
 
 

 قانون مالیاتهای مستقیم

 

 اشخاص مشمول مالیات –باب اول 

  -دوم باب 

 مالیات بردرآمد - باب سوم

 در مقررات مختلفه – باب چهارم

 سازمان تشخیص ومراجع مالیاتی – باب پنجم

 



 اشخاص مشمول مالیات –باب اول 

 : اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند –1ماده 

ز اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا امالک خود واقع در ایران طبق کلیه مالکین اعم ا –1

 .مقررات باب دوم

هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل  –2

 .می نماید

 .ایران تحصیل می کندهر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در –3

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

نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و ( اعم از حقیقی یا حقوقی) هر شخص غیر ایرانی  –5

ایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا س

که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن ها ) های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمائی 

 . از ایران تحصیل می کند( می گردد

 :اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع این قانون نیستند –2ماده 

 دولتی  وزارتخانه ها و مؤسسات –1

 . دستگاه هایی که بودجه آن ها به وسیله دولت تأمین می شود –2

 شهرداری ها  –3

شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن ها متعلق به اشخاص ومؤسسه های مذکور در  –1تبصره 

نع حکم این تبصره ما. بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آن ها مشمول حکم این ماده نخواهد بود

 .استفاده شرکت های مزبور از فعالیت های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست

درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی، معدنی، تجاری،  –2تبصره 

خدماتی وسایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز 



این قانون مشمول مالیات ( 105)می شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده تحصیل 

مسئوالن اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن .خواهد بود

ات متعلق با در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالی. تکالیف مزبوز طبق مقررات این قانون خواهند بود

 .مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت

یا مقام معظم ( ره)معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی  –3تبصره 

 .رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است

 

 باب دوم

 مالیات ساالنه امالک –فصل اول 

 . حذف شد 9الی  3ماده 

 

 مالیات مستغالت مسکونی خالی -ل دوم فص

 . حذف شد 11و  10ماده 

 

 مالیات بر اراضی بایر –فصل سوم 

 . حذف شد 11الی  12ماده 

 

 مالیات برارث  –فصل چهارم 

هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح  –11ماده 

 : زیر مشمول مالیات است

درصورتی که متوفی یا وارث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم االرث هریک از وراث  – 1

این قانون واقع در ایران یا در خارج از ایران پس از کسر  19از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده 



ت محلی که مال درآن واقع مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از اموال واقع درخارج از ایران به دول

 . این قانون 20گردیده پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده 

در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم االرث هر یک از وراث از  – 2

و نسبت به آن این قانون  20اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 

قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع 

 . مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد

در مورد اتباع خارجی وسایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال وحقوق مالی متوفی که در ایران  – 3

 .این قانون برای وراث طبقه دوم 20ول مالیات به نرخ مذکور در مادهموجود است کالً مشم

 : وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می شوند –11ماده 

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

 آنهااجداد، برادر، خواهر و اوالد : وراث طبقه دوم که عبارتند از – 2

 عمو، عمه، دائی، خاله و اوالد آن ها : وراث طبقه سوم که عبارتنداز – 3

کلیه ماترک متوفی واقع در ایران و یا خارج از : اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از –19ماده 

 ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول وحقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در

 . حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی

بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتی که مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد  –تبصره

فقه ایام عده در مورد مهریه و ن. تأیید هیأت حل اختالف مالیاتی قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود

تأیید هیأت مذکور الزم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به آن است که متوفی 

 .تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ماقبل حسب مورد بوده است

 : نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم االرث به شرح زیر است –20ماده

 



 شرح               

 

 طبقه اول

 

 طبقه دوم

 

 طبقه سوم

 

 ریال 0505550555تا مبلغ 

 

 درصد 0

 

 درصد 05

 

 درصد 05

 

 ریال نسبت 05505550555تا مبلغ 

 ریال  0505550555به مازاد 

 درصد05

 

 درصد 00

 

 درصد  05

 

 ریال نسبت 05505550555تا مبلغ 

 ریال 05505550555به مازاد 

 درصد 00

 

 درصد 05

 

 درصد 00

 

 ریال 05505550555نسبت به مازاد 

 

 درصد 05

 

 درصد 05

 

 درصد 05

 

 

 

 و کسر معافیت عنوان به ریال( 30،000،000)میلیون سی مبلغ اول طبقه وراث از یک هر االرث سهم از 

 کمتر که اول طبقه وراث از هریک برای مذکور معافیت .می باشد مالیات مشمول مذکور نرخ های به مازاد

 (50،000،000)میلیون  پنجاه مبلغ باشند افتاده کار از یا و معلول یا حجورم یا داشته سن سال بیست از

  .بود خواهد ریال

 .حذف شده است 3تا  1تبصره های 

اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیر قابل رسیدگی بودن  –21ماده 

ام خاص مالکیت آنها سلب و یا به موجب گواهی سازمان پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین یا احک

ذیربط بالعوض در اختیار وزارتخانه ها، مؤسسه های دولتی، شهرداریها، نهادهای انقالب اسالمی یا شرکت 

سهام آنها متعلق به دولت باشد قرارگیرد، از شمول مالیات بر ارث خارج و در %( 100)هایی که صددرصد 

الکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر صورتی که بابت سلب م

است جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده باشد 

 . مسترد خواهد شد

رایگان به یکی حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد بطور  



 . این قانون واگذار کنند نیز جاری است( 2)از اشخاص مذکور در ماده 

در صورتی که به موجب رأی هیأت حل اختالف مالیاتی مطالبات متوفی غیر قابل وصول تشخیص  –22ماده 

د خواهد داده شود، مطالبات مذکور جزء ماترک منظور نمی شود و اگر مالیات آن قبالً وصول شده باشد مستر

در هر . شد و در صورت وصول احتمالی این گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مالیات متعلق خواهند بود

صورت وزارت امور اقتصادی و دارایی از نظر تأمین مالیات متعلق می تواند به عنوان ثالث در دعوی مربوط 

 . شرکت و یا رأساً اقامه دعوی نماید

 . حذف شد –23ماده 

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

وجوه بازنشستگی و وظیفه وپس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت  – 1

