الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغیالوکاله یا خسارت حقها حقدر مواردی که دادگاه -۱تبصره 

ت مورد محاسبه التفاوها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابهتعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهاست

 .قرار گیرد

 مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی -فصل پنجم

های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران ا و درآمد ناشی از فعالیتهجمع درآمد شرکت -۴۳۵ماده 

های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیتشود، پس از وضع زیانمیتحصیل

 .خواهند بود( ٪۱۵یات به نرخ بیست و پنج درصد )باشد، مشمول مالمیایدارای نرخ جداگانه

ند، اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشدر مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده -۴تبصره 

 .شودمیکل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول از ماخذ

این قانون از ( ۴۴۹و ماده )( ۴۳۳ماده )( ۵اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره ) -۱تبصره 

ماینده، نهایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، برداری سرمایه در ایران یا از فعالیتدرآمد مشمول مالیاتی که از بهرهمأخذ کل

یا  های فنیدهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمکایران انجام میکارگزار و امثال آن در

ات سکنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤستحصیل میهای سینمایی از ایرانواگذاری فیلم

کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات عنوان به حساب خود تحصیل میمذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر

 .باشندمی

هایی که قبلاً پرداخت شده است با رعایت در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات -۹تبصره 

 .مربوط از مالیات متعلق کسر خواهدشد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد استاتمقرر
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ری پذیر مشمول مالیات دیگهای سرمایهاشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت -۱تبصره 

 .بودنخواهند 

وب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات در مواردی که به موجب قوانین مص -۵تبصره 

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

امی عام مشمول بیست وپنج درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سه -۱تبصره 

 .تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد( %۱۵درصد)

افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات ( % ۴۳درصد ) به ازای هر ده -۱تبصره

شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه خهای مذکور کاسته میواحد درصد از نرواحد درصد و حداکثر تا پنج سال گذشته آنها، یک 

 .شده از سوی سازمان امور مالیاتی است بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام

ات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن استثنای درآمدهایی که طبق مقرر درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی )به -۴۳۱ماده

 .شودایـن قانون و تبـصره آن تعیین می( ۳۱و )( ۳۵، )(۳۱مقرّر شده است( بر اساس میزان سود دهی فعـالیت و مقررات مواد )

ا از ایران تحصیل درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و ی -۴۳۱ماده 

 :شودنمایند به شرح زیر تعیین میمی

کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی،  برداری، نقشه ها و تأسیسات، نقشهبابت تهیه طرح ساختمان

عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر  هسایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که ب

استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا  کنند بهدر ایران یا از ایران تحصیل می

مجموع وجوهی ( % ۱۳درصد )تا چهل ( % ۴۳درصد )مالیات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سود دهی به مأخذ ده 

 .شودسال مالیاتی عاید آنها می باشد که ظرف مدت یکمی

دن الاجراء شماه از تاریخ لازم نامه اجرائی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت ششآیین

 .رسداقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میبه پیشنهاد وزارت امور ( ۴۹۳۵/ ۴/ ۴این قانون )

کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت  پرداخت

دگان متضامناً کنن کنندگان مذکور و دریافت رداختصورت پاند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، درغیر اینکرده

 .های متعلق آن خواهند بودمسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه
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رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می -۴تبصره

لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ مبالغ اصلاحات و الحاقات بعدی آن 

صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداختهای قانونی مندرج در پروانه سبز 

 .گمرکی از پرداخت مالیات معاف است

ت دوم عنوان پیمانکاران دس اشخاص حقوقی ایرانی بهدر مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به  -۱صرهتب

شود و با واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می

 .بردرآمد معاف است گردد، از پرداخت مالیاتاین ماده از پیمانکار دست اول دریافت می( ۴سمت اخیر تبصره )رعایت ق

 آوریهای شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمعشعب و نمایندگی -۹تبصره

آن  کنند نسبت بهمادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت

 .مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود

وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده،  هایی که اشخاص حقوقی مزبور بهبرداری سرمایه و سایر فعالیتدرآمد حاصل از بهره -۱تبصره

 .این قانون خواهد بود( ۴۳۱دهند مشمول مقررات ماده )مثال آنها در ایران انجام میکارگزار و ا

هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجراء شدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول اندوخته -۴۳۱ماده 

سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه، به نخواهد بود، لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب مالیات

اف های معهای سود ناشی از فعالیتشود. این حکم شامل اندوختهمالیات سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه میدرآمد مشمول

های بعدی آن تا تاریخ تصویب و اصلاحیه ۴۹۱۱/۴۱/۹ستقیم مصوب قانون مالیاتهای م( ۴۹۱اندوخته موضوع ماده )مؤسسه در دوران معافیت و

 .شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بوداین اصلاحیه پس از احراز

هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه اندوخته

 .مشمول مالیات دیگری نخواهد بودیا انحلال

 :درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی عبارت است از -۴۳۳ماده 

 .ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل -۴

 .هاها و تخفیفحق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی -۱

 .هاگشتیهای اتکایی وصولی پس از کسر برحق بیمه بیمه -۹
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 .های اتکایی واگذاریکارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه -۱

 .گر واگذارکنندهگر اتکایی نزد بیمههای بیمهبهره سپرده -۵

 .های زندگیهای بیمههای غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمریگران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمهسهم بیمه -۱

 :ز کسرسایر درآمدها پس ا -۱

 .هزینه تمبر قراردادهای بیمه -۴

 .های زندگیهای پزشکی بیمههزینه -۱

 .کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم -۹

 .های اتکایی واگذاریحق بیمه -۱

 .الثمقابل شخص ثسهم صندوق تأمین خسارتهای بدنی از حق بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در  -۵

 .های غیر زندگیمبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمریهای بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه -۱

 .گزاران در منافعسهم مشارکت بیمه -۱

 .های اتکایی قبولیگران در سود معاملات بیمهکارمزدها و سهم مشارکت بیمه -۱

 .های اتکایی واگذاریهای بیمهبهره متعلق به سپرده -۳

 .ذخایر فنی در آخر سال مالی -۴۳

 .ها و استهلاکات قابل قبولسایر هزینه -۴۴

برای هر یک  (گریبیمه و ایران مرکزی بیمه تأسیس قانون ۱۴های فنی موضوع ماده اندوختهانواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه ) -۴تبصره 

ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورایعالی های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آئیننامهرشتهاز

 .وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسیدتصویب بیمه به 

https://shenasname.ir/organs/bank/6944-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%da%af%d8%b1%db%8c
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های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته -۱تبصره 

 .تعیین خواهد شد ایران

گزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با سهم مشارکت بیمهدر معاملات بیمه مستقیم حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و  -۹تبصره 

 .مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد رعایت

 ربطهای مؤسسات بیمه ذیاساس شرایط قراردادها و یا توافق های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری براقلام مربوط به معاملات بیمه -۱تبصره 

 .خواهد بود

رصد نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو دمؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از مؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می -۵تبصره 

گر اتکایی رتی که مؤسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمهباشند. در صوبیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران میحق

فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد دارای

ن را کایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره دو درصد آگر اتبیمه ایرانی مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمهشد. مؤسسات

گر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را منتهی ظرف سی روز به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمهگربه عنوان مالیات بیمه

 .مالیاتی پرداخت نماینداتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب 

اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه  -۴۴۳ماده 

ه ر یک از آنها را بالشرکه یا تعداد سهام و نشانی هداران و حسب مورد میزان سهمهمراه با فهرست هویت شرکاء و سهام پس از سال مالیاتی

حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند پس از تسلیم اولین  اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص

خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و فهرست مزبور تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی

اص داران و اشخحکم این ماده در مورد کارخانهباشند تهران است.نمی مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی

 .حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود

آن مقرر شده است مکلف به اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص  -تبصره

 .بینی شده است نیستندهای مربوط پیشاظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصلتسلیم

حاظ شوند از لهایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب میشرکت -۴۴۴ماده 

 :باشندمقررات زیر میمالیاتی مشمول

 های ادغام یا ترکیب شده ازهای ثبت شده شرکتشرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه تأسیس -الف

 .این قانون معاف است( ۱۱هزار حق تمبر موضوع ماده )پرداخت دو در
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ر دفتری مشمول مالیات مقر های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزشهای شرکتانتقال دارایی -ب

 .قانون نخواهد بوددر این

های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد عملیات شرکت -ج

 .نخواهد بوداین قانون 

 .ساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابدهای منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید برااستهلاک دارایی -د

 ربوطم مقررات طبق گیرد تعلق شده ترکیب یا ادغام هایشرکت در سهامداران از یک هر به درآمدی ترکیب، یا ادغام نتیجه در هرگاه –ه

 .بود خواهدمالیات مشمول

 .باشدشرکت جدید یا موجود حسب مورد میهای ادغام یا ترکیب شده به عهده کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت -و

و دارایی  های امور اقتصادیآیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه -ز

 .و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسیدو صنایع 

 قانون مالیاتهای مستقیم را اینجا بخوانید اصلاحی( ۴۴۴ماده )” ز“نامه اجرایی بند آیین

 .و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود ۳۳حکم ماده  -۴۴۱ماده 

ست از طور مقطوع عبارت امالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران به  -۴۴۹ماده 

 .ها خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شوددرصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنپنج

لیم و لیاتی محل تسنمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور ما

پرداخت نمایند. مؤسسات مذکور از بابت آن گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هر مالیات متعلق را

ت مالیات صور های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در اینمذکور صورتهایگاه شعب یا نمایندگی

 .الرأس تشخیص داده خواهد شدمحمولات علیمتعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم

درصد کرایه دریافتی باشد  ۵در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد مؤسسات کشتیرانی و هواپیمائی ایران در کشورهای دیگر بیش از  -تبصره

ی و دارائی موظف است مالیات شرکتهای کشتیرانی و هواپیمائی تابع کشورهای فوق را اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادبا

 .مالیاتی آنها افزایش دهد معادل نرخ
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ه برای دار کآخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت -۴۴۱ماده 

ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت ال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامهتصمیم نسبت به انحلاتخاذ 

ای گردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامهکه بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میایروی نمونه

ز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر یا امضاهای مجاکه حداقل حاوی امضاء

 .خواهد بود

ها شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهیمأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می -۴۴۵ماده 

 .ایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده استها و مانده سودهسرمایه پرداخت شده و اندوختهو

ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال  -۴تبصره 

 .شودمیتعیین

ضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا های موشود، دارایی یا داراییهای شخص حقوقی که منحل میچنانچه در بین دارایی -۱تبصره 

ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ها وجود داشته باشد و این دارایی یا داراییالشرکه یا حق تقدم سهام شرکتسهم

مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی مکرر( این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه  ۴۱۹و ماده )( ۴۱۹ماده )( ۴تبصره ) و( ۵۳ماده )

گردد و معادل همان ارزش های شخص حقوقی منحل شده منظور نمیمذکور جزو اقلام دارایی هایمنحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی

و ( ۵۳مقررات ماده ) های مزبور حسب مورد براساسمتعلق به دارایی یا داراییگردد. مالیاتها کسر میدفتری از جمع سرمایه و بدهی

 .گیرداین قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می( ۴۱۹های ماده )تبصره

آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده  -۹تبصره 

 .باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بودمکرر( این قانون  ۴۱۹و ماده )( ۴۱۹ماده )( ۴تبصره ) و( ۵۳)

نامه ها( اظهارتاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکتمدیران تصفیه مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال ) -۴۴۱ماده 

این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات  ۴۴۵مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده مالیاتی

 .متعلق را پرداخت نمایند

این قانون به نرخ مذکور در ماده ( ۴۴۵ماده )( ۱شوند با رعایت تبصره )مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می -تبصره

 .گرددقانون محاسبه میاین( ۴۳۵)

اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت  -۴۴۱ماده 

نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به رسیدگی

گردد. در صورتی یین و ابلاغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی میتع موجب برگ تشخیص
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دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت از اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در که بعداً معلوم گردد اقلامی از

 .مطالبه خواهد شدون، مالیاتاین قان ۴۴۱تبصره ماده 

تقسیم دارائی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات،  -۴۴۱ماده 

 .نیستمجاز

خلاف واقع و مدیران  این قانون یا تسلیم اظهارنامه ۴۴۱آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده  -تبصره

موضوع های شخص حقوقی و شرکاء ضامن )این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن ۴۴۱تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده 

 تجارت( متضامناً و کلیه کسانی که دارائی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارائی شخص حقوقی نصیبقانون 

این قانون از  ۴۵۱مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود بشرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده آنان شده است 

 .در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد تاریخ درج آگهی انحلال

 مالیات درآمد اتفاقی -فصل ششم

یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا  درآمد نقدی و غیر نقدی که شخص حقیقی -۴۴۳ماده 

 این قانون خواهد بود ۴۹۴نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده عنوان دیگر از این قبیل تحصیل میهر

صورتی که غیر نقدی باشد به بهای روز له و دردرآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صد درصد درآمد حاص -۴۱۳ماده 

برای آنها ارزش معاملاتی تعیین این قانون ۱۱شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می

 .شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت

باشد درآمد مشمول مالیات موضوع این این قانون می ۱۹ورد صلح معوض و هبه معوض باستثنای مواردی که مشمول ماده در م -تبصره

ن منتفع ای که از آالتفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین میشود نسبت به طرف معاملهعبارت خواهد بود از مابهفصل

 .شده است

خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی میگردد ولی در صورتیکه ظرف شش ماه از تاریخ وقوع  صلح با شرط -۴۱۴ماده 

ت اگر باشد. در اینصورمعامله فسخ یا اقامه یا رجوع شود وجوهی که بعنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد می عقد

الیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد قاله یا رجوع منتقلبین وقوع عقد و فسخ یا ادر فاصله 

 .بود

العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده میشود بهای مال به مأخذ در مورد صلح مالی که منافع آن مادام -۴۱۱ماده 

 .تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بودارزش عین و منفعت در  جمع
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در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات انتقال دهند قرار خواهد گرفت  -تبصره

ارت قال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبمقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود لیکن مأخذ مالیات آخرین انتکه طبق 

 .التفاوت بهای مال بشرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته استمابهخواهد بود از

ر ددر صورتیکه منافع مالی بطور دائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را  -۴۱۹ماده 

 .بعد پرداخت نمایدسال

 .باشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بودانتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات می -۴۱۵ماده 

این قانون تا  ۴۱۹صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلفند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده  -۴۱۱ماده 

 اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد ظرف سی روز از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیاتآخر

 .شودمی طدر صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقمتعلق را بپردازند.

