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 (الحاقات و اصالحات آخرین با) مستقیم مالیاتهای قانون

 

 

 مالیات مشمول اشخاص :اول باب 

 :میباشندمالیاتپرداختمشمولزیراشخاص- ۱ماده

بابمقرراتطبقایراندرواقعخودامالكیااموالبهنسبتحقوقییاحقیقیاشخاصازاعممالكینكلیه- ۱

 .دوم

 .نمایدمیتحصیلایرانازخارجیاایراندركهدرآمدهائیكلیهبهنسبتایرانمقیمایرانیحقیقیشخصهر- ۲

 .كندمیتحصیلایراندركهدرآمدهائیكلیهبهنسبتایرانازخارجمقیمایرانیحقیقیشخصهر- ۳

 .نمایدمیصیلتحایرانازخارجیاایراندركهدرآمدهائیكلیهبهنسبتایرانیحقوقیشخصهر- ۴

همچنینونمایدمیتحصیلایراندركهدرآمدهائیبهنسبت (حقوقییاوحقیقیازاعم)غیرایرانیشخصهر- ۵

یاوفنیهایكمكوتعلیماتدادنیاوخودحقوقسایریاامتیازاتواگذاریبابتكهدرآمدهائیبهنسبت

تحصیلایراناز (میگرددآنهاعایددیگرعنوانهریانمایشحقایبهابعنوانكه)سینمائیهایفیلمواگذاری

 .كندمی

 :نیستندقانوناینموضوعهایمالیاتپرداختمشمولزیراشخاص(۲2/۱۱/۱۳31)اصالحی-۲ماده

 دولتی؛موسساتوهاوزارتخانه- ۱

 .شودمیتأمیندولتوسیلهآنهابودجهكههاییدستگاه- ۲

 .هاشهرداری- ۳

خمینیامامحضرتطرفازمعافیتمجوزدارایاسالمیانقالبنهادهایوبنیادها(۳۱/1۴/۱۳3۴)الحاقیـ۴

 رهبریمعظممقامو(ره)

هایمؤسسهواشخاصبهمتعلقهاآنسرمایهازقسمتییاتمامكههاییشركت(۲2/۱۱/۱۳31)اصالحی-۱تبصره

مانعتبصرهاینحكم.بودنخواهدمادهاینحكممشمولآنهاسودیادرآمدسهمباشد،فوقبندهایدرمذكور

 .نیستمورد،حسبقانون،ایندرمقررهایمعافیتازمزبورهایشركتاستفاده

معدنی،صنعتی،هایفعالیتقبیلازاقتصادیهایفعالیتازحاصلدرآمدهای (۲2/۱۱/۱۳31)اصالحی-۲تبصره

نیزشركتطریقازغیرنحویبهكهماده،اینموضوعاشخاصبرایتولیدیهایفعالیتسایروخدماتیتجاری،

  .بودخواهدمالیاتمشمولقانوناین (۱1۵)مادهدرمذكورنرخبهجداگانهطوربهموردهردرشود،میتحصیل

طبقمربوطتكالیفدادنانجامبهمكلفمذكورفعالیتسهمبهنسبتمواردگونهایندرامورادارهمسؤوالن

تضامنیمسؤولیتمؤدیبامتعلقمالیاتپرداختبهنسبتصورتاینغیردر.بودخواهندقانوناینمقررات

.داشتخواهند

حذف۳۱/1۴/۱۳3۴مصوبمستقیمهایمالیاتقانوناصالحقانونموجببه-(۲2/۱۱/۱۳31)اصالحی۳تبصره

است.شده

 دارایی بر مالیات -دوم باب
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سوم،فصلوخالیمسكونیمستغالتمالیاتدوم،فصلامالك،ساالنهمالیاتاول،فصلشامل-۱1تا۳مواد

 ۲2/۱۱/۱۳31اصالحیقانونموجببهبایر،اراضیبرمالیات

 دارایی بر مالیات-  دوم باب 

 ارث بر مالیات-  چهارم فصل

انتقالفرضییاواقعیفوتازاعمشخصفوتنتیجهدركههاییداراییواموالـ(۳۱/1۴/۱۳3۴)اصالحی۱2ماده

 :استمالیاتمشمولزیرشرحبهیابد،می

ومادهاین (۲)بنددرمندرجموارداستثنایبهبهاداراوراقسایرومشاركتاوراقبانكی،هایسپردهبهنسبتـ۱

تحویلوپرداختیاووراثنامبهانتقالثبتتاریختاالشركهسهموسهامسودهمچنینوآنهابهمتعلقسودهای

 (.%۳)درصدسهنرخبهآنهابه

 (۱۴۳)ماده(۱)تبصرهدرمذكورنرخهایبرابر (۵/۱)نیمویكآنهاتقدمحقوالشركهسهموسهامبهنسبتـ۲

 راثونامبهانتقالثبتتاریخدرمزبورمقرراتطبققانوناین (مكرر۱۴۳)مادهو

دهنرخبهاست،نشدهتصریحآنهابهمذكوربندهایدركهمالیحقوقواموالسایرواالمتیازحقبهنسبتـ۳

 وراثنامبهانتقالثبتیاتحویلتاریخدرروزارزش (%۱1)درصد

توسطاعالمیبهای (%۲)درصددونرخبههواییودریاییزمینی،موتوری،نقلیهوسایلانواعبهنسبتـ۴

 .وراثنامبهانتقالثبتتاریخدركشورمالیاتیامورسازمان

مأخذبهقانوناین (۵3)مادهدرمذكورنرخهایبرابر (۵/۱)نیمویكمحلواگذاریحقوامالكبهنسبتـ۵

 .وراثنامبهتقالانثبتتاریخدرمورد،حسبواگذاریحقروزارزشمأخذبهیاوامالكمعامالتیارزش

برمالیاتكسرازپساستشدهواقعكشورازخارجدركهایرانیمتوفایبهمتعلقهایداراییواموالبهنسبتـ1

ماارزش (%۱1)درصددهنرخبهاستشدهپرداختهاداراییواموالوقوعمحلدولتبهبابتآنازكهارثی

برمالیاتشمولعدمصورتدر.استگرفتهقرارمالوقوعمحلكشوردرارثبرمالیاتمحاسبهمأخذكهترك

 .وراثنامبهتحویلیاانتقالروزارزشمأخذبهمزبوركشوردرارث

قانوناینشدناالجراءالزمازقبلمتوفیانمورددرارثبرمالیاتاخذومحاسبهـ(۳۱/1۴/۱۳3۴)الحاقی۱تبصره

 .بودنخواهدمادهاینحكممشمولباشد،نشدهیاشدهتشكیلآنهابرایمالیاتیپروندهاینكهازاعم (۱/۱/۱۳3۵)

وراثكهصورتیدر.استاولطبقهوراثبهمربوطمادهایندرمذكورنرخهایـ(۳۱/1۴/۱۳3۴)الحاقی۲تبصره

 .شدخواهدبرابرچهارودوترتیببهمادهایندرمذكورنرخهایباشند،سومودومطبقات

دركهمتوفیهایداراییواموالباشند،خارجیتبعهوراث،ومتوفیكهدرصورتیـ(۳۱/1۴/۱۳3۴)الحاقی۳تبصره

 .بودخواهداولطبقهوراثنرخبهمالیاتمشمولاست،واقعایران

رامادهاین (۵)و (۴)،(۲)بندهایموضوعاموالازخودسهموراثكهمواردیدرـ(۳۱/1۴/۱۳3۴)الحاقی۴تبصره

مقرراتطبقمالیاتمشمولفصل،اینشرحبهارثبرمالیاتبرعالوهدهند،انتقالدیگروراثیاثالثاشخاصبه

 .بودخواهندمربوطفصول
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ومالینهادهایسایروبانكهاباتملیكشرطبهاجارهعقودازناشیحقوقـ(۳۱/1۴/۱۳3۴)الحاقی۵تبصره

خواهدمحاسبهوراثنامبهانتقالثبتتاریخدرمعامالتیارزشاساسبرامالكاعیانوعرصهبهنسبتاعتباری،

 .شد

 :میشوندتقسیمطبقهسهبهقانونایننظرازوراث- ۱3ماده

 .اوالداوالدواوالد،شوهر،زن،مادر،پدر،:ازعبارتندهكاولطبقهوراث- ۱

 .آنهااوالدوخواهربرادر،اجداد،:ازعبارتندكهدومطبقهوراث- ۲

.آنهااوالدوخالهدایی،عمه،عمو،:ازعبارتندكهسومطبقهوراث- ۳

است.شدهحذف۳۱/1۴/۱۳3۴مصوبمستقیمهایمالیاتقانوناصالحقانونموجببه-آنتبصرهو۱3ماده

شدهحذف۳۱/1۴/۱۳3۴مصوبمستقیمهایمالیاتقانوناصالحقانونموجببه-(۲2/۱۱/۱۳31)۲1ماده

است.

 است.شدهحذف۲2/۱۱/۱۳31اصالحیقانونموجببه–۳و۲و۱هایتبصره

آنهامالكیتخاص،احكامیانقوانیطبقوباشدمتوفیماتركجزءكهاموالیـ(۳۱/1۴/۱۳3۴)اصالحی۲۱ماده

ازمزبوراشخاصتأییدباگیرد،قرارقانوناین (۲)مادهموضوعاشخاصاختیاردربالعوضصورتبهیاوسلب

سلباموالیاعوضآنارزششود،دادهعوضیمالكیتسلببابتكهصورتیدروخارجارثبرمالیاتشمول

این (۱2)مادهدرمربوطردیفهایموضوعارثبرمالیاتمشمولاموالجزءباشد،كمتركدامهرشدهمالكیت

.بودخواهدمالیاتمشمولومحسوبقانون

 است.شدهحذف۳۱/1۴/۱۳3۴مصوبمستقیمهایمالیاتقانوناصالحقانونموجببه-۲۲ماده

 است.شدهحذف۲2/۱۱/۱۳2۱مصوبمستقیمهایمالیاتقانونازموادیاصالحقانونموجببه-۲۳ماده

 :استخارجفصلاینمالیاتشمولاززیراموال- (۲2/۱۱/۱۳31)اصالحی۲۴ماده

مربوطمطالباتخدمت،پایانمزایایوخدمتاندازپسووظیفهوبازنشستگیوجوه- (۳۱/1۴/۱۳3۴)اصالحی۱

پرداختیوجوهنیزواجتماعیهایبیمهونشدهاستفادهاستحقاقیمرخصیوخدمتبازخریداخراج،خسارتبه

ودیههمچنینوفوتخسارتزندگی،وعمرهایبیمهانواعقبیلازكارفرمایاوگزاربیمهیابیمهمؤسساتتوسط

 .گرددمیپرداختمتوفیورثهبهمستمرطوربهیاوجایككهموردحسبآنهامانند

وینقرارداد (۵۱)مادهو۱۳۴1فروردینمورخویندادقرار۳3ماده۴بندمشمولینبهمتعلقمنقولاموال- ۲

قراردرمقررشرایطرعایتبا۱۳۵۳اسفندماهمورخوینقرارداد (۳3)ماده (۴)بندو۱۳۴۲ماهاردیبهشتمورخ

  .متقابلمعاملهشرطبامزبورداد

بهگرددواقعحبسیانذریاوقفموردقانوناین (۲)مادهدرمذكورهایمؤسسهوهاسازمانبرایكهاموالی- ۳

 .مذكورهایموسسهوهاسازمانتأییدشرط

 .متوفیسكونتمحلالبیتاثاثـ(۳۱/1۴/۱۳3۴)اصالحی۴

فصلاینموضوعارثبرمالیاتمشمولاسالمیانقالبشهدایاموالبهنسبتدومواولطبقاتوراث- ۲۵ماده

 .بودنخواهند
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یاورانایاسالمیجمهوریمسلحنیروهایازیكیتأییدبهمنوطمادهاینمقرراتازاستفادهبرایشهادتاحراز

 .میباشدموردحسباسالمیانقالبشهیدبنیاد

آنهاقانونینمایندهیاقیمیاامینیاولییا (مجتمعاًیامنفرداً)متوفیوراثـ(۳۱/1۴/۱۳3۴)اصالحی۲1ماده

قواعدحدوددرعبادیومالیواجباتوعاداتوعرفحدوددردفنوكفنهایهزینهكسرمنظوربهموظفند

متوفیفوتتاریخازسالیكمدتظرفقانون،این (۱2)مادهموضوعماتركازمتوفیمحققدیونوشرعی

نمونهمفرطبقبدهیهاومطالباتتصریحوفوتزمانروزارزشتعیینباماتركاقالمكلیهحاویایاظهارنامه

مالیاتیامورادارهبهزیرمداركانضمامبهشودمیتهیهكشورمالیاتیامورسازمانطرفازكهمخصوصی

 :نمایدتسلیمصالحیتدار

 متوفیمطالباتوبدهیهابهمربوطاسنادشدهگواهیتصویریارونوشتـ۱

 .استمالیحقوقواموالبهنسبتمتوفیمالكیتحقمثبتكهاوراقیكلیهشدهگواهیتصویریارونوشتـ۲

 .باشدموجودوصیتنامهاگرمتوفیوصیتنامهآخرینشدهگواهیتصویریارونوشتـ۳

یاوكالتنامهشدهگواهیتصویریارونوشتشوددادهولییاقیمیاوكیلطرفازاظهارنامهكهصورتیدرـ۴

 نامهقیم

 ربطذیمراجعازفوتگواهیتصویریارونوشتـ۵

 :كنداقدامزیرشرحبهورسیدگیرامقررمهلتدرتسلیمیاظهارنامهاستمكلفمربوطمالیاتیاموراداره

كفنهزینهوعبادیومالیواجباتمتوفی،محققدیونازكمترمتوفیماترككلیهروزارزشكهصورتیدرـالف

هایمالیاتوشدنخواهدقانوناین (۱2)مادهموضوعمالیاتمشمولمتوفیهایداراییواموالباشد،دفنو

 .شدخواهدمستردكنندهپرداختبهمثبتهمداركواسنادارائهبامذكورمادهپرداختی

دفنوكفنهایهزینهوعبادیومالیواجباتمتوفی،محققدیونازبیشترماتركروزارزشكهصورتیدرـب

 (۵)و (۴)،(۳)،(۲)،(۱)بندهایموضوعهایداراییواموالروزارزشازترتیببهمزبورمواردصورتایندر،باشد

وشدخواهدمالیاتمشمولمزبورمادهدرمقررمأخذبهموردحسبماتركمازادوكسرقانوناین (۱2)ماده

مستردكنندهپرداختبهمثبتهمداركواسنادارائهباقانوناین (۱2)مادهموضوعپرداختیهایمالیاتاضافه

 .شدخواهد

مالیاتیامورادارهنباشد،مالیاتمشمول (ب)و (الف)بندهایمطابقآنازبخشییاماترككلكهصورتیدرـج

متوفیمولغیرمشداراییواموالتحویلیاپرداختیاانتقالیاثبتبودنبالمانعبرمبنیالزمگواهیاستموظف

 .نمایدصادرربطذیمراجععنوانبهقانوناین (۱2)مادهدرمذكورمواردحسبراوراثبه

اصالتوبودهقانونیمثبتهاسنادومداركبهمستندمتوفیبدهیكهصورتیدرـ(۳۱/1۴/۱۳3۴)اصالحی۱تبصره

 .بودخواهدماتركزاكسرقابلگیردقرارصالحیتدارمالیاتیامورادارهتأییدموردآن

صدوروهاداراییواموالارزیابیرسیدگی،نحوهدرموردمادهایناجرائینامهآیینـ(۳۱/1۴/۱۳3۴)الحاقی۲تبصره

.رسدمیوزیرانهیأتتصویببهوشودمیتهیهداراییواقتصادیاموروزارتتوسطگواهی

مصوبمستقیمهایمالیاتقانوناصالحقانونموجببه-آنتبصرهو(۲2/۱۱/۱۳31)اصالحی۲2ماده

است.شدهحذف۳۱/1۴/۱۳3۴
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مصوبمستقیمهایمالیاتقانوناصالحقانونموجببه-(۲2/۱۱/۱۳31آن)اصالحیتبصرهو۲3ماده

است.شدهحذف۳۱/1۴/۱۳3۴

حذف۳۱/1۴/۱۳3۴مصوبمستقیمهایمالیاتقانوناصالحقانونموجببه-(۲2/۱۱/۱۳31)اصالحی۲3ماده

است.شده

مصوبمستقیمهایمالیاتقانوناصالحقانونموجببه-(۲2/۱۱/۱۳31آن)اصالحیتبصرهو۳1ماده

است.شدهحذف۳۱/1۴/۱۳3۴

حذف۳۱/1۴/۱۳3۴مصوبمستقیمهایمالیاتقانوناصالحقانونموجببه-(۲2/۱۱/۱۳31)اصالحی۳۱ماده

است.شده

مصوبمستقیمهایمالیاتقانوناصالحقانونموجببه-آنهایتبصرهو(۲2/۱۱/۱۳31)اصالحی۳۲ماده

است.شدهحذف۳۱/1۴/۱۳3۴

ایرانیاتباعفوتوقوعازاطالعتاریخازماهسهظرفموظفندكشورازخارجدرایرانكنسولیمأموران- ۳۳ماده

مأموریتمحلكشوردرواقعغیرمنقولیامنقولازاعمآنانماتركمورددراطالعاتكلیهارسالضمنرامراتب

 .نماینداعالمدارائیواقتصادیاموروزارتبهامورخارجهوزارتطریقازآنهاارزشومشخصاتتعیینباخود

واقتصادیامورهایوزارتخانهتوسطقانوناینتصویبتاریخازششماهظرفمادهایناجرائینامهآئینـتبصره

 .رسیدخواهدوزیرانهیأتتصویبهبوتهیهامورخارجهورائیدا

اینموضوعمربوطمالیاتپرداختگواهیاخذازقبلنیستندمجاززیراشخاصـ(۳۱/1۴/۱۳3۴)اصالحی۳۴ماده

اموالبهعراجمعامالتییاوثبتآنهانامبهیاوكنندتسلیملهموصییاوراثبهرامتوفیهایداراییواموالقانون،

 :دهندانجاممزبورهایداراییو

حقوقیاشخاصسایروغیردولتیعمومینهادهایمؤسسات،شركتها،اعتباری،ومالیمؤسساتسایروبانكهاـ۱

 .دارندخودنزدمتوفیازدیگرمالنوعهریاوجواهریاسفتهیانقدوجوهكهغیردولتیودولتی

 .نمایندمیثبتلهموصییاوراثاسمبهراغیرمنقولمالكهموقعیامالكواسنادثبتاداراتـ۲

رامتوفیهایداراییواموالبهراجعوراثمعاملهنوعهریانامهتقسیمخواهندمیكهموقعیرسمیاسناددفاترـ۳

 .نمایندثبت

 .باشدمیالشركهسهمیاسهاممالكآنهادرمتوفیكهشركتهاییـ۴

 مالینهادهایسایروگذاریسرمایههایصندوقكارگزاری،شركتهایـ۵

 كشورامالكواسنادثبتاداراتهایصندوقودادگستریهایصندوقـ1

موضوعاشخاصومادهاین (1)و (۲)بندهایموضوعاشخاصاستثنایبه)یادشدهبندهایدرمذكوراشخاص

بهنسبتوراثمشمولمالارزشمعادلتااینكهبرعالوهتخلفصورتدر (ونقاناین (۲)ماده (۲)و (۱)بندهای

نیزمتعلقمالیاتبرابردومیزانبهایجریمهمشمولدارند،تضامنیمسؤولیتمتعلقجرائمومالیاتپرداخت

مسؤولیتنیزتخلفدرویمعاونانوشركاومتخلفدولتی،مؤسساتوشركتهابانكها،مورددر.بودخواهند

 .داشتخواهندتضامنی
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وخیریهامورواوقافسازمانكشور،امالكواسنادثبتاداراتدادگستری،احكاماجرایاداراتدادگستری،محاكم

اشخاصوكشورامالكواسنادثبتاداراتهایصندوقدادگستری،هایصندوقمحجورین،وصغارسرپرستیاداره

خصوصدرراحكمیخودقانونیوظایفحیطهدركهصورتیدرقانوناین (۲)ماده (۲)و (۱)بندهایموضوع

حسبروزدهمهلتظرفراحكمآنتصویریارونوشتموظفندنمایند،اجراءیاصادرمتوفیهایداراییواموال

 .كنندارسالكشورمالیاتیامورسازمانبهاجراءیاصدورازپسمورد

برعالوهمالیاتی،مفاصایاخذعدمیاحكمارسالعدمصورتدرمذكور،حقوقیاشخاصهكلیمقصركاركنان

دوبرابرمعادلنقدیجزایپرداختبهمكلفخود،بهمربوطدستگاهقانونیواداریتخلفاتبهمربوطمجازات

ربطذیقضائیمراجعحكمموجببهكشورمالیاتیامورسازمانطرفازدعویاقامهبادولتبهواردهخسارت

 .استمجرینیزمذكورمتخلفانمعاونانوشركامورددرحكماین.بودخواهند

 (۱2)ماده(۱)بندموضوعاموالكهرااشخاصیتواندمیكشورمالیاتیامورسازمانـ(۳۱/1۴/۱۳3۴)الحاقی۱تبصره

تاوكسررامتعلقمالیاتوراث،بهمزبوراموالتحویلیاپرداختازقبلنمایدمكلفدارندخودنزدراقانوناین

پرداختدیگرنفعانذییاوراثبهراآنمابقیوواریزكشورمالیاتیامورسازمانحساببهپرداختازبعدماهآخر

مدتظرفراپرداختیمبالغودیگرنفعانذییاوراثمشخصاتمكلفندمذكوراشخاصصورتایندرنمایند

 .كننداعالمكشورمالیاتیامورسازمانبهمذكور

مدتظرفداراییواقتصادیاموروزارتپیشنهادبهمادهایناجرائینامهآیینـ(۳۱/1۴/۱۳3۴)الحاقی۲تبصره

.رسیدخواهدوزیرانهیأتتصویببهقانوناینتصویبازپسماهشش

شدهحذف۳۱/1۴/۱۳3۴مصوبمستقیمهایمالیاتاصالحقانونموجببه-(۲2/۱۱/۱۳31)اصالحی۳۵ماده

است.

شدهحذف۳۱/1۴/۱۳3۴مصوبمستقیمهایمالیاتاصالحقانونموجببه-(۲2/۱۱/۱۳31)اصالحی۳1ماده

 است.

شدهحذف۳۱/1۴/۱۳3۴مصوبمستقیمهایمالیاتاصالحقانونموجببه-(۲2/۱۱/۱۳31)اصالحی۳2ماده

 است.

نرخبهشودمیمنتقلوراثبهموردحسبوصیتیانذرموجببهكهاموالیـ(۳۱/1۴/۱۳3۴)اصالحی۳3ماده

این (۲۴)ماده (۳)بنددرمذكوراشخاصاستثنایبهوراثغیربهكهصورتیدروقانوناین (۱2)مادهدرمذكور

 .بودخواهداتفاقیبردرآمدمالیاتمشمولشودمنتقلقانون،

اشخاصاست،حبسووقفموردكهمالیمنافعهمچنینوباشدوصیتیانذرموردمالی،منافعكهمواردیدر

مالیاتمشمولسالهرمنافعبهنسبتقانوناین (۲۴)ماده(۳)بنددرمذكوراشخاصاستثنایبهمنافعازمنتفع

 .بودخواهنددرآمدبر

قطعیموصیفوتباوصیتكهبودخواهدمالیاتمشمولوقتیصیتوموردمالـ(۳۱/1۴/۱۳3۴)اصالحیتبصره

 .باشدشده

نذركنندهوحبسنذر،وحبسمورددرومتولیوقف،مورددر- (۳۱/1۴/۱۳3۴و۲2/۱۱/۱۳31)اصالحی۳3ماده

ایمهاظهارناموردحسبموصیفوتیاعقدوقوعتاریخازماهسهظرفحداكثرمكلفندوصی،وصیت،مورددرو

www.ipwna.ir



 متن منقح قانون مالیاتهای مستقیم     )تهیه و ویرایش : کانال دانستنیهای مالیاتی وکال- وکیل محسن بزرگی(     
@maliat_vokala 

یاوقفموردمالارزشومشخصاتحاوی،شودمیتهیهكشورمالیاتیامورسازمانطرفازكهاینمونهروی

دارنددریافترسیدوتسلیمدارصالحیتمالیاتیامورادارهبهمربوطهاسنادانضمامبهوصیتیانذریاحبس

 .كنندپرداختاظهارنامهتسلیممهلتانقضایتاریخازماهسهظرفحداكثررامتعلقمالیات

ماده (۳)بندمصادیقازوصیتیانذریاحبسیاوقفموضوعكهمواردیدرـ(۳۱/1۴/۱۳3۴)اصالحیتبصره

وصییاكنندهنذروحبسیامتولی،یاواقفباشداتفاقیرآمددبرمالیاتفصلمقرراتمشمولیاقانوناین (۲۴)

ازكهاینمونهرویرانفعذیمشخصاتووصیتیانذریاحبسیاوقفمورداموالمشخصاتمكلفندموردحسب

موصیفوتیاعقدوقوعتاریخازماهسهمدتظرفحداكثرودرجشودمیتهیهكشورمالیاتیامورسازمانطرف

.دارنددریافترسیدوكنندتسلیمصالحیتدارمالیاتیامورادارهبه

شدهحذف۳۱/1۴/۱۳3۴مصوبمستقیمهایمالیاتاصالحقانونموجببه-(۲2/۱۱/۱۳31)اصالحی۴1ماده

است.

شدهحذف۳۱/1۴/۱۳3۴مصوبمستقیمهایمالیاتاصالحقانونموجببه-(۲2/۱۱/۱۳31)اصالحی۴۱ماده

است.

شدهحذف۳۱/1۴/۱۳3۴مصوبمستقیمهایمالیاتاصالحقانونموجببه-(۲2/۱۱/۱۳31)اصالحی۴۲ماده

است.

است.شدهحذف۳۱/1۴/۱۳3۴مصوبمستقیمهایمالیاتاصالحقانونموجببه-۴۳ماده


 

 تمبر حق-  پنجم فصل 

 (۲11)دویستچاپموقعدرشودمیچاپهابانكطرفازكهچكبرگهراز- (۲2/۱۱/۱۳31)اصالحی۴۴ماده

 .شودمیاخذتمبرحقریال

اخذتمبرحقهزاردرنیممعادلآنهامبلغبهنسبتزیرمشروحهاوراقاز- (۳۱/1۴/۱۳3۴)اصالحی۴۵ماده

 .میشود

 .آنهانظایرو (سفته)طلبفته-برات- 

 .بودخواهدریالهزارتمبرحقمعادلریالهزارازكمتربابتمادهایندرمقررتمبرحق- تبصره

استفادهموردومعاملهیاوصادرایراندركهانتقالقابلتجاریاسنادكلیهاز- (۲2/۱۱/۱۳31)اصالحی۴1ماده

نسبتمالكیتحقوقازكاشفاسنادو (قانوناین»۴3و۴۵»مواددرمذكوراوراقاستثنایبه)شودمیدادهقرار

بارنامهوریال (۵111)هزارنجپالتجارهمالبیمهاوراقهمچنینوهواییودریاییبارنامهقبیلازالتجارهلمابه

نقلوحملهایمؤسسه.شدخواهددریافتتمبرحقریال (۱111)هزاریكمسافریوضعیتصورتوزمینی

درجآندررامربوطاطالعاتسایروكاالصاحبصحیحنشانیوهویتبایدوهستندبارنامهدقیقتنظیممسؤول

 .كنندنگاهداریصدورتاریخازسالپنجتاحداقلرامذكوراوراقكافینسخونمایند

 :شودمیاخذتمبرحقتبصرهایندرمقررشرحبهزیرمداركواوراقاز -(۲2/۱۱/۱۳31)اصالحیتبصره
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بابتشوند،میمعافوظیفهخدمتدادنانجامازمختلفانحایبهكهمشموالنازهریكمعافیتكارتاز- ۱

 .ریال (111/۱1)هزاردهمبلغمذكور،معافیتكارتصدور

 .ریال (111/۵1)هزارپنجاهمبلغالمللیبینرانندگیگواهینامههرگونهاز- ۲

كشورواردموقتصورتبهكهنقلیهوسیلههرگذاریشمارهازهمچنینوخودروانواعترانزیتپالكهراز- ۳

 .ریال (111/۲11)هزاردویستمبلغشودمی

 .ریال (111۱)هزاریكمبلغاعتبارمدتسالهرازایبهخودروانواعرانندگیگواهینامهاز- ۴

 .ریال (۱111)هزاریكمبلغمتوسطهوراهنماییابتدایی،دورهآموزاندانشگواهینامهوكارنامهاز- ۵

 (111/۱1)هزاردهمبلغباالترودكتراارشد،كارشناسیكارشناسی،كاردانی،دانشنامهگواهیودانشنامهاز- 1

 .ریال

 .ریال (111/۲1)هزاربیستمبلغخارجیمتوسطهوراهنماییابتدایی،هایدورهتحصیلیارزشگواهیاز- 2

 .ریال(111/۵1)هزارپنجاهمبلغخارجیشگاهیدانوایحرفهوفنیهایدورهتحصیلیارزشگواهیاز- 3

 .ریال (111/۲1)هزاربیستمبلغتجربیدندانپزشكیوكاردانیدورهتحصیلیمدركیاماماییپروانهاز- 3

 .ریال(111/۱11)هزاریكصدمبلغداروسازیودامپزشكیپیراپزشكی،دندانپزشكی،پزشكی،مشاغلپروانهاز- ۱1

سایروكارشناسیووكالتپروانهبازرگانی،كارتمعدنی،وتولیدیواحدهایشناساییكارتتأسیس،جوازاز- ۱۱

 (111/۵1)هزارپنجاهمبلغآنهاتجدیدبابتوریال (111/۱11)هزاریكصدمبلغصدوربابتكار،وكسبهایپروانه

 .ریال

آنهامشتریانوهابانكبینكهزیرشرحبهآنهامشابهاسنادوقراردادهاكلیهاز- (۲2/۱۱/۱۳31)اصالحی۴2ماده

 (111/۱1)هزاردهمعادلنشودثبترسمیاسناددفاتردركهصورتیدرشودمیتعهدمشتریانطرفازیامبادله

  .شودمیاخذتمبرحقریال

 .جاریحسابعمومیشرایطقبولبرگ- ۱

مختلفبنامهایبانكهاكهتعهدآوریهایفرمواوراقنیزوباشدكهنوعهرازتسهیالتاعطاییاوامقرارداد- ۲

 .میرسانندخودمشتریانامضایبهمعامالتانجامموقعدر

 .گذاریسرمایههایسپردهانواعقراردادهای- ۳

 .نمایندمیواگذاردیگریبهراخودامضایحقمشتریانومیشودتنظیمبانكدفتردركهبانكیهایوكالتنامه- ۴

عهدهبهرامسوولیتهائیوتعهداتطرفینومیشودمنعقدمشتریانوبانكهابینكهدیگریقراردادهای- ۵

 .میشودمرتبطمادهایندرمذكوراموربهوگیرندمی

 .بانكهاطرفازصادرههاینامهضمانت– 1

 .گرددصادرنامهضمانتوشدهقبولبانكرفطازتقاضاكهصورتیدرنامهضمانتصدورتقاضای- 2

بانكطرفازتقاضاكهصورتیدرخارجكشورهایبراییاایرانداخلهبرایاسنادیاعتبارگشایشتقاضای- 3

 .یابدگشایشاسنادیاعتباروشدهقبول
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تجارتقانونموضوعایرانیشركتهایكلیهالشركهسهموسهام-(۳۱/1۴/۱۳3۴و۲2/۱۱/۱۳31)اصالحی ۴3ماده

تمبرحقمشمولهزاردرنیمقراربهالشركهسهمیاسهاماسمیارزشبراساستعاونیهایشركتاستثنایبه

 .شودمیمحسوبریال (۱11)صدهمریال (۱11)صدكسور.بودخواهد

 

قانونیثبتتاریخازماهدوظرفبایدهاشركتالشركهسهموسهامتمبرحق- (۲2/۱۱/۱۳31)اصالحیتبصره

ابطالطریقازهاشركتثبتادارهدرسرمایهافزایشثبتتاریخازاضافیسهاموسرمایهافزایشمورددروشركت

حقكهمیزانیتاانددادهكاهشراخودسرمایهقبالًكههاییشركتمورددرسرمایهافزایش.شودپرداختتمبر

.بودنخواهدمجددتمبرحقمشمولاستشدهپرداختآنتمبر

 است.شدهحذف۲2/۱۱/۱۳31اصالحیقانونموجببه-۳و۲هایتبصره

شدهصادرایراندرقانوناین(۴3و۴2و۴1و۴۵)موادموضوعتمبرحقمشمولاسنادكهصورتیدر- ۴3ماده

كشورازخارجدرمذكوراسنادهرگاهونمایندابطالوالصاقآنهارویبررامقررتمبربایدصادركنندگانباشد

یاظهرنویسیازاعمامضاءنوعهرازقبلبایدمیشودمتصرفرامزبوراسنادكهشخصیاولینباشدشدهصادر

اسنادایراندركهاشخاصییامؤسساتكلیهصورتهردرونمایدعملفوقترتیببهپرداختیاقبولییامعامله

 .بودخواهندمقررحقوقپرداختمسوولمتضامنانمایندمیتأدیهیادریافتیامعاملهرامذكور

وچاپراتمبرحقمشمولدیگراوراقوبارنامهوبراتوسفتهاستمجازدارائیواقتصادیاموروزارت- ۵1ماده

والصاقبجایبداندمقتضیكهمواردیدرتواندمیدارائیویاقتصاداموروزارت.بگذاردمتقاضیاندسترسدر

 .نمایداكتفامالیاتقبضصدورقبالدرتمبرحقدریافتبهتمبرابطال

خواهدجریمهآنبرابردومعادلتمبرحقاصلبرعالوهمتخلففصل،اینمقرراتازتخلفصورتدر- ۵۱ماده

.شد

درآمدبراتیمالسوم:باب

امالكدرآمدبراتیمال-اولفصل

كسرازپسرانیادرواقعامالكبهنسبتخودحقوقیواگذارازیناشیحقوقاییقیحقشخصدرآمد-۵۲ماده

.باشدیمامالكدرآمدبراتیمالمشمولقانوننیادرمقرریهاتیمعاف

است.شدهحذف۲2/۱۱/۱۳31یاصالحقانونموجببه-تبصره

وینقدازاعماالجارهمالكلازعبارتستگرددیمواگذاراجارهبهكهیامالكاتیمالمشمولدرآمد-۵۳ماده

اجاره.موردبهنسبتمالكتعهداتواستهالكاتوهانهیهزبابت%(۲۵درصد)پنجوستیبكسرازپسیرنقدیغ

شد.خواهدمحاسبهمادهنیابراساسحبسایوقفموردامالكاولدستاجارهمورددراتیمالمشمولدرآمد

بود.خواهداتیمالمشمولفصلنیامقرراتطبقراهنتصرف،رهندر

ملكبابتیپرداختویافتیدراجارهالتفاوتمابهازعبارتستیواتیمالمشمولدرآمد،نباشدمالكموجرگاههر

اجاره.مورد

یقانوندفاترطبقآنهااتیمالكهیدرصورتیحقوقاشخاصبهلقمتعیسازمانیهاخانهمورددرمادهنیاحكم

بود.نخواهدیجارشودصیتشخ
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سكونتمحلنیهمچنواجدادایفرزندایهمسرایمادرایپدرسكونتمحل-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۱تبصره

پرداختاجارهكهگرددثابتمداركواسنادموجببهكهنیامگرشودینمیتلقیاجارمالكتكفلتحتافراد

مالكسكونتیبراواحدكیباشدمزبورافرادایومالكسكونتمحل،یمسكونواحدچندكهیصورتدر.شودیم

خواهدخارجبخشنیاموضوعاتیمالشمولازمالكانتخاببهمذكورافرادازكیهریبرایمسكونواحدكیو

بود.