اخراج، بازخرید خدمت ومرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی 

کارفرما از قبیل بیمه عمر، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آن توسط مؤسسات بیمه یا بیمه گزار و یا 

 .ها حسب مورد که یک جا و یا بطور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می گردد

قرارداد ( 51)و ماده  1340قرارداد وین مورخ فروردین  39ماده  4اموال منقول متعلق به مشمولین بند  – 2

با رعایت شرایط  1353قرارداد وین مورخ اسفند ماه ( 31)ماده ( 4)و بند 1342وین مورخ اردیبهشت ماه 

 .مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل

این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس ( 2)اموالی که برای سازمان ها و مؤسسه های مذکور در ماده  – 3

 .واقع گردد به شرط تأیید سازمان ها و مؤسسه های مذکور

اد درصد اوراق مشارکت و سپرده های متوفی نزد بانک های ایرانی و شعب آن ها در خارج از هشت – 4

کشور و مؤسسه های اعتباری غیر بانکی مجاز، همچنین پنجاه درصد ارزش سهام متوفی در شرکت هایی 

فی در که سهام آن ها طبق قانون مزبور در بورس پذیرفته شده باشد و چهل درصد ارزش سهام الشرکه متو

سایر شرکت ها و نیز چهل درصد ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و 

 .کشاورزی



وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقالب اسالمی مشمول مالیات بر ارث موضوع این  –25ماده 

نوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده م. فصل نخواهند بود

 .جمهوری اسالمی ایران و یا بنیاد شهیدانقالب اسالمی حسب مورد می باشد

یا ولی یا امین یا قـیم یا نماینـده قانـونی آن ها مکلـف اند ظرف ( منفرداً یا مجتـمعاً)وراث  –21ماده 

ه از طرف سازمان امور مالیاتی کشور شش ماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای روی نمونه مخصوصی ک

تهیه می شود حاوی کلیه اقالم ما ترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی هایی که طبق 

مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صالحیت دار تسلیم و 

 . رسید دریافت دارند

 .یر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفیرونوشت یا تصو 1–

رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی  2–

 . است

در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالت  3–

 .نامه یا قیم نامه

 .رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد 4–

 .تسلیم اظهارنامه با مشخصات مذکور از طرف یکی از وراث، سلب تکلیف سایر ورثه می گردد –تبصره 

ه قانونی اداره امورمالیاتی صالحیت دار در مورد ارث، اداره امورمالیاتی است که آخرین اقامتگا –21ماده 

متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی در ایران مقیم نبوده، اداره امور مالیاتی مربوط در تهران 

 . خواهد بود

 .اقامت از نظر این قانون تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی می باشد –تبصره 

اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مشمولین مالیات بر ارث مکلف اند مالیات متعلق را بر اساس  –21ماده 

 . مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی الحساب پرداخت و رسید دریافت دارند

اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است پس از رسیدگی و قطعی شدن مالیات و پرداخت آن  –تبصره 



و به ذینفع تسلیم  مفاصا حساب مالیات را حداکثر ظرف مهلت یک هفته طبق مقررات این قانون صادر

 .نماید

سازمان امور مالیات کشور مکلف است به منظور اجرای صحیح مقررات مالیات بر ارث، دفتر  –29ماده 

ادارات امور مالیاتی مکلفاند اظهارنامه های دریافتی را ظرف مدت یک . مرکزی ارث را در تهران تشکیل دهد

دفتر مرکزی ارث اظهارنامه های واصله را ثبت و ممهور و  .هفته پس از دریافت به دفتر مذکور ارسال نمایند

در صورتی که . ظرف یک ماه جهت اقدامات قانونی بعدی به اداره امور مالیاتی مربوط اعاده خواهد نمود

برای یک متوفی اظهارنامه های متعددی واصل شده باشد، دفتر مرکزی ارث اظهارنامه های مذکور را به اداره 

ه اولین اظهارنامه را به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به سایر ادارات امور مالیاتی امورمالیاتی ک

 . ذیربط اعالم خواهد نمود

اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه مؤدیان را طبق مقررات این فصل رسیدگی و  –30ماده 

 :ارزش اموال را تشخیص و به شرح زیر عمل کند

درصورتی که جمع ارزش اموال مشمول مالیات اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعیین شده همان  –الف 

درصد اختالف نداشته باشد، اظهارنامه را قطعی تلقی و مراتب  15اموال توسط اداره امور مالیاتی بیش از 

 . را ظرف شش ماه به مؤدی ابالغ نماید

اشد و همچنین در مواردی که وراث یا نماینده قانونی آن درصد ب 15در صورتی که اختالف بیش از  –ب 

ها و سایر کسانی که طبق مقررات این قانون مکلف به دادن اظهارنامه هستند از تسلیم اظهارنامه خودداری 

کنند یا در اظهارنامه قسمتی از اموال را ذکر ننمایند مالیات متعلق را بر طبق مقررات این قانون تشخیص و 

 . بالغ کندبه مؤدی ا

هرگاه وراث ظرف یک ماه از تاریخ اخطار کتــــــبی ممیز مالیاتی از ارایه اموال به منظور  –تبصره 

 .ارزیابی خودداری نمایند ممیز مالیاتی نسبت به تعیین بهای اموال راساً اقدام خواهد نمود

راث یا نماینده قانونی آن ها در اداره امور مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهارنامه از طرف و –31ماده 

صورت درخواست کتبی ظرف مدت یک هفته گواهی نامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک را که در 



این گواهی نامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت . اظهارنامه نوشته شده صادر و به مؤدی تسلیم نماید

وکول به ارایه گواهی نامه مذکور در این ماده معتبراست رسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاه ها م

خواهدبود و مدیران دفتر دادگاه های صادر کننده تصدیق حصر وراثت موظف اند رونوشت گواهی شده 

 . روز از تاریخ صدور به اداره امور مالیاتی محل بفرستند 15آن را ظرف 

( 59)ماده ( 1)التی ملک با رعایت تبصره مأخذ ارزیابی امالک اعم از عرصه یا اعیان، ارزش معام –32ماده 

این قانون در زمان فوت بوده و مأخذ ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی، ارزش آن ها در تاریخ 

 . فوت خواهد بود

 .اثاث البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزو ماترک متوفی محسوب نخواهد شد – 1تبصره 