 :موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود -۴۱۱ماده 

 ها یا مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی یا شهرداریهاالمنفعه یا وزارتخانههای خیریه یا عامکمکهای نقدی و غیرنقدی بلاعوض سازمان -الف

 .لیات فصل حقوق استیا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول ما

 .سوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگرهای مالی اهدائی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتشوجوه یا کمک -ب

 .نمایدجوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می -ج

واهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت کشور تهیه ای خهای الف و ب طبق آئیننامهضوابط اجرائی بند -تبصره

 .شدخواهد

هایی درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات -۴۱۱ماده 

 .ت مالیات آنها منظور خواهد شدگردد به عنوان پیش پرداخمقررات این فصل در منبع پرداخت میکه طبق

 مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف -فصل هفتم

های مستقیم مصوب قانون مالیات( ۴۱۳، ماده )(۵۳ماده )( ۹و تبصره )( ۴۱تا )( ۹های گذشته موضوع مواد )بدهی -۴۹۳ماده 

 .های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بوداصلاحیهو۹/۴۱۴/۴۹۱۱
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 ۴۹۱۴هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال  تواند بدهی مالیاتوزارت امور اقتصادی و دارایی می -صرهتب

 .ریال برای هر مؤدی در نقاطی که مقتضی بداند کلاً یا جزئاً مورد بخشودگی قرار دهد( ۴۳/ ۳۳۳/ ۳۳۳سقف ده میلیون ) باشد را تا

یر باشد به شرح زای میمالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهنرخ  -۴۹۴ماده

 :است

 (% ۴۵ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد )( ۵۳۳/ ۳۳۳/ ۳۳۳تا میزان پانصد میلیون ) -۴

ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ( ۴/ ۳۳۳/ ۳۳۳/ ۳۳۳ریال تا میزان یک میلیارد )( ۵۳۳/ ۳۳۳/ ۳۳۳نسبت به مازاد پانصد میلیون ) -۱

 (% ۱۳بیست درصد )

 (%۱۵ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد )( ۴/ ۳۳۳/ ۳۳۳/ ۳۳۳نسبت به مازاد یک میلیارد ) -۹

رازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات افزایش درآمد اب( %۴۳به ازای هر ده درصد ) -تبصره

شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می

 .شده از سوی سازمان امور مالیاتی است امبدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعل

 در مقررات مختلفه -باب چهارم

 هامعافیت -فصل اول

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی ( ۹۴های مستقیم موضوع ماده )اصلاحی قانون مالیات( ۴۹۱آیین نامه اجرایی ماده )

 کشور را اینجا بخوانید

تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای های ابرازی ناشی از فعالیتدرآمد  -۴۹۱ماده 

شود و همچنین درآمدهای برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میربط برای آنها پروانه بهرههای ذیوزارتخانه این ماده از طرف

روانه ربط برای آنها پ، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیهاخدماتی بیمارستان

یافته به مدت سال و در مناطق کمترتوسعهبرداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنجشود، از تاریخ شروع بهرهبرداری یا مجوز صادر میبهره

 .باشدول مالیات میسال با نرخ صفر مشمده

منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری  -الف

ان ازمباشند و سشده به سازمان امور مالیاتی کشور میحسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص

مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از 

 .شودتعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می
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اکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مر -ب

افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش ( %۵۳چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد)

اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش سال اضافه میکارکنان یک

شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می

شود. افرادی متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول میافزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات 

 .گرددشوند کاهش محسوب نمیکه بازنشسته، بازخرید و مستعفی می

دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه  -پ

سال افزایش یافته، به مدت سهورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعهاقتصادی به مدت دو سال و در ص

 .یابدمی

شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه  -ت

 ای است که توسطاظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است.

 .شودسازمان امور مالیاتی تهیه می

های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر گذاریبه منظور تشویق و افزایش سرمایه -ث

 :گیردیافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار میگذاری در مناطق کمترتوسعهرمایهحسب مورد، س

 :یافتهدر مناطق کمترتوسعه -۴

مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دوبرابر 

این قانون و ( ۴۳۵شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده )شده برسد، با نرخ صفر محاسبه میختسرمایه ثبت و پردا

 .شودهای آن محاسبه و دریافت میتبصره

 :در سایر مناطق -۱

مانده با نرخهای باقی( %۵۳درصد)همالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجا( %۵۳درصد)پنجاه

شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات های آن محاسبه و دریافت میهای مستقیم و تبصرهقانون مالیات( ۴۳۵مقرر در ماده )

این ( ۴۳۵های مقرر در ماده )نرخمالیات متعلقه با ( %۴۳۳یابد و بعد از آن، صددرصد)شده شود، ادامه میواحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت

 .شودهای آن محاسبه و دریافت میقانون و تبصره

باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی این بند برخوردار می( ۱و )( ۴درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای )

 .توانند استفاده کنندگذاری مجدد از مشوق این ماده میمایهاند، درصورت سرموضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شده
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منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد ربط بهگذاری که با مجوز مراجع قانونی ذیهرگونه سرمایه

 .شود، مشمول حکم این بند استاستثنای زمین هزینه میهای ثابت بهدارایی

ا، هتلها هگذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستانن مذکور در انتهای بند)ت(، در مورد سرمایهاستثنای زمی -ج

 .باشدصلاح، جاری نمیشده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذیو مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیین

شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده تدرصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخ -چ

 .شودهای آن مطالبه و وصول میباشند، مالیات متعلق و جریمه

گذاری و کمکهای گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایهشده موضوع این ماده با مشارکت سرمایهگذاری انجامکه سرمایهدرصورتی -ح

به مشوق این ماده به ( %۴۳درصد)گذاری خارجی به میزان دهمشارکت سرمایه( %۵درصد)ازای هر پنجتصادی و فنی ایران انجام شده باشد بهاق

 .شوداضافه می( %۵۳درصد)نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه

در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند  شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی -خ

از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره ( %۱۳درصد)که حداقل بیستدرصورتی

تخفیف ( %۵۳درصد)رت اتمام دوره مذکور، از پنجاهمحاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صو

 .باشنددر نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می

مرکز  ت کیلومترینرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیس -د

ت ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیاستان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان

 .شودبراساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی

جمهور در هر حال از امتیاز این ماده فناوری رئیس ربط و معاونت علمی وهای ذیواحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه

باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق برخوردار می

وقهای مالیاتی شود و از مشمحاسبه میویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر 

 .باشندموضوع این ماده برخوردار می

عیین گیرند، ملاک تدرخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می

ارت و های صنعت، معدن و تجقانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانهای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این نامهمحدوده به موجب آیین

 .رسدزیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران میریزی کشور و سازمان حفاظت محیطامور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه

و  در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت ماهه اولیافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سهفهرست مناطق کمتر توسعه -ذ

ود و شگذاری در تولید تهیه میریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیکاری و سرمایهبرنامه
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راجع قانونی وع فعالیت با تأیید مباشد. تاریخ شررسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر میتصویب هیأت وزیران میبه

 .یافته استربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمترتوسعهذی

ت ربط أخذ کرده باشند تا مدبرداری از مراجع قانونی ذیماده پروانه بهرهکلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این -ر

باشند. حکم این بند نسبت مالیات بر درآمد ابرازی معاف می( %۵۳درصد)شدن این ماده از پرداخت پنجاه الاجراءسال پس از تاریخ لازمشش

 .به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست

گردشگران خارجی ربط که از محل جذب درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی( %۴۳۳صددرصد) -ز

 .باشدیا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می

باشد. این حکم در مورد کلیه احکام شده میمالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان -ژ

 .در این قانون و سایر قوانین مجری است مالیاتی با نرخ صفر منظور

اری از بردهای تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهرهمعادل هزینه -س

، های علومقطعی از وزارتخانهربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز های ذیوزارتخانه

شود، مشروط بر اینکه گزارش تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می

های الیتعتصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فپیشرفت سالانه آن به

مالیات ابرازی سال انجام هزینه ( %۴۳درصد)ریال نباشد، حداکثر به میزان ده(۵۰۳۳۳۰۳۳۳۰۳۳۳میلیارد )تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج 

 .عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شدشود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، بهمذکور بخشوده می

تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به

 .رسدتحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می

اجراء  ۴۹۳۵نین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قواکلیه معافیت -۴تبصره 

 .شودمی

 های امور اقتصادیماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانهنامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت ششآیین -۱تبصره 

 .رسدوزیران میتصویب هیأتشود و بهمیو دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه 

صد درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکتهای تعاون روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان،  -۴۹۹ماده 

 .معاف است های آنها از مالیاتآموزان و اتحادیهکارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش
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لیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران را که با تصویب دولت مکلف است معادل ما -تبصره

شود پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی گذاری در شرکتهای تعاونی روستائی اختصاص داده میعمومی برای سرمایهمجمع

 .شود در وجه سازمان مذکور مسترد نمایدبینی می انون بودجه کل کشور پیشاعتبار ردیف خاصی که بهمین منظور در قکشور از محل

 ای، آموزشگاههای فنی ودرآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدائی، راهنمائی، متوسطه، فنی و حرفه -۴۹۱ماده 

غیر انتفاعی ومهدهای کودک در مناطق گاهها و مراکز آموزش عالیای کشور، دانشای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفهحرفه

کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای 

وز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیتهای هستند همچنین درآمد باشگاهها و مؤسسات ورزشی دارای مج ربطپروانه فعالیت از مراجع ذی 

 .است منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف

 .نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید آیین

ه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع های عمر و زندگی از طرف مؤسسات بیموجوه پرداختی بابت انواع بیمه -۴۹۱ماده 

 .معاف است شود از پرداخت مالیاتمی

های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال هزینه -۴۹۱ماده 

نی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت کننده مؤسسه درما به شرط این که اگر دریافت مالیاتی

آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم، معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است، پرداخت هزینه مزبور به بهداشت، درمان و

با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد،  جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجهگواهی مقامات رسمی دولت 

مول های درمانی از درآمد مشهای عمر و زندگی و بیمهبه مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمههمچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی

ای مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز هگردد.در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینهمالیات مؤدی کسر می

 .باشددار است میمعلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده  قابل کسر از درآمد مشمول مالیات

طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی  -اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه -مکرر ۴۹۱ماده 

برای  شوند وفراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می

 .شودعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میعادل سود پرداختی مذکور بهکننده سود، مپرداخت

 تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آوردهکننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمیاستفاده -۴تبصره 

 .شودآورده نقدی، اضافه می میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروجنقدی، به

طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط  -کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژهتشخیص تحقق به -۱تبصره 

 .است
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 -۴۹۳ماده 

ع(، رت عبدالعظیم الحسنی )ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضموقوفات، نذورات، پذیره، کمک  -الف

، هاره(، مساجد، حسینیه، آستان مقدس حضرت امام خمینی )«شاه چراغ»حضرت معصومه)س(، آستان حضرت احمد ابن موسی )ع( آستانه

 .شدبابقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه میتکایا و سایر

 .ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف استکمک -ب

 تأمین سازمان و درمانی خدمات ٔ  های پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمهها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندوقکمک -ج

 دریافتی هایجریمه و کارفرما و کارکنان سهم بازنشستگی حق و بیمه حق همچنینو عشایر و تاییانروس اجتماعی بیمه صندوق و اجتماعی