قانوننیا(۲)مادهموضوعمؤسساتوهاسازماناریاختدرمجاناًكهیامالك-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲تبصره

.شودیمیتلقیاجارریغردیگیمقرار



.شودیممحسوبمستغلكیآپارتمانواحدهرامالك،اجارهدرآمدبراتیمالنظراز-۳تبصره

نیماشواثاثهاجارهازیناشدرآمدشودیمواگذاراجارهبهآالتنیماشایاثاثهباكهیامالكمورددر-۴تبصره

.شودیمفصلنیااتیمالمشمولومحسوبملكدرآمدجزءزینآالت

ارزشبراساسشودیمجادیاموجربنفعمستأجرهنیعدرمستأجرطرفازقراردادطبقكهیمستحدثات-۵تبصره

سالاجارهاتیمالمشمولدرآمدجزءآن%(۵1درصد)پنجاهومیتقوموجربهمستحدثهلیتحوروزیمعامالت

.گرددیممحسوبلیتحو

نیهمچنوشودیمانجاممستأجرطرفازواستمالكبعهدهقراردادایقانونموجببهكهیهائنهیهز-1تبصره

به،باشدمالكعهدهبهعرفاًكهیصورتدرشدهتقبلمستأجرطرفازآنانجامقراردادموجببهكهیمخارج

.شودیماضافهنهیهزانجامسالیبهااجارهجمعبهیرنقدیغاالجارهمالعنوانبهومیتقونهیهزانجامروزیبها

دینماواگذاراجارهبهجزئاًایكالراملكیارجیاستعرصهدرشدهاحداثانیاعمالككهیصورتدر-2تبصره

نیاصدرمقرراتطبقمازادوكسریافتیدراالجارهمالازاجارهموردنسبتبهعرصهبابتیپرداختاجارهمبلغ

بود.خواهداتیمالمشمولماده

هیتخلیبرایمهلتبهااجارهبدونانتقالسنددروبفروشدراخودسكونتمحلمالككهیصورتدر-3تبصره

طیشراطبقكهمادامشرطعیبدروماهششتاباشدیمدهندهانتقالسكونتمحلكهیمدتدرشوددادهملك

كهگرددثابتمداركواسنادبموجبنكهیامگرشودینمیتلقیاجار،استیشرطعیبااریاختدرعیمبمعامله

.شودیمپرداختاجاره

ویدولتیشركتهاومؤسساتها،وزارتخانه-(۳۱/۴/۱۳3۴و۲2/۱۱/۱۳31یاصالحو2/۲/۱۳2۱یالحاق)3تبصره

وهایشهردار،یاسالمانقالبینهادهاشود،یمنیتأمدولتلهیوسبهآنهابودجهازیقسمتایتمامكهییدستگاهها

ازرافصلنیاموضوعاتیمالمكلفندیوقحقاشخاصریسانیهمچنوآنهابهوابستهساتمؤسوشركتها

دیرسوپرداختملكوقوعمحلیاتیمالامورادارهبعدبهماهانیپاتاوكسركنندیمپرداختكهییهااالجارهمال

.ندینمامیتسلجرومبهآنرا



مداركواسنادطبقویقطعانتقالازقبلكهمسكنسازندهیشركتهابهمتعلقیمسكونیواحدها-۱1تبصره

وشودینمیتلقیاجارمذكورمدتدرباشدیمداریخرتصرفدركهمادامگرددیمواگذارقراردادموجببهمثبته
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مادهموضوعیقطعانتقالونقلاتیمالنكهیبراطمشروشدخواهدرفتارمالكمانندداریخربایاتیماللحاظاز

باشد.شدهپرداختتصرفخیتارمأخذبهقانوننیا(۵3)



تیرعاباكهیجاریاستواحدسهازشیبیدارایمسكونیهامجتمعمالكان-(۲2/۱۱/۱۳31یالحاق)۱۱تبصره

صدازاجارهمدتطولدرشوندیمایشدهساختهیشهرسازومسكنوزارتاعالمبهبنامسكنمصرفیالگو

واحداجارهازیناششخصهردرآمدصورتنیاریغدرباشدیممعافیاجارامالكدرآمدبراتی%(مال۱11درصد)

ستیدومجموعتانقاطریسادرودیمفیربنایزمترمربعپنجاهوكصدیمجموعتاتهراندریمسكونیواحدهاای

.باشدیممعافامالكاجارهازیناشآمددربراتیمالازدیمفیربنایزمترمربع

قراراتیمالصیتشخیمبنایعاداییرسمازاعمقرارداداساسبراجارهدرآمد(ـ۳۱/۴/۱۳3۴یاصالح)۵۴ماده

ازكمترآندرمندرجمبلغایوگرددیخوددارآنارائهازایباشدنداشتهوجودقراردادكهیموارددروردیگیم

باشدكشوریاتیمالامورسازمانتوسطشدهاعالمونییتعمشابهامالكجدولدرمندرج%(ارقام31)درصدهشتاد

خواهدشد.نییتعمشابهامالكاجارهجدولاساسبربهااجارهزانیمقانون،نیمكرر(ا۵۴)مادهمورددرزینو

اجارهباشد،قانوننیا(۵۳)ماده(3)تبصرهمشموالنجزءمستأجركهیصورتدر(ـ۳۱/۴/۱۳3۴یاصالح)۱تبصره

بود.خواهداجارهاتیمالمشمولدرآمدنییتعمالكمستأجریپرداخت

استیمبلغازشیبملكاجارهشودمعلوممثبتهمداركواسناداساسبرچنانچه(ـ۳۱/۴/۱۳3۴یاصالح)۲تبصره

مطالبهقابلقانوننیامقرراتطبقالتفاوتبهمااتیمالاست،گرفتهقراراتیمالمشمولدرآمدصیتشخمأخذكه

بود.خواهدقانوننیاموضوعاختالفحلمراجعدریدگیرسقابلپرونده،یمؤداعتراضصورتدرو

نیامقرراتطبقشدهنییتعدرآمدازكمتریواقعاجارهدرآمدكهیموارددرـ(۳۱/۴/۱۳3۴ی)الحاق۳تبصره

حلمراجعدریدگیرسقابلپروندهصورتنیادرباشد،یمؤداعتراضموردشدهنییتعاتیمالوباشدماده

بود.خواهدقانوننیاموضوعیاتیمالاختالف

بهكهنفرهزاركصدیازشیبتیجمعبایشهرهادرواقعیمسكونیواحدها(ـ۳۱/۴/۱۳3۴یمكرر)الحاق۵۴ماده

واحد»عنوانقانون(بهنیامكرر۱13ماده2تبصره)موضوعكشوراسكانوامالكیملسامانهاستناد

شد:خواهندریزشرحبهاجارهرباتیمالمعادلاتیمالمشمولبعدبهدومسالازشوند،یمییشناسا»یخال

متعلقهاتیمالدومكیمعادلـدومسال

متعلقهاتیمالمعادلـسومسال

متعلقهاتیمالبرابر(۵/۱)مینوكیمعادلـبعدبهوچهارمسال

سكونتیبرایگریدمحلخودودینماواگذاراجارهبهآنرا،یمسكونآپارتمانایخانهمالكگاههر-۵۵ماده

مشمولدرآمداحتسابدركنداستفادهگذاردیماواریاختدركارفرماكهیسازمانخانهازایدینمااجارهشیخو

یوحقوقازكارفرماتوسطایپردازدیمقرارداداییرسمسندموجببهكهیااالجارهمالزانیمفصلنیااتیمال

شد.خواهدكسراویافتیدراالجارهمالكلازگرددیممیتقوحقوقاتیمالمحاسبهیبراایوكسر

است.شدهحذف۲2/۱۱/۱۳31یاصالحقانونموجببه-۵1ماده
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یاتیمالتیمعافزانیمتانداردیدرآمدگونهچیهكهیقیحقشخصمورددر-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۵2ماده

طبقمازادومعافاتیمالازمستغالتساالنهاتیمالمشمولدرآمدازقانوننیا(3۴)مادهموضوعحقوقدرآمد

سازمانازكهیانمونهطبقیمخصوصظهارنامهادیبامادهنیامشموالن.باشدیماتیمالمشمولفصلنیامقررات

درآمدگونهچیهكهندینمااعالمومیتسلملكوقوعمحلیاتیمالامورادارهبهشدخواهدهیتهكشوریاتیمالامور

سكونتمحلیاتیمالامورادارهبهرایمؤداظهارنامهمندرجاتخالصهدیبامربوطیاتیمالامورادارهندارند.یگرید

آنبرابركیاضافهبهمتعلقاتیمالاستواقعخالفیمؤداظهارنامهشودثابتكهیصورتدروداردارسالیمؤد

شد.خواهدوصولمهیجرعنوانبه

یتلقدرآمدیبانكیهاسپردهازیناشسودوجوائزویافتیدرفهیوظویبازنشستگحقوقمادهنیاحكمیاجرادر

شد.نخواهد

بود.نخواهدیجارباشندپدرتیوالتحتكهیریصغفرزندانمورددرمادهنیاحكم-۱تبصره

مذكورمبلغازكمتریمؤدماهانهاتیمالمشمولیدرآمدهاریساكهیصورتدر-(2/۲/۱۳2۱یاصالح)۲تبصره

باشدفوقمبلغبربالغیمؤدیدرآمدهاریساباكهامالكاجارهاتیمالمشمولدرآمدازمقدارآنباشدمادهنیادر

.ودبخواهداتیمالمشمولفصلنیامقرراتطبقمازادومعاف

است.شدهحذف۲2/۱۱/۱۳31یاصالحقانونموجببه-۳تبصره

است.شدهحذف۲2/۱۱/۱۳31یاصالحقانونموجببه-۵3ماده

و(٪۵درصد)پنجنرخبهویمعامالتارزشماخذبهامالكیقطعانتقالونقل-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۵3ماده

خیتاردر(٪۲)دودرصدنرخبهوحقصاحبایمالكیافتیدروجوهماخذبهمحلیواگذارحقانتقالنیهمچن

.باشدیماتیمالمشمولحقصاحباناینیعمالكانطرفازانتقال

یمعامالتارزشباشد،نشدهنییتعیمعامالتارزشمعاملهموردیبراچنانچه-(۲2/۱۱/۱۳31ی)اصالح۱تبصره

بود.خواهداتیمالمحاسبهیمبنامشابهمحلنیكترینزد

حقایشهیپایكسبحقازاستعبارتقانوننیانظرازمحلیواگذارحق-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲تبصره

محل.یتجارتیموقعازیناشحقوقایمحلتصرف

2/۲/۱۳3۱مصوبمیمستقیهااتیمالقانونازیمواداصالحقانونموجببهانیهاتبصرهومادهنیا-11ماده

است.شدهحذف

ارزشزینشودینمانجامیرسماسناددفاتردرملكانتقالكهیموارددر-(2/۲/۱۳2۱یاصالح)1۱ماده

كهیامالكیبرایكلطوربهوبودخواهدعملمالكاتیمالمحاسبهدرفصلنیامقرراتطبقملكیمعامالت

.باشدیماعتباراطمنمشابهمحلنیكترینزدیمعامالتارزشنشدهنییتعآنهایمعامالتارزش

است.شدهحذف2/۲/۱۳2۱مصوبمیمستقیهااتیمالقانونازیمواداصالحقانونموجببهمادهنیا-۲1ماده

بالعوضانتقالونقلیاستثنابهشودیمانجامعیبعقدازریغیصورتبهكهیامالكیقطعانتقالونقل-1۳ماده

فصلنیامقرراتبرابرامالكیقطعانتقالونقلاتیمالمشمولاستاتیمالمشمولمربوطمقرراتطبقكه

یقطعانتقالونقلاتیمالفوقبیترتبهنیملمتعاازكیهرباشندملكدوهرن،یعوضچنانچهوبودخواهد

نمود.خواهندپرداختراخودیواگذارملكبهمربوط
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ونیسیكم.باشدیمامالكمیتقوونیسیكمعهدهبرامالكیمعامالتارزشنییتعـ(۳۱/۴/۱۳3۴یاصالح)1۴ماده

روزیمتهایقنیانگیم%(۲)درصددومعادلاولسالدرراقانوننیاموضوعیمعامالتارزشاستموظفمزبور

كند.نییتعریزیمالكهالحاظبامنطقه

درصدستیببهمنطقههریمعامالتشارزكهیزمانتاابدییمشیافزادرصدواحددوزانیمبهسالهرشاخصنیا

برسد.امالكروزیمتهایقنیانگیم%(۲1)

وقدمت(ورهیغوسولهویبتوناسكلتایآرمهبتوناییفلز)اسكلتمصالحبهتوجهباساختمانمتیقـالف

.تیمالكنوع(ورهیغویخدمات،یبهداشت،یآموزش،یادار،یتجار،ی)مسكونآنازاستفادهقهیطروتراكم

ویادار،یآموزش،یمسكون،یصنعت،یتجارلحاظازییایجغرافتیموقعویكاربرنوعبهباتوجهیاراضمتیقـب

یكشاورز

وراهیهاوزارتخانهكشور،یاتیمالامورسازمانندگانینماازتهراندركهاستعضوپنجازمتشكلونیسیكمنیا

رانیمدازشهرهاریسادروشهریاسالمیشوراوكشورامالكواسنادثبتسازمان،یكشاورزجهادویشهرساز

وآنهاندگانینماایوامالكواسنادثبتویكشاورزجهاد،یشهرسازوراه،یاتیمالاموراداراتیرؤساایكل

كیتفكبهراامالكیمعامالتارزشباركیسالهرمذكورونیسیكم.شودیملیتشكشهریاسالمیشوراندهینما

.كندیمنییتعانیاعوعرصه

یشوراایبخشدارندهی(نمایكشورماتیتقس)براساستابعهیروستاهاوبخشهردرواقعامالكمیتقوموارددر

كارمندكهنفركیبخش،ایشهریاسالمیشورانبودنصورتدر.كندیمشركتونیسیكمجلساتدربخش

.كندیمشركتونیسیكمدرمربوطبخشدارایفرمانداریمعرفبانباشددولت

سیرئایكلریمددعوتبهشهرهاریسادروكشوریاتیمالامورسازماندعوتبهتهراندرامالكمیتقوونیسیكم

چهارحداقلحضورباونیسیكمجلسات.شودیملیتشكتابعهاداراتایمذكورسازمانمحلدریاتیمالاموراداره

جلساتیریدباست.معتبراعضاءازنفرسهاقلحدیرأبامتخذهماتیتصموابدییمتیرسماعضاءازنفر

است.یاتیمالامورادارهایكلادارهایسازمانندهینماعهدهبرموردحسبونیسیكم

االجراءالزمامالك،میتقوونیسیكمینهائبیتصوخیتارازپسماهكیمادهنیاحسبشدهنییتعیمعامالتارزش

است.معتبردیجدیمعامالتارزشنییتعتاو

اتمامازقبلتوانندیممزبورسازمانتابعهاداراتایكشوریاتیمالامورسازمانـ(۳۱/۴/۱۳3۴یاصالح)۱تبصره

دهند:لیتشكراامالكمیتقوونیسیكمریزموارددرروستا،ایبخشایشهرهردركسالهیدوره

است.یمعامالتارزشفاقدكهینقاطیمعامالتارزشنییتعیبراـ۱

باسهیمقادركشوریاتیمالامورسازمانصیتشخحسبكهینقاطشدهنییتعیمعامالتارزشلیتعدیبراـ۲

بهامالكارزشدرعمدهراتییتغمادهنیادرذكرشدهیارهایمعبهتوجهبااینداشتهراالزمیهماهنگمشابهنقاط

باشد.آمدهوجود

امالك،میتقوونیسیكمینهائبیتصوخیتارازماهكیازپستبصرهنیاحسبشدهنییتعیمعامالتارزش

است.معتبردیجدیمعامالتارزشنییتعتاواالجراءالزم
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نشودلیتشكدعوتباردوازپسمادهنیاموضوعمیتقوونیسیكمكهیموارددرـ(۳۱/۴/۱۳3۴ی)اصالح۲تبصره

كشوریاتیمالامورسازماننشود،حاصلیمعامالتارزشنییتعمورددریمقتضمیتصمجلسهدولیتشكازپسای

یاعالمخدماتوكاالهایبهاشاخصبارامیتقوونیسیكمتوسطشدهنییتعامالكروزارزشنیآخراستمكلف

كند.نییتعمادهنیامقرراتمطابقرایمعامالتارزشولیتعدصالحیذیقانونمراجعتوسط

مأخذمقررات،ونیقوانگریدمطابقمادهنیاموضوعیمعامالتارزشكهیموارددرـ(۳۱/۴/۱۳3۴ی)الحاق۳تبصره

ارزشازیدرصدیمبنابرادشدهیوجوهوعوارضاسبهمحمأخذرد،یگیمقراروجوهوعوارضریسامحاسبه

بهربطیذدستگاهوییداراویاقتصادوراموزارتمشتركشنهادیپباكهباشدیممادهنیاموضوعیمعامالت

محاسبهمأخذكهگرددنییتعینحوبهدیبامذكوردرصد.رسدیممرتبطیقانونمراجعایرانیوزأتیهبیتصو

باشد.افتهینشیافزاربطیذیقانونمراجعطرفازیاعالمیرسمتورمنرخازشیبادشدهیوجوهوعوارض

وآمدخواهدایوآمدهعملهبیارضاصالحاتمقرراتونیقوانیاجرادركهامالكیقطعانتقالونقل-1۵ماده

بود.نخواهدفصلنیاموضوعاتیمالمشمولآنهااعضاءبهمسكنیتعاونیشركتهاطرفازیمسكونیواحدها

بودهآنهابهوابستهمؤسساتایهایشهردارایدولترندهیگانتقالكهیصورتدر-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)11ماده

شودیمدادهانتقالمالكیمقامقائمبهیدولتاداراتریساایوثبتیاجرالهیوسبهملككهیموارددرنیهمچنو

یبهانقانونیا(۵3)مادهموضوعاتیمالمحاسبهدرباشدمعامالتیارزشازكمترسنددرمذكوربهایچنانچه

گرفت.خواهدقرارعملمالكموردحسبانتقالهنگامیمعامالتارزشیبجاسنددرمذكور

ایاقالهویكلطوربهییقضامراجعحكماساسبرامالكیقطعمعامالتفسخ-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)12ماده

اتیمالمشمولدیجدمعاملهعنوانبهمعاملهانجامازبعدماهششتامواردریسادرامالكیقطعمعامالتفسخ

بود.نخواهدفصلنیاموضوع



بهآنیبعداصالحاتو۱۳۲1ماهمردادمصوبامالكواسنادثبتقانون۳۴مادهیاجرادركهیامالك-13ماده

است.معافیقطعانتقالونقلاتیمالپرداختازشودیمكیتملدولت

نیابیتصوخیتارازسالدهمدتظرفكهمتیقمتوسطوارزانیمسكونیواحدهایقطعانتقالنیاول-13ماده

ندینمایمنییتعیدارائویاقتصادامورویشهرسازومسكنیهاوزارتخانهكهیمتهائیقوضوابطمطابققانون

ومسكنوزارتتوسطموردحسبكهاحداثبرنامهیاجرامهلتیانقضاخیتارازكسالیمدتدرحداكثرواحداث

معافامالكیقطعانتقالونقلبراتیمالپرداختازگرددمنتقلشودیمنییتعمحلیشهرداراییشهرساز

.باشدیم

ومؤسساتوهاوزارتخانهطرفازكهیوجوهایومالگونههر-(۲1/3/۱۳21و2/۲/۱۳2۱یاصالح)21ماده

ینظاممناطقتوسعهایوجادیایبرایاراضوامالكبهراجعحقوقاینیعبابتهایشهردارایویدولتیهاشركت

رینظاونهرحفرگاز،ونفتوآبیكشلولهمعابر،ابان،یخآهن،راهجاده،احداثایتوسعهلیقبازعامهمرافقای

موضوعانتقالونقلاتیمالازشودیمگذاشتهعهیودبهیوحساببهایردیگیمتعلقحقصاحبایمالكبهآنها

بود.خواهدمعاففصلنیا

www.ipwna.ir



 متن منقح قانون مالیاتهای مستقیم     )تهیه و ویرایش : کانال دانستنیهای مالیاتی وکال- وکیل محسن بزرگی(     
@maliat_vokala 

سازمانبهانتقالرتصودررسدیمایدهیرسثبتبهرانیایملآثارفهرستدرمربوطهنیقوانطبقكهیامالك

اشخاصدستدرمالكیتكهمواردریسادرومتعلقیقطعانتقالونقلاتیمالكلبهنسبتكشوریفرهنگراثیم

یاتیمالتیمعافازامالكدرآمدبراتیمالفصلموضوعدرآمدبهمربوطاتیمالدرصد۵1بهنسبتماندیمیباق

واقعحقوقایامالكتملكبابتمذكوراشخاصطرفازكهیمالایوجههرگونهنیهمچنوشدخواهدبرخوردار

صاحباناینیمالكبهشهرهافرسودهیبافتهاویمیقدمحالتیبازسازویبهساز،ینوسازیطرحهامحدودهدر

است.معافانتقالونقلاتیمالتپرداخازردیگیمتعلقحق

سندمیتنظموقعدراستدهیگردمعاملهیعاداسنادقیطرازكهییهانیزم-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)2۱ماده

كهنیابرمشروطشدنخواهدمنظورمحاسبهدرداریخرلهیوسشدهاحداثیانیاعمتیدار،قیخرنامبهیرسم

استواقعآنمحدودهدرملككهمحلیشهردارایییقضامحاكماییدولتصالحیذمراجعدییتأموردموضوع

باشد.گرفتهقرارموردحسب

ادارهنشودانجاممعاملهیمؤدطرفازاتیمالپرداختازپسكهیموارددر-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)2۲ماده

معاملهثبتعدمبریمبنمربوط،یرسماسناددفتردییتأویمؤددرخواستبهبنااستمكلفمربوطیاتیمالامور

یوصولمحلازرانشدهانجاممعاملهبهمتعلقشدهلوصواتیمالیرسماسناددفتراعالمخیتارازروزپانزدهظرف

ویواگذارحقبهمربوطیاتهایمالاستردادمورددرمادهنیاحكمدارد.مستردقانوننیامقرراتطبقیجار

بود.خواهدیجارزینیاتفاقدرآمد

2/۲/۱۳2۱مصوبمیمستقیهااتیمالقانونازیمواداصالحقانونموجببهانیتبصرهاومادهنیا-2۳ماده

است.شدهحذف

چنانچهاستیشخصتصرفدرمحلعرفحسبكهگریدنیعناواییدستدارمعنوانباامالكمورددر-2۴ماده

انتقالونقلاتیمالمشمولمزبورقالانتدینمامنتقلیگریدبهراملكبهنسبتخودحقوقیتماممتصرف

نیابهمربوطحقوقریسایواگذارازاصلحدرآمدمورددرنیهمچنباشد،یمفصلنیامقرراتبرابرامالكیقطع

خیتارفوقموارددروبودخواهدمربوطاتیمالمشمولموردحسبمالكمانندیاتیمالنظرازمتصرفامالكنوع

.گرددیممحسوبمتصرفتملكخیتارتصرف

باشندنداشتهایداشتهآندرمستحدثهانیاعنكهیاازاعمیاوقافامالكنیمستأجریاتیمالنظراز-2۵ماده

بود.خواهندفصلنیامقرراتمشمولعرصهبهنسبت

شد.خواهدمنظورتملكخیتاریبجااجارهخیتارانیمودنگونهیااتیمالمحاسبهدر-۱تبصره

نیا(۵۳ماده)2تبصرهیاجرامانعشودیمواگذارمستأجرتوسطملككهیموارددرمادهنیاحكم-۲تبصره

بود.نخواهدقانون

موادمشمولموردحسبقانوننیا(۵۲)مادهموضوعانتقالونقلكهیموارددرـ(۳۱/۴/۱۳3۴ی)اصالح21ماده

شد.نخواهدمطالبهمزبورانتقالونقلدرآمدبراتیمالبابتیگریدوجهباشد،(22)ای(۵3)

(۳۱/۴/۱۳3۴ی)اصالح22ماده ساختماننوعهرفروشوساختازیناشیحقوقویقیحقاشخاصدرآمدـ

بود.خواهدقانوننیاسومبابپنجموچهارمفصولموضوعدرآمدبراتیمالمقرراتمشمولموردحسب
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(۳۱/۴/۱۳3۴ی)الحاق۱تبصره یقطعانتقالونقلاتیمالبرعالوهمذكوریهاساختمانانتقالونقلنیاولـ

ملكیمعامالتارزشمأخذبه%(۱1)درصددهنرخبهالحسابیعلاتیمالمشمولقانوننیا(۵3)مادهموضوع

.شودیمنییتعمربوطمقرراتطبقیدگیرسازپسمادهنیاموضوعانیمؤدیقطعاتیمالاست.انتقالمورد

اشخاصتوسطساختمانفروشوساختخصوصدرمادهنیامقرراتشمولـ(۳۱/۴/۱۳3۴ی)الحاق۲تبصره

باشد.نگذشتهآنكارانیپایگواهصدورخیتارازسالسهازشیبكهاستآنبهمنوطیقیحق

صدورهنگامدرنیهمچنوساختپروانهصدورابهمزمانموظفندهایشهردارـ(۳۱/۴/۱۳3۴ی)الحاق۳تبصره

امورسازمانتوسطكهیبیترتبهربطیذیاتیمالامورادارهبهیاتیمالپروندهلیتشكمنظوربهرامراتبكارانیپا

كنند.گزارشگردد،یمنییتعكشوریاتیمال

است.یمستثنمادهنیامفادحكمازتیجمعنفرهزاركصدیریزیشهرهاـ(۳۱/۴/۱۳3۴ی)الحاق۴تبصره

یچگونگواتیمالمشمولدرآمدنییتعنحوهمورددرمادهنیایاجرائنامهنییآـ(۳۱/۴/۱۳3۴یالحاق)۵تبصره

قانوننیابیتصوازپسماهسهمدتظرفییداراویاقتصاداموروزارتشنهادیپبایاتیمالالحسابیعلهیتسو

.رسدیمرانیوزأتیهبیتصوبه

مالكطرفازقانوننیا(۵۲ماده)درمذكورحقوقازكیهریواگذارمورددر-(2/۲/۱۳2۱یاصالح)23ماده

۵3مادهدرمذكورینرخهابهمالكیافتیدراستشدهذكرقانوننیا(22تا۵۳مواد)ضمنكهیمواردازریغنیع

گرفت.خواهدقراراتیمالمحاسبهمأخذ

2/۲/۱۳2۱مصوبمیمستقیهااتیمالقانونازیمواداصالحقانونموجببهانیهاتبصرهومادهنیا-23ماده

است.شدهحذف

ازكهیانمونهیروراخودیاتیمالاظهارنامهمكلفندفصلنیاموضوعانیمؤد-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)31ماده

انیمؤدزینومحلیواگذارحقمورددرومیتنظردیگقرارآنهادسترسدروهیتهكشوریاتیمالامورسازمانطرف

انضمامبهبعدسالماهریتآخرتامواردریسادرواملهمعانجامازپسروزیستاقانوننیا(2۴ماده)موضوع

.ندینماپرداختمقرراتطبقرامتعلقاتیمالومیتسلملكوقوعمحلیاتیمالامورادارهبهمربوطمدارك

یرسماسنادموجببهقانوننیا(۵۲ماده)موضوعمعامالتكهیموارددر-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۱تبصره

مندرجیهااتیمالازكیهرموضوعدرآمدایویافتیدرزانیممعاملهانجامازقبلاستمكلفیمؤدردیگیمانجام

موجركهیمواردیاستثنابهاعالمنیادارداعالمربطیذیاتیمالامورادارهبهكیتفكبهراقانوننیا(۱32ماده)در

.باشدیممادهنیامتندرمقررفیتكالانجاممنزلهبهننمودهرییتغ

ردیگینمانجامیرسماسنادموجببهفصلنیاموضوعمعامالتكهیموارددر-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲تبصره

ملكوقوعمحلیاتیمالامورادارهبهكتباًمعاملهانجامخیتارازروزیسظرفرامراتباستمكلفرندهیگانتقال

دهد.اطالع

یكشاورزدرآمدبراتیمال-دومفصل

،یدامدار،یدامپرور،یكشاورزیهاتیفعالهیكلازحاصلدرآمد-(۲2/۱۱/۱۳31و2/۲/۱۳2۱یاصالح)3۱ماده

هرازاشجارباغاتجنگلها،واءمراتعیاح،ینوغاندار،یریگیماهویادیصور،یطپرورشوعسلزنبورویماهپرورش

هیكلنهیزمدرراالزمیهایبررسومطالعاتاستلفمكدولت.باشدیممعافاتیمالپرداختازالتینخولیقب
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حهیالومعمولباشدداشتهضرورتآنهاتیافمعادامهكهمزبوریهاتیفعالازرشتهآنویكشاورزیهاتیفعال

یشورامجلسبهرانیایاسالمیجمهوریفرهنگویاجتماع،یاقتصادتوسعهسومبرنامهآخرتاحداكثررامربوط

.دینمامیتقدیماسال

حقوقدرآمدبراتیمال-سومفصل

كاریروینمیتسلقبال(دریحقوقاییقیحقاز)اعمگریدشخصخدمتدریقیحقشخصكهیدرآمد-3۲ماده

براتیمالمشمولكندیملیتحصنقدریغاینقدطوربهافتهیانجامكارایمدتحسببررانیادراشتغالبابتخود

است.حقوقدرآمد

میمقاشخاصایرانیایاسالمیجمهوردولتطرفاز)كشورازخارجتیمأمورمدتدركهیحقوقدرآمد-تبصره

.باشدیمحقوقدرآمدبراتیمالمشمولشودیمشخصدیعایرانیامنابع(ازنرایا

بهمربوطیایمزا(ویاصلحقوقایمزد،ایی)مقررحقوقازاستعبارتحقوقاتیمالمشمولدرآمد-3۳ماده

قانون.نیادرمقرریتهایمعافكسرازپسوكسوروضعازقبلرمستمریغایمستمرازاعمشغل

:شودیممحاسبهومیتقوریزشرحبهحقوقاتیمالمشمولینقدریغدرآمد-تبصره

یایمزایاستثنابه)ینقدیمستمریایمزاوحقوقدرصد۲1هیاثاثبدونودرصد۲۵معادلهیاثاثبامسكن-الف

.شودیمكسركارمندحقوقازبابتنیاازكهیوجوهوضعازپسماهقانون(درنیا3۱مادهموضوعمعافینقد

به)ینقدمستمریایمزاوحقوقدرصد۵معادلرانندهبدونودرصد۱1معادلرانندهبایاختصاصلیاتومب-ب

كارمندحقوقازبابتنیاازكهیوجوهكسرازپسماهقانون(درنیا3۱مادهموضوعمعافینقدیایمزایاستثنا

.شودیمكسر

حقوق.كنندهپرداختیبراشدهتماممتیقمعادلینقدریغیایمزاریسا-ج

منبع،چندایكیازحقوقاتیمالمشمولساالنهدرآمدبراتیمالتیمعافزانیمـ(۳۱/۴/۱۳3۴یاصالح)3۴ماده

.شودیممشخصیسنواتبودجهقانوندرسالههر

است.شدهحذف۲2/۱۱/۱۳31یاصالحقانونموجببه-۲و۱تبصره

درمذكورمبلغبرمازادیدولتریغویدولتكاركنانحقوقدرآمدبراتیمالنرخ(ـ۳۱/۴/۱۳3۴یاصالح)3۵ماده

درصدستیبآنمازادبهنسبتو%(۱1)درصددهساالنهاتیمالمشمولآنبرابرهفتتاوقانوننیا(3۴)ماده

است.%(۲1)

آنصیتخصایپرداختهرهنگامحقوقكنندگانپرداخت-(۳۱/۴/۱۳3۴و2۲/۱۱/۱۳31یاصالح)31ماده

یفهرستمیتسلضمنبعدماهانیپاتاوكسرومحاسبهقانوننیا(3۵)مادهمقرراتطبقرامتعلقاتیمالمكلفند

فقطبعدیهاماهدروپرداختمحلیاتیلماامورادارهبهآنزانیموحقوقكنندگانافتیدرینشانوناممتضمن

دهند.صورتراراتییتغ

د،یآیمعملبهیقیحقاشخاصبهحقوقیاصلكنندهپرداختازریغطرفازكهییهاپرداختمورددر:۱تبصره

یقانونیهاتیمعافتیرعابارامتعلقهاتیمالپرداخت،هرگونههنگاممكلفندوجوهلیقبنیاكنندگانپرداخت

تاحداكثروكسرمحاسبه،درصد۱1مقطوعرخنبهقانون،نیا3۴مادهموضوعتیمعافجزبهحقوقبهمربوط
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وكنندپرداختمحلیاتیمالامورادارهبهآنزانیموكنندگانافتیدرینشانونامیحاویصورتبابعدماهانیپا

بود.خواهندمتعلقیهامهیجرواتیمالپرداختمسئولتخلف،صورتدر

یشوراازمجوزیداراكهیفناورویپژوهش،یعالآموزشمؤسساتومراكزها،دانشگاهیهاپرداخت:۲تبصره

ازاعمیقیحقاشخاصبههستند،ربطیذیقانونمراجعریساوبهداشتوعلومیهاوزارتخانهیعالآموزشگسترش

ریساتیرعابا،یپژوهشویقاتیتحقیراردادهاقوپژوهشحقق،یالتحقحققالبدرخودكاركنانریغوكاركنان

.»شودیمدرصدپنجنرخبهمقطوعاتیمالمشمولك،یتبصرهدرمقرراحكام

مستردقانوننیامقرراتطبقحقوقدرآمدبراتیمالبابتیپرداختاضافه-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)32ماده

ادارهازریبگحقوقیكتبخواستدرباسالآنآخرتابعدسالماهریتیانقضاازبعدكهنیابرمشروطشدخواهد

.ردیگقرارمطالبهموردسكونتمحلیاتیمالامور

درومعمولراالزمیهایدگیرسدرخواستمیتسلخیتارازماهسهظرفاستموظفمذكوریاتیمالاموراداره

یپرداختاضافهاستردادبهنسبتیاتیمالامورادارهآندرگریدیقطعیبدهنداشتنویپرداختاضافهاحرازصورت

اضافهباشدداشتهیاتیمالیقطعیبدهنندهكدرخواستكهیصورتدركند.اقدامیجاریهایوصولمحلاز

شد.خواهدمستردمازادومنظورمزبوریبدهحساببهیپرداخت

ایشعبهرانیادركهخارجمیمقاشخاصازكهیموارددر-(۳۱/۴/۱۳3۴و۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)33ماده

اتیمالحقوقافتیدرخیتارازبعدماهانیپاتامكلفندحقوقكنندگانافتیدرشودافتیدرحقوقندارندیندگینما

بعدسالماهریتآخرتاوپرداختخودسكونتمحلیاتیمالامورادارهبهفصلنیامقرراتطبقرامتعلق

.ندینمامیتسلمزبوریاتیمالامورادارهبهراخودیافتیدرحقوقبهمربوطیاتیمالاظهارنامه

خارجهاتباعیبرااشتغالایواقامتپروانهدیتمدایكشورازخروجپروانهصدور-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)33ماده

حسابمفاصاارائهبهموكولباشندیممعافاتیمالپرداختازقانوننیامقرراتطبقكهیكسانیاستثنابه

یحقوقاشخاصاییخارجاتباعیكارفرماباقراردادطرفیرانیایحقوقاشخاصیكارفرمایكتبتعهداییاتیمال

است.یرانیاثالث

دررامتعلقاتیمالحقوق،كنندگانپرداختكهیموارددر-(۳۱/۴/۱۳3۴و۲2/۱۱/۱۳31ی)اصالح31ماده

متعلقاتیمالاستمكلفصالحیذیاتیمالامورادارهند،ینماپرداختیواقعزانیمازكمتراینپردازندمقررموعد

موجببهباشندیمیمودحكمدركهحقوقنندگانكپرداختازومحاسبهقانوننیاموضوعمیجراانضمامبهرا

كند.مطالبهقانوننیا(۱۵2)مادهدرمقررمهلتتیرعاباصیختشبرگ

بود.خواهدیجارزینقانوننیا(33)مادهمشموالنبهنسبتمادهنیاحكم

است.معافاتیمالپرداختازریزشرحبهحقوقیدرآمدها-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)3۱ماده

دولالعادهفوقیندگینمایهاأتیهیاعضاورؤساورانیادریخارجیاسیسیهاتیمأموریاعضاورؤسا-۱

یاعضاورؤسانیهمچنومتقابلمعاملهبشرطخودمتبوعدولتازیافتیدرحقوقدرآمدبهنسبتیخارج

سازمانازیافتیدروحقوقدرآمدبهنسبترانیادرآنیتخصصمؤسساتومتحدمللسازمانیندگینمایأتهایه

نباشند.رانیااسالمیجمهوردولتتابعكهیصورتدرمزبورمؤسساتو
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یخارجدولیفرهنگمؤسساتكارمنداننیهمچنورانیادریخارجیكنسولیهاتیمأموریاعضاورؤسا-۲

متقابل.معاملهبشرطخودمتبوعدولازیافتیدرحقوقدرآمدبهنسبت

ویاقتصادویفنبالعوضیكمكهامحلازرانیایاسالمیجمهوردولتموافقتباكهیخارجكارشناسان-۳

دولازآنانیافتیدرحقوقبهنسبتشوندیماعزامرانیابهیالمللنیبمؤسساتایویخارجدولیفرهنگویعلم

مذكور.یالمللنیبمؤسساتایمتبوع

بهنسبتخارجدررانیایاسالمیجمهوردولتیهایندگینماوهایكنسولگروهاسفارتخانهیمحلكارمندان-۴

رانیایاسالمیجمهوردولتتیتابعیداراكهیصورتدررانیایاسالمیجمهوردولتازیافتیدرحقوقدرآمد

متقابل.معاملهبشرطنباشند

اخراجخسارتوخدمتانیپاویمستمروفهیوظویبازنشستگحقوق-(۳۱/۴/۱۳3۴و۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۵

نشده.استفادهیمرخصامیاحقوقوسنواتحقووراثبهیپرداختیمستمرایفهیوظوخدمتدیبازخرو



شغل.بهمربوطمسافرتالعادهفوقوسفرنهیهز-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)1

است.شدهحذف۲2/۱۱/۱۳31یاصالحقانونموجببه-2

ارزانیهاخانهوكارگراناستفادهجهتكارخانهایكارگاهمحلدریاگذارومسكن-(۲2/۱۱/۱۳31ی)اصالح3

.ردیگیمقراركارگراناستفادهموردكهكارخانهایكارگاهمحلازخارجدریسازمانمتیق

آن.امثالومعالجهویبدنخسارتجبرانبابتمهیبازحاصلوجوه-3

یاتیمالتیمعافزانیمدوازدهمكیمعادلجمعاًسالآخرپاداشایساالنهیدیع-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۱1

قانون.نیا(3۴)مادهموضوع

اریاختدرخاصیهانامهنییآموجببهاییقانوناجازهباكهیسازمانیهاخانه-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۱۱

.شودیمگذاردهیكشورمأموران

ریبگحقوقلهیبوسایماًیمستقآنهاتكفلتحتافرادایخودكاركنانمعالجهنهیهزبابتكارفرماكهیوجوه-۱۲

كند.پرداختمثبتهمداركواسنادباستنادمارستانیبایپزشكبه

موضوعتیمعافدوازدهمدومعادلحداكثركاركنانبهیپرداختیرنقدیغیایمزا-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۱۳

قانون.نیا(3۴)ماده

یانتظاموینظاماعمرانیایاسالمیجمهورمسلحیروهاینپرسنلحقوقدرآمد-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۱۴

آزادگان.ویلیتحمجنگویاسالمانقالبجانبازانواطالعاتوزارتیاستخدامقانونمشموالن

است.شدهحذف۲2/۱۱/۱۳31یاصالحقانونموجببه-۱۵

است.شدهحذف۲2/۱۱/۱۳31یاصالحقانونموجببه-۱1

افتهیتوسعهكمترمناطقدرشاغلكاركنانحقوقاتی%(مال۵1)درصدپنجاه-(۲2/۱۱/۱۳31ی)اصالح3۲ماده

.شودیمبخشودهكشوریزیربرنامهوتیریمدسازمانفهرستطبق

.استشدهحذف۳۱/۴/۱۳3۴مصوبمیمستقیهااتیمالقانونموجببه-تبصره
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مشاغلدرآمدبراتیمال-چهارمفصل

ریسادرمذكورمواردازریغگریدنیعناوبهایمشاغلبهاشتغالقیطرازیقیحقشخصكهیدرآمد-3۳ماده

مشاغلدرآمدبراتیمالمشمولقانوننیادرمقرریتهایمعافكسرازپسكندلیتحصرانیادرقانوننیایفصلها

.باشدیم

ازیناشیدرآمدهانیهمچن(ویقهراییاریاختازاعم)یمدنیهاشركتدرآمد-(۲2/۱۱/۱۳31ی)اصالحتبصره

فصلنیامقرراتتابعباشدیقیحقشخصهیسرماصاحبای)مضارب(عاملكهیصورتدرمضاربهیهاتیفعال

.باشدیم



وكاالفروشكلازاستعبارتفصلنیاموضوعانیمؤداتیمالمشمولدرآمد-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)3۴ماده

وهانهیهزكسرازپسنشدهشناختهگریدفصولاتیمالمشمولكهآنانیدرآمدهاریسااضافهبهخدمات

استهالكات.وقبولقابلیهانهیهزفصلمقرراتطبقمربوطاستهالكات



موردحسبمداركواسنادایوتردفاموظفندفصلنیاموضوعمشاغلصاحبانـ(۳۱/۴/۱۳3۴ی)اصالح3۵ماده

درتجارتقانونموضوعیتجاردفاترمیتنظبهمربوطضوابطواصولجملهازمربوطضوابطواصولتیرعاباكهرا

اساسبرراخودیاتیمالاظهارنامهویهدارنگات،یمالمشمولدرآمدصیتشخیبراگرددیممیتنظتجارخصوص

كنند.میتنظآنها

ویدست(وزهی)مكانینیماشازاعمآنهاینگهداریروشهاومداركواسناددفاتر،نوعبهمربوطیاجرائنامهنییآ

یبراآنهاارائهنحوهزینومذكورانیمؤدیبراموردحسبتیفعالحجمونوعبهتوجهبایاتیمالاظهارنامهنمونه

االجراءالزمخیتارازماهششمدتظرفحداكثرربط،یذمراجعبهاتیمالمشمولدرآمدصیتشخویدگیرس

ویاقتصادامورریوزبیتصوبهوشودیمهیتهكشوریاتیمالامورسازمانتوسط(۱/۱/۱۳3۵)قانوننیاشدن

.رسدیمییدارا

است.شدهحذف۳۱/۴/۱۳3۴مصوبمیمستقیهااتیمالاصالحقانونموجببه-انیهاتبصرهو31ماده

(۳۱/۴/۱۳3۴ی)اصالح32دهما  میتسلبهمكلفكهقانوننیاموضوعیقیحقاشخاصاتیمالمشمولدرآمدـ

موردوشدهارائهومیتنظمربوطمقرراتتیرعاباكهیمؤدیاتیمالاظهارنامهاستنادبهباشندیمیاتیمالاظهارنامه