که با توجه به نوع مصالح یا طـــرز معماری خاص دارای ارزش فوق العاده در مورد ساختمان هایی  – 2تبصره 

هستند ارزش معامالتی اعیانی مالک نبوده و ممیز مالیاتی مکلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر 

وابسته  و اشیا نفیس از نظر کارشناس یا کارشناسان و متخصص یا متخصصین ذیربط در وزارتخانه ها و مؤسسات

 .به دولت یا نهادهای انقالب اسالمی استفاده کند

در مواردی که منفعت مال مورد وصیت یا نذر واقع می شود و همچنین در حبس چنانچه پس  – 3تبصره 

از انقضای مدت، اصل مال عاید وراث شود ارزش مال مورد وصیت و نذر و حبس به تاریخ حین الفوت 

بودن آن تقویم و به سهم االرث وراثی که مال عاید آن ها می شود اضافه  مورث یا رعایت مسلوب المنفعه

 .و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود

حقوق ناشی ازعقود اجاره به شرط تملیک با بانک ها نسبت به عرصه واعیان امالک براساس  – 4تبصره 

 .ارزش معامالتی حین الفوت متوفی محاسبه خواهدشد

ولی ایران در خارج از کشور موظف اند ظرف مدت سه ماه از تاریخ اطالع از وقوع مأموران کنس –33ماده 

فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطالعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیر منقول وا 

قع در کشور محل مأموریت خود، با تعیین مشخصات و ارزش آنها، از طریق وزارت امور خارجه به 

 . زارت امور اقتصادی و دارایی اعالم نمایندو



آیین نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های امور  –تبصره 

 .اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

والی از متوفی نزدخود دارند مکلف اند ظرف بانک ها و شرکت ها و مؤسسات و اشخاصی که ام –34ماده 

یک ماه از تاریخ اطالع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر و نیز مقدار سهام 

الشرکه متوفی را تنظیم و به اداره امور مالیاتی محل تسلیم نمایند، همچنین موظف اند در صورت مراجعه 

 . اسناد مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار آن ها بگذارنداداره امور مالیاتی، دفاتر و 

ادارات ثبت اسناد و امالک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می  –35ماده 

نمایند، همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع 

ثبت کنند، باید گواهی نامه اداره امور مالیاتی صالحیت دار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا به ماترک را 

این که مالیات متعلق کالً پرداخت یا ترتیب یا تضمین الزم برای پرداخت آن داده شده است مطالبه نمایند 

 . و قبل از ارایه این گواهی نامه مجاز به ثبت نیستند

ت ها و مؤسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم بانک ها و شرک –31ماده 

الشرکه ویا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وارث یا وصی حسب 

این قانون  35مورد تسلیم و یا به نام آنان ثبت نمایند مگر این که گواهی نامه موضوع قسمت اخیر ماده 

 . ایه گرددار

درصورتیکه به موجب احکام دادگاه ها براساس حقوق مالی متوفی مالی به ورثه برسد مدیران  –31ماده 

دفتر دادگاه ها مکلف اند رونوشت حکم را به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا درصورتی که قبالً 

ن حکم در مواردی که اسناد و مدارک تازه ای ای. مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد

در صورتی که پس از قطعیت مالیات اسناد و مدارک . مربوط به دارایی متوفی بدست آید جاری خواهد بود

تازه ای مربوط به بدهی متوفی یا عدم تعلق دارایی به وی ارایه گردد و در محاسبه مالیات مؤثر باشد 

به هیأت حل اختالف مالیاتی ارسال و طبق رأی هیأت اقدام خواهد پرونده امر جهت صدور رأی مقتضی 

 . شد



اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل می شود، در صورتی که از موارد  –31ماده 

این قانون نباشند و یا مشمول مقررات فصل مالیات بردرآمد اتفاقی  24ماده  3معافیت مذکور در بند 

 :زیر مشمول مالیات است نگردد، به شرح

این قانون  131در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده  –الف 

 .خواهد بود

در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد، به شرح بند الف فوق و درصورتی که عین  –ب 

ت این فصل تعیین و یک جا به نرخ مقرر برای وراث مال مورد نذر و وصیت باشد، ارزش مال طبق مقررا

 .طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود

 .مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد – 1تبصره 

ست اداره امور مالیاتی صالحیتدار در مورد وقف و حبس و نذر و وصیت اداره امور مالیاتی ا – 2تبصره 

که محل اقامت متولی یا حبس و نذرکننده یا موصی در محدوده آن واقع است و در صورتی که افراد 

 .مذکورمقیم ایران نباشند اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود

دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستری و سازمان حج و اوقاف و امور  – 3تبصره 

اداره سرپرستی صغار و محجورین و همچنین بانک ها و سایر مؤسسات مجاز نخواهندبود به مفاد خیریه و 

وصیت نامه ای ترتیب اثر دهند مگر این که گواهینامه اداره امور مالیاتی مبنی بر اینکه وصیت نامه مذکور 

 .ردداز طرف وصی یا وراث به اداره امور مالیاتی صالحیت دار تسلیم شده است، ارایه گ

درمورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذر کننده و در مورد وصیت، وصی  –39ماده 

مکلف اند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه ای روی 

مورد وقف  نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود حاوی مشخصات و ارزش مال

و حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صالحیت دار تسلیم و رسید 

این قانون باشد، مالیات منافع  31دریافت دارند و همچنین در صورتی که مورد از مصادیق بند الف ماده 

اخیر بند ب ماده مزبور باشد، مالیات هر سال را تا آخر تیر ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت 



متعلق را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند و یا از 

 . این قانون استفاده نمایند 41و  40تسهیالت مذکور در موارد 

این قانونی یا  24ماده  3در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند  –تبصره 

مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد متولی، یا حبس و نذرکننده یا وصی حسب مورد 

مکلف اند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذینفع را روی نمونه ای که 

ماه از تاریخ وقوع عقد یا از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود درج و حداکثر ظرف سه 

 .فوت موصی به اداره امور مالیاتی صالحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند

در صورتی که مشموالن مالیات این فصل قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشد  –40ماده 

تا مدت سه سال از تاریخ قطعی سازمان امورمالیاتی کشور می تواند با اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را 