 .است معاف مالیات پرداخت از آنها توسط مربوط

ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم اسلامی با کمک -د

 .باشدمدیریت حوزه علمیه قم میشورای 

ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با کمک -هـ

 .باشدوزیران میهیأت 

 .پرداخت مالیات معاف استآن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از  -و

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

آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی،  -ح

م های علمیه و مدارس علوتربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزهاختراعات، اکتشافات، تعلیم و فنی،

آموزان و های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانشمدارس و دانشگاهاسلامی و

ب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط کمک به مستضعفان و آسیدانشجویان،

های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشدو همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری هزینهبر این که درآمد و

های سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاههای سرپرست و بد سرپرست در گروه کودکان و نوجوانان بی

آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست، مراکز آموزش، حرفه

ن شنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویاکم بینا، کم شنوا و ناآموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا،  توانبخشی و حرفه

 .های حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند، از پرداخت مالیات معاف استسازمان
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 امور و اوقاف و حج سازمان اختیارات و تشکیلات قانون( ۴۱مفاصا حساب هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده ) -تبصره

صادر شده یا می شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود،  ۴۹۱۹/ ۴۳/ ۱مصوب  خیریه

 .برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به منزله اظهارنامه مالیاتی مؤدی تلقی می شود

به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به  ۴۹۳۱ین قانون، در صورتی که مفاصا حساب مربوط تا پایان سال همچنین در مورد سالهای قبل از ابلاغ ا

 .منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود

ه اند، مشروط بر آن که به موجب اساسنامها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیدهکمک -ط

امور مذکور در بند )ح( این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف صرفآنها 

 .است

 .گرددهای نقدی و غیرنقدی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل میکمک -تبصره

های غیر دولتی ها و تشکلای، احزاب و انجمنایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفهها و هدکمک -ی

الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب ربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حقمجوز از مراجع ذی  که دارای

 .از پرداخت مالیات معاف استشود، میمجامع مزبور واریز

های دینی مذکور در قانون های مذهبی مربوط به اقلیتها و هیأتها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی انجمنموقوفات و کمک -ک

 .جمهوری اسلامی ایران، مشروط بر این که رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف استاساسی 

ه ربط(، فرهنگی و هنری ک های ذیهای انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی )دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاهعالیتف -ل

 .استشوند، از پرداخت مالیات معاف به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می

 هایور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دورههای غیر انتفاعی و به منظوجوهی که از فعالیت -۴تبصره 

 رآمدد بر کشور مالیاتی امور سازمان و شودمی تحصیل آنها اساسنامه چارچوب در …ای و های دورهسمینارها، نشر کتاب و نشریهآموزشی،

 .است معاف مالیات پرداخت از کند،می نظارت آنها هزینه و

 .باشداین قانون در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری می( ۱ماده )( ۱حکم تبصره ) -۱تبصره 

آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب  -۹تبصره 

 .وزیران خواهد رسیدهیأت 

 های مستقیم اینجا کلیک کنیداصلاحی قانون مالیات ۴۹۳ماده  ۹نامه اجرایی موضوع تبصره ی مشاهده آیینبرا

https://shenasname.ir/organs/ershad/6809-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%82%d8%a7%d9%81
https://shenasname.ir/organs/ershad/6809-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%82%d8%a7%d9%81
https://shenasname.ir/organs/ershad/6809-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%82%d8%a7%d9%81
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باشند براساس نظر مقام معظم ره( یا مقام معظم رهبری دارای مجوز میمفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امام خمینی ) -۱تبصره 

 .گیردانجام میرهبری

ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی اشخاص موضوع بندهای )ط( و )ک( از ها و عایدی حاصل از موقوفات و کمکدرآمد -۵تبصره 

 های زیر مجموعه اشخاص مذکور نخواهد بودحکم شامل درآمد شرکت باشد. اینپرداخت مالیات معاف می

( %۱۳درصد )غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای ( %۴۳۳صد درصد ) -۴۱۴ماده

های گردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانهدرآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می

 .درسورزی به تصویب هیأت وزیران میامور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشا

شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام ایران وارد میصورت عبوری )ترانزیت( به درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به -۴تبصره

 .گرددشوند مشمول مالیات با نرخ صفر میکاری بر روی آن صادر می

الاجراء  لازم ۴۹۱۳/  ۴۳/ ۴۵دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب مفاد این ماده پس از اتمام  -۱تبصره

 .شودمی

های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه -۴۱۱ماده 

 .است

د و رسهای کالایی پذیرفته شده و به فروش میاز مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس( %۴۳معادل ده درصد ) -۴۱۹ماده 

شود و پنج درصد از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می( %۴۳ده درصد )

ا شود، از سال پذیرش تها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته میاز مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آن( ۵%)

ی که شود. شرکت هایاند با تأیید سازمان بخشوده میسالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده

بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان  سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا

سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی ( %۱۳دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد )

 .شوندبرخوردار می

ها مالیات مقطوعی به میزان الشرکه شرکا در سایر شرکترکه و حق تقدم سهام و سهم الشاز هر نقل و انتقال سهام و سهم -۴تبصره 

عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. شود. از این بابت وجه دیگری بهارزش اسمی آنها وصول می(٪۱چهاردرصد )

 .قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند سهمانتقال دهندگان سهام و

ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و 

 .مربوط به ثبت یا انتقال کنندضمیمه پرونده
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خواهد بود و ( ٪۵/۳های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد )کتدر شر -۱تبصره 

ها مکلفند ظرف سی روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور گیرد. شرکتدرآمد مالیات دیگری تعلق نمیبه این

 .کنندمالیاتی کشور واریز

ها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت -مکرر ۴۱۹ماده 

ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان ( %۵/۳درصد )مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم

 .نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد مالیات بردرآمد

از  هکارگزاران بورس ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شد

یند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نما

 .حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند

اوراق بهادار گذاری در گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایهتمامی درآمدهای صندوق سرمایه -۴تبصره 

و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا  ۴۹۱۱قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ( ۴مادۀ )( ۱۱موضوع بند )

 صوبدرآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده م

 .باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شدمعاف می۴۹۱۱/۹/۱

الشرکه شرکتها و سود این ماده به استثناء سود سهام و سهم( ۴سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره ) -۱تبصره 

های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول ذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینهگگواهیهای سرمایه

 .شودمالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می

، سهام یا بورسدر صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از  -۹تبصره 

 .گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شدحق تقدم خود را در بورسها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد ، از این بابت هیچ

 .باشدگونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمیگذاری مجاز به هیچصندوق سرمایه -۱تبصره 

نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت  -۵تبصره 

 .این ماده، معاف است( %۳/ ۵درصد )مالیات مقطوع نیم

ی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یا های تحصیلجهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول یا غیر منقول و جوایز علمی و بورس -۴۱۱ماده 

گردد به طور کلی و نیز درآمد ناشی از فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین میحق

نهاد ای که به پیشنامهدر آیین تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقررباشند به مدت ده سال ازهای ذیصلاح میتحقیق از وزارتخانه
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امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ووزارتخانه

 .باشداز پرداخت مالیات معاف می

 :سود دریافتی به هر عنوان در مواد زیر از پرداخت مالیات معاف است -۴۱۵ماده 

 انداز کارمندان و کارگران نزد بانکهای ایرانی در حدود مقررات استخدامیهای مربوط به کسور بازنشستگی و پسسود متعلق به سپرده -۴

 .مربوطه

های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز.این معافیت های مختلف نزد بانکانداز و سپردههای پسسود یا جوائز متعلق به حساب -۱

 .گذارند نخواهد بودمیها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد همهایی که بانکمل سپردهشا

 .جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه -۹

 .اوردرافت( و سپرده ثابت به شرط معامله متقابلهای خارج از ایران بابت اضافه برداشت )های ایرانی به بانکسود پرداختی بانک -۱

 .سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت -۵

شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل ها اشاره میهای مستقیم به بانکدر مواردی که در قانون مالیات -تبصره

 .واهد شدشوند، نیز خند یا میااعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شدهمؤسسات

دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به های مدتکلیه معافیت -۴۱۱ماده 

 .خود باقی است قوت

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

( ۴و تبصره )( ۴۱۹، )(۴۱۱، )«به استثنای بندهای )الف(، )ب( و )ز( آن( »۴۹۳، )(۴۹۱، )(۴۹۹های مذکور در مواد )معافیت -مکرر ۴۱۱ماده

 .شودعنوان مالیات به نرخ صفر منظور می مکرر( به ۴۱۹ذیل ماده )

این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی ( ۳۵ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ) -۴تبصره 

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات ( ۱۵این قانون که مطابق ماده )( ۴۹۳جز مورد بند )ح( ماده ) نماید بهکشور اعلام می

و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و  شود شرط برخورداری از نرخ صفرعمل می ۴۹۳۹/ ۴۱/ ۱مصوب ( ۱مالی دولت )

باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول سایر قوانین می

و بندهای )الف(، )ب( و ( ۴۱۵و )( ۴۱۱مواد )  شود. حکم این تبصره در خصوص مشمولانمالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می
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صورت این قانون به( ۱۴باشد. اجرای حکم این تبصره در خصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده )این قانون جاری نمی( ۴۹۳)ز( ماده )

 .های اجرائی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بودتدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت

 شساله در بودجه سنواتی پی خرجی که همه -معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی -۱صره تب

ه اعتبارات شود و در صورتی کیافته تلقی می شود. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیصشود به حساب اشخاص مذکور منظور میبینی می

قابلاً منابع خرجی یاد شده و مت -یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعیمورد نیاز در 

 .مربوط، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل افزایش است

 ستهلاکهای قابل قبول و اهزینه -فصل دوم

های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بشرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است هزینه -۴۱۱ماده 

هائی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد هزینهاز

بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن بموجب ای در این قانون پیشدر مواردیکه هزینه باشد.نصابهای مقرر

 .هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بودقانون و یا مصوبه

این قانون که مکلف به نگهداری ( ۳۵ده )از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ما -۴تبصره 

 های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش استشوند. همچنین هزینهباشند، در حکم مؤسسه محسوب میدفاتر می

ت با نرخ صفر بوده یا با نرخ های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیاهزینه -۱تبصره 

 .شوندهای قابل قبول مالیاتی شناخته نمیعنوان هزینه شود، بهمقطوع محاسبه می

 ۳۳۳/ ۳۳۳های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون )پذیرش هزینه -۹تبصره 

 .پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه )سیستم( بانکی خواهد بود ریال به بالا منوط به( ۵۳/

 .باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول استهائی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق میهزینه -۴۱۱ماده 

 .قیمت خرید کالاهای فروخته شده یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده -۴

 :های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه بشرح زیرهزینه -۱

 .(مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرماحقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی ) -الف
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ت، العاده مسافرکار، هزینه سفر و فوقوری، پاداش، عیدی، اضافهرهمزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، به -ب

ای نامهبازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آیینالعاده مسافرت مدیران ونصاب هزینه سفر و فوق

 .رسدبرنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میو دارایی و سازمان مدیریت و خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی

 .های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنانهای بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمههزینه -ج

ازاد بر موضوعه محقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و یا بازخرید طبق قوانین  -د

 .مانده حساب ذخیره مربوط

حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز ( ٪۹درصد )وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه -ه

 .رسدو دارایی میتصویب وزیر امور اقتصادی ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور بهکارکنان براساس آیین نامه

التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه -و

 .شودخدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره میمزایای پایان 

 .ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بودبانکاین حکم نسبت به ذخایری که تاکنون در حساب 

 این قانون( ۱۱دوازدهم معافیت موضوع ماده ) پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک -ز

 .الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارفکرایه محل مؤسسه در صورتیکه اجاری باشد. مال -۹

 .ماشین آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتیکه اجاری باشد اجاره بهای -۱

 .مخارج سوخت، برق، روشنائی، آب، مخابرات و ارتباطات -۵

 .وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارائی مؤسسه -۱

و  ولتیها و مؤسسات ده شهرداریها و وزارتخانهتهائی که بسبب فعالیت مؤسسه بالامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیاحق -۱

باستثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیاتهائی که مؤسسه بموجب مقررات این قانون ملزم به کسر وابسته به آنها پرداخت میشود. )

 .(ددباشد و همچنین جرائمی که به دولت و شهرداریها پرداخت میگردیگران و پرداخت آن میاز 

به  های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوطهای فشرده، هزینههای تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوحهزینه -۱

 .سدرای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی مینامهمؤسسه، براساس آیینفعالیت 
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 :های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این کهههزین -۳

 .وجود خسارت محقق باشد -اولاً

 .موضوع و میزان آن مشخص باشد -ثانیاً

 .شده باشدطبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران ن -ثالثاً

 .رسدنامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میآیین

 .رگهای فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازاء هر کارهزینه -۴۳

ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که اولاً مربوط به فعالیت مؤسسه باشد ثانیاً احتمال غالب برای لاوصول  -۴۴

آن باشد ثالثاً در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.آیین نامه ماندن

 .رسداین بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می مربوط به

زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد  -۴۱

 .پذیر است استهلاک

 .ه محل مؤسسه که عرفاً بعهده مستأجر است در صورتیکه اجاری باشدهای جزئی مربوط بهزینه -۴۹