بدونرایافتیدریاتیمالیهااظهارنامهتواندیمكشوریاتیمالامورسازمانبود.خواهدباشد،گرفتهقراررشیپذ

مقرراتبرابروانتخابنمونهطوربهایوشدهنییتعیشاخصهاوارهایمعبراساسراآنهاازیتعدادوقبولیدگیرس

دهد.قراریدگیرسمورد

امورسازمانكند،یخوددارمقرراتبامطابقویقانونمهلتدریاتیمالاظهارنامهارائهازیمؤدكهیصورتدر

ازانیمؤدشدهكسبیاقتصاداطالعاتوتیفعالبراساسیبرآوردیاتیمالاظهارنامههیتهبهنسبتكشوریاتیمال

یمؤداعتراضصورتدر.كندیماقداماتیمالصیتشخبرگموجببهمتعلقاتیمالمطالبهویاتیمالجامعطرح

مقرراتمطابقیاتیمالاظهارنامهارائهبهنسبتات،یمالصیتشخبرگابالغخیتارازروزیسدتمظرفچنانچه
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تعلقازمانعحكمنیارد،یگیمقراریدگیرسموردقانوننیامقرراتطبقیمؤداعتراضكند،اقداممربوط

.ستینیقانونمقررموعددریاتیمالاظهارنامهمیتسلعدمیهامجازاتاعمالوهامهیجر

است.یجارمادهنیایاجرادرقانوننیا(۲۳3ماده)تبصرهموضوعحكم

ابالغخیتارازسالسهمدتظرفحداكثراستموظفكشوریاتیمالامورسازمانـ(۳۱/۴/۱۳3۴ی)اصالحتبصره

مدت،نیایطدر.دینمافعالومستقركشورسراسردررایاتیمالجامعنظامبهمربوطاطالعاتبانكقانون،نیا

،(۱۵۲)،(33)،(32)مواداست،امدهیندراجراءبهلكامصورتبهیاتیمالجامعنظامكهیاتیمالاموراداراتدر

بود.خواهدیمجر۱۳31سالمصوبمیمستقیهااتیمالقانون(۲2۱)و(۱۵۴)،(۱۵۳)

حذف۳۱/۴/۱۳3۴مصوبمیمستقیهااتیمالقانوناصالحقانونموجببه-(۲2/۱۱/۱۳31ی)اصالح33ماده

.استشده

ماهاسفندمصوبمیمستقیهااتیمالقانون21مادهموضوعیمانكاریپیقراردادها-(2/۲/۱۳2۱ی)اصالح33ماده

درآمدصیتشخلحاظازباشدیمانونقنیابیتصوخیتارازقبلآنهاشنهادیپكهآنیبعدیهاهیاصالحو۱۳۴۵

بود.خواهندالذكرفوققانونمقرراتمشمولكماكانمقطوعاتیمالدرصدچهارپرداختزینواتیمالمشمول

ماهاسفندمصوبمیمستقیاتهایمالقانون21مادهموضوعیمانكاریپیقراردادها-(2/۲/۱۳2۱ی)اصالحتبصره

لحاظازدهیگردمیتسل۲3/۱۲/۱۳11تیلغا۳/۱۲/۱۳11خیتارازآنهاشنهادیپكهیبعدیهاهیاصالحو۱۳۴۵

یمنتهعملكرددرآمدبراتیمالنرخاعمالحاظلازفقطوبودهقانوننیامقرراتتابعاتیمالمشمولدرآمدنییتع

بود.خواهندمزبورسالدرمقرریاتیمالنرختابع۱۳12سالبه

یاتیمالاظهارنامهمكلفندقانوناینفصلنیاموضوعانیمؤد-(۳۱/۴/۱۳3۴و۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۱11ماده

طبقجداگانهمحلهریبرااییشغلواحدهریبرایاتیمالسالیكدرراخودیشغلیهاتیفعالبهمربوط

امورادارهبهبعدسالماهخردادآخرتاومیتنظشدخواهدهیتهكشوریاتیمالامورسازمانلهیوسكهیانمونه

.ندینماپرداختقانوننیا(۱۳۱ماده)درمذكورنرخبهرامتعلقاتیمالومیتسلخودشغلمحلیاتیمال



زانیمكهراآنانازییگروههاایمشاغلازیبرختواندیمكشوریاتیمالامورسازمانـ(۳۱/۴/۱۳3۴ی)الحاقتبصره

فیتكالازیبخشانجامازباشدقانوننیا(3۴)مادهموضوعتیمعافبرابردهحداكثرآنهاساالنهخدماتوكاالفروش

بهرامذكورانیمؤداتیمالوكندمعافیاتیمالاظهارنامهارائهوونقاننیاموضوعمداركواسنادینگهدارلیقباز

باشدداشتهاشتغالتیفعالبهیمالسالكیازكمتریمؤدكهیموارددر.دینماوصولونییتعمقطوعصورت

.شودیموصولومحاسبهاشتغالمدتبهنسبتمتعلقاتیمال

بود.نخواهدمقررموعددرشدهمیتسلیاتیمالیهااظهارنامهبهیدگیرسازمانعتبصرهنیاحكم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مالیاتیاظهارنامهكهفصلاینموضوعمؤدیانمالیاتمشمولساالنهدرآمد- (۲2/۱۱/۱۳31)اصالحی۱1۱ماده

ازقانوناین (3۴)مادهموضوعمعافیتمیزانتادانكردهتسلیممقررموعددرفصلاینمقرراتطبقراخود

.بودخواهدمالیاتمشمولقانوناین (۱۳۱)مادهدرمذكورهاینرخبهآنمازادومعافمالیاتپرداخت

 .استجاریبعدبه۱۳3۲سالعملكردبهنسبتفوقمعافیتازاستفادهبرایاظهارنامهتسلیمشرط
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حداكثرشركاءقهریواختیاریازاعممدنیهایمشاركتدر- (۳۱/1۴/۱۳3۴و۲2/۱۱/۱۳31)اصالحی۱تبصره

،شریكهرسهمماندهباقیوتقسیمآنانبینمساویبطورمعافیتمبلغوكردخواهنداستفادهمعافیتدواز

یكحكمدرمعافیتازاستفادهلحاظازدارندزوجیترابطههمباكهشركائی.بودخواهدمالیاتمشمولجداگانه

قانونمقامقائمعنوانبهویوراثشركاءازاحدفوتصورتدر.گرددمیاعطاءزوجبهمقررمعافیتوتلقیشریك

ازوتقسیمبینمساویبطورمعافیتاینونمودهاستفادهفوقبشرحمشاركتدرمتوفیسهممالیاتیمعافیتاز

 .شدواهدخكسركدامهرسهمدرآمد

مجموعباشد،شغلیواحدیكازبیشدارایحقیقیشخصهركهصورتیدرـ(۳۱/1۴/۱۳3۴)الحاقی۲تبصره

مادهدرمذكورنرخهایبهمالیاتمشمولمادهاینموضوعمعافیتیكفقطكسرباویشغلیواحدهایدرآمد

 .شودمیقانوناین (۱۳۱)

برعالوهاظهارنامهتسلیمموقعدراستمكلف (مضارب)عاملمضاربهدر- (۲2/۱۱/۱۳31)اصالحی۱1۲ماده

بهوكسرقانوناین (۱1۱)مادهمعافیترعایتبدونراسرمایهصاحبسهمدرآمدمالیاتخودمالیاتپرداخت

وذیربطمالیاتیامورادارهبهراآنرسیدوواریزمالیاتیحساببهسرمایهصاحبالحسابعلیمالیاتعنوان

 .نمایدارائهسرمایهصاحب

 .استساقطمضاربیاعاملازسرمایهصاحبمالیاتكسرتكلیفباشدبانكسرمایهصاحبصورتیكهدر- تبصره

رقمخودهایوكالتنامهدرمكلفند،كنندمیوكالتاختصاصیمحاكمدركهكسانیودادگستریوكالء- ۱1۳ماده

ابطالوالصاقتمبروكالتنامهرویمالیاتیالحسابعلیبابتآندرصدپنجمعادلونمایندقیدراهاالوكالهحق

 :باشدزیردرمقررمیزانازكمترنبایدموردحسبتمبرمبلغحالهردركهنمایند

 .مرحلههرایبرتعرفهدرمقررالوكالهحقدرصدپنجاستمالیآنهاخواستهكهاموریودعاویدر- الف

دعاویدرهمچنینونیستالزمقانوناًخواستهبهایتعیینیانباشدمالیوكالتموضوعكهمواردیدر- ب

هربرایالوكالهحقنامهنیآئدرمقررالوكالهحقحداقلدرصدپنجاستدادگاهنظرهبالوكالهحقتعیینكهكیفری

 .مرحله

 .مادهاینالفبندحكممفادطبقبرباشدمالیكهخصوصیادعایموردبهنسبتكیفریدعاویدر- ج

وحلورسیدگیقضاییغیراختصاصیمراجعدركهمالیاختالفاتودعاویمورددر- (۲2/۱۱/۱۳31)اصالحید

عابرمتوسعهعوارضومالیاتیاختالفاتقبیلازاستنشدهمقررخاصیتعرفهآنهاالوكالهحقبرایوشودمیفصل

 :زیرشرحبهمالیاتیلحاظازصرفاًالوكالهحقمیزانآنهانظایروشهرداری

االختالف،مابهریال (111/111/۳1)میلیونسیتادرصدپنجاالختالف،مابهریال (111/111/۱1)میلیوندهتا

بهاالختالفمابهریال (111/111/۳1)میلیونسیازریال (111/111/۱1)میلیوندهمازادبهنسبتدرصدچهار

باطلتمبرآندرصدپنجمعادلوشودمیمنظورریال(111/111/۳1)میلیونسیمازادبهنسبتدرصدسهباال

 .شدخواهد

دادگستریوكیلكهاینولو)نمایندمیاقدامبندایندرمذكورمراجعدروكالتاًكهاشخاصیدربارهبنداینمفاد

همسرونواده- دختر- پسر- خواهر- برادر- مادر- پدریامؤدیكارمندانمورددرجزاستجارینیز (نباشد

 .مؤدی
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نامهآیینقانونمقرراترعایتباوكیلوكالتباشدنشدهعملمادهاینمفادطبقكهموردهردر- ۱تبصره

ازمرجوعههایوكالتمورددرمگربودنخواهدقبولقابلمزبورمراجعوهادادگاهازیكهیچدرمدنیدادرسی

كههاشهرداریودولتبهوابستهمؤسساتوهاشهرداریودولتیهایشركتودولتیمؤسساتوهاوزارتخانهطرف

 .باشندنمیوكالتنامهرویتمبرابطالبهمحتاج

هاشهرداریودولتیهایركتشودولتیمؤسساتوهاوزارتخانه- (۳۱/1۴/۱۳3۴و۲2/۱۱/۱۳31)اصالحی۲تبصره

پنجكنندمیپرداختوكالبهالوكالهحقبابتكهوجوهیازمكلفندهاشهرداریودولتبهوابستهمؤسساتو

 .نمایندپرداختمحلمالیاتیامورادارهبهبعدماهپایانتاوكیلمالیاتیالحسابعلیبابتوكسرراآندرصد

ابطالبهمكلفجدیدوكیلشودواگذاردیگریوكیلبهدعویتعقیب،تمبرابطالازپسصورتیكهدر- ۳تبصره

 .بودنخواهدمربوطوكالتنامهرویتمبر

ازكمتریابیشترراالوكالهحقخسارتیاالوكالهحقهادادگاهكهمواردیدر- (۲2/۱۱/۱۳31)اصالحی۴تبصره

موردمیزانمكلفندهادادگاهدفترمدیران،نمایندتعییناستگرفتهقراروكالتنامهرویتمبرابطالمأخذكهمبلغی

 .گیردقرارمحاسبهموردالتفاوتمابهتادهنداطالعمربوطمالیاتیامورادارهبهراقطعیحكم

ومادهاین۳۱/۴/۱۳3۴مصوبمستقیمهایمالیاتقانوناصالحقانونموجببه-آنهایتبصرهو۱1۴ماده

 است.شدهحذفآنبعدیاصالحاتباآنهایصرهتب

 حقوقی اشخاص درآمد بر مالیات-  پنجم فصل

اشخاصسایرانتفاعیهایفعالیتازناشیدرآمدوهاشركتدرآمدجمع- (۲2/۱۱/۱۳31)اصالحی۱1۵ماده

منابعازحاصلهایزیانوضعازپسشود،میتحصیلایرانازخارجیاایراندرمختلفمنابعازكهحقوقی

باشد،میایجداگانهنرخدارایقانوناینمقرراتطبقكهمواردیاستثنایبهمقررهایمعافیتكسروغیرمعاف

 .بودخواهند (٪۲۵)درصدپنجوبیستنرخبهمالیاتمشمول

تاسیسسودتقسیممنظوربهكهتجاریغیرایرانیحقوقیاشخاصمورددر- (۲2/۱۱/۱۳31)اصالحی۱تبصره

مالیاتآنهاانتفاعیفعالیتمالیاتمشمولدرآمدكلماخذازباشند،انتفاعیفعالیتدارایكهصورتیدراند،نشده

 .شودمیوصولمادهایندرمقررنرخبه

مشموالناستثنایبهایرانازخارجمقیممؤسساتوخارجیحقوقیاشخاص- (۲2/۱۱/۱۳31)اصالحی۲تبصره

درسرمایهبرداریبهرهازكهمالیاتیمشمولدرآمدكلمأخذازقانوناین (۱۱۳)مادهو (۱13)ماده (۵)صرهتب

انجامایراندرآنامثالوكارگزارنماینده،شعبه،قبیلازنمایندگیوسیلهبهیامستقیماًكههاییفعالیتازیاایران

واگذارییافنیهایكمكتعلیمات،دادنفنی،دانشانتقالخود،حقوقسایروامتیازاتواگذاریازیادهندمی

نمایندگان.بودخواهندمالیاتمشمولمادهایندرمذكورنرخبهكنندمیتحصیلایرانازسینماییهایفیلم

طبقكنندمیتحصیلخودحساببهعنوانهربهكهدرآمدهاییبهنسبتایراندرمذكورمؤسساتواشخاص

 .باشندمیمالیاتمشمولقانوناینبهمربوطمقررات

خارجی،یاایرانیازاعمحقوقیاشخاصدرآمدبرمالیاتاحتسابموقعدر- (۲2/۱۱/۱۳31)اصالحی۳تبصره

ازپرداختیاضافهوخواهدشدكسرمتعلقمالیاتازمربوطمقرراترعایتبااستشدهپرداختقبالًكههاییمالیات

 .استاستردادقابلابتباین
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دریافتیالشركهسهامیاسهامسودبهنسبتحقوقییاحقیقیازاعماشخاص- (۲2/۱۱/۱۳31)اصالحی۴تبصره

 .بودنخواهنددیگریمالیاتمشمولپذیرسرمایههایشركتاز

ازغیردیگریعناوینتحتوجوهیمصوبقوانینموجببهكهمواردیدر- (۲2/۱۱/۱۳31)اصالحی۵تبصره

مزبوروجوهكسرازپساشخاصمالیاتباشد،وصولقابلاشخاصمالیاتمشمولدرآمدمأخذازدرآمدبرمالیات

 .شدخواهدمحاسبهمربوطمقررنرخبه

درآمد -(نظامحتمصلتشخیصمجمع۲۵/1۳/۱۳32واسالمیشورایمجلس13/۱۱/1۱۳3)الحاقی1تبصره

وپنجبیستمشمولعامسهامیتعاونیشركتهایومتعارفتعاونیهایاتحادیهوركتهاشابرازیمالیاتمشمول

 .باشدمیمادهاینموضوعنرخازتخفیف (%۲۵)درصد

اشخاصمالیاتمشمولابرازیدرآمدافزایش (%۱1)درصددههرازایبهـ(۳۱/1۴/۱۳3۴)اصالحی2تبصره

واحدپنجتاحداكثرودرصدواحدیكآنها،گذشتهسالمالیاتمشمولابرازیدرآمدبهنسبتمادهاینموضوع

ارائهوقبلسالمالیاتیبدهیتسویهتخفیفاینازبرخورداریشرط.شودمیكاستهمذكورنرخهایازدرصد

 .استمالیاتیامورسازمانسویازشدهاعالممهلتدرجاریسالبهربوطممالیاتیاظهارنامه

كهدرآمدهاییاستثنایبه)حقوقیاشخاصمورددرمالیاتمشمولدرآمدـ(۳۱/1۴/۱۳3۴)اصالحی۱11ماده

وفعـالیتدهیسودمیزاناساسبر (استشدهمقرّرآنتشخیصبرایدیگرینحوهقانوناینمقرراتطبق

 .شودمیتعیینآنتبـصرهوقانونایـن (32)و (3۵)،(3۴)موادرراتمق

ایرانازخارجمقیمخارجیحقوقیوحقیقیاشخاصمالیاتمشمولدرآمدـ(۳۱/1۴/۱۳3۴)اصالحی۱12ماده

 :شودمیتعیینزیرشرحبهنمایندمیتحصیلایرانازیاوایراندركهدرآمدهاییبابت

وتعلیماتدادنفنی،محاسباتونظارتكشی،نقشهبرداری،نقشهتأسیسات،وهاتمانساخطرحتهیهبابت

فیلمهایواگذاریهمچنینحقوق،سایروامتیازاتواگذاریوخدماتسایرفنی،دانشانتقالفنی،كمكهای

استثنایبهكنندمیتحصیلایرانازیاایراندردیگرعنوانهرتحتیانمایشحقیابهاعنوانبهكهسینمایی

شدهمقررآنهامالیاتیامالیاتمشمولدرآمدتعیینبرایدیگرینحوهقانوناینمقرراتطبقكهدرآمدهایی

وجوهیمجموع (%۴1)درصدچهلتا (%۱1)درصددهمأخذبهدهیسودمیزانوفعالیتنوعبهتوجهبااست

 .شودمیآنهاعایدیمالیاتسالیكمدتظرفكهباشدمی

ازماهششمدتظرففعالیت،نوعبهتوجهبامالیاتمشمولدرآمدتشخیصضرایبومادهایناجرائینامهآیین

وزیرانهیأتتصویببهداراییواقتصادیاموروزارتپیشنهادبه (۱/۱/۱۳3۵)قانوناینشدناالجراءالزمتاریخ

 .رسدمی

اولازكهمبالغیبهتوجهبارامتعلقمالیاتپرداخت،هردرمكلفندمادهایندرمذكوروجوهكنندگانپرداخت

صورتایندرغیركنند،پرداختمالیاتیامورادارهبهبعدماهپایانتاوكسراندكردهپرداختتاریخآنتاسال

خواهندآنمتعلقهایجریمهولیاتمااصلپرداختمسؤولمتضامناًكنندگاندریافتومذكوركنندگانپرداخت

 .بود

لوازمخریدمصرفبهكهقراردادمبلغازقسمتآنپیمانكاری،عملیاتمورددرـ(۳۱/1۴/۱۳3۴)اصالحی۱تبصره

جداطوربهتجهیزاتولوازممبالغآنبعدیالحاقاتواصالحاتیاقرارداددرآنكهبرمشروطرسدمیتجهیزاتو
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خریدمورددروخریدصورتحسابمبلغتاحداكثرداخلیخریدمورددرباشد،شدهدرجقرارداداقالمسایراز

ازگمركیسبزپروانهدرمندرجقانونیپرداختهایسایروورودیحقوقوكاالگمركیارزشمجموعتاخارجی

 .استمعافمالیاتپرداخت

بهراپیمانكاریفعالیتازقسمتییاتمامخارجیپیمانكارانكهمواردیدرـ(۳۱/1۴/۱۳3۴)اصالحی۲تبصره

تجهیزاتولوازمتهیهبرایكهمبالغیمعادلكنندواگذاردومدستپیمانكارانعنوانبهایرانیحقوقیاشخاص

این (۱)تبصرهاخیرقسمترعایتباوشودمیخریداریدومدستپیمانكارتوسطكهاولدستقرارداددرمذكور

 .استمعافبردرآمدمالیاتپرداختازگردد،میدریافتاولدستپیمانكارزاماده

حقداشتنبدونكهایراندرخارجیبانكهایوشركتهاهاینمایندگیوشعبـ(۳۱/1۴/۱۳3۴)اصالحی۳تبصره

برایودارنداشتغالمادرشركتبرایایراندراقتصادیاطالعاتآوریجمعوبازاریابیامربهمعاملهدادنانجام

 .بودنخواهنددرآمدبرمالیاتمشمولآنبهنسبتكنندمیدریافتوجوهیمادرشركتازخودمخارججبران

مزبورحقوقیاشخاصكههاییفعالیتسایروسرمایهبرداریبهرهازحاصلدرآمدـ(۳۱/1۴/۱۳3۴)اصالحی۴تبصره

مادهمقرراتمشمولدهندمیانجامایراندرآنهاامثالوكارگزار،نمایندهشعبه،قبیلازنمایندگیوسیلهبه

 .بودخواهدقانوناین (۱11)

پرداختاصالحیهاینشدناالجراءالزمتاریختاآنمالیاتكههاییاندوخته- (۲2/۱۱/۱۳31)اصالحی۱13ماده

حساببهانتقالیاتقسیمصورتدرلیكنبود،نخواهدمالیاتمشمولسرمایهحساببهانتقالصورتدرنشده

یاتقسیمسالمالیاتمشمولدرآمدبهسرمایه،حساببهشدهاضافهاندوختهمعادلسرمایهكاهشیازیانوسود

درمؤسسهمعافهایفعالیتازناشیسودهایاندوختهشاملحكماین.شودمیاضافهسرمایهكاهشیاانتقال

بعدیهایاصالحیهو1۳/۱۲/۱۳11مصوبمستقیممالیاتهایقانون (۱۳3)مادهموضوعاندوختهومعافیتدوران

 .بودنخواهدتاریخآنتامربوطشرایطاحرازازپساصالحیهاینتصویبتاریختاآن

بهتقالانیاتقسیمصورتدرگردیدهوصولاصالحیهاینشدناالجراالزمتاریختاآنمالیاتكههاییاندوخته

 .بودنخواهددیگریمالیاتمشمولانحاللیاسرمایهیازیانوسودحساب

 :ازاستعبارتایرانیبیمهمؤسساتمورددرمالیاتمشمولدرآمد- ۱13ماده

 .قبلمالیسالآخردرفنیذخایر- ۱

 .هاتخفیفوهابرگشتیكسرازپسمستقیمبیمهمعامالتدردریافتیبیمهحق- ۲

 .هابرگشتیكسرازپسوصولیاتكاییهایبیمهبیمهحق- ۳

 .واگذاریاتكاییهایبیمهمعامالتسوددرمشاركتوكارمزد- ۴

 .واگذاركنندهگربیمهنزداتكاییگربیمهبیمههایسپردهبهره- ۵

هایمستمریوسرمایهوبازخریدوزندگیغیرهایبیمهپرداختیخسارتبابتاتكاییگرانبیمهسهم- 1

 .زندگیهایبیمه

:كسرازپسدرآمدهاسایر- 2

.بیمهقراردادهایتمبرهزینه -۱

 .زندگیهایبیمهپزشكیهایزینهه -۲
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 .مستقیمبیمهمعامالتبابتازپرداختیكارمزدهای -۳

 .واگذاریاتكاییهایبیمهحق -۴

موتورینقلیهوسائلدارندگانمدنیمسوولیتاجباریبیمهحقازبدنیخسارتهایتأمینصندوقسهم -۵

 .ثالثشخصمقابلدرزمینی

هایبیمهبابتازپرداختیخسارتوزندگیبیمهمستمریهایوسرمایهوبازخریدبابتازپرداختیمبالغ -1

 .زندگیغیر

 .منافعدرگزارانبیمهمشاركتسهم  -2

 .قبولیاتكاییهایبیمهمعامالتسوددرگرانبیمهمشاركتسهموكارمزدها -3

 .واگذاریاتكاییهایبیمههایسپردهبهمتعلقبهره  -3

 .مالیسالآخردرفنیذخایر -۱1

 .قبولقابلاستهالكاتوهاهزینهسایر  -۱۱

وایرانمركزیبیمهتأسیسقانون1۱مادهموضوعفنیهایاندوخته)بیمهمؤسساتفنیذخایرانواع -۱تبصره

طرفازكهبودخواهداینامهآئینموجببهآنهامحاسبهطرزومیزانوبیمههایرشتهازیكهربرای (گریبیمه

 .رسیدخواهددارائیواقتصادیاموروزیرتصویببهبیمهعالیشورایموافقتازپسوتهیهایرانمركزیبیمه

طرفازآنهامحاسبهطرزویزانموبیمههایرشتهازیكهربرایایرانمركزیبیمهفنیذخایرانواع -۲تبصره

 .شدخواهدتعیینایرانمركزیبیمهعمومیمجمع

درگزارانبیمهمشاركتسهموبیمهحقتخفیفوكارمزدهاوبیمهحق،مستقیمبیمهمعامالتدر -۳تبصره

بهمزبوراقالمكلیه.بودخواهدبیمهعالیشورایطرفازشدهتعیینمقرراترعایتباآنهااحتسابنحوهومنافع

 .باشدشدهذكربیمهقرارداددربایدكارمزداستثنای

یاوقراردادهاشرایطاساسبرواگذارییاقبولیازاعماتكاییهایبیمهمعامالتبهمربوطقالما-۴تبصره

 .بودخواهدذیربطبیمهمؤسساتهایتوافق

مؤسساتازاتكاییبیمهقبولباكهخارجیبیمهسساتمؤ- (۳۱/1۴/۱۳3۴و۲2/۱۱/۱۳31)اصالحی۵تبصره

ازحاصلسودودریافتیبیمهحق%(۲)درصددونرخبهمالیاتیمشمولنمایندمیدرآمدتحصیلایرانیبیمه

اتكاییگربیمهمؤسسهمتبوعكشوردرایرانیبیمهمؤسساتكهصورتیدر.باشندمیایراندرمربوطسپرده

مالیاتپرداختازنیزمزبورمؤسسهباشندمعافاتكاییمعامالتبرمالیاتپرداختازوبودهبیمهفعالیتدارای

خارجیاتكاییگربیمهنامبهبیمهحقتخصیصموقعدرمكلفندایرانیبیمهمؤسسات.شدخواهدمعافایراندولت

كسروجوهونمایندكسراتكاییگربیمهمالیاتعنوانبهراآن%(۲درصد)دوتبصرهاینموضوعمالیاتلمشمو

امورادارهبهمتعلقبیمهحقواتكاییگربیمهمشخصاتحاویصورتیضمیمهبهبعدماهپایانتاراماههردرشده

 .نمایندپرداختمالیاتیحساببهرامزبوروجهوارسالمربوطمالیاتی

بهمتكیزیانوسودحسابوترازنامهواظهارنامهمكلفندحقوقیاشخاص- (۲2/۱۱/۱۳31)اصالحی۱۱1ماده

ودارانسهاموشركاءهویتفهرستباهمراهمالیاتیسالازپسماهچهارتاحداكثرراخودمداركواسنادودفاتر
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اصلیفعالیتمحلكهمالیاتیامورادارهبهراآنهاازیكهرنشانیوسهامتعدادیاالشركهسهممیزانموردحسب

تسلیممزبورفهرستاولینتسلیمازپسنمایندپرداخترامتعلقمالیاتوتسلیماستواقعآندرحقوقیشخص

وخارجیحقوقیاشخاصمالیاتپرداختواظهارنامهتسلیممحل.بودخواهدكافیبعدسنواتدرتغییراتفهرست

مورددرمادهاینحكم.استتهرانباشندنمینمایندگییاقامتگاهادارایایراندركهایرانازخارجمقیممؤسسات

 .بودخواهدجارینیزمعافیتدوراندرحقوقیاشخاصودارانكارخانه

شدهمقررآنتشخیصبرایدیگرینحوهقانوناینمقرراتطبقكهدرآمدهاییبهنسبتحقوقیاشخاص- تبصره

 .نیستنداستشدهبینیپیشمربوطهایفصلدركهجداگانهاتیمالیاظهارنامهتسلیمبهمكلفاست

یكحقوقیشخصیتحفظبایاجدیدشركتتأسیسباكههاییشركت- (۲2/۱۱/۱۳31)اصالحی۱۱۱ماده

 :باشندمیزیرمقرراتمشمولمالیاتیلحاظازشوندمیتركیبیاادغامهمدرشركت،

هایشركتشدهثبتهایسرمایهمجموعسقفتاموجودشركتسرمایهافزایشیاجدیدشركتتأسیس-الف

 .استمعافقانوناین (۴3)مادهموضوعتمبرحقهزاردرنیمپرداختازشدهتركیبیاادغام

ارزشبهموردحسبموجودشركتیاجدیدشركتبهشدهتركیبیاادغامهایشركتهایداراییانتقال-ب

 .بودنخواهدقانونایندرمقررمالیاتمشمولدفتری

انحاللدورهمالیاتمشمولموجودشركتیاجدیدشركتدرشدهتركیبیاادغامهایشركتعملیات-ج

 .بودنخواهدقانونایندرآمدبرمالیاتبخشموضوع

تركیبیاادغامازقبلروالبراساسبایدموجودشركتیاجدیدشركتبهشدهمنتقلهایداراییاستهالك- د

 .یابدادامه

تعلقشدهتركیبیاادغامهایشركتدرسهامدارانازیكهربهدرآمدیتركیب،یاادغامنتیجهدرهرگاه- هـ

 .بودخواهدمالیاتمشمولمربوطمقرراتطبقگیرد

موردحسبموجودیاجدیدشركتعهدهبهشدهتركیبیاادغامهایشركتمالیاتیتكالیفوتعهداتكلیه- و

 .باشدمی

مشتركپیشنهادبهاصالحیهاینتصویبتاریخازماهششظرفحداكثرمادهایناجرایینامهآیین- ز

 .رسیدخواهدوزیرانهیأتتصویببهمعادنوصنایعوداراییواقتصادیامورهایوزارتخانه

 

ازاعمحقوقیاشخاصپیمانكاریعملیاتمورددرآنتبصرهو33مادهحكم- (12/1۲/۱۳2۱)اصالحی۱۱۲ماده

 .بودخواهدجاریخارجیوایرانی

كاالحملومسافركرایهبابتخارجیهواپیماییوكشتیرانیمؤسساتمالیات- (۲2/۱۱/۱۳31)اصالحی۱۱۳ماده

شدخواهدهاآنعایدبابتاینازكهوجوهیكلیه%(۵)درصدپنجازاستعبارتمقطوعطوربهایرانازآنهاامثالو

 .شوددریافتراهبیندریامقصددریاایراندرمزبوروجوهكهاینازاعم

امورادارهبهراقبلماهدریافتیوجوهصورتماههربیستمتاموظفندایراندرمذكورمؤسساتشعبیانمایندگی

مالیاتمشمولدرآمدهاگونهاینبابتازمذكورمؤسسات.نمایندپرداخترامتعلقمالیاتوتسلیممحلمالیاتی

موقعبهرامقررهایصورتمذكورهاینمایندگییاشعبهرگاه.بودنخواهنددرآمدبرمالیاتعنوانبهدیگری
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حجمومسافردتعدااساسبرمتعلقمالیاتصورتایندرنباشدواقعمطابقآنهاارسالیصورتیانكنندتسلیم

 .شدخواهددادهتشخیصالرأسعلیمحموالت

%۵ازبیشدیگركشورهایدرایرانهواپیمائیوكشتیرانیمؤسساتدرآمدبرمتعلقمالیاتكهمواردیدر- تبصره

ایشركتهمالیاتاستموظفدارائیواقتصادیاموروزارتایرانی،ربطذیسازماناعالمباباشددریافتیكرایه

 .دهدافزایشآنهامالیاتینرخمعادلرافوقكشورهایتابعهواپیمائیوكشتیرانی

تشكیلتاریخازقبلموظفندمشتركاًحقوقیشخصمدیرانیامدیرآخرین- (۲2/۱۱/۱۳31)اصالحی۱۱۴ماده

استشدهدعوتحقوقیشخصانحاللبهنسبتتصمیماتخاذبرایكهدارصالحیتاركانسایریاعمومیمجمع

طرفازمنظوربدینكهاینمونهرویدعوتتاریخدرحقوقیشخصبدهیوداراییصورتحاویایاظهارنامه

حداقلكهایاظهارنامه.نمایندتسلیممربوطمالیاتیامورادارهبهوتنظیمگرددمیتهیهكشورمالیاتیامورسازمان

امورادارهبرایباشدحقوقیشخصاساسنامهطبقبرمؤسسهمهردمورحسبومجازامضاهاییاامضاءحاوی

 .بودخواهدمعتبرمالیاتی

شوندمیمنحلكهحقوقیاشخاصعملیاتدورهآخرینمالیاتمحاسبهمأخذ- (۲2/۱۱/۱۳31)اصالحی۱۱۵ماده

مالیاتكهسودهاییماندهوهااندوختهوشدهپرداختسرمایهوهابدهیمنهایاستحقوقیشخصداراییارزش

 .استگردیدهپرداختقبالًآن

بربقیهبهنسبتوفروشبهایاساسبررفتهفروشقبالًآنچهبهنسبتحقوقیشخصداراییارزش- ۱تبصره

 .شودمیتعیینانحاللروزبهایاساس

منحلكهحقوقیشخصهایداراییبیندرچنانچه- (۳۱/1۴/۱۳3۴اصالحیو۲2/۱۱/۱۳31)الحاقی۲تبصره

سهامتقدمحقیاالشركهسهمیاسهاموقانوناینسومباباولفصلموضوعهایدارایییاداراییشود،می

مادهمقرراتمشمولقطعیانتقالونقلهنگامدرموردحسبهادارایییاداراییاینوباشدداشتهوجودهاشركت

دورهآخرینمالیاتمحاسبهمأخذتعییندرباشند،قانوناین (مكرر۱۴۳)مادهو (۱۴۳)ماده (۱)تبصرهو )۵3)

حقوقیشخصهایداراییاقالمجزومذكورهایدارایییاداراییدفتریارزشمنحلهحقوقیاشخاصعملیات

بهمتعلقمالیات.گرددمیكسرهابدهیوسرمایهجمعازدفتریارزشهمانمعادلوگرددنمیمنظورشدهمنحل

وتعیینقانوناین (۱۴۳)مادههایتبصرهو (۵3)مادهمقرراتبراساسموردحسبمزبورهایدارایییادارایی

 .گیردمیقرارمطالبهمورد

 

 

كهشدهمنحلحقوقیاشخاصاموالازقسمتآن- (۳۱/1۴/۱۳3۴اصالحیو۲2/۱۱/۱۳31)الحاقی۳تبصره

مادهو (۱۴۳)ماده (۱)تبصرهو (۵3)مادهموضوعمقطوعمالیاتمشمولنحاللاتاریخدرفوقمقرراتبراساس

 .بودنخواهندمالیاتمشمولانحاللتاریخازبعدانتقالونقلاولیندرباشندقانوناین(مكرر۱۴۳)
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ثبتادارهدرحقوقیشخصانحاللثبتتاریخ(انحاللتاریخازماهششظرفمكلفندتصفیهمدیران- ۱۱1ماده

وتنظیمقانوناین۱۱۵مادهاساسبرراحقوقیشخصعملیاتدورهآخرینبهمربوطمالیاتیاظهارنامه)هاشركت

 .نمایندپرداخترامتعلقمالیاتوتسلیممربوطمالیاتیامورادارهبه

قانوناین(۱۱۵)ماده (۲)رهتبصرعایتباشوندمیمنحلكهحقوقیاشخاصعملیاتدورهآخرینمالیات- تبصره

 .گرددمیمحاسبهقانوناین(۱1۵)مادهدرمذكورنرخبه

عملیاتدورهآخرینبهمربوطاظهارنامهبهقانوناینمقرراتبرابراستمكلفمالیاتیاموراداره- ۱۱2ماده

ظرفحداكثرباشدداشتهاعتراضآنمندرجاتبهكهصورتیدرونمودهرسیدگینوبتازخارجحقوقیاشخاص

مالیاتوگرنهنمایدابالغوتعیینتشخیصبرگموجببهرامتعلقمالیاتاظهارنامه،تسلیمتاریخازسالیك

اقالمیگرددمعلومبعداًكهصورتیدر.گرددمیتلقیقطعیتصفیهمدیرانوسیلهبهتسلیمیاظهارنامهبهمتعلق

درمقررمهلتدرنشدهقیداظهارنامهازقسمتآنبهنسبتاستنشدهذكرمهاظهارنادرحقوقیشخصداراییاز

 .شدخواهدمطالبهمالیاتقانون،این۱۱3مادهتبصره

تأمینسپردنبدونیامالیاتیحسابمفاصاتحصیلازقبلشدهمنحلحقوقیاشخاصدارائیتقسیم- ۱۱3ماده

 .نیستمجازمالیات،میزانمعادل

تسلیمیاقانوناین۱۱۴مادهموضوعاظهارنامهتسلیمعدمصورتدرحقوقیشخصمدیرانآخرین- تبصره

ومادهاینوقانوناین۱۱1مادهموضوعمقرراترعایتعدمصورتدرتصفیهمدیرانوواقعخالفاظهارنامه

شخصدارائیكهكسانیكلیهومتضامناً( تجارتقانونموضوع)ضامنشركاءوحقوقیشخصهایضامنیاضامن

مشمولاستشدهآناننصیبحقوقیشخصدارائیازكهسهمینسبتبهگردیدهتقسیمآنانبینحقوقی

قانوناین۱۵2مادهدرمقررمهلتظرفآنكهبشرطبودخواهدحقوقیشخصبهمتعلقجرایمومالیاتپرداخت

 .باشدشدهمطالبهكشوررسمیمهروزنادرانحاللآگهیدرجتاریخاز

 اتفاقیدرآمدمالیات- ششمفصل

معامالتطریقازیاوبالعوضصورتبهحقوقییاحقیقیشخصكهنقدیغیرونقدیدرآمد- ۱۱3ماده

درمقررنرخبهاتفاقیمالیاتمشمولنمایدمیتحصیلقبیلاینازدیگرعنوانهریاجایزهعنوانبهیاومحاباتی

 بودخواهدقانوناین۱۳۱ماده

كهصورتیدروحاصلهدرآمد%(۱11)درصدصدازاستعبارتفصلاینموضوعمالیاتمشمولدرآمد- ۱۲1ماده

اجرایدركهامالكیمورددرمگرشودمیتقویمقانوناینمقرراتطبقدرآمدتحققروزبهایبهباشدنقدیغیر

محاسبهمأخذمعامالتیارزشصورتایندركهاستشدهتعیینمعامالتیارزشآنهارایبقانوناین1۴مادهمفاد

 .گرفتخواهدقرارمالیات

درآمدمیباشدقانوناین1۳مادهمشمولكهمواردیباستثنایمعوضهبهومعوضصلحمورددر- تبصره

مادهاینمقرراتاساسبركهعوضینشارزالتفاوتمابهازبودخواهدعبارتفصلاینموضوعمالیاتمشمول

 .استشدهمنتفعآنازكهایمعاملهطرفبهنسبتمیشودتعیین

ظرفصورتیكهدرولیمیگرددتلقیقطعیمالیاتینظرازرجوعحقباهبهوفسخخیارشرطباصلح- ۱۲۱ماده

وصولفصلاینموضوعمالیاتبعنوانكهوجوهیشودرجوعیااقامهیافسخمعاملهعقدوقوعتاریخازماهشش
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منافعازالیهمنتقلرجوعیااقالهیافسخوعقدوقوعبینفاصلهدراگراینصورتدر.میباشداستردادقابلاستشده