شدن مالیات متعلق بدهد و در صورتی که دادن تضمین تقسیط برای وراث مقدور نباشد می توانند طبق 

 . این قانون عمل کنند 41ماده 

سازمان امور مالیاتی کشور می تواند درصورتیکه جز ماترک، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای  –41ماده 

مالیات متعلق، مالی را اعم از منقول یا غیر منقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به کتبی وراث معادل 

  .قیمتی که مبنای محاسبه مالیات بر ارث قرارگرفته است به جای مالیات قبول کند

در صورتی که در اجرای این ماده مالی به جای مالیات قبول شود انتقال آن به وزارت امور  –تبصره 

 .و دارایی مشمول هیچ گونه مالیاتی نخواهد بوداقتصادی 

که جز ماترک متوفی کارخانه یا کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد و ارزش  درصورتی  –42ماده 

سایر اموال متوفی تکافوی مالیات بر ارث متعلق به ماترک را نکند، پس از وصول مالیات از محل سایر 

همچنین در مواردی که ماترک منحصر به کارخانه یا کارگاه تولیدی یا  اموال نسبت به مازاد مالیات و

واحدهای کشاورزی باشد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در صورت تقاضای وراث با تقسیط 

 . مالیات در مدت مناسبی موافقت نماید

نزد خود دارند از  درصورتی که بانک ها و شرکت ها و مؤسسات و اشخاصی که مالی از متوفی –43ماده 



این قانون تخلف نمایند، عالوه براین که تا معادل ارزش مالی که نزد آن ها بوده، با  31و  34اجرای مواد 

وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه ای معادل پنج 

های دولتی و مؤسسات دولتی، متخلف  درصد قیمت مال نیز خواهند بود، در مورد بانک ها و شرکت

 . وشرکاء ومعاونان وی در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت

 

 حق تمبر –فصل پنجم 

از هر برگ چک که از طرف بانک ها چاپ می شود در موقع چاپ دویست ریال حق تمبر اخذ  –44ماده 

 . می شود

برات، فته : معادل سه در هزار حق تمبر اخذ می شوداز اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آن ها  –45ماده 

 . و نظایر آنها( سفته)طلب 

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

می شود  از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله ومورد استفاده قرارداده –41ماده 

و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال ( این قانون 41و  45به استثنای اوراق مذکور در مواد )

ریال و بارنامه ( 5000)التجاره از قبیل بارنامه هوائی و دریـائی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره پنج هزار 

مؤسسه های حمل . ریافت خواهد شدحق تمبر د( 1000)زمینی وصورت وضعیت مسافری یک هزار ریال 

و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کاال و سایر اطالعات 

مربوط را درآن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری 

 . کنند

 : در این تبصره حق تمبر اخذ می شوداز اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر  –تبصره 

از کارت معافیت هر یک از مشموالن که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می  – 1

 شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ده هزار ریال 

 از هر گونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار ریال  – 2



ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که بصورت موقت وارد از هر پالک  – 3

 کشور می شود مبلغ دویست هزار ریال 

 از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال به مدت اعتبار مبلغ یک هزارریال  – 4

 ی و متوسطه مبلغ یک هزار ریال از کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدائی، راهنمائ – 5

 از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و باالتر مبلغ ده هزار ریال – 1

 از گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدائی، راهنمائی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار ریال  – 1

 و حرفه ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار ریال از گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی  – 1

 از پروانه مامائی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار ریال  – 9

 از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار ریال  – 10

ناسائی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و از جواز تاسیس، کارت ش – 11

کارشناسی و سایر پروانه های کسب و کار، بابت صدور مبلغ یکصد هزار ریال و بابت تجدید آن ها مبلغ 

 پنجاه هزار ریال

ا مبادله یا از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آن ها به شرح زیر که بین بانک ها و مشتریان آن ه –41ماده 

ازطرف مشتریان تعهد می شود، درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار ریال حق 

 :تمیر اخذ می شود

 برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری – 1

قرارداد وام یا اعطای تسهیالت از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم های تعهد آوری که بانک ها به  – 2

 .ای مختلف در موقع انجام معامالت به امضای مشتریان خود می رساندنام ه

 قراردادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری – 3

وکالت نامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می شود و مشتریان حق امضای خودرا به دیگری  – 4

 .واگذار می نمایند

منعقدمی شود و طرفین تعهدات و مسئولیت هایی را  قراردادهای دیگری که بین بانک ها ومشتریان – 5



 . به عهده می گیرند و به امورمذکور در این ماده مرتبط می شود

 ضمانت نامه های صادره از طرف بانک ها  – 1

تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر  – 1

 .گردد

بار اسنادی برای داخله ایران یابرای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از تقاضای گشایش اعت – 1

 .طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد

سهام وسهم الـشرکه کلیه شرکت های ایرانی موضوع قانون تجارت به اسـتثنای شرکت های  –41ماده 

. در هزار مشمول حق تمبر خواهد بودتعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار دو 

 . کسورصد ریال هم صد ریال محسوب می شود

حق تمبر سهام وسهم الشرکه شرکت ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد  –تبصره 

افزایش سرمایه وسهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر 

افزایش سرمایه در مورد شرکت هایی که قبالً سرمایه خود را کاهش داده اند تا میزانی . پرداخت می شود

 .که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود

این قانون در ایران صادر  41و 41، 41، 45در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد  –49ماده 

درکنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آن ها الصاق و ابطال نمایند و هر گاه اسـناد مذکور در شده باشد صا

خارج از کشور صادرشده باشـد اولین شخصی که اسناد مزبور را متـصرف می شود باید قبل از هر نوع 

ر صورت کلیه امضاء اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در ه

مؤسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه می نمایند متضامناً مسئول 

 . پرداخت حقوق مقرر خواهند بود

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق  –50ماده 

وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند در مواردی که . ان بگذاردتمبر را چاپ و در دسترس متقاضی

 . مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید



در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف عالوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن  –51ماده 

 .جریمه خواهد شد

 

 مالیات بردرآمد – باب سوم

 مالیات بردرآمد امالک  –فصل اول 

درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به امالک واقع در ایران  – 52ماده 

 . پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد امالک می باشد

 : کی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است ازدرآمد مشمول مالیات امال –53ماده 

کل مال االجاره، اعم از نقدی و غیرنقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهالکات و  

درآمد مشمول مالیات در مورد اجارة دست اول امالک مورد وقف یا . تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره

در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات . خواهد شد حبس براساس این ماده محاسبه

ما به التفاوت اجاره : هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از. خواهد بود

 . دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره

تی که مالیات آن ها طبق حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صور

 . دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود

محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت  – 1تبصره 

تکفل مالک اجاری تلقی نمی شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می 

که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد برای در صورتی . شود

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

 .بخش خارج خواهد بود

ون قرار می گیرد غیر این قان 2امالکی که مجاناً در اختیار سازمان ها و مؤسسات موضوع ماده  – 2تبصره 



 .اجاری تلقی می شود

 .از نظر مالیات بر درآمد اجاره امالک، هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می شود – 3تبصره 

 در مورد امالکی که با اثاثه یا ماشین آالت به اجاره واگذار می شود درآمد ناشی از – 4تبصره 

 .حسوب و مشمول مالیات این فصل می شوداجاره اثاثه و ماشین آالت نیز جز درآمد ملک م

مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستاجر در عین مستاجره به نفع موجر ایجاد می شود بر  – 5تبصره 

اساس ارزش معامالتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جز درآمدمشمول مالیات 

 .اجاره سال تحویل محسوب می گردد

هزینه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستاجر انجام می  – 1تبصره 

شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستاجر تقبل شده در صورتی که عرفا به 

اجاره بهای  عهده مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال االجاره غیر نقدی به جمع

 .سال انجام هزینه اضافه می شود

در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کالً یا جزئاً به اجاره  – 1تبصره 

واگذار نماید مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال االجاره دریافتی کسرو مازاد 

 .مالیات خواهد بود طبق مقررات صدر این ماده مشمول

در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی  – 1تبصره 

برای تخلیه ملک داده شود در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده می باشد تا شش ماه و در بیع شرط 

تلقی نمی شود مگر این که به موجب  مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است اجاری

 . اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود

وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آن ها  –9تبصره 

بسته به آن بوسیله دولت تامین می شود، نهادهای انقالب اسالمی، شهرداری ها و شرکت ها و مؤسسات وا

ها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال االجاره هایی که 

پرداخت می کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل موقع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر 



 .تسلیم نمایند

ن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و واحدهای مسکونی متعلق به شرکت های سازنده مسک –10تبصره

مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می گردد مادام که در تصرف خریدار می باشد، در مدت مذکور 

مشروط بر اینکه مالیات . اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد

 .این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد (59)نقل و انتقال قطعی موضوع ماده 

مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش ازسه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف  –11تبصره 

مسکن بنا به اعالم وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد در 

معاف می باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از  مالیات بر درآمد امالک اجاری( %100)صد 

اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه متر مربع زیر بنای مفید و در سایر 

 .نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیر بنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره امالک معاف می باشد

جاره از روی سند رسمی تعیین می شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته مال اال –54ماده 

باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر عالوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه 

. خواهد شد یا هرعنوان دیگر ازمستأجر دریافت نموده باشد، میزان اجاره بها براساس امالک مشابه تعیین

چنانچه بعداً اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجارة ملک بیش از مبلغی است که مأخذ 

تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد 

 . بود

اجاره بهای امالک مشابه تقویم گردد به  ارزش اجاری مستغالت در مواردی که باید براساس –1تبصره

 .وسیله اداره امور مالیاتی که ملک در محدوده آن واقع است تعیین خواهد شد

، مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره امالک، ارزش اجاری خواهد 1312از ابتدای سال  –2تبصره

رای محدوده شهرها و روستاها و بر این قانون ب( 14)بود که توسط کمیسیون تقویم امالک موضوع ماده 

 .اساس هر متر مربع تعیین خواهد شد

هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای  –55ماده 



سکونت خویش اجاره نماید یا از خانة سازمانی که کارفرما در اختیار او می گذارد استفاده کند در احتساب 

درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال االجاره ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می پردازد یا 

توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه ی مالیات حقوق تقویم می گردد از کل مال االجاره 

 . ی دریافتی او کسر خواهد شد

 . حذف شد – 51ماده 

ی که هیچگونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع در مورد شخص حقیق – 51ماده 

این قانون از درآمد مشمول مالیات ساالنه مستغالت از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل ( 14)ماده 

مشموالن این ماده باید اظهارنامهی مخصوصی طبق نمونهای که ازطرف سازمان . مشمول مالیات می باشد

امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعالم نمایند که هیچ گونه 

اداره امور مالیاتی مربوط باید خالصهی مندرجات اظهارنامه مؤدی را به اداره امور . درآمد دیگری ندارد

ارنامه مؤدی خالف واقع است مالیات مالیاتی محل سکونت مؤدی ارسال دارد و در صورتی که ثابت شود اظه

در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی . متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد

 . و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد

 .الیت پدر باشند جاری نخواهد بودحکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت و –1تبصره 

در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه مؤدی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده  – 2تبصره 

باشد آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجاره امالک که با سایر درآمدهای مؤدی بالغ بر مبلغ فوق باشد 

 .مالیات خواهد بود معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول

مؤدیان موضوع این فصل در صورتی که فرزند معلول یا عقب مانده ای که قادر به کارنباشد در  – 3تبصره 

تکفل خود داشته باشند عالوه بر سایر معافیت های مذکور در این فصل که حسب مورد ازآن استفاده 

ت اجاره امالک آن ها به ازا هر یک از پرداخت خواهند نمود ماهانه تا ده هزار ریال از درآمد مشمول مالیا

 .مالیات معاف می شود

 . حذف شد – 51ماده 



و همچنین انتقال ( %5)نقل و انتقال قطعی امالک به مأخذ ارزش معامالتی و به نرخ پنج درصد –59ماده 

خ در تاری( %2)حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد 

 . انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد

چنانچه برای مورد معامله ارزش معامالتی تعیین نشده باشد، ارزش معامالتی نزدیکترین محل  –1تبصره 