 .های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتیکه ملکی باشدهزینه -۴۱

 .مخارج حمل و نقل -۴۵

 .های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداریهزینه -۴۱

و سیهزینه حسابر -حق حضور -المشاورهحق -الوکالهحق -دلالی -العملحق های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیلالزحمهحق -۴۱

 با باطارت در کارشناسی هایهزینه سایر مؤسسه، نیاز مورد هایسیستم استقرار و طراحی افزاری،نرم ٔ  خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه

 .قانونی بازرس ٔ  الزحمهحقلیت مؤسسه وفعا
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های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوقیمهسود، کارمزد و جر -۴۱

همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری )لیزینگ( دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته 

 .باشد

 .روندمولاً ظرف یکسال از بین میبهای ملزومات اداری و لوازمی که مع -۴۳

 .مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که بعنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد -۱۳

 برداری نشده باشدهای اکتشاف معادن که منجر به بهرههزینه -۱۴

 .فعالیت مؤسسههای مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به هزینه -۱۱

 .مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول -۱۹

 .زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مودی -۱۱

 .ضایعات متعارف تولید -۱۵

 .های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط داردره مربوط به هزینهذخی -۱۱

 .های قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق مییابدهزینه -۱۱

معافیت ( ٪۵تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد )هنری برای کارکنان و افراد تحت  -هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی -۱۱

 .این قانون به ازای هر نفر( ۱۱مالیاتی موضوع ماده)

 ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش )گارانتی( اشخاص حقوقی -۱۳

نهاد سازمان ست به پیششود و در این ماده پیش بینی نشده اهای دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده میهزینه -۴تبصره 

 .های قابل قبول پذیرفته خواهد شداقتصادی و دارایی جزء هزینهامور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور

مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه  -۱تبصره 

تی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به خواهند شد ولی در مؤسسامحسوب
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های قابل قبول این ماده آمده خواهد بود جزء هزینه ۱العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء ب بند سفر و فوقاستثنای هزینه

 .منظور نخواهد شد

مصوب  تعاونی هایشرکت قانون( ۴۵ماده )( ۱و )( ۴های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای )ها و اتحادیهات شرکتدر محاسبه مالی -۹تبصره 

 امیاسل جمهوری اقتصاد تعاونی بخش قانون هایی که وضعیت خود را باها و اتحادیههای بعدی آن و در مورد شرکتاصلاحیهو ۴۹۵۳/۹/۴۱

قانون اخیرالذکر ( ۱۵ماده )( ۹و حق تعاون و آموزش موضوع بند )( ۴اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند )تطبیق داده ۴۹۱۳/۱/۴۹مصوب ایران

 .شودمیجزو هزینه محسوب

یمتها ارزش یر قکارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغی پذیر که بر اثر به های استهلاکآن قسمت از دارایی -۴۱۳ماده 

شود. های قابل قبول مالیاتی تلقی میهای تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینهیابد و همچنین هزینهآن تقلیل می

 ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهایپذیر شامل جداول استهلاک های استهلاکهای داراییمقررات مربوط به استهلاک

صادی تصویب وزیر امور اقت شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بهحسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می

 .رسدو دارایی می

ر ب های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیاتافزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی -۴تبصره 

 .شوددرآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی

التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه های تجدید ارزیابی شده، مابهدر زمان فروش یا معاوضه دارایی

 .شودظور میدرآمد مشمول مالیات من

های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات نامه اجرائی این تبصره درمورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک داراییآیین

الاجراء مماه از تاریخ لاز شششود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت اجرائی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می

 .رسدتصویب هیأت وزیران می به( ۴۹۳۵/ ۴/ ۴شدن این قانون )

آلات، زیانی متوجه مؤسسه گردد، زیان حاصل معادل المنفعه شدن ماشیندر صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب -۱تبصره 

احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش )در صورت فروش( یکجا قابل 

 .های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری استتبصره در مورد دارایی

 قرائن و ضرائب مالیاتی -فصل سوم

 مقررات عمومی -فصل چهارم

سال مالیاتی عبارتست از یکسال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم میشود لیکن  -۴۵۵ماده 

مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها بموجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیکند درآمد سال مالی آنها بجای سال در

https://shenasname.ir/laws/7664-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%db%8c
https://shenasname.ir/laws/7664-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%db%8c
https://shenasname.ir/organs/refah/979-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86
https://shenasname.ir/organs/refah/979-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86
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لیات قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه مبنای تشخیص مامالیاتی 

 .باشدسال مالی می شمسی پس از

ست ممیز مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده ا -۴۵۱ماده 

ظرف یک سال از تاریخ انقضاء مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص حداکثر

الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابلاغ نکند اظهارنامه مؤدی تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوقدرآمد صادر ننماید و یا

 .شودقطعی تلقی می

 هر گاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد

ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بر درآمد آن های انتفاعی کتمان شدهمؤدی درآمد یا فعالیتمعلوم شود

این قانون قابل مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه مؤدی به علت عدم رسیدگی،  ۴۵۱ها با رعایت مادهفعالیت

مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادر به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ گردد سرممیزقطعی تلقی می

 .دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نمایدسیدگی تشخیص بهصدور جهت ر

اند یا اصولاً طبق مقررات این نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده -۴۵۱ماده 

باشد و یاتی پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات میمکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالقانون

پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این که ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص  پس از گذشتن

 .اغ شودماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مؤدی ابلمالیات صادر و حداکثر ظرف سه

در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبه از  -تبصره

گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع یکن تلقی میلممؤدی در هر مرحله که باشد کانغیر

 .سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بودن ماده ظرف یکای

وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر  -۴۵۳ماده 

گردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده ود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی مؤدی منظور میشمیپرداخت

 .پرداختی مسترد خواهد شدباشد اضافه

ای هلیاتشود که در مورد مؤدیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مابه سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می -تبصره

 .را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نمایدمتعلق

سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مؤدیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران  -۴۱۳ماده 

ی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حکم قسمت استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشبه

 .مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بوداخیر این ماده
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در مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مؤدی به  -۴۱۴ماده 

رود ممیز مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در الیات میاز پرداخت مقصد فرار

قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. ممیز مالیاتی مکلف است معادل همان صورتی که هیأت صدور

وی و یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صورت مؤدی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی  نزد مبلغ از اموال و وجوه مؤدی که

تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر این که معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت ممیز مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد

 .مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز خواهند بود مشمول تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور،

ر به هشود ادارات امور مالیاتی حق دارند به همه آنها مجتمعاً یادر مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می -۴۱۱ماده 

 .مانع مراجعه به دیگران نخواهد بودکننده و مراجعه به یکی از آنها یک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه

سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و  -۴۱۹ماده 

ات قبل یا به طعی شده سنوشود کلاً یا بعضاً مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قنمیپرداخت

الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف، علیفعالیت به طور علینسبتی از حجم

 .شد

یاتی ات امور مالسازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مؤدیان به ادار -۴۱۱ماده 

 ور مراجعه وهای بانک مزبحساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مؤدیان بتوانند مستقیماً به شعب یا باجه

 .های خود را به حساب مذکور پرداخت نمایندمالیات

سوزی، بروز آفات و خشک سالی و طوفان و اتفاقات غیر مترقبه در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش -۴۱۵ماده 

ها یا مؤسسات دولتی یا یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانهدیگر به

تواند معادل خسارت وارده از المنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی میای بیمه و یا مؤسسات عامهسازمانها یاشهرداری

مذکور از اموال آنان در اثر حوادث %۵۳در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیش از درآمد مشمول مالیات مؤدی

باشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده های مالیاتی خود نمیت بدهیبین رفته است و قادر به پرداخ

 .تقسیط طولانی نمایدیا

 .نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب هیأت وزیران خواهد رسیدآیین

ب و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب مؤدیان مالیاتی مناطق جنگزده غر -تبصره

 :گردد، از تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شدوزیران اعلام میهیأت

 .گرددیبخشوده م ۴۹۱۱لغایت  ۴۹۱۱پنجاه درصد مالیات مؤدیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول سال  -الف
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آنها بابت درآمد حاصل در  ۴۹۱۱به ازاء هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریخ اجرای این اصلاحیه یکسوم بدهی مالیاتی تا پایان سال  -ب

 .شودبخشوده مینقاط مذکور

کور حداکثر معادل در نقاط مذ ۴۹۱۱لغایت سال  ۴۹۵۳/۱/۹۳مالیات پرداخت شده مؤدیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ  -ج

 .در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شدیک سوم آن

ز ا در مواردی که مؤدی قادر به ادامه فعالیت در نقاط مذکور نباشد با ارائه دلائل مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارائی تمام یا قسمتی -د

 .موصوف مؤدی بخشوده خواهد شدبدهیهای

تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی، تهیه و برای استفاده مؤدیان عرضه نماید قبوض مذکور با نام سازمان امور مالیاتی کشور می -۴۱۱ماده 

تی ایغیر قابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مؤدی مبلغ پیش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازاء هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالو

 .خواهد شدمربوط کسر

تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می -۴۱۱ماده 

 .نماید نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیطاز اصل و جریمه به طور یک جا

 دولت میتواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارائی مودیان با دولتهای خارجی -۴۱۱ماده 

ر های مربوط به اموهای مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی بمرحله اجراء بگذارد قراردادها یا موافقت نامهموافقت نامه

تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و بتصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده بقوت خود یاتی که تا مال

های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر موظف است ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت نامه باقی است. دولت

 .شورای اسلامی گزارش نمایدیا لغو آنها مستدلا به مجلس ادامه 

لیاتی نام در نظام ما اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت -۴۱۳ماده 

ها، قراردادها و سایر معامله را در صورتحساب شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرفمی

 .اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از 

شود. همچنین عدم می مبلغ مورد معامله( % ۱ای معادل دو درصد )مورد مشمول جریمه معاملات خود، حسب شماره اقتصادی دیگران برای

( % ۴د )درص ای معادل یکشود مشمول جریمهارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می

 .باشداست، میمعاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده 

کننده نهائی کالا یا  در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف -۴تبصره 

 .این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست( ۱۴خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده )
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کند این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری  کننده نهائی موضوع مصرف

 .و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید

اده یزات مشابه استفو تجه« صندوق ماشینی )مکانیزه( فروش»صندوق فروش  مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه -۱تبصره 

شده  افزاری از مالیات قطعیافزاری و سختاندازی تجهیزات فوق اعم از نرمهای انجام شده بابت خرید، نصب و راهکنند. معادل هزینه

 .مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است

اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از  سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و بر اساس

 .های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نمایدطریق درج در یکی از روزنامه

زات صندوق فروش و تجهی سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانهاز مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط ( %۴۳درصد ) معادل ده

شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده میاند مشروط به رعایت آیینمشابه شده

 .باشدفروش می( % ۱میزان دو درصد ) ای بهجریمه

اجراء الماه از تاریخ لازم نامه اجرائی است که حداکثر ظرف مدت شش وق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آییننحوه استفاده از صند

صویب شود و به تشدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می

 .رسدهیأت وزیران می

 های مستقیم را اینجا بخوانیداصلاحی قانون مالیات( ۴۱۳ماده )( ۱اجرایی تبصره ) نامهآیین

آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه )تعیین حداقل رقم گردش مالی ( ۴ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره ) -۹تبصره 

ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به شای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شنامه مؤدی( به موجب آیین

 .رسدتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می

نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات  -۱تبصره 

 .شودانجام می( ۴۵۱قرر در ماده )این قانون با رعایت مهلت م

الاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات ماه پس از لازم وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش -۵تبصره 

 ن دسترسی بر خط )آنلاین(اندازی کند و امکاها راهها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایدهوزارتخانه

 .سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد

اند، مرتکب شده ۴۹۱۳های مستقیم مصوب سال مکرر( قانون مالیات ۴۱۳واسطه عدم اجرای احکام ماده )جرائمی که مؤدیان به -۱تبصره 

 .شودمطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می
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های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی فافیت فعالیتبه منظور ش -مکرر ۴۱۳ماده 

ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه

 .شودمالیاتی کشور ایجاد می

ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها، مؤسسات دولتی، شهرداریزارتخانهو

اسلامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات 

به  آورند، موظفند اطلاعاتپایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می مورد نیاز

 .های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهندشرح بسته

 :اطلاعات هویتی -الف

 اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی -۴

 وزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادهامج -۱

 :اطلاعات معاملاتی اشخاص -ب

 (ها، کالاها و خدماتمعاملات )خرید و فروش دارایی -۴

 (تجارت خارجی )واردات و صادرات کالاها و خدمات -۱

 ای تجاریهقراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت -۹

 قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات -۱

 اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا -۵

 های پرداختیهای صادره و خسارتنامهاطلاعات انواع بیمه -۱

 بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر -۱

 :ای اشخاصسرمایهاطلاعات مالی، پولی و اعتباری و  -پ
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 بهادارجمع گردش سالانه )دوره مالی( نقل و انتقال سهام و سایر اوراق -۴