 .بودخواهدفصلاینمالیاتمشمولمنفعتآنبهنسبتباشدكردهاستفادهآن

دادهاختصاصثالثشخصیامصالحبهمعینمدتبراییاالعمرمادامآنمنافعكهمالیصلحمورددر- ۱۲۲ماده

مزبورتاریخدرمتصالحمالیاتمأخذمنافع،تعلقتاریخدرمنفعتوعینارزشجمعمأخذبهمالبهایمیشود

 .بودخواهد

انتقالمالیاتأخذمسنددرمذكورقیمتگیردصورتانتقاالتیمنفعتتعلقتاریخازقبلكهصورتیدر- تبصره

انتقالآخرینمالیاتمأخذلیكنبودخواهدمالیاتمشمولفصلاینمقرراتطبقكهگرفتخواهدقرارهدهند

مبلغیوفوقحكمبشرحمالبهایالتفاوتمابهازبودخواهدعبارتبگیردتعلقاوبهنیزمالمنافعكهعینگیرنده

.استپرداختهسندطبقكه

(۱۲۴)ماده،۳۱/1۴/۱۳3۴مصوبمستقیم،مالیاتهایقانوناصالحقانونواحدهماده1بندموجببه۱۲۴ماده

 شد.حذفقانون

استمكلفگیرندهانتقالشودواگذاركسیبهبالعوضموقتیادائمبطورمالیمنافعصورتیكهدر- ۱۲۳ماده

 .نمایدپرداختبعدسالدرراسالهرمنافعمالیات

بخشاینمالیاتمشمولباشدمیمالیاتمشمولارثبرمالیاتفصلمقرراتطبقكهانتقاالتی- ۱۲۵ماده

 .بودنخواهد

موضوعمنافعمورددرراخودمالیاتیاظهارنامهسالهردرمكلفندفصلاینموضوعدرآمدصاحبان- ۱۲1ماده

تعلقیادرآمدتحصیلتاریخازبعدماهپایانتامواردسایردروبعدسالماهاردیبهشتآخرتاقانوناین۱۲۳ماده

رسمیاسناددفاتردرمعاملهكهصورتیدر.بپردازندرامتعلقمالیاتوتسلیممربوطمالیاتیامورادارهبهمنافع

 .شودمیساقطاظهارنامهتسلیمتكلیفباشدشدهوصولمالیاتوانجام

 :بودنخواهداتفاقیمالیاتولمشمزیرموارد- ۱۲2ماده

ودولتیمؤسساتیاهاوزارتخانهیاالمنفعهعامیاخیریههایسازمانبالعوضغیرنقدیونقدیكمكهای- الف

فصلمالیاتمشمولكهمواردیازغیرحقیقیاشخاصبهاسالمیانقالبنهادهاییاشهرداریهایادولتیشركتهای

 .استحقوق

غیرمترقبهحوادثیاوسوزیآتشسیل،زلزله،جنگ،دیدگانخسارتبهاهدائیمالیهایككمیاوجوه- ب

 .دیگر

 .نمایدمیپرداختكشاورزیمحصوالتخریدوتولیدوصادراتتشویقبرایدولتكهجوایزی- ج

ودارائیواقتصادیاموروزارتطرفازكهبودخواهداینامهآئینطبقبوالفهایبنداجرائیضوابط- تبصره

 .شدخواهدتهیهكشوروزارت

تشخیصدفاتربهرسیدگیطریقازاتفاقیدرآمدهایازناشیحقوقیاشخاصمالیاتمشمولدرآمد- ۱۲3ماده

آنهامالیاتپرداختپیشعنوانبهگرددمیپرداختمنبعدرفصلاینمقرراتطبقكههاییمالیاتوشدخواهد

 .شدخواهدمنظور

 مختلفمنابعازناشیدرآمدجمعبرمالیات- هفتمفصل
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هایمالیاتقانون(۱۲3)ماده،(۵3)ماده) ۳(تبصرهو)۱1(تا) ۳(موادموضوعگذشتههایبدهی- ۱۳1ماده

 .بودنخواهدوصولومطالبهقابلآنبعدیهایاصالحیهو۳/۱۲۱/۱۳11مصوبمستقیم

آنهاتعلقیامربوطدرآمدتحصیلسالكههاییمالیاتبدهیتواندمیداراییواقتصادیاموروزارت- تبصره

كهنقاطیدرمؤدیهربرایریال (111/111/۱1)میلیوندهسقفتاراباشد۱۳3۱سالازقبلموردحسب

 .دهدقراربخشودگیموردجزئاًوكالًبداندمقتضی

نرخدارایقانوناینمقرراتطبقكهمواردیاستثنایبهقیحقیاشخاصدرآمدبرمالیاتنرخـ۱۳۱ماده

 :استزیرشرحبهباشدمیایجداگانه

%(۱۵(درصدپانزدهنرخبهساالنهمالیاتمشمولدرآمدریال (111/111/۵11)میلیونپانصدمیزانتاـ۱

درآمدریال)111/111/111/۱(میلیاردیكمیزانتاریال) 111/111/۵11(میلیونپانصدمازادبهنسبتـ۲

%(۲1)درصدبیستنرخبهساالنهمالیاتمشمول

پنجوبیستنرخبهساالنهمالیاتمشمولدرآمدریال) 111/111/111/۱(میلیاردیكمازادبهنسبتـ۳

 (%۲۵)درصد

بهنسبتمادهاینموضوعاشخاصمالیاتمشمولابرازیدرآمدافزایش (%۱1)درصددههرازایبهـتبصره

مذكورنرخهایازدرصدواحدپنجتاحداكثرودرصدواحدیكآنها،گذشتهسالمالیاتمشمولابرازیدرآمد

مربوطهمالیاتیاظهارنامهتسلیموقبلسالمالیاتیبدهیتسویهتخفیفاینازبرخورداریشرط.شودمیكاسته

 .استمالیاتیامورسازمانسویازشدهاعالممهلتدر

 مختلفهمقرراتدر- چهارمباب

 هامعافیت- اولفصل

اییدیتولیواحدهادریردولتیغیحقوقاشخاصیمعدنویدیتولیهاتیفعالازیناشیابرازدرآمد–۱۳۲ماده

قراردادایصادریبرداربهرهپروانهآنهایبراربطیذیهاوزارتخانهطرفازمادهنیایاجراخیتارازكهیمعدن

یگردشگریاقامتمراكزوهتلهاها،مارستانیبیدماتخیدرآمدهانیهمچنوشودیممنعقدفروشواستخراج

صادرمجوزاییبرداربهرهپروانهآنهایبراربطیذیقانونمراجعطرفازمذكورخیتارازكهادشدهیاشخاص

مدتبهافتهیكمترتوسعهمناطقدروسالپنجمدتبهتیفعالایاستخراجاییبرداربهرهشروعخیتارازشود،یم

.باشدیماتیمالمشمولصفرنرخباسالده

اسناد،یقانوندفاتراظهارنامه،میتسلبهمكلفآنمشمولانیمؤدكهاستیروشصفرنرخبااتیمالازمنظور-الف

بهشدهمشخصمواعددروقانوننیادرمقرربیترتبهخودیدرآمدهایبرامورد،حسبیحسابدارمداركو

اتیمالمشمولدرآمدنییتعواظهارنامهیبررسبهفمكلزینمذكورسازمانوباشندیمكشوریاتیمالامورسازمان

اتیمالان،یمؤداتیمالمشمولدرآمدنییتعازپسواستمذكوراظهارنامهومداركمستندات،براساسانیمؤد

.شودیممحاسبهصفرنرخباآنها

نفرپنجاهازشیبیداراكهمادهنیاموضوعمراكزریساویخدماتویدیتولیواحدهایبراصفرنرخبااتیمال-ب

پنجاهحداقلراخودشاغلكاریروینقبلسالبهنسبتهرسالت،یمعافدورهدرچنانچهباشندشاغلكاریروین

وشاغلكاریروینتعداد.شودیماضافهسالكیكاركنانشیافزاسالهریازابهدهند،شیافزا%(۵1درصد)

www.ipwna.ir



 متن منقح قانون مالیاتهای مستقیم     )تهیه و ویرایش : کانال دانستنیهای مالیاتی وکال- وکیل محسن بزرگی(     
@maliat_vokala 

مداركواسنادارائهویاجتماعرفاهوكارتعاون،وزارتدییتأباواحدهردركاریرویناشتغالشیافزانیهمچن

شیافزاحداقلازكاریروینكاهشصورتدر.شودیممحققكاركنانیاجتماعنیتأممهیبفهرستبهمربوط

وصولومطالبهكاهش،سالدرمتعلقاتیمالباشند،كردهاستفادهبندنیایاتیمالمشوقازكهبعدسالدرمذكور

.گرددینممحسوبكاهششوندیمیمستعفودیبازخربازنشسته،كهیافراد.شودیم

درواقعمادهنیاموضوعمذكوریاقتصادیواحدهایبراصفرنرخبااتیمالمحاسبهیبرخورداردوره-پ

ژهیومناطقاییصنعتیشهركهااستقرارصورتدروسالدومدتبهیاقتصادژهیومناطقاییصنعتیشهركها

.ابدییمشیافزاسالسهمدتبهافته،یكمترتوسعهمناطقدریاقتصاد

مناطقریساوآزادمناطقدرفعالیحقوقویقیحقاشخاصیبرایاتیمالتیمعافهرگونهازیرداربرخوشرط-ت

وترازنامهشاملیحقوقاشخاصیاتیمالاظهارنامهاست.یقانونمقررموقعدریاتیمالاظهارنامهمیتسلكشور

.شودیمهیتهیاتیمالامورسازمانتوسطكهاستیانمونهطبقانیزوسودحساب

ازتیحمادورهبرعالوهمادهنیاموضوعیواحدهادریاقتصادیهایگذارهیسرماشیافزاوقیتشومنظوربه-ث

موردریزشرحبهمناطقریساوافتهیكمترتوسعهمناطقدریگذارهیسرمامورد،حسبصفرنرخبااتیمالقیطر

:ردیگیمقرارتیحما

:افتهیكمترتوسعهمناطقدر-۱

مشمولدرآمدجمعكهیزمانتامادهنیاصدردرمذكورصفرنرخبااتیمالمحاسبهدورهازبعدیسالهااتیمال

متعلقهاتیمالآن،ازبعدوشودیممحاسبهصفرنرخبابرسد،شدهپرداختوثبتهیسرمادوبرابربهواحداتیمال

.شودیمافتیدرومحاسبهآنیهاتبصرهوقانوننیا(۱1۵ماده)درمقررینرخهابا

مناطق:ریسادر-۲

وصفرنرخبامادهنیاصدردرمذكوراتیمالمحاسبهدورهازبعدیسالهااتیمال%(۵1)درصدپنجاه

ومحاسبهآنیهاتبصرهومیمستقیاتهایمالقانون(۱1۵)مادهدرمقررینرخهاباماندهیباق%(۵1درصد)پنجاه

شود،شدهپرداختوثبتهیسرمامعادل،واحداتیمالمشمولدرآمدجمعكهیزمانتاحكمنیا.شودیمافتیدر

یهاتبصرهوقانوننیا(۱1۵ماده)درمقررینرخهابامتعلقهاتیمال%(۱11صددرصد)آن،ازبعدوابدییمادامه

.شودیمافتیدرومحاسبهآن

.باشندیمبرخورداربندنیا(۲)و(۱)یجزءهایاتیمالمشوقاز،یردولتیغیحقوقاشخاصنقلوحملدرآمد

مجددیگذارهیسرمادرصورتاند،شدهسیتأسهیاصالحنیاازقبلكهمادهنیاموضوعیردولتیغیحقوقاشخاص

كنند.استفادهتوانندیممادهنیامشوقاز

یواحدهاینوسازویبازسازتوسعه،س،یتأسمنظوربهربطیذیقانونمراجعمجوزباكهیگذارهیسرماهرگونه

است.بندنیاحكممشمولشود،یمنهیهزنیزمیاستثنابهثابتیهاییداراجادیایبرامذكور

وحملیواحدهادریردولتیغیحقوقاشخاصیگذارهیسرمامورددربند)ت(،یانتهادرمذكورنیزمیاستثنا-ج

ازصادرشدهیقانونیمجوزهادرشدهنییتعزانیمبهصرفاًیگردشگریاقامتمراكزوهاهتلها،مارستانیبنقل،

.باشدینمیجارصالح،یذمراجع
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شیافزایبرامادهنیایاتیمالمشوقازكهمذكوراشخاصشدهپرداختوثبتهیسرمازانیمكاهشدرصورت-چ

.شودیموصولومطالبهآنیهامهیجرومتعلقاتیمالباشند،كردهاستفادههیسرما



سازمانمجوزبایخارجگذارانهیسرمامشاركتبامادهنیاموضوعشدهانجامیگذارهیسرماكهیدرصورت-ح

یگذارهیسرمامشاركت%(۵درصد)پنجهریازابهباشدشدهانجامرانیایفنویاقتصادیكمكهاویگذارهیسرما

تاحداكثروشدهپرداختوثبتهیسرمانسبتبهمادهنیامشوقبه%(۱1درصد)دهزانیمبهیخارج

.شودیماضافه%(۵1درصد)پنجاه

نشانبامحصوالتدیتولبهنسبترانیادریداخلیدیتولیواحدهاتیظرفازاستفادهباكهیخارجیشركتها-خ

قراردادانعقادخیتارازندینماصادررایدیتولمحصوالتاز%(۲1)درصدستیبحداقلكهیدرصورتكننداقداممعتبر

وبودهمادهنیاحكممشمولمذكوریدیتولواحدصفرنرخبااتیمالمحاسبهدورهدریرانیادیتولواحدبایهمكار

فروشازحاصلیابرازدرآمدبهنسبتیاتیمالنرخدرفیتخف%(۵1درصد)پنجاهازمذكور،دورهاتمامصورتدر

.باشندیمبرخوردارمادهنیادرمذكورمدتدریدیتولمحصوالت

وكصدیشعاعدرمستقریمعدنویدیتولیواحدهادرآمدشاملمادهنیاموضوعیمشوقهاویاتیمالصفرنرخ-د

وهااستانریسامراكزیلومتریكیسواصفهاناستانمركزیلومتریكپنجاهوتهراناستانمركزیلومتریكستیب

.شودینممسكنونفوسیشمارسرنیآخربراساستیجمعنفرهزارصدیسازشیبیدارایشهرها

حالهردرجمهورسیرئیفناورویعلممعاونتوربطیذیهاوزارتخانهدییتأبااطالعاتیفناوریدیتولیواحدها

ژهیومناطقهیكلدرمستقریمعدنویدیتولیواحدهااتیمالنیهمچن.باشندیمبرخوردارمادهنیاازیامتاز

ستیبوكصدیشعاعدرمستقریشهركهاویاقتصادژهیومناطقیاستثنابهیصنعتیشهركهاویاقتصاد

برخوردارمادهنیاموضوعیاتیمالیمشوقهاازوشودیممحاسبهصفرنرخباتهراناستانمركزیلومتریك

چندایدومحدودهدركهیدیتولیواحدهااییصنعتیشهركهاویاقتصادژهیومناطقصوصخدر.باشندیم

بیتصوازپسماهسهحداكثركهاستیانامهنییآموجببهمحدودهنییتعمالكرند،یگیمقرارشهرایاستان

وتیریمدسازمانوییداراویاقتصاداموروتجارتومعدنصنعت،یهاوزارتخانهمشتركشنهادیپباقانوننیا

.رسدیمرانیوزأتیهبیتصوبهوهیتهستیزطیمححفاظتسازمانوكشوریزیربرنامه

برنامههردراولماههسهدردهستانوبخششهرستان،استان،شاملافتهیتوسعهكمترمناطقفهرست-ذ

یشاخصهالحاظباییداراویاقتصاداموروزارتیهمكارباكشوریزیربرنامهوتیریمدسازمانتوسطپنجساله،

د،یجدفهرستابالغتاورسدیمرانیوزأتیهبیتصوبهوشودیمهیتهدیتولدریگذارهیسرماویكاریبنرخ

احتسابیبرااعتبارمناطربط،یذیقانونمراجعدییتأباتیفعالشروعخیتار.باشدیممعتبریقبلبرنامهفهرست

است.افتهیكمترتوسعهمناطقیمشوقها

أخذربطیذیقانونمراجعازیبرداربهرهپروانهمادهنیایاجراازقبلكهیجهانگردویرانگردیاساتیتأسهیكل-ر

درآمدبراتیمال%(۵1درصد)پنجاهپرداختازمادهنیاشدناالجراءالزمخیتارازپسسالششمدتتاباشندكرده

.ستینیمجركشورازخارجبهگردشگراعزامازحاصلرآمددبهنسبتبندنیاحكم.باشندیممعافیابراز
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جذبمحلازكهربطیذیقانونمراجعازمجوزیدارایارتیزویگردشگردفاتریابرازدرآمد%(۱11صددرصد)-ز

اتیمالمشمولیاتیمالصفرنرخباباشدشدهلیتحصهیسوروعراقعربستان،بهزائراعزاماییخارجگردشگران

.باشدیم



حكمنیا.باشدیمشدهكتمانیدرآمدهاجزبهیابرازدرآمدشاملصرفاًقانوننیاموضوعصفرنرخبااتیمال-ژ

است.یمجرنیقوانریساوقانوننیادرمنظورصفرنرخبایاتیمالاحكامهیكلمورددر

یصنعتویدیتولیواحدهادریتعاونویخصوصیحقوقاشخاصیپژوهشویقاتیتحقیهانهیهزمعادل-س

ویپژوهشمراكزایدانشگاههابامنعقدهقراردادقالبدركهربطیذیهاوزارتخانهازیبرداربهرهپروانهیدارا

كهیپزشكآموزشودرمانبهداشت،ویفناوروقاتیتحقعلوم،یهاوزارتخانهازیقطعمجوزیدارایعالآموزش

یشورابیتصوبهآنساالنهشرفتیپگزارشنكهیابرمشروطشود،یمانجامكشوریعلمجامعنقشهچهارچوبدر

ویدیتولیهاتیفعالازحاصلیابرازدرآمدناخالصوبرسدمربوطهیقاتیتحقمراكزایودانشگاههایپژوهش

سالیابرازاتیمال%(۱1درصد)دهزانیمبهحداكثرنباشد،الی(ر۵011101110111)اردیلیمپنجازكمترآنهایمعدن

قابلنهیهزعنوانبهمذكور،اشخاصاتیمالحساببهمنظورشدهمبلغمعادل.شودیمبخشودهمذكورنهیهزانجام

شد.نخواهدرفتهیپذیاتیمالقبول

صنعت،،ییداراویاقتصاداموریوزرابیتصوبهكشوریاتیمالامورسازمانشنهادیپبابندنیایاجرائدستورالعمل

.رسدیمیپزشكآموزشودرمانبهداشت،ویفناوروقاتیتحقعلوم،تجارت،ومعدن

:۱تبصره

سالیابتداازمادهنیادرمذكورموجودنیقوانبرمازادیاتیمالصفرنرخبامحاسبهویاتیمالیهاتیمعافهیكل

.شودیماجراء۱۳3۵

:۲تبصره

یهاوزارتخانهتوسطقانونابالغازپسماهششمدتظرفحداكثرآنیبندهاومادهنیاموضوعیاجرائنامهنییآ

بیتصوبهوشودیمهیتهكشوریاتیمالامورسازمانیهمكارباتجارتومعدنصنعت،وییداراویاقتصادامور

تعاونشركتهایكشاورزی،بخشتوسعهازحمایتصندوقدرآمددرصدصد- ۱۳۳ماده.رسدیمرانیوزأتیه

مالیاتازآنهاهایاتحادیهوآموزاندانشودانشجویانكارمندی،كارگری،صیادان،كشاورزی،عشایری،روستایی،

 .استمعاف

تعاونمركزیسازمانابرازیسودازقسمتآنبهمتعلقبردرآمدمالیاتمعادلاستمكلفدولت- تبصره

دادهاختصاصروستائیتعاونیشركتهایدرگذاریسرمایهبرایعمومیمجمعتصویبباكهراایرانروستائی

درمنظوربهمینكهخاصیردیفاعتبارمحلازكشورعمومیدرآمدحساببهآنواریزووصولازپسشودمی

.نمایدمستردمذكورسازمانوجهدرشودمیبینیپیشكشوركلبودجهقانون

كشاورزی،عشایری،روستایی،تعاونشركتهایكشاورزی،بخشتوسعهازحمایتصندوقدرامد۱۳۳-۱11%

است.معافمالیاتازآنهاهایاتحادیهوآموزاندانشودانشجویانكارمندی،كارگری،صیادان،
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تعاونمركزیسازمانابرازیسودازقسمتآنبهتعلقمدرامدبرمالیاتمعادلاستمكلفدولت-تبصره

دادهاختصاصروستاییتعاونیهایشركتدرگذاریسرمایهبرایعمومیمجمعتصویبباكهراایرانروستایی

درمنظورهمینبهكهخاصیردیفاعتبارمحلازكشورعمومیدرامدحساببهانواریزووصولازپسمیشود

نماید.مستردمذكورسازمانوجهدرشودمیبینیپیشكشوركلبودجهقانون

 

ای،حرفهوفنیمتوسطه،راهنمائی،ابتدائی،ازاعمانتفاعیغیرمدارستربیتوتعلیمازحاصلدرآمد- ۱۳۴ماده

آموزشمراكزودانشگاههاكشور،ایحرفهوفنیآموزشسازمانازمجوزدارایآزادایحرفهوفنیآموزشگاههای

معلولیننگهداریمؤسساتدرآمدوروستاهاویافتهتوسعهكمترمناطقدركودكومهدهایانتفاعیغیرعالی

هستندربطذیمراجعازفعالیتپروانهدارایموردحسبكهمذكوراشخاصنگهداریبابتحركتیوذهنی

منحصراًفعالیتهایازحاصلبدنیتربیتزمانساازمجوزدارایورزشیمؤسساتوباشگاههادرآمدهمچنین

 .استمعافمالیاتپرداختازورزشی

.رسیدخواهدوزیرانهیأتتصویببهدارائیواقتصادیاموروزارتپیشنهادبهمادهایناجرائینامهآیین

ماده،۲2/۱۱/۱۳31مصوبمستقیم،هایمالیاتقانونازموادیاصالحقانون(1۱)مادهموجببه-ماده۱۳۵

 شد.حذفقانون(۱۳۵)

 

قراردادهایموجببهكهبیمهمؤسساتطرفاززندگیوعمرهایبیمهانواعبابتپرداختیوجوه- ۱۳1ماده

 .استمعافمالیاتپرداختازشودمیذینفععایدبیمهمنعقده

 

خواهروبرادرومادروپدرواوالدوهمسریاخودمعالجهبابتمؤدیهرپرداختیدرمانیهایهزینه- ۱۳2ماده

باشدایرانمقیمپزشكیادرمانیمؤسسهكنندهدریافتاگركهاینشرطبهمالیاتیسالیكدرتكفلتحت

الزم،امكاناتفقدانعلتبهپزشكیآموزشودرمانبهداشت،وزارتتأییدبهچنانچهونمایدگواهیراوجهدریافت

اسالمیجمهوریدولترسمیمقاماتگواهیبهمزبورهزینهپرداختاست،گرفتهصورتایرانازارجخدرمعالجه

پرداختیبیمهحقهمچنینباشد،رسیدهپزشكیآموزشودرمانبهداشت،وزارتبامعالجهمحلكشوردرایران

مشمولدرآمدازدرمانیهاییمهبوزندگیوعمرهایبیمهانواعبابتایرانیبیمهمؤسساتبهحقیقیشخصهر

هزینهمذكورهایهزینهبرعالوهالعالجصعبوخاصبیمارانومعلوالنمورددر.گرددمیكسرمؤدیمالیات

دارعهدهرااوتكفلكهشخصییابیماریامعلولمالیاتمشمولدرآمدازكسرقابلنیزآنانتوانبخشیومراقبت

.باشدمیاست

،۱/۲/۱۳3۴مصوبكشور،مالینظامارتقایوپذیررقابتتولیدرفعموانعقانون(۳۱)مادهموجببه-۱۳3ماده

 شد.حذفآنهایتبصرهو(قانون۱۳3)ماده
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راتولیدیبنگاههایگردشدرسرمایهوطرحـپروژهمالیتأمینبراینقدیآوردهكهاشخاصی- مكرر۱۳3ماده

ازاعتباروپولشورایمصوبمشاركتیعقودانتظارموردسودحداقلمعادلنمایند،همفرامشاركتیعقودقالبدر

هزینهعنوانبهمذكورپرداختیسودمعادلسود،كنندهپرداختبرایوشوندمیمعافدرآمدبرمالیاتپرداخت

 .شودمیتلقیمالیاتیقبولقابل

.كندخارجتولیدیبنگاهازرانقدیآوردهتواندنمیسالدوتاهماداینموضوعمعافیتازكنندهاستفاده- ۱تبصره

اضافهنقدی،آوردهخروجسالمالیاتشده،استفادهمعافیتروزارزشمیزانبهنقدی،آوردهكاهشصورتدر

 .شودمی

امورادارهباشگرددرسرمایهیاطرحـپروژهمالیتأمینبراینقدیآوردهكارگیریبهتحققتشخیص- ۲تبصره

 .استمربوطحوزهمالیاتی

 -۱۳3ماده

حضرتآستانرضوی،قدسآستانغیرنقدیونقدیدریافتیهدایایوهاكمكپذیره،نذورات،موقوفات،- الف

آستان،«چراغشاه( »ع)موسیابناحمدحضرتآستان،(س)معصومهحضرتآستانه،(ع)الحسنیعبدالعظیم

.استمعافمالیاتپرداختازمتبركهبقاعسایروتكایاها،حسینیهمساجد،،(ره)خمینیامامحضرتمقدس

 .باشدمیخیریهامورواوقافسازمانعهدهبهمتبركهبقاعسایرتشخیص

مالیاتداختپرازایراناسالمیجمهوریاحمرهاللجمعیتغیرنقدیونقدیدریافتیهدایایوهاكمك- ب

 .استمعاف

خدماتٔ  بیمهسازمانوبازنشستگیاندازپسهایصندوقغیرنقدیونقدیدریافتیهدایایوهاكمك- ج

وبیمهحقهمچنینوعشایروروستاییانكشاورزان،اجتماعیبیمهصندوقواجتماعیتأمینسازمانودرمانی

 .استمعافمالیاتپرداختازآنهاتوسطمربوطدریافتیهایجریمهوكارفرماوكاركنانسهمبازنشستگیحق

تشخیص.استمعافمالیاتپرداختازاسالمیعلوممدارسغیرنقدیونقدیدریافتیهدایایوهاكمك- د

 .باشدمیقمعلمیهحوزهمدیریتشورایبااسالمیعلوممدارس

تشخیص.استمعافمالیاتپرداختازاسالمیانقالبهاینهادغیرنقدیونقدیدریافتیهدایایوهاكمك- هـ

 .باشدمیوزیرانهیأتبااسالمیانقالبنهادهای

معافمالیاتپرداختازبرسدموقوفاتعمرانمصرفبهكهكشورموقوفاتعمرانصندوقدرآمدازقسمتآن- و

 .است

 .استمعافمالیاتپرداختازتزكاوخمسفقیه،ولیبریّهوجوهمحلازاشخاصدرآمد- ز

تحقیقاتاسالمی،تبلیغاتقبیلازاموریمصرفبهشرعیموازینطبقكهعامموقوفاتدرآمدازقسمتآن- ح

ومساجدنگهداریوتعمیروبنادرمان،وبهداشتتربیت،وتعلیماكتشافات،اختراعات،فنی،دینی،علمی،فرهنگی،

آثارتعمیراطعام،وتعزیهمراسمدولتی،هایدانشگاهومدارسواسالمیعلوممدارسوعلمیههایحوزهومصالها

آسیبومستضعفانبهكمكدانشجویان،وآموزاندانشتحصیلیوامیاهزینهآبادانی،وعمرانیامورباستانی،

درآمدكهاینبرمشروط،برسددیگرغیرمترقبهحوادثوجنگسوزی،آتشزلزله،سیل،ازناشیحوادثدیدگان

مراكزنگهداریوتعمیرساخت،همچنینباشدورسیدهخیریهامورواوقافسازمانتأییدبهمزبورهایهزینهو
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ونگهداریمراكزمختلف،جنسیوسنیگروههایدرسرپرستبدوسرپرستبینوجوانانوكودكاننگهداری

زنانحركتی،وجسمیمعلوالننخاعی،ضایعهمصدوماناشتغالویآموزحرفههایكارگاهسالمندان،مراقبت

نابینا،كودكانوذهنیمعلوالنآموزیحرفهوتوانبخشیآموزش،مراكزسرپرست،خوددخترانوخانوارسرپرست

هزیستیبحمایتیهایسازمانمددجویانخدمتدربتوانندكهاماكنیومراكزسایروناشنواوشنواكمبینا،كم

 .استمعافمالیاتپرداختازگیرند،قراركشور

وحجسازماناختیاراتوتشكیالتقانون( ۱۴)مادهموضوعتحقیقشعبتوسطكههاییحسابمفاصا– تبصره

بهاظهارنامهتسلیمبهمربوطمقررمهلتدراگرشودمییاشدهصادر۱۳1۳/ ۱1/ ۲مصوبخیریهامورواوقاف

قوانین،سایریاقانونایندرمقررمالیاتیمعافیتهرگونهازبرخورداریبرایشود،ارائهكشورمالیاتیراموسازمان

 .شودمیتلقیمؤدیمالیاتیاظهارنامهمنزلهبه

به۱۳3۴سالپایانتامربوطحسابمفاصاكهصورتیدرقانون،اینابالغازقبلسالهایمورددرهمچنین

 .بودخواهدمالیاتیاظهارنامهمنزلهبهشود،ارائهلیاتیماامورسازمان

برمشروطاند،رسیدهثبتبهكهنفعهمالعاموخیریهمؤسساتغیرنقدیونقدیدریافتیهدایایوهاكمك- ط

ومددرآبركشورمالیاتیامورسازمانوشودمادهاین( ح)بنددرمذكورامورصرفآنهااساسنامهموجببهكهآن

 .استمعافمالیاتپرداختازكند،نظارتآنهاهزینه

بعدمالیسالبهمالیاتتعلقبدونباشدنرسیدهمصرفبهمالیسالهردركهغیرنقدیونقدیكمكهایـتبصره

 .گرددمیمنتقل

هاانجمنواحزابای،حرفهمجامعاعضاءعضویتحقهمچنینوغیرنقدیونقدیدریافتیهدایایوهاكمك- ی

ازمربوطمقرراتوقانونموجببهكهوجوهیوباشندربطذیمراجعازمجوزدارایكهدولتیغیرهایتشكلو

 .استمعافمالیاتپرداختازشود،میواریزمزبورمجامعحساببهوكسرآنهااعضاءالزحمهحقیادرآمد

هایاقلیتبهمربوطمذهبیهایهیأتوهاانجمنغیرنقدیودینقدریافتیهدایایوهاكمكوموقوفات- ك

برسد،كشوروزارتتصویببهآنهارسمیتكهاینبرمشروطایران،اسالمیجمهوریاساسیقانوندرمذكوردینی

 .استمعافمالیاتپرداختاز

ذیدستگاههایواسالمیارشادوفرهنگوزارتازمجوزدارای)قرآنیومطبوعاتیوانتشاراتیهایفعالیت- ل

معافمالیاتپرداختازشوند،میانجاماسالمیارشادوفرهنگوزارتمجوزموجببهكههنریوفرهنگی،(ربط

 .است

ازمادهاینموضوعاشخاصوظایفواهدافپیشبردمنظوربهوانتفاعیغیرهایفعالیتازكهوجوهی- ۱تبصره

تحصیلآنهااساسنامهچارچوبدر...وایدورههاینشریهوكتابنشرسمینارها،آموزشی،هایدورهبرگزاریراه

 .استمعافمالیاتپرداختازكند،مینظارتآنهاهزینهودرآمدبركشورمالیاتیامورسازمانوشودمی

جاریمادهاینموضوعشخاصامالیاتمشمولدرآمدمورددرقانوناین( ۲)ماده( ۲)تبصرهحكم- ۲تبصره

 .باشدمی

اموروزارتپیشنهادباوتهیهكشورمالیاتیامورسازمانوسیلهبهمادهاینموضوعاجرایینامهآیین- ۳تبصره

 .رسیدخواهدوزیرانهیأتتصویببهداراییواقتصادی
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مجوزدارایرهبریمعظممقامیا( ره)خمینیامامحضرتطرفازكهمواردیدرمادهاینمفاد- ۴تبصره

 .گیردمیانجامرهبریمعظممقامنظربراساسباشندمی

موضوعاشخاصنقدیغیرونقدیدریافتیهدایایوكمكهاوموقوفاتازحاصلعایدیودرآمدهاـ۵تبصره

اشخاصمجموعهزیرشركتهایدرآمدشاملحكماین.باشدمیمعافمالیاتپرداختاز( ك)و( ط)بندهای

.بودنخواهدمذكور

ماده،۲2/۱۱/۱۳31مصوبمستقیم،هایمالیاتقانونازموادیاصالحقانون(1۵)مادهموجببه-۱۴1ماده

 شد.حذفنوقان(1۱۴)

كشاورزیبخشمحصوالتوغیرنفتیكاالهایوخدماتصادراتازحاصلدرآمد(% ۱11)درصدصدـ۱۴۱ماده

خامموادفهرست.گرددمیصفرنرخبامالیاتمشمولخامموادصادراتازحاصلدرآمد(% ۲1)درصدبیستو

اتاقونفتوتجارتومعدنصنعت،دارایی،واقتصادیامورهایوزارتخانهمشتركپیشنهادبهنفتیكاالهایو

 .رسدمیوزیرانهیأتتصویببهكشاورزیومعادنصنایع،بازرگانی،

بدونوشوندمیواردایرانبه( ترانزیت)عبوریصورتبهكهمختلفكاالهایصادراتازحاصلددرآمـ۱تبصره

 .گرددمیصفرنرخبامالیاتمشمولشوندمیصادرآنرویبركاریانجامبایاماهیتدرتغییر

مصوبایراناسالمیوریجمهتوسعهپنجمپنجسالهبرنامهقانوناجرایدورهاتمامازپسمادهاینمفادـ۲تبصره

 .شودمیاالجراءالزم۱۳33/ ۱۵/۱1

ازمربوطهتولیدیهایاتحادیهوتعاونیشركتهایودستیصنایعودستباففرشكارگاههایدرآمد- ۱۴۲ماده

 .استمعافمالیاتپرداخت

پذیرفتهكاالییهایبورسدركهكاالهاییفروشازحاصلبردرآمدمالیاتاز(% ۱1)درصددهمعادل- ۱۴۳ماده

بورسدرمعاملهبرایآنهاسهامكههاییشركتبردرآمدمالیاتاز(% ۱1)درصددهورسدمیفروشبهوشده

برایآنهاسهامكههاییشركتبردرآمدمالیاتاز(% ۵)درصدپنجوشودمیپذیرفتهخارجییاداخلیهای

هایشركتفهرستازكهسالیتاپذیرشسالازشود،میپذیرفتهخارجییاداخلیبورسازخارجبازاردرمعامله

آنهاسهامكههاییشركت.شودمیبخشودهسازمانتأییدبااندنشدهحذفبازارهایاهابورسایندرشدهپذیرفته

صورتیدرشودپذیرفتهخارجییاداخلیبورسازخارجبازارهاییاخارجییاداخلیهایبورسدرمعاملهبرای

برابردومعادلباشندداشتهآزادشناورسهام(% ۲1)درصدبیستحداقلسازمانتأییدبهمالیدورهپایاندركه

 .شوندمیبرخوردارمالیاتیبخشودگیازفوقهایمعافیت

 

مالیاتهاشركتسایردرشركاالشركهسهموسهامتقدمحقوالشركهسهموسهامانتقالونقلهراز- ۱تبصره

برمالیاتعنوانبهدیگریوجهبابتایناز.شودمیوصولآنهااسمیارزش(٪۴)چهاردرصدمیزانبهمقطوعی

ازقبلمكلفندسهامتقدمحقوالشركهسهموسهامدهندگانانتقال.شدنخواهدمطالبهفوقانتقالونقلدرآمد

 .كنندواریزكشورمالیاتیامورسازمانحساببهرامتعلقمالیاتانتقال،

پرداختگواهیموردحسبانتقالسندتنظیمیاتغییراتثبتموقعدرمكلفندرسمیاسناددفاتریاثبتادارات

 .كنندانتقالیاثبتبهمربوطپروندهضمیمهواخذرامتعلقمالیات
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نیمنرخبهمقطوعمالیاتمشمولسهامصرفختهاندوبورسدرشدهپذیرفتهسهامیهایشركتدر- ۲تبصره

تاریخازبعدماهپایانتامكلفندهاشركت.گیردنمیتعلقدیگریمالیاتدرآمداینبهوبودخواهد( ٪۵/1)درصد

 .كنندواریزكشورمالیاتیامورسازمانحساببهراآنسرمایهافزایشثبت

بازارهاییابورسهادرخارجیوایرانیازاعمشركتهاسهامتقدمحقوسهامانتقالونقلهراز- مكرر۱۴۳ماده

سهامتقدمحقوسهامفروشارزش(% ۵/1)درصدنیممیزانبهمقطوعیمالیاتمجوز،دارایبورسازخارج

مالیاتوسهامتقدمحقوسهامانتقالونقلبردرآمدمالیاتعنوانبهدیگریوجهبابتاینازوشدخواهدوصول

 .شدنخواهدمطالبهفروشوخریدافزودهارزشبر

 

 

 

وصولدهندهانتقالازانتقالهرهنگامبهراشدهیادمالیاتمكلفندبورسازخارجبازارهایوهابورسكارگزاران

راآنرسیدل،انتقاتاریخازروزدهظرفونمایندواریزكشورمالیاتیامورسازمانطرفازشدهتعیینحساببهو

 .كنندارسالمحلمالیاتیامورادارهبهانتقالموردتقدمحقوسهامفروشمبلغوتعدادحاویفهرستیهمراهبه

ازحاصلدرآمدهایتمامیوقانوناینچهارچوبدرگذاریسرمایهصندوقدرآمدهایتمامی- ۱تبصره

مصوبایراناسالمیجمهوریبهاداراوراقبازارقانون( ۱)مادۀ( ۲۴)بندموضوعبهاداراوراقدرگذاریسرمایه

مالیاتپرداختازآنهاابطالوصدورازحاصلدرآمدهاییااوراقاینانتقالونقلازحاصلدرآمدهایو۱۳3۴

تبابازوباشدمیمعاف۱۳32/۳/۲مصوبافزودهارزشبرمالیاتقانونموضوعافزودهارزشبرمالیاتوبردرآمد

 .شدنخواهدمطالبهمالیاتیشدهیادبهاداراوراقابطالوصدوروآنهاانتقالونقل

وسهامسوداستثناءبهمادهاین( ۱)تبصرهموضوعبهاداراوراقتخصیصییاپرداختیكارمزدوسود- ۲تبصره