 .مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود

پیشه یا حق تصرف محل یا حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا  –2تبصره 

 .حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل

 . حذف شد – 10ماده 

در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی شود نیز ارزش معامالتی ملک طبق  – 11ماده 

مقررات این فصل در محاسبه ی مالیات مالک عمل خواهد بود و به طورکلی برای امالکی که ارزش 

 .التی آن ها تعیین نشده ارزش معامالتی نزدیک ترین محل مشابه مناط اعتبار می باشدمعام

 . حذف شد – 12ماده 

نقل وانتقال قطعی امالکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام می شود به استثنای نقل و انتقال  – 13ماده 

و انتقال قطعی امالک برابر بالعوض که طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل 

مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین، هر دو ملک باشند هر یک از متعاملین به ترتیب فوق 

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

شکل از هفت عضو می باشد تعیین ارزش معامالتی امالک به عهده ی کمیسیون تقویم امالک، مت –14ماده 

که درتهران از نمایندگان سازمان امورمالیاتی کشور و وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی 

و نماینده ی سازمان ثبت اسناد و امالک و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم امالک به 

ؤسای ادارات امور مالیاتی، مسکن و شهرسازی، معرفی شورای شهر و در شهرستان ها از مدیران کل یا ر

جهادکشاورزی و ثبت اسناد و امالک به ترتیب در مراکز استان ها یا شهرستان ها حسب مورد و یا 

نمایندگان آن ها وسه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم امالک به معرفی شورای شهر تشکیل و 



 . عامالتی امالک اقدام خواهد نمودهر سال یک بار نسبت به تعیین ارزش م

سه نفر معتمد ( براساس تقسیمات کشوری)در موارد تقویم امالک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه  

در صورت . محل بصیر و مطلع در امور تقویم امالک توسط شورای بخش مربوط معرفی خواهند شد

مند دولت نباشند، به معرفی فرماندار یا نبودن شورای شهر یا بخش سه نفر با شرایط مذکور که کار

 . بخشدارمربوط در کمیسیون شرکت خواهند نمود

ها به دعوت مدیرکل کمیسیون تقویم امالک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در شهرستان 

لسات کمیسیون ج. تابعه آن تشکیل خواهد شد اداراتیا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مزبور یا 

با حضور حداقل پنج نفر که سه نفرآنها عضو دولت باشند رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با رأی موافق 

 : کمیسیون مزبور مکلف است. چهارنفر معتبر است

شبکه )قیمت اراضی شهری را با توجه به آخرین ارزش معامالتی تعیین شده و موقعیت جغرافیایی  –الف 

مشاع بودن، نوع )و وضعیت حقوقی ( خاک، خدمات تحت االرضی، آب وهواو ارتفاعبندی زمین، نوع 

آب، برق، تلفن، )وخدمات شهری ( مالکیت از لحاظ جاری بودن یاداشتن دفترچه مالکیت، استیجاری بودن

و میزان مساحت و تراکم ( گاز، بهداشت، آموزش و پرورش، شبکه ی حمل و نقل شهری و سایر خدمات

راکم ساخت و موقعیت ملک از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاری و صنعتی و مسکونی و جمعیت و ت

آموزشی و یا مختلط و به طور کلی نوع کاربری اراضی و دسترسی ها به فضای سبز و مراکز خرید و 

 . کیفیت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور

فوق فاصله تا ( الف)رعایت موارد مذکور در بند قیمت زمین های کشاورزی و روستایی را عالوه بر  –ب 

شهر، نوع محصول و قیمت آن ها، نوع خاک و میزان آب و داشتن قابلیت برای کشت مکانیزه و وضعیت 

طبیعی زمین و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده های اصلی و مواردی که مالکین عرصه و اعیان و 

 . اشجار باغات متفاوت باشند

اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و )قیمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح  –ج 

مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی و خدماتی و )و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن ( غیره



 . و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نماید( غیره

ه پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم امالک الزم االجرا ارزش معامالتی تعیین شد 

 . می باشد و تا تعیین ارزش معامالتی جدید معتبر است

سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می توانند قبل از اتمام دوره یک ساله  – 1تبصره 

 :کیل دهندکمیسیون تقویم امالک را در موارد زیر تش

 .برای تعیین ارزش معامالتی نقاطی که فاقد ارزش معامالتی است  – 1

برای تعدیل ارزش معامالتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی با  – 2

 .مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی ندارد

وزارت امور اقتصادی و دارایی با برای تعدیل ارزش معامالتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص  – 3

ارزش . توجه به عوامل ذکر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش تعیین شده به وجود آمده باشد

معامالتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم امالک الزم 

 .تبر خواهد بوداالجرا بوده و تا تعیین ارزش معامالتی جدید مع

مادامی که ارزش معامالتی امالک طبق مقررات این قانون تعیین نشده است آخرین ارزش  – 2تبصره 

 .معامالتی تعیین شده معتبر است

نقل و انتقال قطعی امالک که در اجرای قوانین و مقررات اصالحات اراضی به عمل آمده و یا  –15ماده 

ف شرکت های تعاونی مسکن به اعضای آن ها مشمول مالیات خواهد آمد و واحدهای مسکونی از طر

 . موضوع این فصل نخواهد بود

در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداری ها یا مؤسسات وابسته به آن ها بوده و همچنین  – 11ماده 

داده می شود  در مواردی که ملک به وسیله ی اجرای ثبت و سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال

این قانون ( 59)چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معامالتی باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده 

 . بهای مذکور در سند به جای ارزش معامالتی هنگام انتقال حسب مورد مالک عمل قرار خواهد گرفت

طور کلی و اقاله یا فسخ معامالت فسخ معامالت قطعی امالک بر اساس حکم مراجع قضایی به  – 11ماده 



قطعی امالک درسایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع 

 . این فصل نخواهد بود

و اصالحات بعدی آن به  1320قانون ثبت مصوب مرداد ماه  34امالکی که در اجرای ماده  – 11ماده 

 . رداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف استدولت تملیک می شود از پ

اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ  –19ماده 

تصویب این قانون مطابق ضوابط و قیمت هایی که وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و 

در مدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه احداث که دارایی تعیین مینمایند احداث و حداکثر 

حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین می شود منتقل می گردد از پرداخت 

 .مالیات بر نقل و انتقال قطعی امالک معاف می باشد

شرکت های دولتی یا شهرداری هرگونه مال یا وجوهی که از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات و  – 10ماده 

ها بابت عین یا حقوق راجع به امالک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل 

توسعه یا احداث جاده، راه آهن، خیابان، معابر، لوله کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آن ها به 

اب وی به ودیعه گذاشته می شود از مالیات نقل و انتقال مالک یا صاحب حق تعلق می گیرد یا به حس

امالکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت . موضوع این فصل معاف خواهد بود

رسیده یا می رسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به کل مالیات نقل و انتقال 

درصد مالیات  50د که مالکیت در دست اشخاص باقی می ماند نسبت به قطعی متعلق و در سایر موار

و همچنین . مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بردرآمد امالک از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد

هرگونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک امالک یا حقوق واقع در محدوده ی طرح 

ی و بازسازی محالت قدیمی و بافت های فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق های نوسازی، بهساز

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

زمین هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام  –11ماده 

در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که موضوع خریدار قیمت اعیانی احداث شده وسیله خریدار 



مورد تأیید مراجع ذیصالح دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده ی آن واقع 

 . است حسب مورد قرار گرفته باشد

مربوط در مواردی که پس ازپرداخت مالیات ازطرف مؤدی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی  – 12ماده 

مکلف است بنا به درخواست مؤدی و تأیید دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده 

روز از تاریخ اعالم دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معاملهی انجام نشده را از محل وصولی 

ترداد مالیات های مربوط به حق حکم این ماده در مورد اس. جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد

 . واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری خواهد بود

 . حذف شد – 13ماده 

در مورد امالک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی  –14ماده 

مشمول  است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور

همچنین در مورد درآمد حاصل از . مالیات نقل و انتقال قطعی امالک برابر مقررات این فصل می باشد

واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع امالک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول 

 . می گردد مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب

از نظر مالیاتی مستأجرین امالک اوقافی اعم از این که اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته  – 15ماده 

 . باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود

 .در محاسبه مالیات این گونه مؤدیان تاریخ اجاره به جای تاریخ تملک منظور خواهد شد – 1تبصره

 53ماده  1حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستاجر واگذار می شود مانع اجرای تبصره  – 2تبصره

 .این قانون نخواهد بود

این قانون طبق مقررات این فصل مشمول مالیات  52در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده  – 11ماده 

 . آمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شداین قانون باشد، وجه دیگری بابت مالیات بردر 59به شرح ماده 

اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان های نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از  – 11ماده 

( 59)تاریخ صدور گواهی پایان کار آن ها نگذشته باشد، عالوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده 



به مأخذ ارزش معامالتی اعیانی مورد انتقال ( %10)طوع به نرخ ده درصد این قانون مشمول مالیات مق

اشخاص حقیقی یا حقوقی، مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش . خواهند بود

 . موضوع این ماده نخواهند بود

یک سال عالوه بر اشخاصی که شغل آن ها بساز و بفروشی است هر شخص حقیقی که در  –تبصره 

مالیاتی بیش از یک واحد مسکونی و یا دو واحد کسبی اعم از کامل یا نا تمام را که خود احداث نموده 

ودر صورت کامل بودن بیش از دو سال از تاریخ خاتمه بنای آن نگذشته است بفروشد از نظر مالیاتی بساز 

در اجرای این . میز مربوط می باشدتاریخ خاتمه بنا به تشخیص ممیز و تأیید سرم. و بفروش تلقی می شود

تبصره هر واحد آپارتمانی یک واحد مسکونی یا کسبی حسب مورد و هرمغازه یک واحد کسبی محسوب 

 .می شود

این قانون از طرف مالک عین غیر از  52در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده  – 11ماده 

 59شده است دریافتی مالک به نرخ های مذکور در ماده  این قانون ذکر 11تا  53مواردی که ضمن مواد 

 . مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت

 . حذف شد –19ماده 

مؤدیان موضوع این فصل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه ای که از طرف  – 10ماده 

یم و در مورد حق واگذاری محل و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آن ها قرار می گیرد تنظ

این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال  14نیز مؤدیان موضوع ماده 

بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات 

 . پرداخت نمایند

این قانون به موجب اسناد رسمی انجام می گیرد  52ردی که معامالت موضوع ماده در موا – 1تبصره 

مؤدی مکلف است قبل از انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هر یک از مالیات های مندرج در 

ی که موجر این قانون را به تفکیک به حوزه مالیاتی ذیربط اعالم دارد این اعالم به استثنای موارد 111ماده 

 .تغییر ننموده به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این ماده می باشد



در مواردی که معامالت موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی گیرد انتقال  – 2تبصره 

گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتباً به اداره امور مالیاتی محل وقوع 

 .ملک اطالع دهد

 

 مالیات بردرآمد کشاورزی  –فصل دوم 

درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل  – 11ماده 

و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و 

 . معاف می باشدنخیالت از پرداخت مالیات 

دولت مکلف است مطالعات و بررسی  های الزم را در زمینه کلیه فعالیت های کشاورزی وآن رشته از  

فعالیت های مزبور که ادامه معافیت آن ها ضرورت داشته باشد معمول و الیحه مربوط را حداکثرتا آخر 

ان به مجلس شورای اسالمی تقدیم برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایر

 . نماید

 

 مالیات بردرآمد حقوق  –فصل سوم 

در قبال تسلیم ( اعم از حقیقی یا حقوقی)درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر  – 12ماده 

نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل می 

 . ول مالیات بردرآمد حقوق استکند مشم

از طرف دولت جمهوری اسالمی ایران )درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور  –تبصره 

 .از منابع ایرانی عاید شخص می شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد( یااشخاص مقیم ایران 

 :درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از –13ماده 

و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از ( قرری یا مزد، یا حقوق اصلیم)حقوق 

 . وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون



 :درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می شود –تبصره 

به )درصد حقوق و مزایای مستمری نقدی  20ثیه درصد و بدون اثا 25مسکن با اثاثیه معادل  –الف 

در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از ( این قانون 91استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 