 جمع گردش و مانده سالانه )دوره مالی( انواع حسابهای بانکی -۱

 ها و سود آنهاجمع گردش و مانده سالانه )دوره مالی( انواع سپرده -۹

لیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب ک -۱

 ها و نظایر آنضمانت

 ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنهااطلاعات دارایی -ت

اهد ران به موارد مزبور اضافه خوهای اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیسایر اطلاعات فعالیت -ث

 .شد

ای و معاملات کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه -۴تبصره

 .دسازمان ارائه دهن دارد اطلاعات مربوط را به آنباشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر میهای مذکور میدارایی

دوم  ای معادل یکمتخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه

 .تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود

ک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، لاین( بان سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی بر خط )آن -۱تبصره

گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به 

ات به اشخاص یافتی را در ارائه خدمبندی، اطلاعات درکنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده

 .بدهکار مالیاتی لحاظ کنند

اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسؤول جبران زیانها و خسارات وارده به  -۹تبصره

 .دولت خواهند بود

ز بندی مربوط، اوزیران و حفظ طبقهارند، مجازند با تصویب هیأتدستگاههای اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات د -۱تبصره

 .اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند

 وترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی بر خط، تعیین حد آستانه )تعیین حداقل رقم اطلاعات(، دریافت و ارسال اطلاعات  -۵تبصره

ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با نامه موجب آیین مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به
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ارایی تصویب وزیران امور اقتصادی و د شود و بهپیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می

 .رسدی میو دادگستر

ایجاد کند  نحوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به -۱تبصره

 .که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید

. را ایجاد کند« سامانه ملی املاک و اسکان کشور»اه پس از تصویب این قانون وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش م -۱تبصره

ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، گونهاین سامانه باید به

، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. صورت رسمیخدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به

 .وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی بر خط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند

 شخیص و مؤدی ایجاد شود هیأتهای موضوع این قانون بین مأموران تمرجع رسیدگی به هر گونه اختلاف که در تشخیص مالیات -۴۱۳ماده 

 .باشد، مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشداختلاف مالیاتی میحل

 عنوانتوانند به کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمی -۴۱۴ماده 

 .نماینده مؤدیان مراجعه نمایندوکیل یا

صد درصد وجوهی که به حسابهای تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض  -۴۱۱ماده 

عمیر، ی جهت توجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمکهای غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقشود و همچنینپرداخت می

دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاهها و تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس،

 وسطدولتی( طبق ضوابطی که تمراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی )ره( و جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری)

شود از دارایی تعیین میهای آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی ووزارتخانه

 .باشددرآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می

بموقع اجراء گذاشته میشود و مقررات آن شامل کلیه مالیاتها و مالیات بر درآمدهائی است  ۴۹۱۱این قانون از اول فروردین سال  -۴۱۹ماده 

سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی که 

 .مییابد خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است سال مالی که در اول اجرای این قانون خاتمهمربوط به 

 .منتفی است ۴۹۵۱قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال  ۱با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده  -تبصره

و  ۴۹۱۱یاتهای مستقیم موضوع این قانون به سبب تعلق آنها قبل از سال مالیات بر درآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مال -۴۱۱ماده 

یان و های مالیاتی و تکالیف مؤدباشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخمی ۴۹۱۵بعد از

 .رتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بوداحکام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و تمرور زمان تابع
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باشد و تا تاریخ تصویب این قانون می ۴۹۱۱هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال مالیات -۴تبصره 

 .نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بودپرداخت

و اصلاحات بعدی آن قبل از اجرای این قانون صورت  ۴۹۱۵تقیم مصوب اسفند ماه قانون مالیاتهای مس ۴۱۳انتقالات موضوع ماده  -۱تبصره 

الارث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط در این دهنده بعد از اجرای این قانون به سهمگرفته است در صورت فوت انتقال 

 .الارث پرداختی قبلی وصول خواهد شداز وضع سهمقانون پس 

های مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و کلیه نصاب -۴۱۵اده م

 .وزیران قابل تعدیل استتصویب هیأت

 .مایدو یا تشخیص وصول نتواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی سازمان امور مالیاتی کشور می -۴۱۱ماده 

 .شودنامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده میآیین

 وظایف مؤدیان -فصل پنجم

مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به های موضوع این قانون را که حسب مورد مودیان مالیاتی میتوانند اظهارنامه -۴۱۱ماده 

ممیزی مالیاتی حوزه محل سکونت تسلیم نمایند. در اینصورت ممیز مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مودی منعکس نموده و دفتر

امه به ممیز مالیاتی حوزه محل سکونت از اظهارنامه تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارن

تسلیم آن به دفتر ممیز مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردی نیز که مودی اظهارنامه خود را لحاظ آثار مترتب در حکم 

 .شهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود اشتباهاً به دفتر ممیزی حوزه دیگری در

خرین روز مهارت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم هر گاه آ -۴تبصره 

 تعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت یا موعدباشد مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد ازآن می

 .مه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شدمقرر جهت تسلیم اظهارنا

تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین مؤسسات و شرکتهائی که مرکز اصلی آنها  -۱تبصره 

 .چنانچه دارای نماینده در ایران باشند بعهده نماینده آنها خواهد بود خارج از کشور است،در 

 .صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند -۹تبصره 
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مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات ( ٪۴۳درصد ) ای معادل دهعدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه

تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها از طرف مراجع  های مالیاتی تامعافیتو

 .پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود ذی ربط

داره باشد به وسیله امیبه تسلیم آن در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف -۴۱۱ماده 

 .مربوط تلقی خواهد شدگردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجعپست واصل می

 های متعددی برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آنها را به عنوان محل سکونت اصلیدر صورتی که مؤدی محل -۴۱۳ماده 

 .های سکونت مؤدی را محل سکونت اصلی تلقی نمایدتواند هر یک از محلی نماید وگرنه اداره امور مالیاتی میمعرف

هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائه گواهی نمایندگیهای مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج ثابت کند که از  -۴۱۳ماده 

ز کشورهای خارج بعنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور یکسال مالیاتی خود در یکی ادرآمد 

 :شد مگر در یکی از موارد زیرشناخته خواهد

 .در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد -۴

 .ت داشته باشددر سال مالیاتی مزبور لااقل ششماه متوالیاً یا متناوباً در ایران سکون -۱

 .توقف در خارج از کشور بمنظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد -۹

اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتیکه درآمدی از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آنرا به دولت محل  -تبصره

هارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظتحصیل 

پرداختی آنها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد نمایند مالیات 

 .یات بر درآمد آنها قابل کسر خواهد بودهر کدام کمتر باشد از مالمشمول مالیات آنان تعلق می گیرد 

به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی )مکانیزه( با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی،  -۴۱۴ماده

حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور  شود. واحد مذکورواحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می

مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأتهای بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده 

ات اعم از جهیزشود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تدادستان یا دادگستری تشکیل می

دهد و یا در کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار میدستی و ماشینی )مکانیزه( اقدام می

 .دهدربط انتقال میصورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی

 .ت دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مؤدی عودت نمایدربط مکلف اساداره امور مالیاتی ذی
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های بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات -۴تبصره

 .موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است

چنانچه در بازرسی هیأتهای موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات  -۱هتبصر

 .شودربط اعلام میکشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی

عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و های لازم را بهکاریمؤدیان مالیاتی موظفند با هیأتهای موضوع این ماده هم -۹تبصره

ور بتجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی )مکانیزه( و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأتها قرار دهند. مؤدیان مز

های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم از معافیت درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون،

 .شوندمی

 ۴الاجراء شدن این قانون )ماه از تاریخ لازمنامه اجرائی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سهآیین -۱تبصره

 .رسدایی و دادگستری میتصویب وزیران امور اقتصادی و دار مشترکاً به( ۴۹۳۵/ ۴/

 وظایف اشخاص ثالث -فصل ششم

باشند و همچنین هر کس که پرداخت مالیات دیگری را کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران می -۴۱۱ماده 

کم مودی اند در حای شناخته شدهمشمول جریمهتعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون 

 .وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شدمحسوب و از نظر 

داره ثبت اگیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملک باید قبلاً پرداخت شود و در مواردی که انتقال ملک به وسیله اداره ثبت انجام می -۴۱۹ماده 

 .ذکر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالیاتی ذیصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملک خواهد نمودبا

ر رسند و تغییرات حاصله دها و مؤسساتی را که در طول ماه به ثبت میادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکت -۴۱۱ماده 

شده و  اند با ذکر تعداد دفاتر ثبتات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رساندهها و مؤسسشرکتمورد

 .اداره امور مالیاتی محل اقامت مؤسسه ارسال دارندهای آن بهشماره

ششم باب سوم این قانون به موجب سند در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و  -۴۱۵ماده 

گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به اداره امور صورت میرسم

 .محل تسلیم نمایندمالیاتی ذیربط در

یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیتدار منوط به صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب  -۴۱۱ماده 

این  باشد و در صورت عدم رعایتارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می

 .اهند داشتمالیاتهای مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خوحکم مسئولان امر نسبت به پرداخت
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اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ  -۴تبصره 

 :ذیل خواهد بودهای گواهی

 .گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده -۴

 .های مالی ارائه شده به بانکها و سایر مؤسسات اعتباریای از صورتهگواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخ -۱

 .ضوابط اجرائی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد

آمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد شود مبلغی معادل یک در هزار دربه سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می -۱تبصره 

های صنفی و مجامع وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکلمشاغل را

ه شمول مالیات و کلی نمایند پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده ازتشخیص و وصول مالیات همکاری میای که در امرحرفه

 .مقررات مغایر مستثنی است

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر  -۹تبصره

که به علت صدور اسناد  ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکتها

اند را به همراه )صورتحساب( مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته

 .مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام کند

ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها  اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین

 .و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند

بت شرکتها موظف است از انجام ث در تخلف صدور اسناد )صورتحساب( مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت

سال مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و مؤسسات به مدت سهشرکت یا مؤسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت

 .خودداری کند

ن ثبت اسناد شوند به سازمامیسال فاقد فعالیت تلقی سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج -۱تبصره

و املاک کشور اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص 

 .را منوط به أخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کند

فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد  در کلیه مواردی که معاملات موضوع -۴۱۱ماده 

گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و صورت میرسمی
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محل وقوع ملک و یا محل سکونت مؤدی حسب مورداعلام و پس از کسب  موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتیچگونگی نوع و

 .مورد نموده و شماره و مرجع صدور آنرا در سند معامله قید نمایندگواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب

های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط، از ول بدهیگواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، پس از وص

شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیاتقبیل

 .مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد

ن مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این چنانچه میزا -۴تبصره 

رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول قانون

 گواهی الاختلافهماب مبلغ معادل …معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی و قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمینمالیات مورد

 .شد خواهد صادر معامله انجام

گردد، ها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع میدر مواردی که به موجب احکام دادگاه -۱تبصره 

مالیاتی رداخت به ذینفع مکلفند ضمن استعلام از اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان اموردر موقع پمسئولان

 .نمایندکشور واریز

 دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی )بلاعزل( نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام -۹تبصره 

نمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم می

 .این قانون، مسؤول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است( ۱۳۳این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده )

با اتصال به سامانه ( ۴۹۳۵/ ۴/ ۴الاجراء شدن این قانون )سال از تاریخ لازماتی کشور مکلف است ظرف مهلت یکسازمان امور مالی -۱تبصره 

صورت ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان أخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به

ی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی برخط به سامانه ثبت الکترونیک آنی از طریق دفاتر اسناد رسم

 .سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند

موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قول و غیرمنقول که بههای منپس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی

 .قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد

اتی ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیدر صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان 

د الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورکشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقل  

 .معامله مسؤولیتی نخواهند داشت
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 ۴/ ۴الاجراء شدن این قانون )شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمر تهیه میهای مذکونامه اجرائی این ماده با همکاری سازمانآیین

 .رسدتصویب رئیس قوه قضائیه میبه( ۴۹۳۵/

متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلفند بر اساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وکالتنامه تمبر باطل و میزان آنرا در  -۴۱۱ماده 

جهت تمبر مصرفی باید وسیله هر یک از وکلا نگهداری شود ثبت و گواهی نمایند. دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به اختصاصاً دفتری

 .به اداره امور مالیاتی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد بودحساب مالیاتی وکیل

 .تشویقات و جرایم مالیاتی -فصل هفتم

و دفاتر و مدارک آنان مورد اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان -۴۱۳ماده 

مقرر در  از مزایایهای حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند و معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفادهقبول هیأت

 .شدهای جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهدین قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولیا ۴۳۳ماده 

 .جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود

اتی او کسر خواهد های پرداختی مؤدی تا سررسید مقرر به عنوان جایزه خوش حسابی از بدهی مالیمعادل چهار درصد از مالیات -۴۳۳ماده 