جزءسازماننزدشدهیادبهاداراوراقثبتبهمشروطصندوقها،گذاریسرمایهگواهیهایسودوشركتهاالشركهسهم

 .شودمیمحسوببهاداراوراقاینناشرمالیاتمشمولدرآمدتشخیصبرایقبولقابلهایهزینه

 

بازاریابورسدرشدهپذیرفتهشركتسهامداركهایرانمقیمحقوقییاحقیقیشخصهركهصورتیدر- ۳تبصره

بابتایناز،بفروشدخارجیبورسازخارجبازارهاییابورسهادرراخودتقدمحقیاسهامبورس،ازخارج

 .شدنخواهددریافتایراندرمالیاتیگونههیچ

سویازصادرهمجوزهایازخارجدیگریاقتصادیفعالیتگونههیچبهمجازگذاریسرمایهصندوق- ۴تبصره

 .باشدنمیسازمان

وبورسدربهاداراوراقوبورسسازمانازمجوزدارایبازارگردانانردانیبازارگبهاداراوراقانتقالونقل- ۵تبصره

 .استمعافماده،این(% ۵/1)درصدنیممقطوعمالیاتپرداختازفرابورس

همچنینوتحصیلیهایبورسوعلمیجوایزومنقولغیریامنقولازاعممهریهومنقولجهیزیه- ۱۴۴ماده

ازناشیدرآمدنیزوكلیطوربهگرددمیمكتشفینومخترعینعایداكتشافحقیااختراعحقبابتكهدرآمدی

سالدهمدتبهباشندمیذیصالحهایوزارتخانهازتحقیقپروانهدارایكهمراكزیتحقیقاتیوپژوهشیفعالیتهای
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فنوتحقیقاتعلوم،هایوزارتخانهدپیشنهابهكهاینامهآییندرمقررضوابططبقاصالحیهایناجرایتاریخاز

خواهدوزیرانهیأتتصویببهداراییواقتصادیاموروپزشكیآموزشودرمانبهداشت،عالی،آموزشآوری،

 .باشدمیمعافمالیاتپرداختازرسید

 

 :استمعافمالیاتپرداختاززیرمواددرعنوانهربهدریافتیسود- ۱۴۵ماده

درایرانیبانكهاینزدكارگرانوكارمنداناندازپسوبازنشستگیكسوربهمربوطهایسپردهبهقمتعلسود- ۱

 .مربوطهاستخدامیمقرراتحدود

اعتباریمؤسساتیاایرانیهایبانكنزدمختلفهایسپردهواندازپسهایحساببهمتعلقجوائزیاسود- ۲

گذارندمیهمنزدمجازغیربانكیاعتباریمؤسساتیاهابانككههاییسپردهشاملمعافیتاین.مجازغیربانكی

 .بودنخواهد

 

 .خزانهاسنادودولتیقرضهاوراقبهمتعلقجوایز- ۳

بهثابتسپردهو( اوردرافت)برداشتاضافهبابتایرانازخارجهایبانكبهایرانیهایبانكپرداختیسود- ۴

 .متقابلمعاملهشرط

 .مشاركتاوراقبهمتعلقجوایزوسود- ۵

وترجیحاتتسهیالت،امتیازات،شود،میاشارههابانكبهمستقیمهایمالیاتقانوندركهمواردیدر- تبصره

اسالمیجمهوریمركزیبانكمجوزبایاقانونموجببهكهبانكیغیراعتباریمؤسساتشاملشدهذكرتكالیف

توسعهوقاتیتحقازتیحماصندوقكوچك،عیصنایگذارهیسرماضمانتصندوقشوندمییااندشدهتأسیسایران

یگذارهیسرماتوسعهازتیحماصندوقویمعدنیهاتیفعالیگذارهیسرمامهیبوییایدرعیصناك،یالكترونعیصنا

 .شدخواهدنیزبخشدر

مقرراترعایتبااستشدهمقررقبلیمقرراتومالیاتیقوانینموجببهكهدارمدتهایمعافیتكلیه- ۱۴1ماده

 .استباقیخودقوتبهمدتانقضاءتامربوط

 

 .بودخواهدبخشودهكماكانارضیاصالحاتاقساطیقبوضبهمتعلقسودمالیات- تبصره

،«آن( ز)و( ب)،(الف)بندهایاستثنایبه( »۱۳3)،(۱۳۴)،(۱۳۳)مواددرمذكورهایمعافیتمكررـ۱۴1ماده

 .شودمیمنظورصفرنرخبهمالیاتعنوانبه( مكرر۱۴۳)مادهذیل( ۱)تبصرهو( ۱۴۳)،(۱۴۲)

كهترتیبیبهمقررموعددرقانوناین( 3۵)مادهموضوعمداركواسنادیاودفاترمالیاتی،اظهارنامهارائهـ۱تبصره

قانون( 3۵)مادهمطابقكهقانوناین( ۱۳3)ماده( ح)بندموردجزبهنمایدمیاعالمكشورمالیاتیامورسازمان

شرطشودمیعمل۴/۱۲/۱۳3۳مصوب( ۲)دولتمالیمقرراتازبخشیتنظیمقانونبهموادبرخیالحاق

صورتدروباشدمیقوانینسایروقانونایندرمندرجمالیاتیمشوقیامعافیتهرگونهوصفرنرخازبرخورداری

مالیات،مشمولقانوناینضوابطواحكاممطابقمؤدیمذكور،مداركواسنادیاودفاتراظهارنامه،ارائهعدم

و( ۱۴۵)و( ۱۴۴) موادمشموالنخصوصدرتبصرهاینحكم.شودمیقانونایندرمقررمجازاتوجریمه
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اشخاصخصوصدرتبصرهاینحكماجرای.باشدنمیجاریقانوناین( ۱۳3)ماده( ز)و( ب)،(الف)بندهای

اعالمحسبواداریاجرائی،هایظرفیتایجادبامتناسبوتدریجیصورتبهقانوناین( 3۱)مادهمشمولحقیقی

 .بودخواهدكشورمالیاتیامورسازمان

همهكهخرجیـجمعیاعتبارمحلازمادهاینموضوعصفرنرخبهشدهمحاسبهمالیاتیاعتبارمعادلـ۲تبصره

تبصرهاینموضوعاعتبارات.شودمیمنظورمذكوراشخاصحساببهشودمیبینیپیشسنواتیبودجهدرساله

قانوندرمصوبمبلغازبیشترمالیسالیكدرنیازمورداعتباراتكهصورتیدروشودمیتلقییافتهتخصیص

وزارتپیشنهادبامربوط،منابعمتقابالًوشدهیادخرجیـجمعیاراعتبمبلغباشدسالهمانكشوركلبودجه

 .استافزایشقابلاسالمیشورایمجلستصویبووزیرانهیأتتصویبدارایی،واقتصادیامور

 استهالكوقبولقابلهایهزینه- دومفصل

مقررقانوناینمقرراتضمنهكبشرحیمالیاتمشمولدرآمدتشخیصبرایقبولقابلهایهزینه- ۱۴2ماده

درآمدتحصیلبهمربوطمنحصراًوبودهمداركبهمتكیمتعارفحدوددركههائیهزینهازاستعبارتمیگردد

نشدهبینیپیشقانونایندرایهزینهمواردیكهدر.باشدمقررنصابهایحدرعایتبامربوطمالیدورهدرمؤسسه

گرفتهصورتوزیرانهیأتمصوبهیاوقانونبموجبآنپرداختولیبودهقانونایندرمقررنصابهایازبیشیا

 .بودخواهدقبولقابلباشد

قانوناین( 3۵)مادهموضوعمشاغلصاحبانهمچنینوحقوقیاشخاصكلیهفصل،اینمقرراتلحاظازـ۱تبصره

مالیاتیقبولقابلهایهزینههمچنین.شوندمیمحسوبمؤسسهحكمدرباشند،میدفاترنگهداریبهمكلفكه

 استپذیرشقابلنیزمشاغلصاحبانسایرمورددر

نرخبامالیاتمشمولیامعافمالیاتپرداختازقانوناینموجببهكهدرآمدهاییبهمربوطهایهزینهـ۲تبصره

 .شوندنمیشناختهمالیاتیولقبقابلهایهزینهعنوانبهشود،میمحاسبهمقطوعنرخبایابودهصفر

مبلغازنشودانجامتهاتریشیوهبهكهقانوناینموضوعمالیاتیقبولقابلپرداختیهایهزینهپذیرشـ۳تبصره

بانكی( سیستم)سامانهطریقازآنوجهتسویهیاپرداختبهمنوطباالبهریال( 111/111/۵1)میلیونپنجاه

 .بودخواهد

 .استقبولقابلمالیاتیحسابدرزیرشرحبهمیباشدفوقمادهدرمذكورشرایطحائزكههائیزینهه- ۱۴3ماده

 .شدهفروختهخدماتوكاالدرمصرفیموادخریدقیمتیاشدهفروختهكاالهایخریدقیمت- ۱

 :زیربشرحمؤسسهاستخدامیمقرراتاساسبركاركنانخدمتبامتناسباستخدامیهایهزینه- ۲

برایشدهتمامقیمتبهنقدیغیرمزایای)نقدیغیریانقدیازاعممستمرمزایایواصلیمزدیاحقوق- الف

 .(كارفرما

وسفرهزینهكار،اضافهعیدی،پاداش،وری،بهرهخواروبار،قبیلازغیرنقدیونقدیازاعممستمرغیرمزایای- ب

منظوربهایرانازخارجبهكاركنانوبازرسانومدیرانمسافرتالعادهفوقوسفرهزینهنصابمسافرت،العادهفوق

مدیریتسازمانوداراییواقتصادیاموروزارتطرفازكهبودخواهداینامهآیینطبقذیربطمؤسسهحوائجرفع

 .شدخواهدتعیینرسدمیوزیرانهیأتتصویببهوتهیهكشورریزیبرنامهو

 .كاركنانكارازناشیحوادثوعمروبهداشتیهایبیمهبابتپرداختیوجوهودرمانیوبهداشتیهاینههزی- ج

www.ipwna.ir



 متن منقح قانون مالیاتهای مستقیم     )تهیه و ویرایش : کانال دانستنیهای مالیاتی وکال- وکیل محسن بزرگی(     
@maliat_vokala 

طبقبازخریدواخراجخسارتومؤسسهاستخدامیمقرراتطبقخدمتپایانوظیفه،بازنشستگی،حقوق- د

 .مربوطذخیرهحسابماندهبرمازادموضوعهقوانین

 

حقوق( ٪۳)درصدسهمیزانتاهمچنینومربوطمقرراتطبقاجتماعیتأمینسازمانبهپرداختیوجوه- ه

تصویببهكشورمالیاتیامورسازمانپیشنهادبهكهاینامهآیینبراساسكاركناناندازپسبابتساالنهپرداختی

 .رسدمیداراییواقتصادیاموروزیر

 

تأمینمنظوربهكهقبلسنواتحقوقتعدیلالتفاوتمابهینهمچنودستمزدوحقوقآخرینماهیكمعادل-و

 .شودمیذخیرهمؤسسهكاركنانبازخریدواخراجخسارتخدمت،پایانمزایایووظیفهوبازنشستگیحقوق

 .بودخواهدجارینیزاستشدهنگهداریهابانكحسابدرتاكنونكهذخایریبهنسبتحكماین

 قانوناین( 3۴)مادهموضوعمعافیتدوازدهمیكسقفتاحداكثرمؤسسهشستگانبازنبهپرداختی- ز

درصورتاینغیردرورسمیسندطبقپرداختیاالجارهمال.باشداجاریصورتیكهدرمؤسسهمحلكرایه- ۳

 .متعارفحدود

 .باشداجاریصورتیكهدرمؤسسهبهمربوطادواتوآالتماشینبهایاجاره- ۴

 .ارتباطاتومخابراتآب،روشنائی،برق،سوخت،مخارج- ۵

 .مؤسسهدارائیوعملیاتبهمربوطبیمهانواعبابتپرداختیوجوه- 1

وشهرداریهابهمؤسسهفعالیتبسببكهتهائیمالیاوعوارضوحقوقهمچنینوپرداختیاالمتیازحق- 2

سایروآنملحقاتودرآمدبرمالیاتباستثنای. )میشودپرداختآنهابهوابستهودولتیمؤسساتوهاوزارتخانه

جرائمیهمچنینومیباشدآنپرداختودیگرانازكسربهملزمقانوناینمقرراتبموجبمؤسسهكهمالیاتهائی

 .(میگرددپرداختشهرداریهاودولتبهكه

تبلیغاتبازاریابی،هایهزینهفشرده،هایلوحونشریات،كتابخریدآموزشی،وآزمایشیتحقیقاتی،هایهزینه- 3

تصویببهكشورمالیاتیامورسازمانپیشنهادبهكهاینامهآیینبراساسمؤسسه،فعالیتبهمربوطنمایشگاهیو

 .رسدمیداراییواقتصادیاموروزیر

 :كهاینبرمشروطمؤسسهاییداروفعالیتبهمربوطواردهخسارتجبرانبهمربوطهایهزینه- 3

 .باشدمحققخسارتوجود- اوالً

 .باشدمشخصآنمیزانوموضوع- ثانیاً

دیگرانطریقازصورتهردریانبودهدیگریعهدهبهآنجبرانموجودقراردادهاییاقانونمقرراتطبق- ثالثاً

 .باشدنشدهجبران

اموروزیرتصویببهكشورمالیاتیامورسازمانپیشنهادبهبندایندرمذكورگانهسهشروطاحرازنامهآیین

 .رسدمیداراییواقتصادی

هزاردهمعادلحداكثراجتماعیاموروكاروزارتبهپرداختیكارگرانرفاهیوورزشیفرهنگی،هایهزینه- ۱1

 .كارگرهرازاءبهریال
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ثانیاًباشدمؤسسهفعالیتبهمربوطاوالًكهاینبرشروطمباشدمشكوكآنوصولكهمطالباتیذخیره- ۱۱

تاباشدشدهمنظورمخصوصحساببهمؤسسهدفاتردرثالثاًباشدموجودآنماندنالوصولبرایغالباحتمال

امورسازمانپیشنهادبهبنداینبهمربوطنامهآیین.شودمحققآنبودنالوصولیاگرددوصولطلبكهزمانی

 .رسدمیداراییواقتصادیاموروزیرتصویببهكشوریاتیمال

 

درآمدازگردد،احرازمقرراتبهتوجهباوآنهادفاتربهرسیدگیطریقازكهحقوقییاحقیقیاشخاصزیان- ۱۲

 .استپذیراستهالكبعدسالهاییاسال

 .باشداجاریصورتیكهدراستمستأجربعهدهعرفاًكهمؤسسهمحلبهمربوطجزئیهایهزینه- ۱۳

 .باشدملكیصورتیكهدرمؤسسهمحلنگهداریوحفظبهمربوطهایهزینه- ۱۴

 .نقلوحملمخارج- ۱۵

 .انبارداریوپذیراییذهاب،وایابهایهزینه- ۱1

- المشاورهحق- لوكالهاحق- داللی- العملحققبیلازشدهانجامكاربامتناسبپرداختیهایالزحمهحق- ۱2

هایسیستماستقراروطراحیافزاری،نرمٔ  هزینهبازرسی،واداریومالیخدماتوحسابرسیهزینه- حضورحق

 .قانونیبازرسٔ  الزحمهحقومؤسسهفعالیتباارتباطدركارشناسیهایهزینهسایرمؤسسه،نیازمورد

 

ازحمایتهایصندوقتعاون،صندوقبانكها،بهمؤسسهعملیاتانجامبرایكههاییجریمهوكارمزدسود،ـ۱3

ازمجوزدارای( لیزینگ)واسپاریشركتهایومجازغیربانكیاعتباریمؤسساتهمچنینوكشاورزیبخشتوسعه

 .باشدیافتهتخصیصیاشدهپرداختمركزیبانك

 .روندمیبینازیكسالظرفمعموالًكهلوازمیواداریملزوماتبهای- ۱3

تلقیاساسیتعمیربعنوانكهیدكیقطعاتتعویضوكارلوازموآالتماشیننگاهداریوتعمیرمخارج- ۲1

 .نگردد

 باشدنشدهبرداریبهرهبهمنجركهمعادناكتشافهایهزینه- ۲۱

 .مؤسسهفعالیتبهمربوطپرداختیاشتراكحقوعضویتحقبهمربوطهایهزینه- ۲۲

 .الوصولمشكوكمطالباتذخیرهحسابماندهبرمازادمؤدیطرفازآناثباتشرطبهالوصولمطالبات- ۲۳

 

سالهایطییكنواختروشیكاتخاذبرمشروطحسابداریمتداولاصولاساسبرارزتسعیرازحاصلزیان- ۲۴

 .مودیطرفازمختلف

 .تولیدمتعارفضایعات- ۲۵

 .داردارتباطرسیدگیموردسالبهكهقبولقابلپرداختنیهایهزینهبهمربوطذخیره- ۲1

رسیدگیموردمالیاتیسالدرآنتخصیصیاپرداختكهقبلیسالهایبهمربوطقبولقابلهایهزینه- ۲2

 .مییابدتحقق
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پنجحداكثرمیزانتاآنهاتكفلتحتافرادوكاركنانبرایهنری- فرهنگیكاالهایسایروكتابخریدهزینه- ۲3

 .نفرهرازایبهقانوناین( 3۴)مادهموضوعمالیاتیمعافیت( ٪۵)درصد

 حقوقیاشخاص( گارانتی)فروشازپسخدماتبهمربوطذخیرهـ۲3

بینیپیشمادهایندروشودمیدادهتشخیصمؤسسهدرآمدتحصیلبهمربوطكهدیگریهایهزینه- ۱تبصره

قبولقابلهایهزینهجزءداراییواقتصادیاموروزیرتصویبوكشورمالیاتیامورسازمانپیشنهادبهاستنشده

 .شدخواهدپذیرفته

باشندمذكورمؤسساتدرموظفشغلدارایكهصورتیدرحقوقیاشخاصسرمایهصاحبانومدیران- ۲تبصره

صاحبمزایایوحقوقباشندحقوقیاشخاصغیركهمؤسساتیدرولیشدخواهندمحسوبمؤسسهكاركنانجزء

مشمولكهشغلبهمربوطمسافرتالعادهفوقوسفرهزینهاستثنایبهنامبردههمسروتكفلتحتاوالدومؤسسه

 .شدخواهدنمنظورقبولقابلهایهزینهجزءبودخواهدآمدهمادهاین۲بندبجزءمقررات

قانون(۱۵)ماده(۲)و(۱)بندهایموضوعذخایرتعاونی،هایاتحادیهوهاشركتمالیاتمحاسبهدر- ۳تبصره

وضعیتكههاییاتحادیهوهاشركتمورددروآنبعدیهایاصالحیهو۱1/1۳/۱۳۵1مصوبتعاونیهایشركت

ذخیرهبدهند،یاانددادهتطبیق۱۳/11/۱۳21مصوبایراناسالمیجمهوریاقتصادتعاونیبخشقانونباراخود

 .شودمیمحسوبهزینهجزواخیرالذكرقانون(۲۵)ماده(۳)بندموضوعآموزشوتعاونحقو(۱)بندموضوع

توجهبدونوعواملسایریازمانگذشتیاكارگیریبهاثربركهپذیراستهالكهایداراییازقسمتآنـ۱۴3ماده

آنهااستهالكهزینهوبودهاستهالكقابلتأسیس،هایهزینههمچنینویابدمیتقلیلآنارزشقیمتهاغییرتبه

شاملپذیراستهالكهایداراییهایاستهالكبهمربوطمقررات.شودمیتلقیمالیاتیقبولقابلهایهزینهجزء

تهیهكشورمالیاتیامورسازمانتوسطحسابداریاستانداردهایرعایتباآناجرایچگونگیوهااستهالكجداول

 .رسدمیداراییواقتصادیاموروزیرتصویببهقانوناینتصویبتاریخازماهششمدتظرفوشودمی

حسابداریاستانداردهایرعایتباحقوقی،اشخاصهایداراییارزیابیتجدیدازناشیبهایافزایشـ۱تبصره

قابلهزینهعنوانبهنیزارزیابیتجدیدافزایشازناشیاستهالكهزینهونیستدرآمدبرمالیاتداختپرمشمول

 .شودنمیتلقیمالیاتیقبول

اعمالبدوندفتریارزشوفروشقیمتالتفاوتمابهشده،ارزیابیتجدیدهایداراییمعاوضهیافروشزماندر

 .شودمیمنظورمالیاتولمشمدرآمدمحاسبهدرارزیابیتجدید

سایروشدهارزیابیتجدیدهایداراییاستهالكوفروشارزیابی،تجدیدنحوهدرموردتبصرهایناجرائینامهآیین

واقتصادیاموروزیرپیشنهادبهشود،میتهیهحسابداریاستانداردهایرعایتباكهاجرائیترتیباتوالزامات

 .رسدمیوزیرانهیأتتصویببه(۱/۱/۱۳3۵)قانوناینشدناالجراءالزمتاریخازماهششمدتظرفدارایی

مؤسسهمتوجهزیانیآالت،ماشینشدنالمنفعهمسلوبیااستهالكقابلمالفروشاثربركهصورتیدرـ۲تبصره

احتسابقابلیكجا (فروشصورتدر)فروشحاصلمنهایدارایینشدهمستهلكارزشمعادلحاصلزیانگردد،

ارزشبهنسبتشدهارزیابیتجدیدهایداراییمورددرتبصرهاینحكم.استسالهمانزیانوسودحسابدر

 .استجاریارزیابیتجدیداعمالبدوندفتری

یاتیمالضرائبوقرائن-سومفصل
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یعموممقررات-چهارمفصل

شدهحذف۳۱/۴/۱۳3۴مصوبمیمستقیهااتیمالقانوناصالحقانونموجببه-انیهاتبصرهو۱۵1ماده

.است

حذف۳۱/۴/۱۳3۴مصوبمیمستقیهااتیمالقانوناصالحقانونموجببه-(۲2/۱۱/۱۳31ی)اصالح۱۵۱ماده

.استشده

.استشدهحذف۳۱/۴/۱۳3۴مصوبمیمستقیهااتیمالقانوناصالحقانونموجببه-۱۵۲ماده

شدهحذف۳۱/۴/۱۳3۴مصوبمیمستقیهااتیمالقانوناصالحقانونموجببه-انیهاتبصرهو۱۵۳ماده

.است

مصوبمیمستقیهااتیمالقانوناصالحقانونموجببه-انیهاتبصره(و۲2/۱۱/۱۳31ی)اصالح۱۵۴ماده

.استشدهحذف۳۱/۴/۱۳3۴

یعموممقرراتچهارمفصل

ماهاسفندآخربهوشروعسالهرماهنیفرورداولازكهیشمسكسالیازعبارتستیاتیمالسال-۱۵۵ماده

سالبااساسنامهبموجبآنهایمالسالكهاتیمالمشمولیحقوقاشخاصمورددركنیلشودیمختمسالهمان

میتسلموعدوردیگیمقراراتیمالصیتشخیامبنیاتیمالسالیبجاآنهایمالسالدرآمدكندینمقیتطبیاتیمال

یمالسالازپسیشمسماهچهارآنهااتیمالپرداختدیسررسوانیزوسودحسابوترازنامهواظهارنامه

.باشدیم

مورددررادرآمدبراتیمالانیمؤداظهارنامهاستمكلفیاتیمالاموراداره-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۱۵1ماده

میتسلیبرامقررمهلتانقضاءخیتارازسالكیظرفحداكثراستشدهمیتسلیقانونموعددركهمنبعهردرآمد

ازپسماهسهتاایودیننماصادردرآمدصیتشخبرگمذكورمدتظرفكهیصورتدر.دینمایدگیرساظهارنامه

.شودیمیتلقیقطعیمؤداظهارنامهنكندابالغیمؤدبهرامذكوردرآمدصیتشخبرگالذكرفوقسالكییانقضا

بهكهنیاازاعمصیتشخبرگابالغوصدورویدگیرسازبعداییاتیمالاظهارنامهشدنیقطعازپسگاههر

متعلقاتیمالوهداشتیاشدهكتمانیانتفاعیهاتیفعالایدرآمدیمؤدشودمعلومباشددهینرسایدهیرستیقطع

خواهدمطالبهقابلقانوننیا۱۵2مادهتیرعاباهاتیالفعآندرآمدبراتیمالفقطباشدنشدهمطالبهزینآنبه

ادارهگرددیمیتلقیقطع،یدگیرسعدمعلتبهیمؤداظهارنامهكهیموارددرنیهمچنوحالتنیادربود.

خیتارازروزدهظرفرامربوطیهیتوجگزارشانضمامبههصادرصیتشخبرگازنسخهكییستیبایاتیمالامور

.دینماارسالیاتیمالیانتظامیدادستانبهصیتشخیدگیرسجهتصدور

منبعاظهارنامهمیتسلازمقررموعددركهدرآمدبراتیمالانیمؤدبهنسبت-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۱۵2ماده

اتیمالپرداختدیرسسردراظهارنامهمیتسلبهمكلفقانوننیامقرراتطبقاصوالًایاندنمودهیخودداردرآمد

مذكورسالپنجگذشتنازپسوباشدیماتیمالاختپرددیرسسرخیتارازسالپنجیاتیمالزمانمرورستندین

اتیمالصیتشخبرگونییتعیمؤددرآمدمدتنیاظرفكهنیامگربود،نخواهدمطالبهقابلمتعلقاتیمال

شود.ابالغیمؤدبهصادرهصیتشخبرگمذكورسالپنجیانقضاازپسماهسهظرفحداكثروصادر
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دییتأازپسباشدشدهمطالبهیمؤدریغازعلتهربهاتیمالكهیموارددر-(۲2/۱۱/۱۳31ی)اصالحتبصره

یتلقكنیلمكانباشدكهمرحلههردریمؤدریغازمالیاتمطالبهیاتیمالاختالفحلأتیهطرفازمراتب

ازسالكیظرفمادهنیاموضوعمانزمرورتیرعابدوناستمكلفیاتیمالامورادارهصورتنیادروگرددیم

بود.خواهدزمانمرورمشمولوگرنهدینمامطالبهیواقعیمؤدازرامتعلقاتیمالمزبور،أتیهیرأصدورخیتار

حذف۳۱/۴/۱۳3۴مصوبمیمستقیهااتیمالقانوناصالحقانونموجببه-(۲2/۱۱/۱۳31ی)اصالح۱۵3ماده

.استشده

ازشدهنییتعحساببهزیوارقیطرازمنبعهراتیمالعنوانبهكهیوجوه-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۱۵3ماده

یمؤدیقطعاتیمالاحتسابوصیتشخموقعدرشودیمپرداختتمبرابطالایكشوریاتیمالامورسازمانطرف

شد.خواهدمستردیپرداختاضافهباشدشدهپرداختمتعلقاتیمالازشیبیمبلغكهیصورتدروگرددیممنظور

ویرانیاریغانیمؤدمورددركهشودیمدادهاجازهكشوریاتیمالامورسازمانبه-(۲2/۱۱/۱۳31ی)اصالحتبصره

.دینماوصولمنبعدرمقررمربوطنرخبهرامتعلقیهااتیمالكلكشورازخارجمیمقاشخاص

وانیمؤدازمتعلقمیجراواتیمالوصولیبراكشوریاتیمالامورسازمان-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۱11ماده

مطالباتوقهیوثموردمالبهنسبتحقوقصاحبانیاستثنابهطلبكارانریسابهنسبتاتیمالپرداختمسئوالن

متعلقاتیمالوصولمانعمادهنیاریاخمتقسحكمداشت.خواهدتقدمحقخدمت،ازیناشكارمندانوكارگران

بود.نخواهدقهیوثموردمالانتقالبه

مراحلاینشدهیقطعهنوزیمؤداتیمالهكیموارددر-(۳۱/۴/۱۳3۴و۲2/۱۱/۱۳31ی)اصالح۱1۱ماده

امورادارهرودیماتیمالپرداختازفرارقصدبهیمؤدطرفازاموالایمالطیتفرمیبواستنشدهیطآنییاجرا

أتیهكهیصورتدروبخواهدرااتیمالنیتأمقراریاتیمالاختالفحلأتیهازیكافلیدالارائهبادیبایاتیمال

استمكلفیاتیمالامورادارهكرد.خواهدصادریمقتضقرارمبلغ،نییتعضمندهدصیتشخالزمراقرارصدور

ویمؤدصورتنیادردینمانیتأمباشدثالثاشخاصایویونزدكهیمؤدوجوهواموالازمبلغهمانمعادل

خارجخودتصرفازرانیتأممورداموالداشتنخواهندحقیاتیمالزیممیكتباخطارغابالازپسثالثاشخاص

مذكور،مطالباتپرداختبرعالوهتخلفصورتدرودهندنیتأممطالبهموردمبلغمعادلكهنیامگركنند

بود.خواهندزینششدرجهیریتعزحبسمجازاتمشمول



اداراتدنشویمشناختهاتیمالپرداختسئولممتعدداشخاصكهیموارددر-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۱1۲ماده

یكیبهمراجعهوكنندمراجعهاتیمالوصولیبراجداگانهكیهربهایمجتمعاًآنهاهمهبهدارندحقیاتیمالامور

.ودبنخواهدگرانیدبهمراجعهمانعآنهااز

كهیموارددررااتیمالمشموالنكهاستمجازكشوریاتیمالامورسازمان-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۱1۳ماده

متعلقاتیمالسال،طولدردینمامكلفبعضاًایكالًشودینمپرداختوكسردرآمدلیتحصموقعدرآناناتیمال

الحسابیعلطوربهتیفعالحجمازینسبتبهایقبلسنواتشدهیقطعاتیمالنیآخرازینسبتبهراسالهمانبه

شد.خواهدوصولقانوننیامقرراتطبقمذكورالحسابیعلتخلف،صورتدروندینماپرداخت
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واتیمالپرداختدرلیتسهمنظوربهاستمكلفكشوریاتیمالامورسازمان-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۱1۴ماده

ایرانیملبانكدریمركزبانكقیطرازیمخصوصحسابیاتیمالاموراداراتبهانیمؤدمراجعهمواردلیتقل

حساببهراخودیهااتیمالومراجعهبورمزبانكیهاباجهایشعببهماًیمستقبتوانندانیمؤدتادینماافتتاح

.ندینماپرداختمذكور

واتآفبروز،یسوزآتشل،یسزلزله،لیقبازسوانحوحوادثاثربركهیموارددر-(2/۲/۱۳2۱یاصالح)۱1۵ماده

واردیخساراتیخاصانیمؤداییمؤدبهایكشورمنطقهكیبهگریدمترقبهریغاتفاقاتوطوفانویسالخشك

مؤسساتایومهیبیهاسازمانایهایشهرداراییتدولمؤسساتایهاوزارتخانهقیطرازواردهخسارتوگردد

اتیمالمشمولدرآمدازواردهخسارتمعادلتواندیمییداراویاقتصاداموروزارتنگردد،جبرانالمنفعهعام

مذكورحوادثاثردرآناناموال%۵1ازشیبكهانیمؤدازدستهآنبهنسبتوكسربعدسنواتوسالآندریمؤد

ازیقسمتایتمامرانیوزأتیهبیتصوباباشندینمخودیاتیمالیهایبدهپرداختبهقادرواسترفتهنیباز

.دینمایطوالنطیتقسایبخشودهراآنهایاتیمالیبده



.دیرسخواهدرانیوزأتیهبیتصوبهوهیتهییداراویاقتصاداموروزارتتوسطمادهنیاییاجرانامهنییآ



بهبنامناطقنیافهرستكهكشورجنوبوغربجنگزدهمناطقیاتیمالانیمؤد-(2/۲/۱۳2۱ی)الحاقتبصره

برخوردارریزیاتیمالالتیتسهازگردد،یماعالمرانیوزأتیهبیتصوویدارائویاقتصاداموروزارتشنهادیپ

شد:خواهند

بخشوده۱۳2۲تیلغا۱۳13سالاولازمذكورنقاطدرحاصلدرآمدبابتمزبورانیمؤداتیمالدرصدپنجاه-الف

.گرددیم

۱۳12سالانیپاتایاتیمالیبدهكسومیهیاصالحنیایاجراخیتارازفوقنقاطدراشتغالسالهرازاءبه-ب

.شودیمبخشودهمذكورنقاطدرحاصلدرآمدبابتآنها

نقاطدر۱۳12سالتیلغا۳1/1/۱۳۵3خیتارازحاصلیدرآمدهابابتموصوفانیمؤدشدهپرداختاتیمال-ج

شد.خواهدكسرنقاطهماندرآنانبعدسنواتاتیمالازسالهردرآنسومكیمعادلاكثرحدمذكور

ویاقتصاداموروزارتقبولمورددالئلارائهبانباشدمذكورنقاطدرتیفعالادامهبهقادریمؤدكهیموارددر-د

شد.خواهدبخشودهیمؤدموصوفیهایبدهازیقسمتایتمامیدارائ

یبراوهیته،یاتیمالپرداختشیپقبوضتواندیمكشوریاتیمالامورسازمان-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۱11ماده

شیپمبلغیمؤداتیمالزیوارموقعدروبودهانتقالقابلریغونامبامذكورقبوضدینماعرضهانیمؤداستفاده

شد.خواهدكسرمربوطیاتیمالیبدهازداختپرزودماهسههرازاءبهآندرصددواضافهبهپرداخت

بهنسبتتواندیمكشوریاتیمالامورسازمانایییداراویاقتصاداموروزارت-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۱12ماده

اتیمالابالغخیتارازستندینجاكیطوربهمهیجرواصلازاعمخودیاتیمالیبدهپرداختبهقادركهیانیمؤد

.دیانمطیتقسسالسهمدتبهحداكثررامربوطیبده،یقطع



www.ipwna.ir



 متن منقح قانون مالیاتهای مستقیم     )تهیه و ویرایش : کانال دانستنیهای مالیاتی وکال- وکیل محسن بزرگی(     
@maliat_vokala 

باانیمودیدارائودرآمدبهراجعاطالعاتتبادلومضاعفاتیمالاخذازیریجلوگیبراتواندیمدولت-۱13ماده

بگذارداجراءبمرحلهیاسالمیشورامجلسبیتصوازپسومنعقدیاتیمالیهانامهموافقتیخارجیدولتها

بیبتصوومنعقدیخارجدولباقانوننیایاجراخیتارتاكهیاتیمالاموربهمربوطیهانامهموافقتایقراردادها

كسالیظرفاستموظفدولتاست.یباقخودبقوتنشدهلغوكهیزمانتااستدهیرسرانیوزأتیهایمقننهقوه

مستدالآنهالغوایادامهبریمبنراخودنظرویبررسرایقبلیهانامهموافقتوقراردادهاقانوننیایاجراخیتاراز

.دینماگزارشیاسالمیشورامجلسبه

سازماناعالمحسبكهقانوننیاموضوعمشاغلصاحبانویحقوقاشخاصـ(۳۱/۴/۱۳3۴ی)اصالح۱13ماده

صادرصورتحسابخودمعامالتانجامیبرامكلفندشوند،یمیاتیمالنظامدرنامثبتبهموظفكشوریاتیمالامور

معامالتفهرستودرجمشابهاسنادریساواقراردادهها،صورتحسابدررامعاملهطرفوخودیاقتصادشمارهو

كنند.ارائهمذكورسازمانبهراخود

یبراخودیاقتصادشمارهازاستفادهایمعاملهطرفوخودیاقتصادشمارهدرجعدمایصورتحسابصدورعدم

درصددومعادلیامهیجرمشمولموردحسبخود،معامالتیبراگرانیدیاقتصادشمارهازاستفادهایوگرانید

ازكشوریاتیمالامورسازمانبهشدهانجامالتمعامفهرستارائهعدمنیهمچن.شودیممعاملهموردمبلغ%(۲)

نشدهارائهآنهافهرستكهیمعامالت%(۱)درصدكیمعادلیامهیجرمشمولشودیمنییتعكهییروشهاقیطر

.باشدیماست،

ماده،نیاموضوعمشاغلصاحبانویحقوقاشخاصمعامالتطرفكهیصورتدر(ـ۳۱/۴/۱۳3۴ی)اصالح۱تبصره

قانوننیا(3۱)مادهموضوعمشمولیقیحقاشخاصزینوخدماتایكاالینهائكنندهمصرفیقیحقاشخاص

.ستینیالزاممذكوراشخاصیاقتصادشمارهدرجباشند

یبراخودازینبامتناسبراخدماتوكاالهاكهاستیقیحقشخصتبصرهنیاموضوعینهائكنندهمصرف

.دیننمااستفادهگرانیدبهخدماتوكاالهاعرضهیبراآنازوكندیداریخریشخصمصارف

ینیماشصندوق»فروشصندوقسامانهازموظفندمادهنیاموضوعیاتیمالانیمؤد(ـ۳۱/۴/۱۳3۴ی)الحاق۲تبصره

یاندازراهونصبد،یخربابتشدهانجامیهانهیهزمعادلكنند.استفادهمشابهزاتیتجهو»(فروشزهی)مكان

ایواستفادهسالنیاولدرمزبورانیمؤدشدهیقطعاتیمالازیافزارسختویافزارنرمازاعمفوقزاتیتجه

است.كسرقابلآنبعدیسالها

تاوكندنییتعراتبصرهنیاحكممشمولاشخاصت،یاولواساسبروجیتدربهاستموظفیاتیمالامورسازمان

یابتداازواعالمكشوریرسمروزنامهوراالنتشاریكثیهاروزنامهازیكیدردرجقیطرازسالهرماهوریشهر

.دینمااعمالآنازبعدسالماهنیفرورد

سامانهازاستفادهبهملزمیاتیمالامورسازمانتوسطكهیانیمؤدعملكردیابرازاتیمالاز%(۱1)درصددهمعادل

بخشودهاولسالدومدتیبرامربوط،یاجرائنامهنییآتیرعابهمشروطاندشدهمشابهزاتیتجهوفروشصندوق

.باشدیمفروش%(۲)درصددوزانیمبهیامهیجرتعلقموجبتبصرهنیاحكمیاجراعدم.شودیم
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ماهششمدتظرفحداكثركهاستیاجرائنامهنییآموجببهاطالعاتارائهیچگونگوصندوقازاستفادهنحوه

وتجارتومعدنصنعت،وزارتیهمكارباوكشوریاتیمالامورسازمانتوسطقانوننیاشدناالجراءالزمخیتاراز

.رسدیمرانیوزأتیهبیتصوبهوشودیمهیتهرانیااصنافاتاق

مشمولمعامالتقیمصادنییتعوآن(۱)تبصرهومادهنیااحكامیاجرائباتیترت(ـ۳۱/۴/۱۳3۴ی)الحاق۳تبصره

مدتظرفحداكثركهبودخواهدیانامهنییآموجببه(یمؤدیمالگردشرقمحداقلنیی)تعآستانهحدو

ییداراویاقتصادامورریوزبیتصوبهكشوریاتیمالامورسازمانشنهادیپباقانوننیابیتصوخیتارازماهشش

.رسدیم

آنپرداختباتیترتومذكورجرائموصولواختالفحلمطالبه،،یدگیرسنحوه(ـ۳۱/۴/۱۳3۴ی)الحاق۴تبصره

.شودیمانجام(۱۵2)مادهدرمقررمهلتتیرعاباقانوننیامقرراتطبقیاتیمالدورههردرمقرراتطبق

ازپسماهششمدتتاحداكثراستموظفتجارتومعدنصنعت،وزارتـ(۳۱/۴/۱۳3۴ی)الحاق۵تبصره

هیكلانجامتیریمدیبرارایاجرائیدستگاههاوهاوزارتخانهمعامالتانجامسامانهقانوننیاشدنءاالجراالزم