ای معادل ده درصد مالیات پرداخت نشده تا هر گاه مالیات پس از حداکثر چهار ماه از سررسید مقرر پرداخت شود مشمول جریمهشد و

بود و در صورت تقسیط و پرداخت اقساط در سررسید مقرر نصف جریمه مذکور بخشوده خواهد شد. حکم این ماده سررسید مقرر خواهد

 .نمایند نخواهد بودمقررات این قانون اشخاص دیگر به عنوان مالیات مؤدی پرداخت میهایی که به موجبلیاتشامل ما

این قانون هر گاه مؤدی برگ تشخیص صادره را قبول و یا با ممیز کل توافق نماید و یا نسبت به  ۱۹۳در موارد مذکور در ماده  -۱تبصره 

 .اخت آن اقدام کند از هشتاد درصد جرائم مقرر در این قانون معاف خواهد بودمالیات متعلقه یا ترتیب پردپرداخت

چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید،  -۱تبصره 

بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان ( ٪۵/۱و نیم درصد )جریمه دو

بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر مطالبه از مؤدی نخواهد

 .اعتراض آنان صورت پذیردتا یک سال پس از تاریخ تسلیم

تی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم تمام یا قسم -۴۳۴ماده 

تکالیف مقرر و یا در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده انجام

 .باشدمیشدن
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موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی ه مواردی که مؤدی یا نماینده او که بهدر کلی -۴۳۱ماده

مالیات متعلق برای ( % ۹۳درصد ) است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی

 .باشدمالیات متعلق برای سایر مؤدیان می( % ۴۳درصد ) شاغل موضوع این قانون و دهاشخاص حقوقی و صاحبان م

 .های غیرواقعی نیز جاری استهای تسلیمی و یا هزینهشده در اظهارنامهحکم این ماده در مورد درآمدهای کتمان

یاتی رد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالسازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی در مو -تبصره

 .های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساندرا از طریق رسانه ملی، روزنامه

دم تسلیم ع نسبت به مؤدیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت -۴۳۹ماده 

ای معادل بیست درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور متعلق خواهند سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ترازنامه و حساب

 .بود

واهد خعدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط  -تبصره

 .شد

 این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات ۴۵۱مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده  -۴۳۱ماده 

دن ومشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از پانزده درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخش

روم خواهند ها نیز محهای مقرر در قانون مالیاتنیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هر گونه تسهیلات و بخشودگی

 .شد

 این قانون ظرف مهلت مقرر با تسلیم ۴۴۱جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده  -۴۳۵ماده

 .اظهارنامه خلاف واقع بترتیب عبارتست از دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال

جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارائی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از  -۴۳۱ماده 

 .مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول میگردد % ۱۳ین قانون معادل ا ۴۴۱تأمین مقرر موضوع ماده سپردن 

نسبت به اشخاصی که بشرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی  -۴۳۱ماده 

بر خلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد  در صورتیکه از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا باشند،می

کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامناً مسوول جبران زیان وارده به دولت  % ۴پرداختی و در خصوص پیمانکاری حقوق  % ۱۳بود از 

 .خواهند بود
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ا فردی، طور جمعی ی در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و -۴۳۱ماده 

موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش  هایی که اشخاص حقوقی بهنسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات

ا قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند باشند و در دوران مدیریت آنهافزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می

 .داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست

موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلف  هر شخص حقیقی یا حقوقی که به -۴۳۳ماده 

( % ۴۳درصد ) ای معادل دهمسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه از انجام وظایف مقرره علاوه بر

 .مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود( % ۱/ ۵درصد )مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم 

موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت ( % ۱/ ۵درصد ) پرداخت شود، در این صورت جریمه دو و نیم کننده وجوهچنانچه مالیات توسط دریافت

 .مالیات توسط مؤدی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد

ی مقرر گردیده است در صورت تخلف ای برای دفاتر اسناد رسمدر هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف و یا وظیفه -۱۳۳ماده 

آن نیز خواهد بود و  %۱۳ای معادل، های متعلق مربوط، مشمول جریمهمسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیات علاوه بر

 .به مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد در مورد تکرار

هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای  -۱۳۴ماده 

باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی مالیات ملاک عمل میتشخیص

نی های قانوها و بخشودگیهای مقرر در ا ین قانون از کلیه معافیتها و مجازاتحساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمهوو ترازنامه 

 .محروم خواهد شددر مدت مذکور

بدهی قطعی آنها از  تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزانوزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می -۱۳۱ماده 

سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد ( % ۱۳درصد ) ربط از بیستبرداری از مراجع قانونی ذیبرای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره

 ۳۳۳/ ۳۳۳لیارد )سرمایه ثبت شده و یا دو می( % ۴۳درصد ) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده( ۵/ ۳۳۳/ ۳۳۳/ ۳۳۳)

است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد ریال بیشتر( ۴۳۳/ ۳۳۳/ ۳۳۳حقیقی از یکصد میلیون ) ریال و سایر اشخاص( ۱/ ۳۳۳/

مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از

جاری  مدیریت آنان بوده نیزباشد و مربوط به دوران ایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف است به کسر و ایصال آن میهمالیات

 .باشندمزبور مکلف به اجرای این ماده میاست. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان

ت اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیا -تبصره

 .تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نمایدامور مالیاتی کشور می

 ابلاغ -فصل هشتم
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راق هر گاه بخود مودی دسترسی پیدا نشود او اوراق مالیاتی بطور کلی باید به شخص مودی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. -۱۳۹ماده 

ن یمالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر اینکه بنظر مأمور ابلاغ سن ظاهری ا

 .میدارد تعارض منفعت نباشد اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مودی و شخصی که اوراق را دریافت

هر گاه مؤدی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگها استنکاف نمایند یا در صورتی که هیچ یک از  -۴تبصره 

ده دو نسخه قید نمو مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هراشخاص

اریخ ابلاغ شده قانونی تلقی و تو نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق

 .شودابلاغ به مؤدی محسوب می

تی ارشی استفاده نماید. مأمور پست باید اوراق مالیاتواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفسازمان امور مالیاتی کشور می -۱تبصره 

به شخص مؤدی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مؤدی یا اشخاص یاد شده از گرفتن را

ل را به کند و نسخه اوی تعیین شده الصاق میکنند، مأمور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشاناوراق امتناع 

 .دهدمی اداره مالیاتی عودت

پانزده روز پس از این تاریخ مجدداً مراجعه  »هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه، عبارت 

دهد. مأمور پست در مراجعه کند و نسخه اول را عودت میتعیین شده الصاق میرا در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی « خواهد شد

 کند و نسخه اول را بهصورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میبعدی در

 .شوداز تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب میشوند دهد. اوراقی که بدین ترتیب الصاق میمی اداره مالیاتی عودت

 .مأمور ابلاغ باید مراتب را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضاء نماید -۱۳۱ماده 

 .محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال بحروف و عدد -الف

 . ی داردنام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه نسبتی با مؤد -ب

 .این قانون ۱۳۹نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده  -ج

اگر مودی یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس یا رئیس دفتر آن  -۱۳۵ماده 

 .یا مؤسسه ابلاغ گردد اداره

مودی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق  اگر -۱۳۱ماده 

 .دارند ابلاغ شود امضاء
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 .این قانون و تبصره آن در مورد شرکتهای تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است ۱۳۹مقررات ماده  -تبصره

ی را بعنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر اینمورد در صورتیکه در مواردیکه مودی محل -۱۳۱ماده 

 هاوراق مالیاتی در محلی بعنوان محل کار یا سکونت مودی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مودی از این موضوع بوده و ب

که محل دیگری بعنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند ابلاغ اوراق مالیاتی بهمان نشانی، قانونی و صحیح نشانی ایراد نکرده باشد مادامیاین 

 .است

در مواردی که نشانی مؤدی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل و  -۱۳۱ماده 

رالانتشار های کثیترین محل به حوزه اداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامهروزنامه کثیرالانتشار نزدیک  در محل مزبور روزنامه نباشد دراگر

 .شود. این آگهی در حکم ابلاغ به مؤدی محسوب خواهد شدآگهی میمرکز

 .کلیف قانونی مودی درج شده باشددر متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و ت -۴تبصره 

این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی بترتیب مذکور در تبصره ماده  ۱۳۱در مورد مودیان مالیات مستغلات که نشانی آنها طبق ماده  -۱تبصره 

 .این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد ۱۳۹

مه دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز در مواردیکه در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی نامقررات آئین -۱۳۳ماده 

 .خواهد شداجرا

 وصول مالیات -فصل نهم

رگ بموجبهر گاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به  -۱۴۳ماده 

 .کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آنرا به اداره امور مالیاتی بدهداجرایی به او ابلاغ می

 در برگ اجرائی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج -۴تبصره 

 .گردد

آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی بعنوان مالیات قطعی تلقی میشود و از طریق عملیات  -۱تبصره 

 .اجرائی قابل وصول است

ا ترتیب پرداخت آن را با اداره هر گاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند ی -۱۴۴ماده 

ی دامور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مؤ

 .توقیف خواهد شد
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 .باشدصدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی می

 :توقیف اموال زیر ممنوع است -۱۴۱ماده 

 .بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفهدو سوم حقوق حقوق -۴

لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مودی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص  -۱

 .النفقه مودیواجب

 .رزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مودی لازم استابزار و آلات کشاو -۹

 .محل سکونت به قدر متعارف -۱

هر گاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته میشود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مودی بوده و قابل تفکیک نباشد تمام مال  -۴تبصره 

 .میشود مگر اینکه مودی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نمایدفروخته خواهد شد و مازاد مسترد  توقیف و

البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن هر گاه مودی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند از اثاث -۱تبصره 

 .وق معلوم شودمتعلق به شوهر شناخته میشود مگر آنکه خلاف ترتیب ف و بقیه

 .توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیلی واحد تولیدی گردد -۹تبصره 

یابی ارزالزحمهتواند با تودیع حقارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤدی می -۱۴۹ماده 

 .طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید

کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیر منقول به عهده مسئول  -۱۴۱ماده 

باشد در مورد فروش اموال غیر منقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار، مالک برای یاجرائیات اداره امور مالیاتی م

حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار امضای سند

 .لاک مکلف به اجرای آن استاداره ثبت اسناد و امخواهد کرد و

که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی ) -۱۴۵ماده 

دهی بتواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل خریداری برای آن پیدا نشود و سازمان امور مالیاتی کشور میشود(می

 .هزینه متعلقه از مال مورد توقیف، تملک و بهای آنرا به حساب بدهی مؤدی منظور نمایدمؤدی به علاوه
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 در صورتی که مؤدی قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد -۴تبصره 

 .دنمایهای متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف میت بدهی مؤدی به اضافه ده درصد بدهی و هزینهسازمان امور مالیاتی کشور با دریاف

در صورتی که مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدی درخواست  -۱تبصره 

 .در شرایط مساوی اولویت با مؤدی استنماید

 ع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقرراتمرج -۱۴۱ماده 

باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و اجرائی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می

 .الاجراء استرأی صادره قطعی لازمصادر خواهد شد. رأی 

 در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتیکه شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، بموقع اجرا گذارده شده است -۴تبصره 

یا  ی و اقدام لازم صادرهر گاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگ

 .درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رأی صادره از هیأت حل اختلاف قطعی استنسبت به 

در مورد مالیاتهای غیر مستقیم هر گاه شکایت اجرائی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این  -۱تبصره 

 .الاجراء استهیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در این باره قطعی و لازمشکایت نیز 

بق طمفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آندسته از مالیاتهای غیر مستقیم که 

 .و فصل شود نخواهد بود مقررات مخصوص بخود در مراجع خاص باید حل

به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول  -۱۴۱ماده 

ندان در رمباستثنای مالیات بر درآمد شرکتهای دولتی( در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کامیگردد )

مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت مؤثری مبذول داشته و یا میدارند خرج نماید. وجوه امور

 .این ماده بعنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی استپرداختی به استناد 

موظف است که در هر ششماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح وزارت امور اقتصادی و دارائی 

 .درآمد را به کمیسیون امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایدمختلف 

و دادگستری تصویب و توسط وزارت های امور اقتصادی و دارائی آئیننامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه -۱۴۱ماده 

 .اقتصادی و دارائی بموقع اجراء گذارده خواهد شدامور

 سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی -باب پنجم
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 مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها -فصل اول

شود به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون  -۱۴۳ماده 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه ( ۵۳الف( ماده )موجب بند )که به 

و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات  های هر یک از ماموران مالیاتیتکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت انجام دادن

ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد این قانون به موجب آیین نامهاجرای احکام مقرر در

 .وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسیدسازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب

 قانون را اینجا بخوانید ۱۴۳ی ماده نامه اجرایمتن کامل آیین

سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی )مکانیزه(،  -۴تبصره

ول مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصنام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت های اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبتترتیبات و رویه

کند. صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام میمالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی

 .و پرداخت مالیات نیست حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی

ای تشخیص استثنهای خود بهمنظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیتسازمان امورمالیاتی کشور مجاز است به -۱تبصره 

 ری و انجام دادنو تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذا

دن این الاجراء شماه از تاریخ لازمشود و ظرف مدت ششنامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میتکالیف طبق آیین

 .رسدتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میبه( ۴۹۳۵/ ۴/ ۴قانون )

( ۴۱۹ماده )( ۱و تبصره )( ۴۱۱، ماده )(۴۳۳ماده )( ۵، تبصره )(۴۳۹ماده )( ۱، تبصره )(۱۱، ماده )(۱۱، ماده )(۵۹ماده )( ۳در تبصره ) -۹تبصره 

 .شودمی« روز منتهی ظرف سی»و « روز ظرف سی»، «روزظرف ده»های حسب مورد جایگزین عبارت« تا پایان ماه بعد»عبارت 

 :شوداصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می -۱۱۳ماده 

 .گرددمی« وزارت امور اقتصادی و دارایی»جایگزین عبارت « سازمان امور مالیاتی کشور»ذیل عبارت  در مواد -۴

، (۴۱۳و تبصره ذیل آن، مواد )( ۴۵۳، )(۴۵۱ذیل آن، مواد )( ۱و تبصره )( ۴۵۱و )( ۴۴۱، )(۱۳، )(۵۱، )(۱۴، )(۱۳، )(۹۳، )(۱۳، )(۱۱مواد )

ذیل آن و تبصره ماده ( ۱و )( ۴های )و تبصره( ۱۴۵، ماده )(۱۳۹ذیل ماده )( ۱، تبصره )(۴۳۴و )( ۴۱۱، )(۴۱۱، )(۴۱۳، )(۴۱۱، )(۴۱۱،)(۴۱۹)

(۱۹۳). 

ز سرممی»، «ممیز مالیاتی»، «مأموران تشخیص»، «مأمور تشخیص»های ها و عبارتجایگزین واژه« اداره امور مالیاتی»در موارد زیر عبارت  -۱

 :شودمی« اداره امور اقتصادی و دارایی»و « دفتر ممیزی»، «دفتر ممیزی حوزه مالیاتی»، «مالیاتی حوزه»، «حوزه»،«مالیاتی
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های ، تبصره( ۱۳و )( ۱۱و تبصره ذیل آن مواد )( ۹۳، ماده )( ۹۱ماده )( ۹و )( ۱های )و تبصره( ۹۵، )( ۹۱، )( ۹۴، )( ۱۳، )( ۱۱، )( ۱۱مواد )

آن، مواد ( ۱و تبصره )( ۴۵۱و )( ۴۱۱، )( ۴۴۱، )( ۴۴۱، )( ۴۴۹، مواد )( ۴۳۳ماده )( ۵، تبصره )( ۴۳۱و )( ۱۱، مواد )( ۱۱ماده )( ۱و)( ۴)

، ( ۱۴۴، )(۱۴۳، )( ۱۳۱، )( ۴۱۱و تبصره ذیل آن ، مواد )( ۴۱۱و )( ۴۱۵، )( ۴۱۱، )( ۴۱۹، )( ۴۱۳، )( ۴۱۳، )( ۴۱۱، )( ۴۱۱،)( ۴۱۴، )( ۴۵۱)

 .(۱۱۳و )( ۱۹۹، )( ۱۹۱و تبصره ذیل آن، مواد )( ۱۹۳و )( ۱۱۳، )(۱۱۱،)( ۱۴۱، )( ۱۴۹)

عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زیان هستند موجب  -۱۱۱ماده 

این قانون  ۴۵۱رسیدگی به ترازنامه و حساب و سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده عدم

 .صورت درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود ایننخواهد بود. در غیر

شود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می -تبصره

ه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارک لازم ظرف یک مانظر

یا حساب و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید. و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول یا ترازنامه

 .باشدمی

الرأس شود و همچنین پس از تشخیص علیساب و سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول میدر مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و ح -۱۱۱ماده 

هایی داشته است که درآمد آنرا کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیتو

عایت مهلت التفاوت آن با رهای مذکور تعیین و مابهدرآمد ناشی از فعالیتاند مالیات باید با محاسبه تشخیص از آن مطلع نبودهصدور برگ 

 .قانون مطالبه شوداین ۴۵۱مقرر در ماده 

در مواردیکه اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مودی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مودی اوراق مزبور را در موعد  -۱۱۱ماده 

 .رده باشد، مالیات مودی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شدقانونی تسلیم نکمقرر 

توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط اداره امور مالیاتی می -۱۱۳ماده 

باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد آنها میو رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم مراجعه

 .قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده استبود مگر آنکه

برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف 

 .نماینداستناد

این قانون  ۱۹۴در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثناء اشخاص مذکور در ماده  -۱۹۳ماده 

ر مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره اموموجود باشد

یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان  مربوط به درآمد مؤدی
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و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالح قضایی است که با اعلام مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث  شد.وارده به دولت محکوم خواهند

 .به موضوع رسیدگی خواهند نمود دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت

در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی مالیات، سازمان امور مالیاتی کشور  -تبصره

تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستان کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضایی موضوع مانع اقدامات می

 .اداره امور مالیاتی نخواهد بود

انقلاب اسلامی و های دولتی و نهادهای ها، مؤسسات دولتی، شرکتادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانهدر مواردی که  -۱۹۴ماده 

سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع ها وشهرداری

ن را ابراز آ رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این که مسئول امر مذکور مکلفند

نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری مخالف مصالح مملکت اعلام

 بامر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسشود و در غیر این صورت به تخلف مسئولمی

مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی در

 .خواهد بودمصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور

الیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مها و مؤسسهدر مورد بانک -تبصره

های اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ها و مؤسسهاقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانکوزیر امور

 .اقدام نمایند

انه تلقی آورند، محرملاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست میاداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اط -۱۹۱ماده 

افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات و از

 .خواهد شداسلامی با آنها رفتار

اند حداکثر ظرف پنج روز از کلف است نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نمودهاداره امور مالیاتی م -۱۹۵ماده 

 .تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم کندتاریخ وصول

 ترتیب رسیدگی -فصل دوم

تهای کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالی برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات -۱۹۱ماده 

کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و درآمدهای حاصل از آن بطور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد. امضاءمربوط و 

هت خواهند بود. و در تشخیص بطور خوانا قید نمایند و مسوول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جسمت خود را در برگ 

تشخیص مالیات مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام صورت استعلام مودی از نحوۀ 

 .خصوص بخواهد به او بدهند نمایند و هر گونه توضیحی را در این
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سی  تواند ظرفشود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد میغ میدر مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلا -۱۹۱ماده 

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

 در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ رسیدگی مجدد نماید. مسؤول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی

مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، 

ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص را ظهر برگ تشخیص درج و امضاء نماید و در صورتی که دلایل اسناد و مدارک  آنرا رد و مراتب

قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضاء ممیز کل و مؤدی خواهد رسید و هر گاه دلایل و دهد و نظر او مورد قبول مؤدی

ص ر ظهر برگ تشخیتشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً داسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ

 .ارجاع نمایدمنعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف

در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد  -۱۹۳ماده 

 ۱۹۱آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده  را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداختمطالبه

گردد و در مواردی که مؤدی ظرف سی روز کتباً رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی میاین قانون 

ر مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امواعتراض ننماید و یا در

 .است

این قانون ابلاغ شده باشد و مودی بشرح مقررات این  ۱۳۱و ماده  ۱۳۹در مواردیکه برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده  -تبصره

ه میشود در اینصورت و همچنین در مواردیکه مودی ظرف مهلت سی اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناختماده 

 .تاریخ ابلاغ کتباً به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع میگرددروز از 

هیأت شرکت کند و برای د در جلسات مقرردر موقع طرح پرونده، در هیأت حل اختلاف مالیاتی نماینده اداره امور مالیاتی بای -۱۱۳ماده 

 .توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد

اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی  -۱۱۱ماده 

 .باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کندقانون قابل استرداد می مالیاتی طبق مقررات این که

در ماه از ( ٪۵/۴مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد ) -تبصره

های های جاری به مؤدی پرداخت خواهد شد. حکم این تبصره نسبت به مالیاتباشد و از محل وصولییدریافت تا زمان استرداد متاریخ

های پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی الحسابتکلیفی و علی

 .مدت مزبور جاری خواهد بودمسترد نشود از تاریخ انقضاء

تواند ظرف اداره امور مالیاتی آن را وارد نداند مؤدی میدر صورتی که درخواست استرداد از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و  -۱۱۹ماده 

اختلاف مالیاتی در این مورد اداره یاد شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند رأی هیأت حلسی روز از تاریخ اعلام نظر 
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این قانون ملزم به ۱۱۱و غیر قابل تجدید نظر است و در صورت صدور رأی به استرداد مالیات اضافی اداره مربوط طبق جزء اخیر ماده قطعی 

 .اجرای آن خواهد بود

 مرجع حل اختلاف مالیاتی -فصل سوم

حل  بینی شده، هیأتقانون مرجع دیگری پیشهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف -۱۱۱ماده 

 :مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد اختلاف

 .یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور -۴

اشته باشد بنا ا یا مراکز استانها وجود ندیک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته. در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستانه -۱

 .درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت معرفی خواهد نمود به

فی یا های صنتشکل ای یایک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه -۹

اسلامی شهر به انتخاب مؤدی در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ شورای

 قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی باتوجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات موردتشخیص در مهلت 

 .نفر را انتخاب خواهد کردرسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک 

را الاجهای مزبور با اکثریت آراء قطعی و لازمهای حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رأی هیأتجلسات هیأت -۴تبصره 

 .نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردداست، ولی

باشد و ها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور میل اختلاف مالیاتی و مسؤولیت تشکیل جلسات هیأتهای حاداره امور هیأت -۱تبصره 

ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و نامههای حل اختلاف براساس آییناعضاء هیأتالزحمه حق

 .شود قابل پرداخت خواهد بودبینی میهمین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش محل اعتباری که بهدارایی خواهد رسید از

نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و  -۱۱۵ماده 

 .لیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شدسال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر ما لااقل شش

وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز اعزام نماینده اداره امور  -۱۱۱ماده 

وافقت روز باشد مگر به درخواست مؤدی و مباید به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیأت نباید کمتر از ده مالیاتی

 .واحد مربوط

 .عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود -تبصره
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دت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگراین که ظرف م -۱۱۱ماده 

این قانون و تبصره های آن به مؤدی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این ( ۱۳۹براساس ماده)

عی و اتی تجدید نظر قطصورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالی

 .لازم الاجراء می باشد

 .مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد برآن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند -۴تبصره 

 .ر داشته یا رأی داده باشندنمایندگان عضو هیأت های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظ -۱تبصره 

در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظر خواهی قرارگرفته باشد در مرحله  -۹تبصره 

 .تجدیدنظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد

مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا آراء قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی به استثناء  -۱تبصره 

 .این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود( ۱۵۴مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد برابر مقررات ماده )

از آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مؤدیان مالیاتی  -۵تبصره 

این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذی ربط تسلیم شده است را یک بار به هیأت های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور 

 .رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید

تی از آراء هیأت های بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین در مواردی که شکایت مؤدیان مالیا -۱تبصره 

تفاوت ( %۴شکایت از آراء هیأت های تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد)

امه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مؤدی مکلف به پرداخت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارن

 .آن خواهدبود

 رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به -۱۱۱ماده 

 .رأی قید شودتعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن 

های حل اختلاف مالیاتی مکلفند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی هیأت -۱۱۳ماده 

 .اداره امور مالیاتی مربوط، به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنندباشند با درخواست مؤدی یا کرده

اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل  در مواردی که هیأت حل -۱۵۳ماده 

ای از رأی خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند مکلف است نسخهنماید

 .یداحراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماتا در صورت
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توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت مؤدی یا اداره امور مالیاتی می -۱۵۴ماده 

مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را قوانین و

 .درخواست کنند

های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر های قطعی موضوع این قانون و مالیاتدر مورد مالیات -مکرر ۱۵۴ماده 

از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلائل کافی

 .جهت رسیدگی ارجاع نمایدپرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود تواندمی

تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری  ۴۹۱۱باشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات الاجرا میرأی هیأت به اکثریت آرا قطعی و لازم

 .بود خواهد

 اختیارات آنشورای عالی مالیاتی و وظایف و  -فصل چهارم

شورای عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی،  -۱۵۱ماده 

نهاد رئیس باشند به پیشهای مذکور میمالی، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل در رشتهاقتصادی،

 .شوندمالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میامور کل سازمان

حداقل پانزده نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی باید از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمانها و واحدهای تابعه آن  -۴تبصره 

 .تخاب شوندحداقل شش سال سابقه کار در مشاغل مالیاتی باشند ان که دارای

جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمی است و تصمیمات آن با رأی حداقل نصف به علاوه یک  -۱تبصره 