آورد.فراهمرایاتیمالامور(سازماننی)آنالطخبریدسترسامكانوكندیاندازراههادهیمزاومناقصاتمراحل

حداكثرموظفند۳/۱۱/۱۳3۳مصوبمناقصاتیبرگزار(قانون۱)ب(ماده)بندموضوعییاجرایدستگاههاهیكل

نیاقیطرازرامحرمانهمعامالتازریغبهخودمعامالتهیكلمذكورسامانهیاندازراهازپسماهسهمدتظرف

.برسانندثبتبهسامانه

ویادارنظامسالمتیارتقا(قانون۳))ب(مادهبند(۱)تبصرهمطابقمعامالتبودنمحرمانهبهمربوطمواردنییتع

.استنظاممصلحتصیتشخمجمع2/3/۱۳31مصوبفسادبامقابله

یهااتیمالمكرر(قانون۱13)مادهاحكامیاجراعدمواسطهبهانیمؤدكهیجرائمـ(۳۱/۴/۱۳3۴ی)الحاق1تبصره

.شودیموصولومطالبهمحاسبه،مادهنیامقرراتمطابقاند،شدهمرتكب۱۳31سالمصوبمیمستق

استقرارویاقتصادیهاتیفعالتیشفافمنظوربهـ(۳۱/۴/۱۳3۴یاصالحو۲2/۱۱/۱۳31یمكرر)الحاق۱13ماده

رینظیمواردشاملیاتیمالانیمؤدییداراویعملكرد،یتیهواطالعاتگاهیپا،یاتیمالاطالعاتكپارچهینظام

یاتیمالامورسازماندریحقوقویقیحقاشخاصیملكویاهیسرما،یمعامالت،یاعتبارویپول،یمالاطالعات

.شودیمجادیاكشور

یعمومینهادهاومؤسساتها،یشهردارودولتبهوابستهمؤسساتها،یشهردار،یدولتمؤسساتها،وزارتخانه

ریساوكشورالكامواسنادثبتسازمان،یاعتبارویمالمؤسساتوبانكها،یاسالمانقالبینهادها،یردولتیغ

ینحوبهایودارنداریاختدررافوقگاهیپاازینمورداطالعاتكهیردولتیغویدولتازاعمیحقوقاشخاص

دررالیذیهابستهشرحبهاطالعاتموظفندآورند،یمفراهمرااشخاصیبراییداراودرآمدلیتحصموجبات

دهند.قراركشوریاتیمالامورسازماناریاخت

:یتیهواطالعاتـالف

یحقوقویقیحقاشخاصیمكانویتیهواطالعاتـ۱

قراردادهاعقدویتجارمعامالتانجامبهمربوطیمجوزهانیهمچنویاقتصادتیفعالیمجوزهاـ۲

اشخاص:یمعامالتاطالعاتـب
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خدمات(وكاالهاها،ییدارافروشودی)خرمعامالتـ۱

خدمات(وكاالهاصادراتو)وارداتیخارجتجارتـ۲

یتجاریهاتیفعالومعامالتانجامبهمربوطیقراردادهاـ۳

خدماتهرگونهویمانكاریپاتیعملانجامبهمربوطیقراردادهاـ۴

طالسكهوارزفروشودیخربهمربوطاطالعاتـ۵

یپرداختیهاخسارتوصادرهیهانامهمهیبانواعاطالعاتـ1

مسافروبارنقلوحملتیوضعصورتوبارنامهـ2

اشخاص:یاهیسرماویاعتبارویپول،یمالاطالعاتـپ

بهاداراوراقریساوسهامانتقالو(نقلیمال)دورهساالنهگردشجمعـ۱

یبانكیحسابها(انواعیمال)دورهساالنهماندهوگردشجمعـ۲

آنهاسودوهاسپرده(انواعیمال)دورهساالنهماندهوگردشجمعـ۳

ویاسناداعتبارشیگشاازاعمتعهداتهیكلنیهمچنوعقودهیكلقالبدریالیرویارزازاعمیبانكالتیتسهـ۴

آنرینظاوهاضمانت،یاسناداعتبارلیتنز

آنهاانتقالونقلنیهمچنوامالكواموالها،ییدارااطالعاتـت

بهرانیوزأتیهبیتصووییداراویاقتصاداموروزارتشنهادیپباكهیاقتصادیهاتیفعالاطالعاتریساـث

شد.خواهداضافهمزبورموارد

اتیعملانیجردرینحوبهكهیمراجعواشخاصهیكل(ـ۳۱/۴/۱۳3۴یاصالحو۲2/۱۱/۱۳31ی)الحاق۱تبصره

كهیبیترتبهموظفندباشندیممذكوریهاییدارامعامالتویامهیبخدماتانتقاالت،،ینگهدارت،یمالكبهمربوط

دهند.ارائهسازمانآنهبرامربوطاطالعاتداردیممقرركشوریاتیمالامورسازمان

مشمولداشتخواهداتیمالپرداختدریمؤدباكهیتضامنتیمسؤولبرعالوهتبصرهنیاحكممفادازمتخلف

بود.خواهدشدهپرداختاتیمالبرابردوتادومكیمعادلیامهیجر

بریدسترسامكاناستموظفكشوریاتیمالامورسازمان(ـ۳۱/۴/۱۳3۴یاصالحو۲2/۱۱/۱۳31ی)الحاق۲تبصره

بورسسازمانران،یایاسالمیجمهورگمرك،یمركزمهیبران،یایاسالمیجمهوریمركز(بانكنیال)آنخط

یاتیمالبدهكارانفهرستبهرایاجرائیهادستگاهریسانیهمچنوكشورامالكواسنادثبتسازمانبهادار،اوراق

اشخاصبهخدماتارائهدررایافتیدراطالعات،یبندطبقهحفظبابتوانندمذكوركنندگاناستفادهتاآوردفراهم

كنند.لحاظیاتیمالبدهكار

بهتیمحكومبرعالوهمادهنیاحكمازمتخلفاشخاص(ـ۳۱/۴/۱۳3۴یاصالحو۲2/۱۱/۱۳31ی)الحاق۳صرهتب

بود.خواهنددولتبهواردهخساراتوانهایزجبرانمسؤولقانون،نیادرمقررمجازات

بیتصوبامجازنددارند،اطالعاتنیابهازینقانونمطابقكهیاجرائیدستگاهها(ـ۳۱/۴/۱۳3۴ی)الحاق۴تبصره

استفادهازینحددرمادهنیاموضوعاطالعاتگاهیپادرموجوداطالعاتازمربوط،یبندطبقهحفظورانیوزأتیه

كنند.
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نیی)تعآستانهحدنییتعخط،بریدسترسنحوهومادهنیااحكامیاجراباتیترتـ(۳۱/۴/۱۳3۴ی)الحاق۵تبصره

موجببهمذكوراشخاصازآنبودنمحرمانهحفظباآنمهلتواطالعاتارسالوافتیدرعات(،اطالرقمحداقل

وكشوریاتیمالامورسازمانشنهادیپباقانوننیابیتصوخیتارازماهششمدتظرفكهاستیانامهنییآ

یدادگستروییداراویاقتصاداموررانیوزبیتصوبهوشودیمهیتهرانیایاسالمیجمهوریمركزبانكمشاركت

.رسدیم

راشركتهایثبتاطالعاتبانكاستمكلفكشورامالكواسنادثبتسازمانـ(۳۱/۴/۱۳3۴ی)الحاق1تبصره

بهكشوریاتیمالامورسازمانبرخطیدسترسموجباتكهكندجادیاینحوبهراآنیاطالعاتسامانهویطراح

.دیآفراهممزبورسامانه

قانوننیابیتصوازپسماهششحداكثراستموظفیشهرسازوراهوزارت(ـ۳۱/۴/۱۳3۴ی)الحاق2تبصره

امكانزمانهردركهشودیطراحیاگونهبهدیباسامانهنیاكند.جادیارا»كشوراسكانوامالكیملسامانه»

انتقالونقلیریگیپویادارویخدمات،یتجار،یمسكونیواحدهاكاربرانایساكنانومالكانبرخطییشناسا

یشهرسازوراهوزارتسازد.فراهمكشورنقاطهیكلدررارهیغویوكالت،یعاد،یرسمصورتبهمستغالتوامالك

كند.جادیاكشوریاتیمالامورسازمانیبرارامذكورسامانهبهخطبریدسترسامكاناستموظف

نیاموضوعیهااتیمالصیتشخدركهاختالفگونههربهیدگیرسمرجع-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۱21ماده

موجببهكهیمواردمگرباشد،یمیاتیمالاختالفحلأتیهشودجادیایمؤدومالیاتیامورادارهنیبقانون

باشد.شدهنییتعیگریدیدگیرسمرجعقانوننیاموادریسامقررات

دورهدركشوریاتیمالامورسازمانوییداراویاقتصاداموروزارتكارمندان-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۱2۱ماده

.ندینمامراجعهانیمؤدندهینماایلیوكعنوانبهتوانندینمخدمتبهیآمادگایخدمت

بهدولتطرفازشدهنییتعیحسابهابهكهیوجوه%(۱11)-(۲3/3/۱۳3۱و2/۲/۱۳2۱ی)اصالح۱2۲ماده

ایویصیتخصاییپرداختوجوهنیهمچنوشودیمپرداختبالعوضصورتبهآنرینظاوكمكاییبازسازمنظور

لیتكمایواحداثز،یهتجر،یتعمجهتیحقوقایویقیحقازاعماشخاصبالعوضینقدریغیكمكها

مراكزوشگاههایآساویتیتربیاردوگاههاایویدرمانویبهداشتمراكزویعالآموزشمراكزدانشگاهها،مدارس،

(طبقی)دولتیهنرویفرهنگمراكزوكتابخانهواحمرهاللتیجمع)ره(وینیخمامامامدادتهیكمویستیبهز

یپزشكآموزشودرمانبهداشت،،آوریفنوتحقیقاتعلوم،پرورش،وزشآمویهاوزارتخانهتوسطكهیضوابط

انتخابیمؤدكهیمنبعپرداختسالعملكرداتیمالمشمولدرآمدازشودیمنییتعییداراویاقتصادامورو

.باشدیمكسرقابلكردخواهد

واتهایمالهیكلشاملآنمقرراتوشودیمگذاشتهاجراءبموقع۱۳13سالنیفرورداولازقانوننیا-۱2۳ماده

وبودهقانوننیایاجراخیتارازبعدموردحسبدرآمدلیتحصایاتیمالتعلقسببكهاستیدرآمدهائبراتیمال

خاتمهقانوننیایاجرااولسالدركهیمالسالبهمربوطیحقوقویقیحقاشخاصدرآمدبراتیمالنیهمچن

است.یملغآنهابهنسبتگریدریمغایاتیمالمقرراتونیقوانهیكلوبودخواهدابدییم

۱۳۵۲سالمصوببهااجارهتیتثبولیتعدقانون3مادهموضوعهیتخلعوارضوصولقانوننیایاجرابا-تبصره

است.یمنتف
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سبببهكهقانوننیاموضوعمیمستقیاتهایمالریساودرآمدلیتحصخیتاركهییدرآمدهابراتیمال-۱2۴ماده

درآمدصیتشخونییتعنظرازویتلقیاتیمالیایبقاعنوانبهباشدیم۱۳۴۵ازبعدو۱۳13سالازقبلآنهاتعلق

لحاظازودرآمدلیتحصزمانیقانوناحكامتابعزمانورمروانیمؤدفیتكالویاتیمالیهانرخواتیمالمشمول

بود.خواهدقانوننیامقرراتتابعهیتصفبیترتویدگیرس

سالازقبلموردحسبآنهاتعلقایمربوطدرآمدلیتحصسالكهییهااتیمال-(2/۲/۱۳2۱یاصالح)۱تبصره

بود.نخواهدمطالبهقابلباشدنشدهپرداختقانوننیابیتصوخیتارتاوباشدیم۱۳۴1

كهآنیبعداصالحاتو۱۳۴۵ماهاسفندمصوبمیمستقیاتهایمالقانون۱31مادهموضوعانتقاالت-۲تبصره

ورثهاالرثسهمبهقانوننیایاجراازبعددهندهانتقالفوتصورتدراستگرفتهصورتقانوننیایاجراازقبل

وصولیقبلیپرداختاالرثسهموضعازپسنقانونیادرمربوطمقرراتطبقمتعلقاتیمالواضافهمربوط

شد.خواهد

باركیسالدوهرتورمنرخباهماهنگقانون،نیادرمندرجیهانصابهیكل-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۱2۵دهما

است.لیتعدقابلرانیوزأتیهبیتصووییداراویاقتصاداموروزارتشنهادیپبه

است.شدهحذف۲2/۱۱/۱۳31یاصالحقانونموجببه-تبصره

ابطالقیطرازراقانوننیاموضوعاتیمالتواندیمكشوریاتیمالامورسازمان-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۱21ماده

.دینماوصولصیتشخایویقطعصورتبهتمبر

بهییداراویاقتصادامورریوزبیتصوازپسوهیتهكشوریاتیمالامورسازمانتوسطمادهنیاییاجرانامهنییآ

.شودیمگذاردهاجراموقع

انیمؤدفیوظا-پنجمفصل

موردحسبكهراقانوننیاموضوعیهااظهارنامهتوانندیمیاتیمالانیمود-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۱22ماده

نصورتیادر.ندینمامیتسلسكونتمحلمالیاتیامورادارهبهدیرساخذباكیتفكبههستندآنمیتسلبهمكلف

یبراروزسهظرفرایمیتسلاظهارنامهونمودهسمنعكیمودپروندهدررامراتبدیبامذكوریاتیمالاموراداره

آثارلحاظازسكونتمحلحوزهیاتیمالامورادارهبهاظهارنامهمیتسلدارد.ارسالربطیذیاتیمالامورادارهبهاقدام

یمودكهزینیمواردشاملمادهنیاحكمبود.خواهدمربوطیاتیمالامورادارهدفتربهآنمیتسلحكمدرمترتب

بود.خواهددینمامیتسلمربوطشهرستاندریگریدمالیاتیامورادارهبهاشتباهاًرادخواظهارنامه

كهیاوراقریساایاظهارنامهمیتسلیبرامقررموعدایمهارتروزنیآخرگاههر-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۱تبصره

گرددیعموماییرسمالتیتعطایلیتعطبامصادفباشدیمآنمیتسلبهمكلفمقرراتموجببهیاتیمالیمؤد

اوراقایاظهارنامهمیتسلجهتمقررموعدایمهلتزءجموردحسببرمزبورالتیتعطایلیتعطازبعدروزنیاول

شد.خواهدمحسوبمذكور

ومؤسساتنیهمچنودارنداقامترانیاازخارجدركهیانیموداتیمالپرداختواظهارنامهمیتسل-۲تبصره

آنهاندهینمابعهدهباشندرانیادرندهینمایداراچنانچهاست،كشورازخارجدرآنهایاصلمركزكهیشركتهائ

بود.خواهد
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شروعخیتارازماهچهارظرفمكلفنداغلمشصاحبان-(۳۱/۴/3۴یاصالحو۲2/۱۱/۱۳31یالحاق)۳تبصره

.ندینمااعالممحلیاتیمالامورادارهبهكتباًرامراتبتیفعال

موجبزینویقطعاتیمال(٪۱1)درصددهمعادلیامهیجرمشمولمقررمهلتدرفوقفیتكلدادنانجامعدم

حكمنیابود.خواهدیاتیمالامورادارهتوسطییشناساخیتارتایاتیمالیهاتیمعافوالتیتسههیكلازتیمحروم

نخواهداست،دهیگردصادرتیفعالمجوزایپروانهطربیذمراجعطرفازآنهایبراكهیمشاغلصاحبانمورددر

بود.

موجببهیاتیمالیمؤدكهیاوراقریسااییاتیمالاظهارنامهكهیموارددر-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۱23ماده

احراز،صورتدرپستادارهبهمیتسلخیتارگرددیمواصلپستادارهلهیوسبهباشدیمآنمیتسلبهمكلفمقررات

شد.خواهدیتلقمربوطمراجعبهمیتسلخیتار

مكلفباشدداشتهخودسكونتیبرایمتعددیهامحلیمؤدكهیصورتدر-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۱23ماده

یهامحلازكیهرتواندیمیاتیمالامورادارهوگرنهدینمایمعرفیاصلسكونتمحلعنوانبهراآنهاازیكیاست

.دینمایتلقیاصلسكونتمحلرایمؤدسكونت

رانیایاسالمیجمهوردولتیاسیساییمالیهایندگینمایگواهارائهباكهیرانیایقیحقشخصهر-۱31ماده

استپرداختهاتیمالمیمقبعنوانخارجیكشورهاازیكیدرخودیاتیمالكسالیدرآمدازكهكندثابتخارجدر

:ریزمواردازیكیدرمگرشداهدخوشناختهكشورازخارجمیمقسالآندریاتیماللحاظاز

باشد.بودهیشغلیدارارانیادرمزبوریاتیمالسالدر-۱

باشد.داشتهسكونترانیادرمتناوباًایاًیمتوالششماهالاقلمزبوریاتیمالسالدر-۲

باشد.بودهآنامثالایمعالجهایتیمأمورانجامبمنظوركشورازخارجدرتوقف-۳

اتیمالونمودهلیتحصكشورخارجازیدرآمدكهیصورتدررانیامیمقیرانیایحقوقاییقیحقاشخاص-تبصره

انیزوسودحسابوترازنامهایاظهارنامهدررامذكوردرآمدوباشندپرداختهدرآمدلیتحصمحلدولتبهآنرا

یاتیمالمقدارآنایوكشورازخارجدرآنهایپرداختاتیمالندینمااعالمقانوننیامقرراتطبقموردحسبخود

كمتركدامهرردیگیمتعلقآناناتیمالمشمولدرآمدكلهبتناسبباكشورخارجدرشدهلیتحصدرآمدبهكه

بود.خواهدكسرقابلآنهادرآمدبراتیمالازباشد

(زهی)مكانینیماشویدستازاعمانیمؤدمداركواسناددفاتر،كنترلمنظوربه(ـ۳۱/۴/۱۳3۴ی)اصالح۱3۱ماده

یاتیمالامورسازماندریاتیمالیبازرسواحدعنوانتحتیواحد،یاتیمالمقرراتونیقوانیاجرابرنظارتهدفبا

،یوطرفازمجازاشخاصایكشوریاتیمالامورسازمانكلسیرئارجاعحسبمذكورواحد.شودیمجادیاكشور

یدادگسترایدادستانندهینماتیعضوبایقضائصالحمرجعمجوزباموردحسبیبازرسیأتهایهاعزامبهنسبت

ازاعمزاتیتجهومداركواسناددفاتر،ینگهدارمحلویمؤدتیفعالمحل،یقانوناقامتگاهبهشود،یملیتشك

موردراانیمؤدنزدیمالسوابقواطالعاتمدارك،واسناددفاتر،هیكلوكندیم(اقدامزهی)مكانینیماشویدست

.دهدیمانتقالربطیذیاتیمالامورادارهبهراآنهادیرسارائهبالزومصورتدرایودهدیمقراریبازرس

یمؤدبههفتهدومدتظرفحداكثرراشدهمنتقلمداركواسناددفاتر،استمكلفربطیذیاتیمالاموراداره

.دینماعودت
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دفاتر،هیكلشاملمادهنیاموضوعیمالسوابقومداركواسناددفاتر،یبازرسـ(۳۱/۴/۱۳3۴ی)اصالح۱تبصره

است.افزودهارزشبراتیمالوقانوننیاموضوعیهااتیمالبهمربوطیمالسوابقومداركواسناد

یسوابقومداركواسناددفاتر،مادهنیاموضوعیأتهایهیبازرسدرچنانچهـ(۳۱/۴/۱۳3۴ی)الحاق۲تبصره

یقانونمراجعبهیاتیمالامورادارهقیطرازمراتبشود،كشفتواردابراتیمالدرموردتیواقعكتمانازیحاك

.شودیماعالمربطیذ

عملبهراالزمیهایهمكارمادهنیاموضوعیأتهایهباموظفندیاتیمالانیمؤدـ(۳۱/۴/۱۳3۴ی)الحاق۳تبصره

(وزهی)مكانینیماشویدستازاعمینگهدارزاتیتجهویمالسوابقومداركاسناد،دفاتر،هیكلوآورند

برعالوهاستنكاف،درصورتمزبورانیمؤددهند.ارقرأتهایهاریاختدرراآنهابهیدسترسرمزوكاردستورالعمل

.شوندیممحروممراجعهموردسالیدرآمدمختلفمنابعیاتیمالیهاتیمعافازقانون،نیادرمقررمجازاتشمول

مدتظرفكشوریاتیمالامورسازمانشنهادیپبهمادهنیاموضوعیاجرائنامهنییآ(ـ۳۱/۴/۱۳3۴ی)الحاق۴تبصره

وییداراویاقتصاداموررانیوزبیتصوبهمشتركاً(۱/۱/۱۳3۵)قانوننیاشدناالجراءالزمخیتارازماهسه

.رسدیمیدادگستر

ثالثاشخاصفیوظا-ششمفصل

كهكسهرنیهمچنوباشندیمگرانیداتیمالپرداختبهمكلفقانوننیامقرراتمطابقكهیكسان-۱3۲ماده

نیادرمقررفیتكالانجامازیخودداراثربركهیكسانوباشدكردهضمانتایتعهدرایگریداتیمالپرداخت

یاجرایقانونمقرراتطبقیبدهوصولنظرزاومحسوبیمودحكمدراندشدهشناختهیامهیجرمشمولقانون

شد.خواهدرفتارآنانبااتهایمالوصول

ونقلبراتیمالردیگیمانجامثبتادارهلهیوسبهملكانتقالكهیموارددر-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۱3۳ماده

یاتیمالامورادارهازصادرهحسابمفاصاشمارهذكرباثبتادارهوشودپرداختقبالًدیباملكیقطعانتقال

نمود.خواهدملكانتقالبهاقدامانتقالسنددرصالحیذ

كهرایمؤسساتوهاشركتكاملفهرستماههرآخردرمكلفندثبتادارات-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۱3۴ماده

اییقیحقاشخاصنامزینوموجودمؤسساتوهاشركتمورددرحاصلهراتییتغورسندیمثبتبهماهطولدر

محلیاتیمالامورادارهبهآنیهاشمارهوشدهبتثدفاترتعدادذكربااندرساندهثبتبهیقانوندفتركهرایحقوق

دارند.ارسالمؤسسهاقامت

نیهمچنودومبابازچهارمفصلبهمربوطمعامالتكهیمواردهیكلدر-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۱3۵ماده

مكلفندیرسماسناددفاترصاحبانردیگیمصورتیرسمسندموجببهقانوننیاسومبابششمواولفصول

میتسلمحلدرربطیذیاتیمالامورادارهبهدیرساخذمقابلدربعدماهانیپاتاراماههرمعامالتخالصهفهرست

.ندینما

یقیحقاشخاصكارایكسبپروانهویبازرگانكارتدیتمدایدیتجدایصدور-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۱31ماده

بیترتایپرداختبریمبنربطیذیاتیمالامورادارهازیگواهارائهبهمنوطتداریصالحمراجعطرفازیحقوقای

بهنسبتامرمسئوالنحكمنیاتیارععدمصورتدروباشدیمشدهیقطعیاتیمالیبدهپرداخت

داشت.خواهندیتضامنتیمسئولیمؤدبامزبوریاتهایمالپرداخت
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طرفازمشاغلصاحباننیهمچنویحقوقاشخاصبهیبانكالتیتسهیاعطا-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۱تبصره

بود:خواهدلیذیهایگواهاخذبهمنوطیاعتبارمؤسساتریساوبانكها

شده.یقطعیاتیمالیبدهپرداختبیترتایپرداختیگواه-۱

ریساوبانكهابهشدهارائهیمالیهاصورتازیانسخهوصولبریمبنمربوطیاتیمالامورادارهیگواه-۲

.یاعتبارمؤسسات

ابالغونییتعرانیایاسالمیجمهوریمركزبانكوكشوریاتیمالامورسازمانتوسطتبصرهنیایاجرائضوابط

شد.خواهد

هزاردركیمعادلیمبلغشودیمدادهاجازهكشوریاتیمالامورسازمانبه-(۲2/۱۱/۱۳31یالحاق)۲تبصره

تانمودهمنظورخزانهدرمخصوصحسابدرووصولرامشاغلدرآمدصاحبانشدهیقطعاتیمالمشمولدرآمد

اتیمالوصولوصیتشخامردركهیافهحرمجامعویصنفیهاتشكلبهساالنهبودجهمصوباعتباراتحدوددر

یمستثنریمغامقرراتهیكلواتیمالشمولازمادهنیااستنادبهیپرداختوجوه.دینماپرداختندینمایمیهمكار

است.

كهییشركتهاومؤسساترانیمدیاساماست،مكلفكشوریاتیمالامورسازمان(ـ۳۱/۴/۱۳3۴ی)الحاق۳تبصره

وعاملرانیمدازكیهریاسامنیهمچنودارندافزودهارزشبراتیمالومیمستقاتیمالازاعمیاتیمالیبده

دریرواقعیغمعامالتانجامبری(مبتنتحساب)صوراسنادصدورعلتبهكهشركتهاومؤسساترهیمدأتیهیاعضا

ثبتادارهبهآنانمشخصاتهمراهبهرااندافتهییقطعتیمحكومكشوریاتیمالویمالامورجملهازیاقتصادنظام

كند.اعالمشركتها

آنرهیمدأتیهدرآنهاتیعضوثبتنیهمچنواشخاصنیانامبهمؤسسهایشركتثبتاستموظفمذكوراداره

ازیاتیمالمفاصاحساباخذوفیتكلنییتعبهمنوطیاتیمالبدهكارانیبرارامؤسساتوشركتهاریساوشركت

كند.كشوریاتیمالامورسازمان

شركتهاثبتادارهزینمادهنیادرمندرجیرواقعیغمعامالتانجامبری)صورتحساب(مبتناسنادصدورتخلفدر

آنرهیمدأتیهدرآنهاتیعضوثبتنیهمچنوادشدهیاشخاصنامبهمؤسسهایشركتثبتانجامازاستموظف

كند.یخوددارسالسهمدتبهمؤسساتوشركتهاریساوشركت

سالپنجیطكهرایحقوقاشخاصفهرستاستمكلفكشوریاتیمالامورسازمانـ(۳۱/۴/۱۳3۴ی)الحاق۴تبصره

خیتارازاستمكلفمذكورسازمانكند.اعالمكشورامالكواسنادثبتسازمانبهشوندیمیتلقتیفعالفاقد

یاتیمالمفاصاحسابأخذبهمنوطرااشخاصنیامورددرراتییتغگونههرثبتكشوریاتیمالامورسازماناعالم

كند.كشوریاتیمالامورسازمان

فصولنیهمچنودومبابازچهارمفصلموضوعمعامالتكهیمواردهیكلدر-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۱32ماده

ازقبلمكلفندیرسماسناددفاترصاحبانردیگیمصورتیرسماسنادموجببهقانوننیاسومبابششمواول

بهنظرموردمعاملهموضوعونوعیچگونگولكاممشخصاتوشرحبارامراتبمعامله،سندفسخایاقالهایوثبت

معاملهانجامیگواهكسبازپسومورداعالمحسبیمؤدسكونتمحلایوملكوقوعمحلیاتیمالاموراداره

.ندینمادیقمعاملهسنددرآنراصدورمرجعوشمارهونمودهموردحسبمعاملهسندفسخایاقالهایثبتبهاقدام
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موردبهمربوطیاتیمالیهایبدهوصولازپسدفترخانه،اعالمخیتارازروزدهظرفداكثرحمعاملهانجامیگواه

محل،یواگذارحقاتیمالوصولنیهمچنوامالكاجارهدرآمدبراتیماللیقبازربط،یذیمؤدازمعامله

خواهدصادرموردحسبامالكیقطعانتقالونقلاتیمالویاتفاقدرآمداتیمالمعامله،موردمحلیشغلاتیمال

شد.

درنوبتازخارجامر،پروندهباشداختالفموردمشخصه،اتیمالزانیمچنانچه-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۱تبصره

یدگیرسازقبلیگواهاخذبهلیتمایمؤداگروشدخواهدیدگیرسقانوننیاموضوعیاتیمالاختالفحلمراجع

نیتضمایسپردهاخذویمؤدقبولمورداتیلماوصولباباشدداشتهاختالفحلمراجعطرفازیرأصدورو

صادرمعاملهانجامیگواهاالختالفمابهمبلغمعادلو...یملكقهیوثبهادار،اوراقنامه،مهیبسفته،لیقبازمعتبر

شد.خواهد

درمحلیواگذارحقبهمربوطوجوهها،دادگاهاحكامموجببهكهیموارددر-(۲2/۱۱/۱۳31ی)اصالح۲تبصره

ادارهازاستعالمضمنمكلفندنفعیذبهپرداختموقعدرمسئوالنگردد،یمعیتودآنامثالویدادگسترصندوق

.ندینمازیواركشوریاتیمالامورسازمانحساببهوكسررامتعلقاتیمالمربوط،یاتیمالامور

نسبت)بالعزل(یوكالتاسنادمیتنظبهنسبتكهموردهردریرسماسناددفاترـ(۳۱/۴/۱۳3۴ی)الحاق۳تبصره

ظرفحداكثررایمیتنظاسنادازنسخهكیموظفندند،ینمایماقدامیمالحقوقورمنقولیغومنقولاموالبه

مجازاتومهیجربرعالوهتبصره،نیاحكمازفمستنككنند.ارسالكشوریاتیمالامورسازمانبهماهكیمدت

است.دولتبهواردهخسارتوانیزجبرانمسؤولقانون،نیا(۲11)مادهدرمقرر

االجراءالزمخیتارازسالكیمهلتظرفاستمكلفكشوریاتیمالامورسازمان(ـ۳۱/۴/۱۳3۴ی)الحاق۴تبصره

زانیماعالمبهنسبتامالكواسنادثبتسازمانكیالكترونثبتمانهسابهاتصالبا(۱/۱/۱۳3۵)قانوننیاشدن

اقدامیرسماسناددفاترقیطرازیآنصورتبهیاتیالمحساببهآنزیواروأخذامكانوانتقالموردملكیبده

ثبتسازمانكیالكترونثبتسامانهبهبرخطیدسترسامكاناستمكلفكشورامالكواسنادثبتسازمانكند.

كند.فراهممادهنیامفادیاجراجهتكشوریاتیمالامورسازمانیبراراكشورامالكواسناد

یبراقانوننیاموجببهكهرمنقولیغومنقولیهاییداراواموالانتقالونقلثبتمادهنیامفادیاجراازپس

پرداختدرمتخلف،است.ممنوعانتقال،موردیقطعیاتیمالیبدهپرداختازقبلاست،شدهوضعاتیمالآنها

دارد.یتضامنتیمسؤولمتعلقهاتیمال

كشور،امالكواسنادثبتسازمانكیالكترونثبتسامانهبهكشوریاتیمالامورسازماناتصالازپسكهیصورتدر

وهیالمنتقلٌنكنداعالممذكورسامانهقیطرازرامعاملهموردملكیاتیمالیبدهكشوریاتیمالامورسازمان

داشت.نخواهندیتیمسؤولعاملهمموردملكیاتیمالیبدهقبالدریرسماسنادسردفتر

االجراءالزمخیتارازماهششمدتظرفوشودیمهیتهمذكوریهاسازمانیهمكاربامادهنیایاجرائنامهنییآ

.رسدیمهیقضائقوهسیرئبیتصوبه(۱/۱/۱۳3۵)قانوننیاشدن

زانیمبهقانوننیامقرراتاساسبرمكلفندتمبرابطالوفروشانیمتصد-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۱33ماده

وكالازكیهرلهیوسدیبایمصرفتمبرجهتاختصاصاًیدفتردرآنرازانیموباطلتمبروكالتنامههریرودرمقرر
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یاتیمالامورادارهبهلیوكیاتیمالحساببهیدگیرسقعمودردیبامزبوردفتر.ندینمایگواهوثبتشودینگهدار

بود.خواهدیاتیمالنظرازلیوكدفترقبولعدمموجباتازوگرنهشودارائه

.یاتیمالمیجراوقاتیتشو-هفتمفصل

سهیطچنانچهیقیحقاشخاصنیهمچنویحقوقاشخاص-(۳۱/۴/۱۳3۴و۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۱33ماده

درراسالهرمالیاتوباشدگرفتهقرارقبولموردآنانمداركودفاتروانیزوسودحسابوترازنامهیمتوالسال

اصلدرصدپنجمعادلباشندكردهپرداختیاتیمالاختالفحلیهاأتیهبهمراجعهبدوناظهارنامهتسلیمسال

ازیحسابخوشزهیجاعنوانبهقانوننیا۱31مادهدرمقرریایمزاازهداستفابرعالوهمذكورسالسهاتیمال

شد.خواهدمنظورآنانبعدسنواتحسابدرایپرداختیجاریهایوصولمحل

بود.خواهدمعافاتیمالپرداختازمزبورزهیجا

دیرسسرازقبلیمالسالهرعملكرداتیمالبابتیپرداختالحسابیعل-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۱31ماده

بهیپرداختمبلع(%۱)درصدكیمعادلیازهیجاتعلقموجبعملكرداتیمالپرداختیبراقانوننیادرمقرر

ازپساتیمالپرداختشد.خواهدكسرلكردعمهمانمتعلقاتیمالازكهبودخواهدمقرردیرسسرتاماههریازا

بود.خواهدماههریازابهاتیمال%(۵/۲)درصدمینودومعادلیامهیجرتعلقموجبموعدآن

درمندرجمبلغبهنسبتهستندیاتیمالاظهارنامهمیتسلبهمكلفكهیانیمؤدمورددرمهیجراحتسابمبداء

ازكهیانیمؤدمورددرومطالبهخیتارازاالختالفمابهبهنسبتوآنمیتسلمهلتیانقضاخیتارازاظهارنامه

ایاظهارنامهمیتسلمهلتیانقضاخیتارستند،ینظهارنامهامیتسلبهمكلفاصوالًاینمودهیخودداراظهارنامهمیتسل

.باشدیمموردحسباتیمالپرداختدیرسسر

وترازنامهایاظهارنامهموقعبهمیتسلبهراجعخودیقانونفیتكالبهكهیانیمؤد-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۱تبصره

وانیزوسودحسابوترازنامهایاظهارنامهطبقاتیمالپرداختدادنبیترتایپرداختوانیزوسودحساب

قانون،نیا(۲۳3)مادهدرمذكورموارددرنمودهاندداماقخودمداركواسنادودفاترموقعبهارائهموردحسب

متعلقهاتیمالپرداختبهنسبتوندینماتوافقیاتیمالامورادارهباایقبولراصادرهیاتیمالصیتشخبرگهرگاه

بود.خواهندمعافقانوننیادرمقررمیجرا(٪31)درصدهشتادازكننداقدامآنپرداختدادنبیترتای

ایپرداختبهنسبتاتیمالیقطعبرگابالغخیتارازماهكیظرفانیمؤدگونهنیاكهیصورتدرن،یهمچن

بود.خواهندمعافقانوننیادرمقررمتعلقهمیجرا%(۴1)درصدچهلازندینمااقدامآنپرداختدادنبیترت

تااتیمالصیتشخبرگبهنسبتیمؤداعتراضوصولخیتارفاصلهچنانچه-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲تبصره

نسبتمادهنایموضوعماهدر(٪۵/۲)درصدمینودومهیجرد،ینماتجاوزسالكیازاتیمالشدنیقطعخیتار

سازمانبود.نخواهدیمؤدازمطالبهقابلاتیمالیقطعبرگابالغخیتارتامذكورسالكیازشیبزمانمدتبه

كیتاحداكثرانیموداتیمالافتنیتیقطعویدگیرسكهدینمااتخاذیباتیترتاستمكلفكشوریاتیمالامور

جرایمازقسمتییاتمام- (۲2/۱۱/31۱۳یاصالح)۱3۱ماده.ردیپذصورتاناناعتراضمیتسلخیتارازپسسال

تكالیفانجامعدمبودناختیارازخارجبرمبنیابرازیدالیلبهتوجهبامؤدیدرخواستبهبناقانونایندرمقرر
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كشورمالیاتیامورسازمانموافقتوتشخیصبهمؤدیحسابیخوشومالیاتیسوابقگرفتننظردریاومقرر

 .باشدمیشدنبخشودهقابل

قانوناینمقرراتموجببهكهاونمایندهیامؤدیكهمواردیكلیهدرـ(۳۱/۴/۱۳3۴یاصالح)آنتبصرهو۱3۲ماده

اقداممقررموعددرآنتسلیمبهنسبتچنانچهاستمالیاتیاظهارنامهتسلیمبهمكلفمالیاتپرداختبابتاز

صاحبانوحقوقیاشخاصبرایمتعلقمالیات %(۳1)درصدسیمعادلبخشودگیغیرقابلجریمهمشمولنكند،

 .باشدمیمؤدیانسایربرایمتعلقمالیات %(۱1)درصددهوقانوناینموضوعمشاغل

 .استجارینیزغیرواقعیهایهزینهیاوتسلیمیهایاظهارنامهدرشدهكتماندرآمدهایمورددرمادهاینحكم

مواعدوتنظیمنحوهمورددرمالیاتیمؤدیانوظایفوتكالیفاستمكلفكشورمالیاتیامورسازمانـتبصره

بهجمعیارتباطوسایلسایروكثیراالنتشارهایروزنامهملی،رسانهطریقازرامالیاتیارنامهاظهتسلیمزمانی

 .برساندعموماطالع

قانونیدفاترنگهداریبهمكلفآنبهمربوطمقرراتوقانوناینموجببهكهمؤدیانیبهنسبت- ۱3۳ماده

بیستمعادلایجریمهمشمولدفاترارائهعدمیازیانوسودحسابوترازنامهتسلیمعدمصورتدرهستند

 .بودخواهندمذكورمواردازیكهربرایمالیاتدرصد

 

مقررمعافیتازاستفادهعدمموجبمعافیتدورهدرزیانوسودحسابوترازنامهواظهارنامهتسلیمعدم- تبصره

 .شدخواهدمربوطسالدر

درمیگیرد،قراررسیدگیموردقانوناین۱۵3مادهمقرراتاجرایدرآنهاامهاظهارنكهمودیانی- ۱3۴ماده

اختالفدرصدپانزدهازبیشمودیطرفازشدهاظهاررقمباقطعیمشخصهمالیاتمشمولدرآمدصورتیكه

مالیاتبالغاازبعدسالسهتابودنخواهدنیزبخشودنقابلكهمربوطمقررجرایمتعلقبرعالوهباشدداشته

 .شدخواهندمحرومنیزهامالیاتقانوندرمقررهایبخشودگیوتسهیالتگونههرازقطعیمشخصه

قانوناین۱۱۴مادهموضوعاظهارنامهتسلیمعدملحاظازحقوقیشخصمدیرانآخرینتخلفجریمه- ۱3۵ماده

شدهپرداختسرمایهدرصدیكودرصددوازعبارتستبترتیبواقعخالفاظهارنامهتسلیمبامقررمهلتظرف

 .انحاللتاریخدرحقوقیشخص

مالیاتیامورتصفیهازقبلحقوقیشخصدارائیتقسیممورددرتصفیهمدیرانیامدیرتخلفجریمه- ۱31ماده

بودهدخوامتعلقمالیات% ۲1معادلقانوناین۱۱3مادهموضوعمقررتأمینسپردنازقبلیاحقوقیشخص

 .میگرددوصولتصفیهمدیرانیامدیرازكه

یاقراردادیافهرستیاصورتتسلیمبهمكلفقانوناینمقرراتبشرحكهاشخاصیبهنسبت- ۱32ماده

تسلیمواقعخالفبریاوخودداریمقررموعددرآنهاتسلیمازصورتیكهدرمیباشند،مودیبهراجعمشخصات

مبلغكل%۱پیمانكاریخصوصدروپرداختیحقوق زا%۲بودخواهدعبارتحقوقمورددرلقمتعجریمهنمایند

 .بودخواهنددولتبهواردهزیانجبرانمسوولمتضامناًمودیباحالهردروقرارداد

حقوقیاشخاصمدیرانشركتهاسایردروحقوقیاشخاصتصفیهمدیرانمنحله،شركتهایدرـ۱33ماده

كههاییمالیاتهمچنینوحقوقیاشخاصدرآمدبرمالیاتپرداختبهنسبتفردی،یاجمعیطوربهغیردولتی
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وباشندمیآنایصالیاوصولیاكسربهمكلفافزودهارزشبرمالیاتقانونوقانوناینموجببهحقوقیاشخاص

ازمانعمسؤولیتاین.داشتخواهندتضامنیتمسؤولیحقوقیشخصباباشدشدهقطعیآنهامدیریتدوراندر

 .نیستحقوقیشخصبهضامنهامراجعه

دیگرمؤدیانمالیاتایصالوكسربهمكلفقانوناینمقرراتموجببهكهحقوقییاحقیقیشخصهرـ۱33ماده

خواهدمالیاتپرداختدرمؤدیباكهتضامنیمسؤولیتبرعالوهمقررهوظایفانجامازتخلفصورتدراست

%(۵/۲)درصدنیمودوومقررموعددرنشدهپرداختمالیات %(۱1)درصددهمعادلایجریمهمشمولداشت،

 .بودخواهدپرداخت،سررسیدازتأخیرمدتبهنسبتماههرازایبهمالیات

اینموضوع %(۵/۲)درصدمنیودوجریمهصورتایندرشود،پرداختوجوهكنندهدریافتتوسطمالیاتچنانچه

 .شدخواهدوصولومطالبهمالیات،ایصالوكسربهمكلفینازمزبورمؤدیتوسطمالیاتپرداختتاریختاماده

دفاتریبرایافهیوظایوفیتكلقانوننیامقرراتموجببهكهموردهردر-(۳۱/۴/۱۳3۴یاصالح)۲11ماده

ایاتیمالپرداختدریمؤدباسردفتریتضامنتیمسئولبرعالوهتخلفصورتدراستدهیگردمقرریرسماسناد

حبسمجازاتبهتكرارمورددروبودواهدخزینآن%۲1معادل،یامهیجرمشمولمربوط،متعلقیهااتیمال

شد.خواهدمحكوممربوطمقرراتتیرعابازینششدرجهیریتعز



وسودحسابوترازنامهبهعمدوعلمیروازاتیمالازفرارقصدبهیمؤدهرگاه-(۳۱/۴/۱۳3۴یاصالح)۲1۱ماده

میتنظوهیتهقتیحقبرخالفوباشدیمعملمالكاتیمالصیتشخیبراكهیمداركواسنادودفاتربهایانیز

یخوددارانیزوسودحسابوترازنامهویاتیمالهارنامهاظمیتسلازیمتوالسالسهیبراایدینمااستناداستشده

مدتدریقانونیهایبخشودگوهاتیمعافهیكلازقانوننیادرمقرریهامجازاتوهامهیجربرعالوهكند

شد.خواهدمحروممذكور

شدهحذف۳۱/۴/۱۳3۴مصوبمیمستقیهااتمالیقانوناصالحقانونموجببه–(۲2/۱۱/۱۳31ی)الحاقتبصره

.است

كشوریاتیمالامورسازمانایییداراویاقتصاداموروزارت-(۳۱/۴/۱۳3۴و۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲1۲ماده

پروانهیدارایدیتولیحقوقاشخاصیبراازآنهایقطعیبدهزانیمكهیاتیمالبدهكارانخروجازتواندیم

111/111)اردیلیمپنجمبلغایوشدهثبتهیسرما%(۲1)درصدستیبازربطیذیقانونمراجعازیبرداربهره

دوایوشدهثبتهیسرما%(۱1)درصددهازیدیتولیقیحقاشخاصویحقوقاشخاصریساال،یر(111/۵/

ازاستشتریبالیر(111/111/۱11)ونیلیمكصدیازیقیحقاشخاصریساوالیر(111/111/111/۲)اردیلیم

اعزامربطذیمراجعتاییدودرخواستباواجبسفرعازماشخاصمورددرمادهاین)حكمدینمایریجلوگكشور

درمادهنیامحك.باشد(نمیجاریالزمتضمیناخذبامربوط،مالیاتیبدهیپرداختنبودنمیسربرمبنیكننده

براتیمالازاعمیوقحقشخصیاتیمالیقطعیبدهبابتیخصوصیحقوقاشخاصمسئولرانیمدایریمدمورد

وباشدیمآنصالیاوكسربهمكلفیحقوقشخصقانوننیاموجببهكهییهااتیمالاییحقوقشخصدرآمد

نیایاجرابهمكلفمزبورسازمانایوزارتاعالمباربطیذمراجعاست.یجارزینبودهآنانتیریمددورانبهمربوط

.باشندیمماده
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انتقالونقلبهاقداماتیمالپرداختازفرارقصدبهیاتیمالانیمؤدكهیصورتدر-(۲2/۱۱/۱۳31ی)اصالحتبصره

قیطرازمذكوراسنادابطالبهنسبتتواندیمكشوریاتیمالامورسازمانندینمافرزندانایوهمسربهخوداموال

.دینمااقدامییقضامراجع

ابالغ-هشتمفصل

خودهبگاههرگردد.اخذدیرسیثاننسخهدروابالغیمودشخصبهدیبایكلبطوریاتیمالاوراق-۲1۳ماده

گرددابالغاونیمستخدمازیكیبهاوكارمحلایسكونتمحلدردیبایاتیمالاوراقنشوددایپیدسترسیدؤم

نیبوبودهیكافابالغمورداوراقتیاهمزیتمیبرااشخاصنیایظاهرسنابالغمأموربنظرنكهیابرمشروط

نباشد.منفعتتعارضداردیمافتیدررااوراقكهیشخصویمود

گرفتنازاونیمستخدمایبستگانیوحضورعدمصورتدراییمؤدگاههر-(۲۱/2/۱۳23یاصالح)۱تبصره

ازآنانامتناعدیباابالغمأمورنباشندمحلدرمذكوراشخاصازكیچیهكهیصورتدرایندینمااستنكافبرگها

محلدرببهرااوراقاولنسخهونمودهدیقنسخهدوهردرمحلدررافوقاشخاصحضورعدمایاوراقگرفتن

خیتارالصاق،تاریخویتلقیقانونشدهابالغفوقبیترتبهكهیاتیمالاوراق.دینماالصاقیمؤدكارمحلایسكونت

.شودیممحسوبیمؤدبهابالغ

اوراقابالغیبراتواندیمكشوریاتیمالامورسازمان-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالحو۲۱/2/۱۳23یالحاق)۲تبصره

وبستگاناییمؤدشخصبهرایاتیمالاوراقدیباپستمأمور.دینمااستفادهیسفارشپستخدماتازیاتیمال

اوراقگرفتنازشدهادیاشخاصاییمؤدچهچنانوكنداخذدیرسیثاننسخهدروابالغمحلدراونیمستخدم

الصاقشدهنییتعینشانبهرادومنسخهودیقمذكوراوراقنسخدرراموضوعنیاپستمأموركنند،امتناع

.دهدیمعودتیاتیمالادارهبهرااولنسخهوكندیم

ازپسروزپانزده»عبارتمراجعه،خیتاردیقباپستمأمورنباشند،محلدرشدهادیاشخاصازكیچیههرگاه

وكندیمالصاقشدهنییتعینشانبهرادومنسخهودیقمذكوراوراقدررا»شدخواهدمراجعهمجدداًخیتارنیا

لیذدرراامرنیافوقاشخاصحضورعدمصورتردیبعدمراجعهدرپستمأمور.دهدیمعودترااولنسخه

یاوراق.دهدیمعودتیاتیمالادارهبهرااولنسخهوكندیمالصاقشدهنییتعینشانبهرادومنسخهودیقاوراق

.شودیممحسوبشدهابالغالصاق،خیتارازشوندیمالصاقبیترتنیبدكه

.دینماامضاءوحیتصریاتیمالاوراقدومواولنسخهدررامراتبدیباابالغمأمور-۲1۴ماده

عدد.وبحروفسالوماهوروزنییتعباابالغخیتارومحل-الف

.داردیمؤدباینسبتچهنكهیانییتعباشدهابالغاوبهاوراقكهیكسنام-ب

قانون.نیا۲1۳مادههتبصرمورددرآنانكاملینشانباگواهانمشخصاتونام-ج

قائمایسیرئبهدیبایاتیمالاوراقباشددولتبهوابستهمؤسساتاییدولتاداراتازیكییموداگر-۲1۵ماده

گردد.ابالغمؤسسهایادارهآندفترسیرئایسیرئمقام

یگریداشخاصایریمدبهدیبایاتیمالاوراقباشدیحقوقاشخاصریسااییتجارتشركتیموداگر-۲11ماده

شود.ابالغدارندامضاءحقشركتطرفازكه
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یمجرزینیحقوقاشخاصریساویتجاریشركتهامورددرآنتبصرهوقانوننیا۲1۳مادهمقررات-تبصره

است.

دروكندیمعرفیاتیمالاوراقابالغمحلایسكونتایكارمحلبعنوانرایمحلیمودكهیموارددر-۲12ماده

ولیدلپروندهدروشودابالغیمودسكونتایكارمحلبعنوانیمحلدریاتیمالاوراقكهیصورتدرنموردیاریغ

محلبعنوانیگریدمحلكهیمادامباشدنكردهرادیاینشاننیابهوبودهموضوعنیاازیموداطالعازیحاكیاثر

است.حیصحویقانون،ینشانهمانهبیاتیمالاوراقابالغنكنداعالمكارایسكونت

روزنامهدرنوبتكییاتیمالاوراقنباشددستدریمؤدینشانكهمواردیدر–(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲13ماده

نیتركینزدراالنتشاریكثروزنامهدرنباشدروزنامهمزبورمحلدراگرومحلیاتیمالامورادارهحوزهراالنتشاریكث

بهابالغحكمدریآگهنیا.شودیمیآگهمركزراالنتشاریكثیهاروزنامهازیكیاییاتیمالامورادارهحوزهبهمحل

شد.خواهدمحسوبیمؤد

یقانونفیتكلومقررمهلتمراجعه،محلمربوط،مطالببرعالوهدیباشدهابالغیاتیمالاوراقمتندر-۱تبصره

باشد.شدهدرجیمود

یاتیمالاوراقنباشدمشخصقانوننیا۲12مادهطبقآنهاینشانكهمستغالتاتیمالانیمودمورددر-۲تبصره

شد.خواهدابالغاستمطالبهموردآناتیمالكهیمستغلمحلبهقانوننیا۲1۳مادهتبصرهدرمذكوربیبترت

دراستدهیگردمقررقانوننیادركهیموارددرجزابالغ،بهراجعیمدنیدادرسنامهنیآئمقررات-۲13ماده

شد.خواهداجرایاتیمالاوراقابالغمورد

اتیمالوصول-نهمفصل

یقطعبرگابالغخیتارازروزدهظرفراخودشدهیقطعاتیمالیمؤدگاههر-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲۱1ماده

یبدههیكلابالغخیتارازماهكیظرفكندیمابالغاوبهییاجرابرگموجببهیاتیمالامورادارهدیننماپرداخت

بدهد.یاتیمالامورادارهبهآنراپرداختبیترتایبپردازدراخود

شدهپرداختمبلغ،یاتیمالسال،یبدهیقطعصیتشخمداركات،یمالمبلغونوعدیبایاجرائبرگدر-۱تبصره

گردد.درجمتعلقمهیجرویقبل

یتلقیقطعاتیمالبعنوانیمیتسلترازنامهایاظهارنامهدرمذكوریمودقبولمورداتیمالازقسمتآن-۲تبصره

است.وصولقابلیاجرائاتیعملقیطرازوشودیم

رامطالبهمورداتیمالمقررموعددرییجراابرگابالغازپسیمؤدگاههر-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲۱۱ماده

میجراواصلازاعمیمؤدیبدهاندازهبهندهدیاتیمالامورادارهباراآنپرداختبیترتاینكندپرداختكالً

شد.خواهدفیتوقیمؤدمطالباتوقولمنریغایمنقولاموالازیبدهدرصددهاضافهبهمتعلق

.باشدیمیاتیمالامورادارهاتیاجرائعهدهبهآنیاجرادستوروفیتوقدستورصدور

است:ممنوعریزاموالفیتوق-۲۱۲ماده

.فهیوظویبازنشستگحقوقچهارمسهورانیبگحقوقحقوقسومدو-۱

آذوقهنیهمچنواستالزماوتكفلتحتافرادویمودیضرورحوائجرفعیبراكهیلوازمواءیاشولباس-۲

.یمودالنفقهواجباشخاصنفقهوموجود
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است.الزمیمودشتیمعحداقلنیتأمیبراكهكسبلیوساویصنعتویكشاورزآالتوابزار-۳

متعارف.قدربهسكونتمحل-۴

قابلوبودهیمودیاتیمالیبدهزانیمبرزائدشودیمگرفتهنظردرفیتوقیبراكهیمالارزشگاههر-۱تبصره

یگریدبالمعارضاموالیمودنكهیامگرشودیممستردمازادوشدخواهدفروختهوفیتوقمالتمامنباشدكیتفك

.دینمایمعرففوقزانیممعادل

موردعادتاًآنچهتیالباثاثازندینمایمیزندگخانهكیدركهباشدنیزوجازیكییمودگاههر-۲تبصره

شود.معلومفوقبیترتخالفآنكهمگرشودیمشناختهشوهربهمتعلقهیبقوزنبهمتعلقاستزناناستفاده

واحدیلیتعطموجبدینباییاجرااتیعملمدتدریصنعتویكشاورزازاعمیدیتولیواحدهافیتوق-۳تبصره

گردد.یدیتول

خواهدعملبهیاتیمالامورادارهابیارزلهیوسبهفیتوقمورداموالیابیارز-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲۱۳ماده

یدادگستریرسمكارشناساندستمزدبهمربوطمقرراتطبقیابیارزالزحمهحقعیتودباتواندیمیمؤدیولآمد

د.یآعملبهیرسمابیارزلهیوساموالیابیارزكهكندتقاضا

فیتوقمورداموالفروشودهیمزاوحراجیآگهبهمربوطالزماقداماتهیكل-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲۱۴ماده

درمنقولریغاموالفروشمورددرباشدیمیاتیمالامورادارهاتیاجرائمسئولعهدهبهمنقولریغومنقولازاعم

ادارهاتیاجرائمسئولنشودحاضرسندیامضایبرامالكدار،یخرنییتعومقررفاتیتشرانجامازپسكهیصورت

ثبتادارهوكردخواهدداریخرنامبهملكانتقالیتقاضامحلثبتادارهازمربوطمداركاستنادبهیاتیمالامور

است.آنیاجرابهمكلفامالكواسناد

كه)یآگهنوبتدوازپسكهیصورتدرشدهفیتوقمنقولریغاموالمورددر-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲۱۵ماده

تواندیمكشوریاتیمالامورسازمانونشوددایپآنیبرایداریخر(شودیمیآگهمتیقحداقلبدونآندومنوبت

ف،یتوقموردمالازمتعلقهنهیهزعالوهبهیمؤدیبدهكلمعادلیدادگستریرسمكارشناسیابیارزمطابق

.دینمامنظوریمؤدیبدهحساببهآنرایبهاوتملك

كشوریاتیمالامورسازماننامبهمذكورمالانتقالازقبلیمؤدكهیصورتدر-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۱تبصره

دهاضافهبهیمؤدیبدهافتیدرباكشوریاتیمالامورسازمانباشدخودیبدهپرداختبهحاضر،یگریدایو

.دینمایمفیتوقرفعمزبورملكازمتعلقهیهانهیهزویبدهدرصد

یآمادگاگرباشددرآمدهكشوریاتیمالامورسازمانتملكبهمالكهیصورتدر-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲تبصره

است.یمؤدباتیاولویمساوطیشرادردینمادرخواستیمؤدوباشدداشتهفروشجهت

یقیحقازاعماشخاص،ازدولتمطالباتبهراجعیاجرائاقداماتزایناشاتیشكابهیدگیرسمرجع-۲۱1ماده

بهبود.خواهدیاتیمالاختالفحلأتیهباشدیموصولومطالبهقابلاتهایمالیاجرائمقرراتطبقكهیحقوقای

است.االجراءالزمیقطعصادرهیرأشد.خواهددرصایرأویدگیرسنوبتازخارجوتیفوربهمزبوراتیشكا

ت،یقطعازقبلاتیمالوصولكهباشدنیاازیحاكتیشكاكهیصورتدرمیمستقیاتهایمالمورددر-۱تبصره

بطالنبهیرأصدورضمندانستواردراتیشكایاتیمالاختالفحلأتیهگاههراستشدهگذاردهاجرابموقع

www.ipwna.ir



 متن منقح قانون مالیاتهای مستقیم     )تهیه و ویرایش : کانال دانستنیهای مالیاتی وکال- وکیل محسن بزرگی(     
@maliat_vokala 

صادریرأویدگیرسیموداتیمالمشمولدرآمدبهنسبتایصادرالزماقدامویدگیرسقرارموردحسبهیاجرائ

است.یقطعاختالفحلأتیهازصادرهیرأكرد.خواهد

ستینیقانوناتیمالمطالبهكهباشدجهتنیاازیاجرائتیشكاگاههرمیمستقریغیاتهایمالمورددر-۲تبصره

ویقطعبارهنیادرمزبورأتیهیرأوبودخواهدیاتیمالاختالفحلأتیهزینتیشكانیابهیدگیرسمرجع

است.االجراءالزم

ازآندستهزینورفتهنیبازقاچاقمالیبهاودولتداتیعاموضوعاموالقاچاقمیجراشاملتبصرهنیامفاد

بود.نخواهدشودفصلوحلدیباخاصمراجعدربخودمخصوصمقرراتطبقكهمیمستقریغیاتهایمال

میجراواتیمالبابتكهیوجوهازدرصدكیكهشودیمدادهاجازهیدارائویاقتصاداموروزارتبه-۲۱2ماده

منظورخزانهدرمخصوصحسابدر(یدولتیشركتهادرآمدبراتیمالیباستثنا)گرددیموصولقانوننیاموضوع

وصولامردركهیكسانوكاركنانقیتشوویحسابرسویاتیمالاموردركارمندانتیتربوآموزشمورددرونموده

پاداشبعنوانمادهنیااستنادبهیپرداختوجوه.دینماخرجدارندیمایوداشتهمبذولیمؤثرتیفعالاتیمال

است.یمستثنریمغامقرراتهیكلواتیمالشمولازیوصول

یوصولاتیمالعیتوزواتیمالوصولزانیمازیگزارشششماههردركهاستموظفیائدارویاقتصاداموروزارت

.دینمامیتقدیاسالمیشورامجلسیدارائویاقتصادونیسیكمبهرادرآمدمختلفسطوحوطبقاتنیب

یدادگسترویدارائویاقتصاداموریهاوزارتخانهتوسطاتیمالوصولقسمتبهمربوطننامهیآئ-۲۱3ماده

شد.خواهدگذاردهاجراءبموقعیدارائویاقتصاداموروزارتتوسطوبیتصو

یاتیمالمراجعوصیتشخسازمان-پنجمباب

آنهااراتیاختوفیوظاواتیمالصیتشخمراجع-اولفصل

نیاموضوعاتیمالوصولومطالبهات،یمالمشمولدرآمدصیتشخوییشناسا-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲۱3ماده

توسعهسومبرنامهقانون(۵3)الف(ماده)بندموجببهكهشودیممحولكشوریاتیمالامورسازمانبهقانون

ازاستفادهوفیتكالدادنانجامنحوه.استدهیگردجادیارانیایاسالمیجمهوریفرهنگویاجتماع،یاقتصاد

یاجراباتیترتنیهمچنویاتیمالامورادارهویاتیمالمامورانازكیهریهاتیصالحازیبرخوردارواراتیاخت

نیابیتصوازپسماهششمدتظرفحداكثركهبودخواهدیانامهنییآموجببهقانوننیادرمقرراحكام

.دیرسخواهدییداراویاقتصادامورریوزبیتصوبهكشور،یاتیمالامورسازمانشنهادیپبهقانون

اطالعاتیفناورازاستفادهویاتیمالجامعطرحیاجراباكشوریاتیمالامورسازمان(ـ۳۱/۴/۱۳3۴یالحاق)۱تبصره

نام،ثبتلیقبازیمواردشاملآنبامتناسبیاجرائیهاهیرووباتیترت(،زهی)مكانینیماشیروشهاوارتباطاتو

یاتیمالاوراقابالغان،یمؤداعتراضاتثبتات،یمالوصولومطالبه،یدگیرسات،یمالپرداختاظهارنامه،ارائهنحوه

مواعدشاملتبصرهنیاحكم.كندیماعالمونییتعرافوقمواردانجامیبراصالحیذیاتیمالاموراداراتنییتعو

.ستیناتیمالپرداختویاتیمالاوراقابالغاعتراضات،ثبتنامه،اظهارمیتسلمورددرمقرریقانون

ان،یمؤدیاتیمالامورانجامدرلیتسهمنظوربهاستمجازكشوریاتیامورمالسازمان(ـ۳۱/۴/۱۳3۴یالحاق)۲تبصره

وصولیاجرائاتیعملویاتیمالیدادرسات،یمالمأخذنییتعوصیتشخیاستثنابهخودیهاتیفعالازیقسمت

توسطكهاستیاجرائنامهنییآطبقفیتكالدادننجاماویواگذارنحوهكند.واگذاریردولتیغبخشبهرااتیمال
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۱/۱)قانوننیاشدناالجراءالزمخیتارازماهششمدتظرفوشودیمهیتهكشوریاتیمالامورسازمان

.رسدیمییداراویاقتصادامورریوزبیتصوبه(۱۳3۵/

تبصره،(۱1۳)ماده(۲)تبصره،(33)ماده،(31)ماده،(۵۳)ماده(3)تبصرهدر(ـ۳۱/۴/۱۳3۴یالحاق)۳تبصره

یهاعبارتنیگزیجاموردحسب»بعدماهانیپاتا»عبارت(۱۴۳)ماده(۲)تبصرهو(۱۲1)ماده،(۱13)ماده(۵)

.شودیم»روزیسظرفیمنته»و»روزیسظرف»،»روزدهظرف»

:شودیمانجامقانوننیادرریزیعبارتاصالحات-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲۲1ماده

.گرددیم»ییداراویاقتصاداموروزارت»عبارتنیگزیجا»كشوریاتیمالامورسازمان»عبارتلیذمواددر-۱

تبصرهو(۱۵3)،(۱۵3)موادآن،لیذ(۲)تبصرهو(۱۵۴)و(۱۱۴)،(31)،(۵2)،(۴۱)،(۴1)،(۳3)،(۲3)،(۲1)مواد

مادهلیذ(۲)تبصره،(۱3۱)مادهو(۱31)مادهتبصره،(۱21)،(۱13)،(۱11)،(۱1۴،)(۱1۳)،(۱11)موادآن،لیذ

(.۲۳1)مادهتبصرهوآنلیذ(۲)و(۱)یهاتبصرهو(۲۱۵)ماده،(۲1۳)

،»صیتشخمأموران»،»صیتشخمأمور»یهاعبارتوهاواژهنیگزیجا»یاتیمالاموراداره»عبارتریزموارددر-۲

و»یزیممدفتر»،»یاتیمالحوزهیزیممدفتر»،»یاتیمالحوزه»،»حوزه»،»یاتیمالزیسرمم»،»یاتیمالزیمم»

:شودیم»ییداراویاقتصاداموراداره»

و(2۲)موادآنلیذتبصرهو(۳3)ماده،(۳3)ماده(۳)و(۲)یهاتبصرهو(۳۵)،(۳۴)،(۳۱)،(۲3)،(۲2)،(۲1)مواد

و(۱۲1)،(۱۱2)،(۱۱۴)،(۱۱۳)مواد،(۱13)ماده(۵)تبصره،(۱1۲)و(33)،(32)آن(۲)و(۱)یهاتبصره،(31)

تبصرهو(۱31)و(۱3۵)،(۱3۴)،(۱3۳)،(۱23)،(۱21)،(۱1۴)،(۱1۲)،(۱1۱)،(۱۵1)موادآن،(۲)تبصرهو(۱۵۴)

موادآن،لیذتبصرهو(۲۳1)و(۲۲3)،(۲۲2)،(۲۱۴)،(۲۱۳)،(۲۱۱)،(۲۱1)،(۲13)،(۱33)مواد،آنلیذ

.(۲۴3)و(۲۳۳)،(۲۳۲)

۲2/۱۱/۱۳31ممصوبیمستقیهااتیمالقانونازیمواداصالحقانون3۴مادهموجببه-۲۲۵یال۲۲۱مواد

.استشدهحذف

میتسلبهمكلفكهیانیمؤدطرفازمقررموعددراظهارنامهمیتسلعدم-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲۲1ماده

دركهآنهاانیزوسودوحسابوترازنامهبهیدگیرسعدمموجبهستندانیزوسودحسابوترازنامهواظهارنامه

درآمدصورتنیاریغدربود.نخواهدقانوننیا۱۵1مادهدرمذكورمهلتدراستشدهمیتسلیقانونمقررموعد

بود.خواهدیقطعیمیتسلانیزوسودحسابایترازنامهدرمذكور

حسابایترازنامهایاظهارنامهدرانحاءازینحوبهكهیصورتدرشودیمدادهاجازهیاتیمالانیمؤدبه-تبصره

مهلتانقضاءخیتارازاهمكیظرفالزممداركارائهباباشد،شدهیاشتباهمحاسبهنظرازیمیتسلانیزوسود

موردحسبرایاصالحانیزوسودحسابایترازنامهاینامهاظهارواقداماشتباهرفعبهنسبتاظهارنامهمیتسل

.باشدیماولاظهارنامهمیتسلخیتاریمؤداظهارنامهمیتسلخیتارحالهردرو.دینمامیتسل

موردحسبیمؤدانیزوسودوحسابوترازنامهواظهارنامهكهیموارددر-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲۲2ماده

ییهاتیفعالیمؤدشودثابتچنانچهص،یتشخبرگصدوروالرأسیعلصیتشخازپسنیهمچنوشودیمقبول

مطلعآنازصیتشخبرگصدورموقعردیاتیمالامورادارهایواستنمودهكتمانآنرادرآمدكهاستداشته
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درمقررمهلتتیرعاباآنالتفاوتمابهونییتعمذكوریهاتیفعالازیناشدرآمدمحاسبهبادیبااتیمالاندهنبود

شود.مطالبهقانوننیا۱۵2ماده

یدمؤاساساًایونشودواقعقبولموردیمودانیزوسودحسابوترازنامهایاظهارنامهكهیموارددر-۲۲3ماده

مطالبهوصیتشخقانوننیامقرراتطبقیموداتیمالباشد،نكردهمیتسلیقانونمقررموعددررامزبوراوراق

شد.خواهد

گونههرصیتشخایاظهارنامهبهیدگیرسیبراتوانندیمیاتیمالاموراداره-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲۲3ماده

میتسلوارائهبهمكلفاتیمالیمؤدوندینمایدگیرسومراجعهمربوطمداركواسنادودفاترهیكلبهیمؤددرآمد

یقطعصیتشخازقبلآنكهمگربودنخواهداستنادقابلسالآنیاتیمالاموردراونفعبهبعداًوگرنهباشدیمآنها

است.نبودهسریمیمؤداریاختحدودازخارجیعللبهیقبلمراحلدرآنهاارائهكهشودمعلومدرآمد

مداركواسنادبهیمؤدیواقعدرآمدصیتشخیبرااختالفحلمراجعكهبودنخواهدآنازمانعمادهنیاحكم

.ندینمااستنادیمؤدطرفازشدهارائه

بهثالثاشخاصنزددرآمدلیتحصازیحاكاسنادومدارككهیموارددر-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲۳1ماده

امورادارهمطالبهومراجعهبامكلفندثالثاشخاصباشدموجودقانوننیا۲۳۱مادهدرمذكوراشخاصاستثناء

رااومشخصاتاییمؤددرآمدبهمربوططالعاتاگونههرومربوطاسنادرونوشتایاصلنیهمچنودفاتر،یاتیمال

دولتبهواردهانیزجبرانبهشوددولتمتوجهیانیزآنهااستنكافنیااثردركهیصورتدروگرنهدهندارائه

باكهاستییقضاصالحمراجعدولتبهواردهانیزنییتعوثالثاشخاصاستنكافثبوتمرجعشد.خواهندمحكوم

نمود.خواهندیدگیرسموضوعبهنوبتازخارجویاتیمالیانتظامیستانداداعالم

امورادارهدرخواستموردمداركواسنادارائهدرثالثاشخاصاستنكافموارددر-(۲2/۱۱/۱۳31ی)اصالحتبصره

واسنادارائهبهمكلفكشوركلیدادستانقیطرازراثالثاشخاصتواندیمكشوریاتیمالامورسازمان،یاتیمال

بود.نخواهدیاتیمالامورادارهتقداماامانعموضوعییقضابیتعق.دیبنمامذكورمدارك

،یدولتمؤسساتها،وزارتخانهازكتباًیاتیمالاموراداراتكهیموارددر-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲۳۱ماده

واطالعاتیدولتریغیعمومینهادهاومؤسساتریساوهایشهردارویاسالمانقالبینهادهاویدولتیهاشركت

اسنادشدهیگواهرونوشتمكلفندمذكورمراجعبخواهندیمؤددرآمدومعامالتوتیفعالنهیزمدرراالزماسناد

مملكتمصالحمخالفراآنابرازامرمسئولكهنیامگربگذارندآناناریاختدرراالزماطالعاتگونههرومربوط

یارخوددآنابرازازییداراویاقتصادامورریوزدییتأومسئولریوزموافقتباصورتنیادركهدینمااعالم

خارجییقضاصالحهمراجعدریاتیمالیانتظامیدادستاناعالمباامرمسئولتخلفبهصورتنیاریغدروشودیم

مقاماتنزدكهیاطالعاتواسنادمورددریولشد.خواهدمحكوممناسبمجازاتبهموردحسبویدگیرسنوبتاز

خواهدكشوركلدادستانموافقتبهمنوطآنارائهبدانند،مصلحتمخالفراآنارائهمزبورمقاماتواستییقضا

بود.

اسنادكشوریاتیمالامورسازمان،یربانكیغیاعتباریهامؤسسهوهابانكمورددر-(۲2/۱۱/۱۳31ی)اصالحتبصره

یهامؤسسهوهابانكوكردخواهدمطالبهییداراویاقتصادامورریوزقیطرازرایمؤددرآمدبهمربوطاطالعاتو

.ندینمااقدامییداراویصاداقتامورریوزنظرحسبموظفندیبانكریغیاعتبار
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بهیدگیرسضمنكهرایاطالعاتدیبایاتیمالمراجعریساویاتیمالاموراداره-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲۳۲ماده

مراجعنزداتیمالودرآمدصیتشخامردرجزآنیافشاازویتلقمحرمانهآورند،یمدستبهیمؤدیاتیمالامور

شد.خواهدرفتارآنهابایاسالممجازاتقانونقطبافشاءصورتدروندینمایخوددارازینحددرربطیذ

حذف۳۱/۴/۱۳3۴مصوبمیمستقیهااتمالیقانوناصالحقانونموجببه–(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲۳۳ماده

.استشده

.استشدهحذف۲2/۱۱/۱۳31یاصالحقانونموجببه–۲۳۴ماده

خودیقطعیاتیمالیبدهكهیانیمؤدبهنسبتاستمكلفیاتیمالاموراداره-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲۳۵ماده

یمؤدبهوهیتهیاتیمالحسابمفاصایمؤدیتقاضاوصولخیتارازروزپنجظرفحداكثراندنمودهپرداخترا

كند.میتسل

.استشدهحذف۲2/۱۱/۱۳31اصالحیقانونموجببه–تبصره

یدگیرسبیترت-دومفصل

.ستشدهحذف۲2/۱۱/۱۳31یاصالحقانونموجببه–۲۳1ماده

میتنظینحوبهویكافاطالعاتولیدالبهیمتكوحیصحمأخذاساسبردیبااتیمالصیتشخبرگ-۲۳2ماده

باشد.روشنیمودیبراودیقآندرحیصربطورآنازحاصلیدرآمدهاومربوطیتهایفعالهیكلكهگردد

وندینمادیقخوانابطورصیتشخگبردرراخودسمتوكاملنامدیبااتیمالصیتشخبرگكنندگانامضاء

صیتشخۀنحوازیموداستعالمصورتدروبود.خواهندجهتهرازخودهینظروصیتشخبرگمندرجاتمسوول

گونههروندینمااعالمیمودبهاستگرفتهقرارصیتشخبرگصدوریمبناكهرایگزارشاتیجزئمكلفنداتیمال

بدهند.اوبهاهدبخوخصوصنیادررایحیتوض

چنانچهشود،یمابالغیمؤدبهوصادراتیمالصیشختبرگكهیموارددر-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲۳3ماده

بهخوداریاالختتاملیوكلهیوسبهایشخصاًابالغخیتارازروزیسظرفتواندیمباشدمعترضآنبهنسبتیمؤد

موظفمربوطمسؤول.دینمامجددیدگیرسیتقاضاكتباًركمداواسنادولیدالارائهباومراجعهیاتیمالاموراداره

بهنباشدمراجعهخیتارازروزیسازشیبكهیمهلتظرفومربوطدفتردریمؤددرخواستثبتازپساست

یكافصیتشخبرگمندرجاتردیبراراشدهابرازمداركواسنادولیدالكهیصورتدرویدگیرسموضوع

رایابرازمداركواسنادلیدالكهیصورتدرودینماامضاءودرجصیتشخبرگظهررامراتبوردآنرادانست،

بهومنعكسصیتشخبرگظهرمراتبرد،یگقراریمؤدقبولمورداونظرودهدصیتشخدرآمدلیتعددرمؤثر

صیتشخبرگردیبرارایدمؤیابرازمداركواسنادولیدالگاههرودیرسخواهدیمؤدومربوطمسئولامضاء

یبراراامرپروندهومنعكسصیتشخبرگظهردرمستدالًرامراتبدیباندهدصیتشخمؤثردرآمدلیتعدای

.دینماارجاعاختالفحلأتیهبهیدگیرس

استشدهحذف۲2/۱۱/۱۳31یاصالحقانونموجببه–۱تبصره

است.شدهحذف۲2/۱۱/۱۳31یاصالحقانونموجببه-(2/۲/۱۳2۱یالحاق)۲تبصره

یقبولاتیمالصیتشخبرگابالغخیتارازروزیسظرفیمؤدكهیصورتدر-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲۳3ماده

آنپرداختبیترتایپرداختصیتشخبرگمأخذبهرامطالبهمورداتیمالایكنداعالمكتباًآنبهنسبتراخود

www.ipwna.ir



 متن منقح قانون مالیاتهای مستقیم     )تهیه و ویرایش : کانال دانستنیهای مالیاتی وکال- وکیل محسن بزرگی(     
@maliat_vokala 

ازامرپروندهدینمارفعقانوننیا۲۳3مادهشرحبهرایاتیمالامورادارهوخودنیبموجوداختالفایبدهدرا

اعتراضكتباًروزیسظرفیمؤدكهیموارددروگرددیمیتلقمختومهاتیمالمشمولدرآمدزانیملحاظ

برگدرشدهنییتعدرآمدنكندمراجعهمربوطیاتیمالامورادارهبهمذكورمادهدرمقررمهلتدرایودیننما

است.یقطعاتیمالصیتشخ

وباشدشدهابالغقانوننیا۲13مادهو۲1۳مادهتبصرهمقرراتطبقاتیمالصیتشخبرگكهیموارددر-تبصره

درشودیمشناختهاتیمالصیتشخبرگبهمعترضحكمدرباشدنكردهاقداممادهنیامقرراتبشرحیمود

كنداعتراضصیتشخبرگبهكتباًالغابخیتارازروزیسمهلتظرفیمودكهیموارددرنیهمچنونصورتیا

.گرددیمارجاعیاتیمالاختالفحلأتیهبهیدگیرسیبراامرپرونده

یاتیمالامورادارهندهینمایاتیمالاختالفحلأتیهدرپرونده،طرحموقعدر-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲۴1ماده

حاتیتوضوكنداقامهیكافلیدالصیتشخبرگمندرجاتهیتوجیبراوكندشركتأتیهمقررجلساتدردیبا

بدهد.راالزم

است.شدهحذف۲2/۱۱/۱۳31یاصالحقانونموجببه-تبصره

.استشدهحذف۲2/۱۱/۱۳31یاصالحقانونموجببه-۲۴۱ماده

محاسبه،دراشتباهعلتبهكهموردهردراستموظفیاتیمالاموراداره-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲۴۲ماده

باشد،یماستردادقابلقانوننیامقرراتطبقیاتیمالكهیموارددرنیهمچنواستشدهافتیدریاضافاتیمال

كند.پرداختیمؤدبهماهكیظرفیجاریوصولمحلازرااستردادقابلوجه

مشمولعنوانهربهقانوننیاموضوعاتیمالبابتانیمؤدازیافتیدرفهاضامبالغ-(۲2/۱۱/۱۳31ی)الحاقتبصره

یهایوصولمحلازوباشدیماستردادزمانتاافتیدرخیتارازماهدر%(۵/۱)درصدمینوكینرخبهیخسارت

دریپرداختیهاالحسابیعلویفیتكلیهااتیمالبهنسبتتبصرهنیاحكمشد.خواهدپرداختیمؤدبهیجار

خیتارازنشودمستردیمؤددرخواستخیتارازماهسهظرفكهیصورتدرباشدمتعلقاتیمالبراضافهكهیصورت

بود.خواهدیجارمزبورمدتانقضاء

ادارهوباشدآمدهعملبهیمؤدطرفازاسترداددرخواستكهیصورتدر-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲۴۳ماده

اختالفحلأتیهازشدهادیادارهنظراعالمخیتارازروزیسظرفتواندیمیمؤدنداندواردراآنیاتیمالامور

واستنظردیتجدقابلریغویقطعموردنیادریاتیمالاختالفحلأتیهیرأكندیدگیرسدرخواستیاتیمال

آنیاجرابهملزمقانوننیا۲۴۲مادهریاخجزءطبقمربوطادارهیاضافاتیمالاستردادبهیرأصدورصورتدر

بود.خواهد

یاتیمالاختالفحلمرجع-سومفصل

مقرراتضمنكهیموارددرجزیاتیمالیهااختالفهیكلبهیدگیرسمرجع-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲۴۴ماده

نفرسهازیاتیمالاختالفحلأتیههراست.یاتیمالاختالفحلأتیهشده،ینیبشیپیگریدمرجعقانوننیا

شد:خواهدلیتشكریزشرحبه

كشور.یاتیمالامورسازمانندهینمانفركی-۱
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مراكزایشهرستانهادریطیشراواجدبازنشستهیقاضكهیصورتدربازنشسته.ایشاغلازاعمیقاضنفركی-۲

راشاغلیقاضنفركیهیقضائقوهسیرئكشور،یاتیمالامورسازماندرخواستبهبناباشدنداشتهوجوداستانها

نمود.خواهدیمعرفأتیهتیعضویبرا

حسابدارانجامعهایتعاوناتاقایایراناسالمیجمهوریمعادنوعیصناویبازرگاناتاقازندهینمانفركی-۳

برگكهیصورتدریمؤدانتخاببهشهریاسالمیشورااییصنفیهاتشكلاییاحرفهمجامعایایرانیرسم

یمؤدیقانونلتمهدرصیتشخبرگبهاعتراضمیتسلباهمزمانایوباشدشدهیقانونابالغاتیمالصیتشخ

یدگیرسمورداتیمالموضوعاییمؤدتیفعالنوعبهباتوجهكشوریاتیمالامورسازماندیننمااعالمراخودانتخاب

كرد.خواهدانتخابرانفركیمزبورندگانینمانیباز

یرأواستیرسمنفرسهحضوربایاتیمالاختالفحلیهاأتیهجلسات-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۱تبصره

گردد.دیقیرأمتندردیباتیاقلنظریولاست،االجراالزمویقطعآراءتیاكثربامزبوریهاأتیه

هاأتیهجلساتلیتشكتیمسؤولویاتیمالاختالفحلیهاأتیهاموراداره-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲تبصره

بناكهیانامهنییآبراساساختالفحلیهاأتیهاعضاءالزحمهحقوباشدیمكشوریاتیمالامورسازمانعهدهبه

بهكهیاعتبارمحلازدیرسخواهدییداراویاقتصادراموریوزبیتصوبهكشوریاتیمالامورسازمانشنهادیپبه

بود.خواهدپرداختقابلشودیمینیبشیپمذكورسازمانبودجهدرمنظورنیهم

سازمانكارمنداننیبازأتیهعضوكشوریاتیمالامورسازمانندگانینما-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲۴۵ماده

امردروداشتهاشتغالیاتیمالاموردرراآنسالششالاقلوبودهخدمتسابقهسالدهحداقلیداراكهمذكور

شد.خواهندانتخابباشندمطلعوریبصیاتیمال

است.شدهحذف۲2/۱۱/۱۳31یاصالحقانونموجببه-تبصره

حضورجهتپرونده،هرردمودریاتیمالاختالفحلأتیهیدگیرسوقت-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲۴1ماده

لیتشكروزوابالغخیتارفاصلهگردد.ابالغآنهابهدیبایاتیمالامورادارهندهینمااعزامزینویمؤدندهینمااییمؤد

مربوط.واحدموافقتویمؤدتدرخواسبهمگرباشدروزدهازكمتردینباأتیهجلسه

ازمانعمربوطیاتیمالامورادارهندهینمازینویمؤدندهینمااییمؤدحضورعدم-(۲2/۱۱/۱۳31ی)الحاقتبصره

بود.نخواهدیرأصدوروأتیهیدگیرس

كهنیمگرااست.االجراءالزمویقطعیبدویاتیمالاختالفحلیهاأتیهآراء-(۲1/۲/۱۳33یالحاق)۲۴2ماده

مأمورانطرفاز،یمؤدبهآنیهاتبصرهوقانوننیا(۲1۳ماده)براساسیرأابالغخیتارازروزستیبمدتظرف

حلأتیهبهیدگیرسجهتپروندهصورتنیادركهردیگقراریكتباعتراضموردانیمؤدایمربوطیاتیمال

یماالجراءالزمویقطعنظردیتجدیاتیمالاختالفحلأتیهیرأشد.خواهداحالهنظردیتجدیاتیمالاختالف

باشد.