 .خواهد بودحاضرین معتبر

دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای  -۱۵۹ماده 

این قانون. انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضای سه سال مذکور  ۱۱۱به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده خودشان یا

الیاتی از بین اعضاء شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، به پیشنهاد رئیس کل سازمان شورای عالی مبلامانع است. رییس

 .شودکشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میامور مالیاتی

 .شورایعالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود -۱۵۱ماده 

 .شعب از طرف رئیس شورایعالی مالیاتی منصوب میشود رئیس و اعضاء

 :وظایف و اختیارات شورایعالی مالیاتی به شرح زیر است -۱۵۵ماده 
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های مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور ها و بخشنامهتهیه آئین نامه -۴

داند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور گردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری میاع میکشور ارجمالیاتی 

 .مالیاتی کشور پیشنهاد کند

نین ابررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قو -۱

 .سازمان امور مالیاتی کشورمقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کلو

سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضاء اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل -۹

س از عالی مالیاتی پ نماید، در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورایمالیاتی ارجاع میبه شورای عالیبرای مشورت و اظهار نظر 

 .الاتباع استتنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم

های حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی مورد عی هیأترسیدگی به آراء قط -۱

 .مؤدی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشدشکایت

 که ضمنهر گاه از طرف مؤدی یا اداره امور مالیاتی شکایتی در موعد مقرر از رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی واصل شود  -۱۵۱ماده 

و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقض رسیدگی شده باشد رییس آن با اقامه دلایل

 .شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمودشورای عالی مالیاتی

های قانونی و مطابقت مورد با صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر

یدگی های حل رسمقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آراء هیأتقوانین و

های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رأی راء هیأتجهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آو مستنداً به

 .اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گرددشعبه با اکثریت مناط

گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض می -۱۵۱ماده 

حل ترین شهری که با مارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیکدیگر

شود. مرجع مزبور مجداً به موضوع مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه استان باشد ارجاع میمزبور در محدوده یک

 .الاجراستشود قطعی و لازمدهد. رأیی که بدین ترتیب صادر میمقتضی میرسیدگی و رأیشورای عالی مالیاتی 

 .جاری خواهد بودگردد نیزهای حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض میحکم این ماده در مواردی که آراء صادره از هیأت

میشود شورایعالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رأی هیأت را برای در مواردیکه رأی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نقض  -تبصره

 .رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید
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و  یر امور اقتصادیهای مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزهرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه -۱۵۱ماده 

سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و دارایی یا رئیس کل 

شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را  رؤسای شعب و در غیاب رئیس

نماید در این صورت رأی هیات عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی صدور رأی میی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام بهبررس

 .الاتباع استاختلاف مالیاتی و مأموران مالیاتی در موارد مشابه لازماست برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأتهای حل

رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مؤدی به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد  هر گاه شکایت از -۱۵۳ماده 

أت یتضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید رأی هیا

 .ماندالاجرا میات موقوفرأی شورای عالی مالیتا صدور

 هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و وظایف و اختیارات آن -فصل پنجم

 .دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن -فصل ششم

و  سابقه خدمت بودهدادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال  -۱۱۹ماده 

ارایی به این امور اقتصادی و دسال آنرا در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیرشش

 .شودسمت منصوب می

 .رات خود را به آنان تفویض نمایدتواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیادادستان انتظامی مالیاتی می -تبصره

 :وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است -۱۱۱ماده 

اتی و های حل اختلاف مالیمأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأترسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات  -الف

ول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام وصهمچنین سایر مأموران که طبق این قانون در امر

 .دهند و تعقیب آنهامی

 .تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور -ب

 .اف مالیاتیهای حل اختلنمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتاعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و -پ

 .بینی شده استاقامه دعوی علیه مودیان و مأموران مالیاتی که در این قانون پیش -ت

 :جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود -۱۱۵ماده 
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 .شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون -الف

 .گزارش رسیده از مراجع رسمی -ب

مور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع مواردی که از طرف وزیر ا -پ

 .شود

 .مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی -ت

عقیب ی یا قرار منع تدادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار میدهد و حسب مورد پرونده را بایگان -تبصره

و یا ادعانامه تنظیم و به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری تسلیم مینماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیأت رسیدگی صادر 

ه رسیدگی بت بشود هیأت مذکور در صورتیکه قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأساً نس به تخلفات اداری اعلام

 .اقدام خواهد نمود

هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در  -۱۱۱ماده

 .مالیاتی باشدسال سابقه در امور  باشند. حداقل یکی از اعضای هیأت باید دارای بیش از دهاختلاف مالیاتی می هیأتهای حل

 .شودمی« هیأت عالی انتظامی»جایگزین عبارت « هیأت رسیدگی به تخلفات اداری»در کلیه مواد این قانون عبارت  -تبصره

تخلفات انتظامی اعضاء شورای عالی مالیاتی و اعضاء هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در  -۱۱۱ماده 

اداری مرکب از یکی از رؤسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رییس دیوان عالی کشور، رییس کل دیوان محاسبات و اختصاصیدادگاه 

مربوط گیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقرراترئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار می

 .الاجرا استمیت صادر خواهد نمود. این رأی قطعی و لازمرسیدگی و رأی بر برائت یا محکو

ده شود تکالیفی به عهدر مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می -۱۱۱ماده 

ازات انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجدفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی صاحبان

دار مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم مرجع صلاحیتسردفتر متخلف در

 .مزبور استفاده نماید نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجعتواند از وجودادعانامه می

اختلاف  تخلف اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که بموجب قوانین و مقررات مالیاتی بعهده هیأتهای حل -۱۱۳ماده 

بازنشسته  ضاتگذارده شده است، با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد ق

این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات  ۱۱۱ماده  ۹نیز نمایندگان موضوع بند و 

 .خواهند شد متناسب محکوم
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 :ر موارد زیر عبارت است ازامور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف دمجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان -۱۱۳ماده 

هر گاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران تشخیص و یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و  -۴

دی را آمد موعضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی دردارائی 

اند علاوه بر جبران خسارات وارده به میزانی که شورایعالی مالیاتی تعیین مینماید متخلف به مجازات میزان واقعی تشخیص دادهکمتر یا بیشتر از

 .ماه و حداکثر پنجسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شداداری حداقل سه 

مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر  -۱

این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست، مقصر به موجب رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری از  ۴۵۱که در اجرای ماده  هاییاظهارنامه

 .قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد مجازات متناسب مقرر در خدمت مالیاتی برکنار و حسب مورد به

 تظامیدهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می

شد و در صورت وجوه سوء نیت متهم وسیله های حقوقی دادگستری یا عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد مالیاتی در دادگاه

 .انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفتدادستانی

 تمأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال از خدما

شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را که میچهار سال محکوم  دولتی از یک الی

به  ها خارج از نوبتشوند. دادگاههای دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میموجب حکم دادگاهتقصیرند فراهم سازند بهبی

 .این جرایم رسیدگی خواهند نمود

این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ  ۱۹۳و  ۱۱۱و  ۴۵۱شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد  این حکم

ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت هر مرحلهتشخیص در

 .این قانون مطالبه مالیات نمایند ۴۵۱و  ۴۵۱زمان مالیاتی موضوع مواد مرور یا در خارج از مهلت

ت مطابق بینی شده استشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردیکه مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش  -تبصره

 .رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بودقانون 

ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی یاتی کشور مکلف است تا پایان دیسازمان امور مال -۱۱۱ماده 

عنوان صلاح بهای حسابداران ذیقانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه»که علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای )الف( و )د( ماده واحده 

نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی  براساس ۴۹۱۱مصوب سال « حسابدار رسمی

ماه پس از مهلت انقضای  یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه

های کثیر الانتشار و یا سامانه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه باشند را از طریق مقتضی )درج درارائه اظهارنامه می

تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به الکترونیکی مربوط( به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یاد شده می
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ال به ماه هر س وضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دیصورت م صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این

شود، مشمول حکم این ماده آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز می

 ۱۳) درصد مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در

 .مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد( %

در های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارشصورتهای مالی حسابرسی -۴تبصره 

تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیاتی مورد چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می

 .استفاده و استناد قرار گیرد

ه سازمان قی را بتواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوسازمان امور مالیاتی کشور می -۱تبصره 

ی الزحمه حسابرسی مالیاتحسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق

 .طبق مقررات مربوط، بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور است

به  ۴۹۱۳خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه  ۴۹۱۴تاریخ اجرای این قانون از اول سال  -۱۱۹ماده 

نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به  بعد باشد

م توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده مالیاتی مقرر در قانون برنامه سواستثنای احکام 

قانون  ۴۹۱۱/ ۴/ ۱۴و استفساریه مصوب  ۴۹۱۱/ ۱/ ۱صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب  -اداره مناطق آزاد تجاریقانون چگونگی( ۴۹)

ت مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام حکم شامل قوانین و مقرراگردد. ایناخیرالذکر لغو می

 .باشداست نیز می

 :گردندهای درجه شش محکوم میمورد، به مجازاتشود و مرتکب یا مرتکبان حسبموارد زیر جرم مالیاتی محسوب می -۱۱۱ماده

 نتنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آ -۴

 اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن -۱

این قانون و امتناع از انجام ( ۴۱۴ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ) -۹

سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با  مکرر( به ۴۱۳و )( ۴۱۳بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد )تکالیف قانونی مبنی

 این اقدام

های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات -۱

 شده آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین
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 عاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقعتنظیم م -۵

 یسال متوال ای در سهخودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه -۱

 یگر به منظور فرار مالیاتیاستفاده از کارت بازرگانی اشخاص د -۱

 ۴۹۳۳/ ۳۱/ ۳۱های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت -۴تبصره

 .مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست

ق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طری -۱تبصره

 .پذیردصورت می

وم های زیر محکماه تا دو سال به یکی از مجازات چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش -۱۱۵ماده 

 :شودمی

 ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی -۴

 ناد تجاریممنوعیت از اصدار برخی از اس -۱

 .باشدمسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی -تبصره

چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و  -۱۱۱ماده

شوند. و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند

 .شودمجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می

اصل مالیات و این قانون، مسؤول پرداخت ( ۱۱۱تا )( ۱۱۱های مقرر در مواد )مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات -۱۱۱ماده

این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع ( ۴۵۱های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده )جریمه

 .باشندصالح قضائی می

ا و ناطقی که مقتضی بداند، دادسرها و مرئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان -۱۱۱ماده

دهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می

 .برای آنها تأمین نماید
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هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی  شده در پایگاه اطلاعاتاستفاده از اطلاعات ثبتهرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء -۱۱۳ماده

مکرر( این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم ۴۱۳موضوع ماده)

شود. سال حبس محکوم میبر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو است و مرتکب علاوه 

 .شودصلاح تعیین مینفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذیاین ماده با اقامه دعوی توسط ذی های قانونی مربوط بهسایر مجازات

ری کل داهای مستقیم موضوع این قانون را که به خزانهاز کل درآمدهای حاصل از مالیات( % ۴درصد ) تواند معادل یکدولت می -۱۱۳ماده

شود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانه در اختیار وزارت کشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه، به نسبت کشور واریز می

 .های شهرهای زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت پرداخت شودها و شهرداریشاخص جمعیت به دهیاری

ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی به شهرداریها و مؤسسات وابسته مالیات سازمان

 .باشدسرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر می( %۴۳۳تشکیل و صد درصد )

ون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ، به استثنای مواردی که در همین قان(۴۹۳۱/ ۱/ ۹۴تاریخ اجرای این قانون )مصوب  -۱۱۴ماده

و بعد  ۴۹۳۱/ ۴/ ۴این قانون که سال مالی آنها از ( ۳۵باشد. لیـکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده )می ۴۹۳۵ابتدای سال 

 .باشندمشمول احکام این قانون می و نرخ مالیاتی،( ۱۱۱شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده )از آن شروع می

 :شود، احکام مالیاتی قوانین زیر لغو می۴۹۳۱/ ۱/ ۹۴های مستقیم مصوب الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیاتاز تاریخ لازم -۱۱۱ماده

 ۴۹۳۱/ ۱/ ۴۱قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ( ۱۴و )( ۱۳مواد ) -۴

( ۴۳۱اکثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقـویت آن در امـر صـادرات و اصلاح مـاده )قانون استفاده از حد( ۴۱ماده ) -۱

 ـ۴۹۳۴/ ۵/ ۴مصوب  -های مستقـیمقانون مالیـات

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ( ۴۴۹قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده )( ۱ماده ) -۹

 ۴۹۱۱/ ۵/ ۱۱فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 

 ۴۹۱۱قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ( ۱و ماده)( ۴استثنای مذکور در بند)ج( ماده) -۱

 ۴۹۱۱مصوب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۱۱ماده ) -۵

قانون فوق مشتمل بر دویست و هفتاد و یک ماده و دویست و یازده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و 

 .شصت و شش مجلس شورای اسلامی بتصویب رسیده است با توجه به عدم وصول نظر شورای نگهبان در مهلت قانونی ابلاغ میگردد
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