مازادبهنسبتوپرداختراقبولمورداتیمالمقداراستمكلفیاتیمالیمؤد-(۲1/۲/۱۳33یالحاق)۱تبصره

كند.میتسلمقررمدتدرراخوداعتراضبرآن

موضوعبهنسبتقبالًدینبایاتیمالاختالفحلیهاأتیهعضوندگانینما-(۲1/۲/۱۳33یالحاق)۲تبصره

باشند.دادهیرأایداشتهنظراظهارمطروحه
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اعتراضموردنیطرفازیكییسوازیبدوأتیهصادرهیرأكهیصورتدر-(۲1/۲/۱۳33یالحاق)۳تبصره

شد.خواهدصادریرأویدگیرسطرفآنیادعابهفقطدنظریتجدمرحلهدرباشدقرارگرفتهیخواهدنظریتجد

حلأتیهیرأكهیموارداستثناءبهیاتیمالاختالفحلیهاأتیهیقطعآراء-(۲1/۲/۱۳33یالحاق)۴تبصره

نیا(۲۵۱)مادهمقرراتبرابرابدییمتیقطعمربوطیاتیمالمأموراییمؤداعتراضعدمبایبدویاتیمالاختالف

.ودبخواهدیاتیمالیعالیشورادریدگیرسوتیشكاقابلقانون

أتیهآراءازیاتیمالانیمؤدیكتبتیشكادارداجازهكشوریاتیمالامورسازمان-(۲1/۲/۱۳33یالحاق)۵تبصره

میتسلربطیذیاتیمالمرجعبهیقانونمهلتدركهمادهنیابیتصوخیتارتاصادرهیاتیمالاختالفحلیها

احالهیمقتضیرأصدورویدگیرسمنظوربهظرندیتجدیاتیمالاختالفحلیهاأتیهبهباركیرااستشده

.دینما

حلأتیهطرفازیبدویهاأتیهآراءازیاتیمالانیمؤدتیشكاكهیموارددر-(۲1/۲/۱۳33یالحاق)1تبصره

یعالیشوراشعبطرفازدنظریتجدیهاأتیهآراءازتیشكانیهمچنوشودردنظردیتجدیاتیمالاختالف

اتیمالوتیشكاموردیرأموضوعاتیمالتفاوت%(۱درصد)كیمعادلمرحلههریبراشود،اعالممردودیاتیمال

خواهدبود.آنپرداختبهمكلفیمؤدكهردیگیمتعلقیدگیرسنهیهز،یمیتسلاظهارنامهدریمؤدیابراز

بودهیموداعتراضبهنسبتمدللوموجهنظراظهارمتضمنیستیبایاتیمالاختالفحلأتیهیرأ-۲۴3ماده

شود.دیقیرأمتندرأتیهتوسطآنلیدالوجهاتات،یمالمشمولدرآمدلیتعدبهمیتصماتخاذصورتدرو

متندررااتیمالمحاسباتموردمأخذمكلفندیاتیمالاختالفحلیهاأتیه-(۲2/۱۱/۱۳31ی)اصالح3۲۴ماده

موضوعبهمربوط،یاتیمالامورادارهاییمؤددرخواستباباشندكردهیاشتباهمحاسبهدركهیصورتدرودیقیرأ

كنند.اصالحرایرأویدگیرس

نیاایوردرااتیمالصیتشخبرگیاتیمالاختالفحلأتیهكهیموارددر-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲۵1ماده

صیتشخبرگرونوشتانضمامبهراخودیرأازیانسخهاستمكلفدینمالیتعدرایاتیمالامورادارهصیتشخكه

متخلفبیتعقبهنسبتتخلفاحرازصورتدراتكندارسالیاتیمالیانتظامدادستاننزدیدگیرسجهتاتیمال

.دینمااقدام

یقطعیرأابالغخیتارازماهكیظرفتوانندیمیاتیمالامورادارهاییمؤد-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲۵۱ماده

بهیكافلیدالاعالمبا،یدگیرسنقصایموضوعهمقرراتونیقوانتیرعاعدماستنادبه،یاتیمالاختالفحلأتیه

كنند.درخواسترایدگیرسدیتجدویرأنقضوتیشكایاتیمالیعالیشورا

وقانوننیاموضوعیقطعیهااتیمالمورددر-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالحو2/۲/۱۳2۱یمكرر)الحاق۲۵۱ماده

بهمستنداًاتیمالبودنعادالنهریغیادعابهونباشدطرحقابلیگریدمرجعدركهمیرمستقیغیهااتیمال

تواندیمییداراویاقتصادامورریوزشودیدگیرسدیتجدیتقاضاوتیشكایمؤدطرفازیكافدالئلومدارك

.دینماارجاعیدگیرسجهتخودانتخاببهنفرسهازمركبیأتیهبهراامرپرونده

خیتارتا۱۳13سنواتعملكردبهنسبتمادهنیاحكم.باشدیماالجراالزمویقطعآراتیاكثربهأتیهیرأ

بودخواهدیجارزینهیاصالحنیابیتصو

شد.حذف۲2/۱۱/۱۳31یحاصالقانونموجببه-(2/۲/۱۳2۱ی)الحاقتبصره

www.ipwna.ir



 متن منقح قانون مالیاتهای مستقیم     )تهیه و ویرایش : کانال دانستنیهای مالیاتی وکال- وکیل محسن بزرگی(     
@maliat_vokala 

آناراتیاختوفیوظاویاتیمالیعالیشورا-چهارمفصل

اشخاصنیبازكهعضونفرپنجوستیبازاستمركبیاتیمالیعالیشورا-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲۵۲ماده

مدركحداقلیداراكهیحسابرسویحسابدار،یمال،یاقتصاد،یحقوقاموردرمجربومطلعنظر،صاحب

حكموكشوریاتیمالامورسازمانلكسیرئشنهادیپبهباشندیممذكوریهارشتهدرمعادلاییكارشناسیلیتحص

.شوندیممنصوبییداراویاقتصادامورریوز

اموروزارتكاركنانازدیبایاتیمالیعالیشورااعضاءازنفرپانزدهحداقل-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۱تبصره

باشندیاتیمالمشاغلدركارسابقهسالششحداقلیداراكهآنتابعهیواحدهاوسازمانهاایوییداراویاقتصاد

شوند.انتخاب

واستیرسماعضاءدوسومحداقلحضوربایاتیمالیعالیشوراجلسات-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲تبصره

بود.خواهدمعتبرنیحاضركیعالوهبهنصفلحداقیرأباآنماتیتصم

درواستانتصابخیتارازسالسهیاتیمالیعالیشورایاعضاتیعضودوره-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲۵۳ماده

مادهموضوعیاداریاختصاصدادگاهیقطعحكمموجببهایخودشانیتقاضابهمگرستندینرییتغقابلمدتنیا

قانون.نیا۲12

كهشورااعضاءنیبازیاتیمالیعالیشوراسییراست.بالمانعمذكورسالسهیانقضاازپساعضاءمجددانتصاب

امورریوزحكموكشوریاتیمالامورسازمانكلسیرئشنهادیپبهباشد،ییداراویاقتصاداموروزارتكارمند

.شودیممنصوبییداراویاقتصاد

شعباعضاءوسیبود.رئخواهدعضونفرسهازمركبشعبههروشعبههشتیدارایاتیمالیعالیشورا-۲۵۴ماده

.شودیممنصوبیاتیمالیعالیشوراسیرئطرفاز

است:ریزشرحبهیاتیمالیعالیشورااراتیاختوفیوظا-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲۵۵ماده

ییداراویاقتصادامورریوزطرفازكهیموارددرقانوننیایاجرابهمربوطیهابخشنامهوهانامهنیآئهیته-۱

یضرورراآنهیتهیاتیمالیعالیشوراكهیموارددرایوگرددیمارجاعكشوریاتیمالامورسازمانكلسیرئای

كند.شنهادیپكشوریاتیالمامورسازمانكلسیرئبههیتهازپسداندیم

نیهمچنویاتیمالمقرراتونیقوانیاجراوهیشمورددرنظراعالموشنهادیپمنظوربهمطالعهویبررس-۲

سیرئایییداراویاقتصادامورریوزبهآنهاازیبعضحذفایویاتیمالمقرراتونیقوانرییتغواصالحشنهادیپ

كشور.یاتیمالامورسازمانكل

یاتیمالامورسازمانكلسیرئایییداراویاقتصادامورریوزكهیاتیمالمسائلوموضوعاتمورددرنظراظهار-۳

نظربندنیاموضوعموارددرد،ینمایمارجاعیاتیمالیعالیشورابهنظراظهارومشورتیبرااقتضاءحسبكشور

یاتیمالامورسازمانكلسیرئایییداراویاقتصادامورریوزذیتنفازپسیاتیمالیعالیشورایاعضاتیاكثر

است.االتباعالزمیاتیمالمراجعومأمورانهیكلیبرامورد،حسبكشور،



ایموضوعهمقرراتونیقوانتیرعاعدملحاظازكهیاتیمالاختالفحلیهاأتیهیقطعآراءبهیدگیرس-۴

باشد.شدهواقعیاتیمالامورادارهاییمؤدتیشكاموردیدگیرسنقض
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یرأازمقررموعددریتیشكایاتیمالامورادارهاییمؤدطرفازگاههر-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲۵1ماده

حاًیتلوایصراحتاًمداركواسنادارائهایولیدالاقامهباآنضمنكهشودواصلیاتیمالاختالفحلأتیهیقطع

راتیشكایاتیمالیعالیشوراسییرباشدشدهیدگیرسنقضیادعاایموضوعهمقرراتونیقواننقضیادعا

نمود.خواهدارجاعمربوطشعبازیكیبهیدگیرسجهت

یقانونیهایدگیرسبودنكاملوفاتیتشرتیرعالحاظازصرفاًامرتیماهبهورودبدوناستموظفمزبورشعبه

یرأیقانونلیدالواسبابوجهاتبهمستنداًویدگیرسموضوعبهموضوعهمقرراتونیقوانباموردمطابقتو

تیاكثرباشعبهیرأد،ینماصادرمزبورتیشكاردایویاتیمالاختالفحلیهاأتیهآراءنقضبریمقتض

گردد.دیقیرأمتندردیباتیاقلنظرواستاعتبارمناط

امرپروندهگرددیمنقضشعبهطرفازتیشكاموردیرأكهیموارددر-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲۵2ماده

أتیهكیمحلآندركهیصورتدروشدخواهدارجاعگریدیاتیمالاختالفحلأتیهبهمجددیدگیرسجهت

ارجاعباشدستاناكیمحدودهدرمزبورمحلباكهیشهرنیتركینزدیاتیمالاختالفحلأتیهبهنباشدشتریب

یشوراشعبهنظرتیرعاباوبابنیاسومفصلطبقبریاتیمالاختالفموضوعبهاًدمجدمزبورمرجع.شودیم

االجراست.الزمویقطعشودیمصادربیترتنیبدكهییرأ.دهدیمیمقتضیرأویدگیرسیاتیمالیعال

گرددیمنقضیادارعدالتوانیدتوسطیاتیمالاختالفحلیهاأتیهازصادرهآراءكهیموارددرمادهنیاحكم

بود.خواهدیجارزین

ازنسخهكیاستموظفیاتیمالیعالیشوراشودیمنقضیاتیمالاختالفحلیأتهایهیرأكهیموارددر-تبصره

بیتعقبهاقدامتخلفاحرازصورتدرتاداردارسالیاتیمالیانتظامدادستاننزدیدگیرسیبراراأتیهیرأ

.دینما

مشابهمواردبهنسبتیاتیمالیعالیشوراشعبدرهرگاه-(۳۱/۴/۱۳3۴و۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲۵3ماده

كشوریاتیمالامورسازمانكلسیرئایییداراویاقتصادامورریوزارجاعحسبباشدشدهاتخاذمختلفیهاهیرو

ابیغدروشعبیرؤساوشوراسیرئحضورابیاتیمالیعالیشورایعموماتیهیاتیمالیعالیشوراسیرئای

یبررسرااختالفموردموضوعوشدخواهدلیتشكشوراسیرئانتخاببهشوراآنیاعضاازنفركیشعبهسیرئ

یآراسومدوباكهیعموماتیهیرأصورتنیادردینمایمیرأصدوربهاقدامونظراتخاذآنبهنسبتوكرده

موارددریاتیمالمأمورانویاتیمالاختالفحلیأتهایهویاتیمالیعالیشوراشعبیبراستایقطعاعضاتمام

است.االتباعالزممشابه



آمدهعملبهیمؤدطرفازیاتیمالاختالفحلأتیهیرأازتیشكاگاههر-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲۵3ماده

ضامنایكندیمعرفیملكقهیوثایوبسپردیبانكنیتضماینقدوجهیرأمورداتیمالزانیمبهیمؤدوباشد

اتیمالیعالیشورایرأصدورتاأتیهیرأدینمایرفمعباشد،یاتیمالامورادارهقبولموردضامناعتباركهمعتبر

.ماندیماالجراموقوف

.استشدهحذف۲2/۱۱/۱۳31مصوبمیمستقاتیمالقانونازیمواداصالحقانونموجببه-۲11ماده

آناراتیاختوفیوظاومالیاتیانتظامیعالیأتیه-پنجمفصل
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مصوبمیمستقیهااتیمالقانوناصالحقانونموجببه-آنتبصرهو(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲1۱ماده

.استشدهحذف۳۱/۴/۱۳3۴

حذف۳۱/۴/۱۳3۴مصوبمیمستقیهااتیمالقانوناصالحقانونموجببه-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲1۲ماده

.استشده

آن.اراتیاختوفیوظاویاتیمالیانتظامیدادستان-ششمفصل

ویاقتصاداموروزارتمقامیعالمندانكارنیبازیاتیمالیانتظامدادستان-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲1۳ماده

شنهادیپبهباشندداشتهاشتغالیاتیمالاموردرآنراسالششوبودهخدمتسابقهسالدهحداقلیداراكهییدارا

.شودیممنصوبسمتنیابهییداراویقتصاداامورریوزحكموكشوریاتیمالامورسازمانكلسیرئ

آنانبهراخوداراتیاختازیقسمتوباشدداشتهاریدادیكافتعدادبهتواندیمیاتیمالیانتظامدادستان-تبصره

.دینماضیتفو

است:ریزشرحبهیاتیمالیانتظامدادستانفیوظا-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲1۴ماده

امورسازمانندگانینماویاتیمالمأمورانراتیتقصوتخلفاتكشفویدگیرس-(۳۱/۴/۱۳3۴ی)اصالحالف

اتیمالوصولامردرقانوننیاطبقكهمأمورانریسانیهمچنویاتیمالاختالفحلیهاأتیهدركشوریاتیمال

آنها.بیتعقودهندیمانجامارمزبورمأمورانفیوظاسمتحفظباكهیكسانزینودارنددخالت

مذكور.افرادرفتارواعمالویاخالقجهاتدرقیتحق-ب

حلیهاأتیهدركشوریاتیمالامورسازمانندگانینماویاتیمالمأمورانمقامعیترفبهنسبتنظراعالم-پ

.یاتیمالاختالف

است.شدهینیبشیپقانوننیادركهیاتیمالمأمورانوانیمودهیعلیدعواقامه-ت

بود:خواهدقیتحقویدگیرسشروعموجبلیذجهات-۲1۵ماده

قانون.نیامقرراتتیرعاعدمبهراجعنفعیذتیشكا-الف

.یرسممراجعازدهیرسگزارش-ب

سازمانكلسیرئایییداراویاقتصادامورریوزطرفازكهیموارد-(۳۱/۴/۱۳3۴و۲2/۱۱/۱۳31ی)اصالحپ

شود.ارجاعیادارتخلفاتبهیدگیرسأتیهایوكشوریاتیمالامور

.یاتیمالیانتظامیدادستاناطالعاتومشهودات-ت

ودهدیمقراریدگیرسموردرامادهنیادرمذكورمواردیاتیمالیانتظامدادستان-(۳۱/۴/۱۳3۴ی)اصالحتبصره

یادارتخلفاتبهیدگیرسأتیهبهومیتنظادعانامهایوصادربیتعقمنعقراراییگانیباراپروندهموردحسب

أتیهشوداعالمیادارتخلفاتبهیدگیرسأتیهبهدیبامراتبزینبیتعقمنعصدورموارددرودینمایممیتسل

خواهداقدامیدگیرسبهنسبترأساًندهدصیتشخموضوعبامنطبقراصادرهبیتعقمنعقراركهیصورتدرمذكور

نمود.

مأمورانهیكلتخلفاتبهیدگیرسمرجع،یادارتخلفاتبهیدگیرسیأتهایه(ـ۳۱/۴/۱۳3۴یاصالح)۲11ماده

یاعضاازیكیحداقل.باشندیمیاتیمالاختالفحلیأتهایهدركشوریاتیمالامورسازمانندگانینماویاتیمال

باشد.یاتیمالاموردرسابقهسالدهازشیبیدارادیباأتیه

www.ipwna.ir



 متن منقح قانون مالیاتهای مستقیم     )تهیه و ویرایش : کانال دانستنیهای مالیاتی وکال- وکیل محسن بزرگی(     
@maliat_vokala 

نیگزیجا»»یادارتخلفاتبهیدگیرسأتیه»عبارتقانوننیاموادهیكلدرـ(۳۱/۴/۱۳3۴ی)اصالحتبصره

.شودیمیانتظامیعالأتیه»عبارت

أتیهاعضاءویاتیمالیعالیشورااعضاءیانتظامتخلفات-(۳۱/۴/۱۳3۴و۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲12ماده

یرؤساازیكیازمركبیاداریاختصاصدادگاهدرییداراویاقتصادامورریوزدستوربهیادارتخلفاتبهیدگیرس

امورسازمانكلسیرئومحاسباتوانیدكلسییركشور،یعالوانیدسییریمعرفبهكشوریعالوانیدشعب

مربوطمقرراتریساویادارتخلفاتبهیدگیرسقانونطبقبركهردیگیمقراریدگیرسموردكشوریاتیمال

است.االجراالزمویقطعیرأنیانمود.خواهدصادرتیمحكومایبرائتبریرأویدگیرس

دركهیمعامالتسبببهیاتیمالمقرراتونیقوانموجببهكهیموارددر-(۲2/۱۱/۱۳31یاصالح)۲13ماده

مذكورفیتكالانجامازآنانتخلفاستشدهگذاردهدفترصاحبانعهدهبهیفیتكالشودیمانجامیرسماسناددفتر

دارتیصالحمرجعدرمتخلفسردفترمجازاتوهمحاكمشد.خواهدبیتعقیاتیمالیانتظامیدادستانلهیوسبه

ادعانامهمیتسلبرعالوهیاتیمالیانتظامیدادستانیولآمدخواهدعملبهیرسماسناددفاترقانوندرمذكور

.دینمااستفادهمزبورمرجعدرالزمحاتیتوضیادایبرایاتیمالامورادارهندهینماوجودازتواندیم

مقرراتونیقوانبموجبكهیفیتكالانجامدریاتیمالاختالفحلیأتهایهاعضاءقضاتتخلف–۲13ماده

یانتظامیدادسرادریاتیمالیانتظامیدادستاناعالمبااست،شدهگذاردهاختالفحلیأتهایهبعهدهیاتیمال

نیا۲۴۴ماده۳بندموضوعندگانیمانزینوبازنشستهقضاتمورددرگرفت.خواهدقراریدگیرسموردقضات

محكوممتناسبمجازاتبهویدگیرسیدادگسترمحاكمدریانتظامیدادستاناعالمباآنانتخلفبهقانون

شد.خواهند

دركشوریاتیمالامورسازمانندگانینماویاتیمالمأمورانتخلفمجازات-(۲2/۱۱/۱۳31ی)اصالح1۲2ماده

از:استعبارتریزموارددراختالفحلأتیه

سازماننمایندگانومالیاتیمأمورانكهشودمعلومآنبودناعتراضقابلریغواتیمالصیتشخازبعدگاههر-۱

ویمودمداركواسنادبهتوجهبدونمسامحهایتعمدیروازیاتیمالاختالفحلأتیهعضوكشورمالیاتیامور

واردهخساراتجبرانبرعالوهانددادهصیتشخیواقعزانیمازشتریبایكمتررایموددرآمدیكافقاتیتحقبدون

انفصالپنجسالحداكثروماهسهحداقلیادارمجازاتبهمتخلفدینمایمنییتعیاتیمالیعالیشوراكهیزانیمبه

شد.خواهدمحكومیدولتخدماتاز

مرورمشمولیاتیمالمأمورانغفلتومسامحهاثربرانیمؤداتیمالكهیموارددر-(۳۱/۴/۱۳3۴یاصالح)۲

یالزامآنبهیدگیرسقانوننیا۱۵3مادهیاجرادركهییهااظهارنامهمورددرجزگرددوصولقابلریغایزمان

مجازاتبهموردحسبوبركناریاتیمالخدمتازیادارتخلفاتبهیدگیرسأتیهیرأموجببهمقصرست،ین

شد.خواهدمحكومیادارتخلفاتبهیدگیرسقانوندرمقررمتناسب

یمدنتیمسئولمتخلفدهدیمصیتشخیاتیمالیعالیشوراكهیزانیمبهدولتبهواردهانیزبهنسبتضمناً

انیزوضررجبرانیدعواعنواناینبهیدادگستریحقوقیهادادگاهدریاتیمالیانتظامدادستانلهیوسوداشته

خواهدقرارییجزابیتعقموردیاتیمالیانتظامیدادستانلهیوسمتهمتینسوءوجوهصورتدروشدخواهداقامه

گرفت.
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تخلفاتبهیدگیرسأتیهحكمموجببهدهندقراراقدامموردمجدداًرامختومیاتیمالامركهیاتیمالمأموران

خالفگزارشدادنباكهیموارددروشوندیممحكومسالچهاریالكیازیدولتخدماتازانفصالبهیادار

یهادادگاهحكمموجببهسازندفراهمرندیتقصیبكهرایانیمؤدبیتعقلیوساتعمداًیاتیمالامردرواقع

خواهندیدگیرسمیجرانیابهنوبتازخارجهادادگاه.شوندیممحكومسالدوتاماهششازحبسبهیدادگستر

نمود.

طوربهقانوننیا۲۳3و۲۲2و۱۵1مواددرمذكورموارددركهبودخواهدزینیاتیمالمأمورانشاملحكمنیا

باشدنوعهمانازكهنیاازاعمیمؤدگریدتیفعالبابتباشد،كهیامرحلههردرصیتشخبرگصدورازبعدیكل

نیا۱۵2و۱۵1موادموضوعیاتیمالزمانمرورمهلتازخارجدرایمثبتمدركآوردندستبهبدونگریدنوعای

.ندینمااتیمالمطالبهقانون

شیپقانوننیادرآنیبرایخاصمقرراتكهیموارددرجزآنهامجازاتوتخلفاتبهیدگیرسفاتیتشر-تبصره

بود.خواهدیادارتخلفاتبهیدگیرسقانونمطابقاستشدهینیب

حذف۳۱/۴/۱۳3۴مصوبمستقیمهایمالیاتقانوناصالحقانونموجببه–(۲2/۱۱/۱۳31)اصالحی۲2۱ماده

 است.شده

آناعالمبهنسبتسالهرماهدیپایانتااستمكلفكشورمالیاتیامورسازمانـ(۳۱/۴/۱۳3۴)الحاقی۲2۲ماده

قانون»واحدهماده(د)و(الف)بندهایموضوعشركتهایبرعالوهكهحقوقیوحقیقیاشخاصازگروههایییاگروه

براساس۱۳2۲سالمصوب« رسمیحسابدارعنوانبهصالحذیحسابدارانایحرفهوتخصصیخدماتازاستفاده

مؤسساتیاحسابرسیسازمانتوسطشدهحسابرسیمالیصورتهایارائهبهملزمآنهافعالیتحجمیاونوع

ازپسماهسهمدتظرفحداكثریاومالیاتیاظهارنامهباهمراهایرانرسمیحسابدارانجامعهعضوحسابرسی

ازیكیوایراناسالمیجمهوریرسمیروزنامهدردرج)مقتضیطریقازرادباشنمیاظهارنامهارائهانقضایمهلت

سازمانآنبرعالوه.برسانداشخاصازگروهایناطالعبه (مربوطالكترونیكیسامانهیاواالنتشاركثیرهایروزنامه

ایندركهنماید،هماداینحكممشمولموردیصورتبهرامعینیحقوقیوحقیقیاشخاصتواندمیشدهیاد

اشخاص.برسدآنهاآگاهیبهسالهرماهدیپایانتاكتبیابالغبابایدیادشدهاشخاصشمولموضوعصورت

خواهندمادهاینحكممشمولشود،میآغازیادشدهسازماناعالمازبعدآنهامالیسالكهمزبورحقوقیوحقیقی

معادلجریمهتعلقبرعالوهمقرر،مهلتدرمادهاینموضوعمالیرسیحسابگزارشنكردنارائهصورتدر.بود

تعیینرسیدگیطریقازقانوناینمقرراتطبقآنهامالیاتمشمولدرآمدمتعلق،مالیات (%۲1)درصدبیست

 .شدخواهد

هایگزارشدرمذكورمطالبومادهاینشرحبهشدهحسابرسیمالیصورتهایـ(۳۱/۴/۱۳3۴)الحاقی۱تبصره

تشخیصبرایتواندمیباشد،شدهتنظیمقانوناینمقرراتچهارچوبدركهمربوطقانونیبازرسیوحسابرسی

 .گیردقراراستنادواستفادهموردمالیاتیاداراتتوسطشدهیاداشخاصمالیاتمشمولدرآمد

گزارشتنظیمیاومالیصورتهایبرسیحساتواندمیكشورمالیاتیامورسازمانـ(۳۱/۴/۱۳3۴)الحاقی۲تبصره

رسمیحسابدارانجامعهعضوحسابرسیمؤسساتیاحسابرسیسازمانبهراحقوقیوحقیقیاشخاصمالیاتی
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امورسازمانعهدهبرمربوط،مقرراتطبقمالیاتیحسابرسیالزحمهحقپرداختصورت،ایندركند،واگذارایران

 .استكشورمالیاتی

كهحقوقیاشخاصكلیهوبودخواهد۱۳3۱سالاولازقانونایناجرایتاریخ- (۲2/۱۱/۱۳31الحاقی)۲2۳ماده

اینمشمولمالیاتینرخورسیدگیترتیبلحاظازنیزباشدبعدبه۱۳31ماهفروردیناولازآنهامالیسالشروع

قانوندرمقررمالیاتیاحكاماستثنایبهمغایرتمقرراوقوانینكلیهقانونایناجرایتاریخاز.شدخواهندقانون

مادهنیزومزبوربرنامهدوراندرایراناسالمیجمهوریفرهنگیواجتماعیاقتصادی،توسعهسومبرنامه

استفساریهو2/1/۲۱۳2مصوبایراناسالمیجمهوریصنعتی- تجاریآزادمناطقادارهچگونگیقانون(۱۳)

وقوانینشمولكهمغایریمقرراتوقوانینشاملحكماین.گرددمیلغواخیرالذكرقانون۲۱/۱/۱۳2۴مصوب

 .باشدمینیزاستنامتصریحیانامذكرمستلزمآنهابهعمومیمقررات

بهمورد،حسبمرتكبانیامرتكبوشودمیمحسوبمالیاتیجرمزیرمواردـ(۳۱/۴/۱۳3۴)الحاقی۲2۴ماده

 :گردندمیمحكومششجهدرهایمجازات

 آنبهاستنادوواقعخالفمداركواسناددفاتر،تنظیمـ۱

 آنازحاصلدرآمدكتمانواقتصادیفعالیتاختفایـ۲

( ۱3۱)مادهاجرایدرثالثاشخاصیاخوداقتصادیومالیاتیاطالعاتبهمالیاتیمأموراندسترسیازممانعتـ۳

به( مكرر۱13)و( ۱13)موادموضوعمالیاطالعاتارسالبرمبنیقانونیتكالیفانجامازامتناعوقانوناین

 اقداماینبادولتبهزیانكردنواردوكشورمالیاتیامورسازمان

كسریاوصولبارابطهدرافزودهارزشبرمالیاتومستقیمهایمالیاتبهمربوطقانونیتكالیفانجامعدمـ۴

 شدهتعیینقانونیمواعددرمالیاتیامورسازمانبهآنایصالودیگرمؤدیانمالیات

برخالفخودنامبهدیگرمؤدیانقراردادهایومعامالتیادیگران،نامبهخودقراردادهایومعامالتتنظیمـ۵

 واقع

ودرآمدیاطالعاتحاویتیمالیااظهارنامهتسلیموتنظیمخصوصدرقانونیتكالیفانجامازخودداریـ1

 متوالیسالسهدرایهزینه

 مالیاتیفرارمنظوربهدیگراشخاصبازرگانیكارتازاستفادهـ2

نظامسالمتارتقایقانوندرمندرجهایمحرومیتاعمالنافیمجازاتایناعمالـ(۳۱/۴/۱۳3۴)الحاقی۱تبصره

 .نیستنظاممصلحتتشخیصمعمج12/13/۱۳31مصوبفسادبامقابلهواداری

طریقازقضائیمراجعنزدمزبورجرائممرتكبانعلیهدعویاقامهوجرائماعالمـ(۳۱/۴/۱۳3۴)الحاقی۲تبصره

 .پذیردمیصورتقانونیمراجعسایرومالیاتیانتظامیدادستانی

ماهششمدتبرایباشد،وقیحقشخصمالیاتیجرائمازیكهرمرتكبچنانچهـ(۳۱/۴/۱۳3۴)الحاقی۲2۵ماده

 :شودمیمحكومزیرهایمجازاتازیكیبهسالدوتا

 شغلیفعالیتچندیایكازممنوعیتـ۱

 تجاریاسنادازبرخیاصدارازممنوعیتـ۲
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مرتكبحقیقیشخصكیفریمسؤولیتازمانعحقوقیشخصكیفریمسؤولیتـ(۳۱/۴/۱۳3۴)الحاقیتبصره

 .باشدنمیجرم

مأمورانحسابرسی،مؤسساتهمچنینوحسابرسانحسابداران،ازهریكچنانچهـ(۳۱/۴/۱۳3۴)الحاقی۲21ماده

صورتتخلفاتیاونمایندمعاونتمالیاتیجرمارتكابدراعتباریومالیمؤسساتوبانكهاكاركنانومالیاتی

قانونطبقاشخاصسایرمعاونتمجازات.دشونمیمحكومجرممباشرمجازاتحداقلبهنكنندگزارشراگرفته

 .شودمیتعییناسالمیمجازات

تا(۲2۴)مواددرمقررهایمجازاتبرعالوهمالیاتیجرائممرتكبانیامرتكبـ(۳۱/۴/۱۳3۴)الحاقی۲22ماده

این (۱۵2)مادهدرمقررمهلتتاكهقانونیمتعلقهایجریمهومالیاتاصلپرداختمسؤولقانون،این)۲21(

 .باشندمیقضائیصالحمراجعحكمبادولتبهواردهزیانوضررهمچنینوباشدنشدهمطالبهقانون

ازیكهردركشورمالیاتیامورسازمانرئیسدرخواستبهبناقضائیهقوهرئیسـ(۳۱/۴/۱۳3۴)الحاقی۲23ماده

امورسازمانصورتایندر.دهدمیتشكیلمالیاتیویژهدادگاهودادسرابداند،مقتضیكهمناطقیوهااستان

 .نمایدتأمینآنهابرایرامستقلیاستقرارمكانوتجهیزاتولوازماستموظفكشورمالیاتی

اطالعاتپایگاهدرشدهثبتاطالعاتازاستفادهسوءوغیرمجازدسترسیهرگونهـ(۳۱/۴/۱۳3۴)الحاقی۲23ماده

فرآیندازغیرمسائلیخصوصدرقانوناین (مكرر۱13)مادهموضوعمالیاتیمؤدیانداراییوعملكردیهویتی،

دولتیخدماتازانفصالبرعالوهمرتكبواستجرممزبوراطالعاتافشاییامالیاتیدرآمدهایوصولوتشخیص

قانونیهایمجازاترسای.شودمیمحكومحبسسالدوتاماهششازبیشمجازاتبهسال،پنجتادوازعمومیو

 .شودمیتعیینصالحذیقانونیمراجعتشخیصبهونفعانذیتوسطدعویاقامهبامادهاینبهمربوط

هایمالیاتازحاصلدرآمدهایكلاز (%۱)درصدیكمعادلتواندمیدولتـ(۳۱/۴/۱۳3۴)الحاقی۲31ماده

بودجهقوانیندرمشخصیردیفقالبدرشود،میواریزكشوركلداریخزانهبهكهراقانوناینموضوعمستقیم

وهادهیاریبهجمعیتشاخصنسبتبهموافقتنامه،مبادلهازپستادهدقراركشوروزارتاختیاردرساالنه

 .شودپرداختجمعیتنفرهزارپنجاهودویستزیرشهرهایهایشهرداری

اموردرشهرداریذاتیوظایفانجامبرایقانونموجببهكههارداریشهبهوابستهمؤسساتوهاسازمانمالیات

صفرنرخبااستشهرداریبهمتعلقآنداراییوسرمایه (۱11%)درصدصدوتشكیلخدماتیوشهریعمومی،

 .باشدمی

همیندركهمواردیاستثنایبه،(۳۱/۴/۱۳3۴مصوب)قانونایناجرایتاریخـ(۳۱/۴/۱۳3۴)الحاقی۲3۱ماده

وحقوقیاشخاصكلیهلیـكن.باشدمی۱۳3۵سالابتدایازاست،شدهمقررآنبرایدیگریترتیبقانون

لحاظازشودمیشروعآنازبعدو۱/۱/۱۳3۴ازآنهامالیسالكهقانوناین(3۵)مادهموضوعمشاغلصاحبان

 .باشندمیقانونایناحكاممشمولمالیاتی،نرخو (۲2۲)مادهمقرراتورسیدگیترتیباظهارنامه،تسلیم

مالیاتیاحكام،۳۱/۴/۱۳3۴مصوبمستقیمهایمالیاتقانوناصالحقانونشدناالجراءالزمتاریخازـ۲3۲ماده

 :شودمیلغوزیرقوانین

 ۱۲/1/۱۳3۲مصوباصالحیكشورصنفینظامقانون(2۱)و)۲3(موادـ۱
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امـردرآنتقـویتوكشورنیازهایتأمیندرخدماتیوتولیدیتوانحداكثرازاستفادهقانون(۱2)مادهـ۲

 ـ۱/۵/۱۳3۱مصوبـمستقـیمهایمالیـاتقانون(۱1۴)مـادهاصالحوصـادرات

ومسبرنامهقانون (۱۱۳)مادهاصالحوكشورصنایعنوسازیتسهیلمقرراتازبخشیتنظیمقانون (1)مادهـ۳

 ۲۴/۵/۱۳3۲مصوبایراناسالمیجمهوریفرهنگیواجتماعیاقتصادی،توسعه

 ۱۳31مصوبرسمیاسناددفاتردراسنادتنظیمتسهیلقانون (1)مادهو)۱(ماده) ج(بنددرمذكوراستثنایـ۴

 ۱۳3۴مصوبدولتمالیمقرراتازبخشیتنظیمقانونبهموادیالحاققانون) 11(مادهـ۵

سوممورخدوشنبهروزعلنیجلسهدرتبصرهیازدهودویستومادهیكوهفتادودویستبرمشتملفوققانون

نظروصولعدمبهتوجهبااسترسیدهبتصویباسالمیشورایمجلسششوشصتوسیصدویكهزارماهاسفند

 .میگرددابالغقانونیمهلتدرنگهبانشورای

 هاشمیاكبر- اسالمیشورایمجلسرییس
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