 .حقوق کارمند کسر می شود

درصد حقوق و مزایای مستمر  5درصد و بدون راننده معادل  10اتومبیل اختصاصی با راننده معادل  –ب 

در ماه پس از کسروجوهی که از این ( این قانون 91استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده  به)نقدی 

 .بابت از حقوق کارمند کسر می شود

 .سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق –ج 

قانون نظام ( 1)ده تامیزان یکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ما – 14ماده 

درآمد ساالنه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق  –1310مصوب  –هماهنگ پرداخت کارکنان دولت 

 . بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف می شود

وسط وزارتخانه ها و سازمان میزان معافیت موضوع این ماده در مورد کارکنانی که حقوق آن ها ت –تبصره 

ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و یا از محل اعتبارات دولتی پرداخت می گردد در 

 .صورت داشتن افراد تحت تکفل به هشتصد و چهل هزار ریال افزایش می یابد

خت کارکنان دولت نرخ مالیات بردرآمد حقوق درموردکارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پردا – 15ماده 

و ( %10)پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد  1310شهریور  13مصوب 

) در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل ودو میلیون 

این ( 131)نرخ های مقرر در ماده  و نسبت به مازاد آن به( %10)ریال به نرخ ده درصد ( 4200000000

 . قانون خواهد بود

پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق  – 11ماده 

این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی ( 15)مقررات ماده 

به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را دریافت کنندگان حقوق و میزان آن 



 . صورت دهند

پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کنندگان مقرری مزد حقوق اصلی به عمل می آید  –تبصره 

پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلف اند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را بدون رعایت معافیت 

این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ( 15)این قانون به نرخ های مقرر در ماده ( 14)ماده  موضوع

 .با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند

هد شد مشروط اضافه پرداختی بابت مالیات بردرآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خوا – 11ماده 

بر این که بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امورمالیاتی 

 . محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد

اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی های الزم را  

ضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر درآن اداره امور مالیاتی نسبت به معمول و درصورت احراز ا

در صورتی که درخواست کننده بدهی . استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی های جاری اقدام کند

 . قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد

واردی که ازاشخاص مقیم خارج که درایران شعبه یانمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت درم – 11ماده 

اند ظرف سی روز از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به  کنندگان حقوق مکلف

ی مربوط به حقوق اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مالیات

 .دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند

صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه،به استثنای  – 19ماده 

ب کسانی که طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف می باشند، موکول به ارایه مفاصا حسا

مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص 

 . حقوقی ثالث ایرانی است

در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از  – 90ماده 

تی محل اشتغال حقوق بگیر، یا در مورد مشموالن تبصره ماده میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیا



این قانون، اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوق مکلف است مالیات متعلق را به انضمام ( 12)

جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مؤدی می باشند به موجب 

حکم این ماده نسبت به . این قانون مطالبه کند( 151)مقرر در ماده  برگ تشخیص با رعایت مهلت

 . این قانون نیز جاری خواهد بود( 11)مشموالن ماده 

 : درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است – 91ماده 

فوق رؤسا و اعضای مأموریت های سیاسی خارجی درایران ورؤسا و اعضای هیأت های نمایندگی  – 1

العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین 

رؤسا و اعضای هیأت های نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد 

 . ی ایران نباشندحقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسالم

رؤسا و اعضای مأموریت های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول  – 2

 .خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل

فنی و کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسالمی ایران از محل کمک های بالعوض  – 3

اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا مؤسسات بین المللی به ایران اعزام می شوند نسبت به 

 . حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین المللی مذکور

کارمندان محلی سفارتخانه ها وکنسولگری ها ونمایندگی های دولت جمهوری اسالمی ایران در  – 4

مد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسالمی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت خارج نسبت به درآ

 . جمهوری اسالمی ایران نباشند به شرط معامله متقابل

حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه  – 5

ام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ای

 . یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می شود

 . هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل – 1

مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی  – 1



 . ارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می گیرددر خارج از محل کارگاه یا ک

 .وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن – 1

( 14)عیدی ساالنه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده  – 9

 . این قانون

یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار مأموران کشوری  خانه های سازمانی که با اجازه قانونی – 10

 . گذارده می شود

وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آن ها مستقیماًیا به وسیله  – 11

 . حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند

این ( 14)قدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده مزایای غیرن – 12

 . قانون

درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران اعم ازنظامی وانتظامی، مشموالن قانون  – 13

 .استخدامی وزارت اطالعات و جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و آزادگان

مالیات حقوق کارکنان شاغل درمناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست (  %50)نجاه درصد پ – 92ماده 

 . سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شود

 . بدهی مالیات بردرآمد حقوق کادر نظامی و انتظامی تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده می شود –تبصره 

 مالیات بردرآمد مشاغل  –فصل چهارم

درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور  – 93ده ما

در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول 

 . مالیات بردرآمد مشاغل می باشد

و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت های ( قهری اعم از اختیاری یا)درآمد شرکت های مدنی  –تبصره 

 .شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد( مضارب)مضاربه در صورتی که عامل 

 :درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از – 94ماده 



گر شناخته نشده پس کل فروش کاال و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دی

 . از کسر هزینه ها و استهالکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهالکات

صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف اند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد  – 95ماده 

مول مالیات به گروه صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مش. مشمول مالیات خود نگاهداری کنند

 : های زیر تقسیم می شوند

صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه  –الف 

و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و 

 . ری نگاهداری کننداستانداردهای پذیرفته شده حسابدا

صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و  –ب 

نمونه های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و در دسترس . هزینه می باشند

 . قرار می گیرد

فوق نیستند مکلف اند صورت خالصه ( ب)و ( لفا)صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای  –ج 

وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور 

 .نگهداری کنند

سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست  –1تبصره 

و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق ( 91)ماده ( ب)و ( الف)مشاغل افزوده شده به بندهای 

تشکل های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیر االنتشار به مؤدیان اعالم 

 .می دارد

آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و  –2تبصره

ونگی تنظیم صورت های مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و چگ

استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران 

 .رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و داراییخواهد رسید



  – 91ماده 

 :این قانون عبارتند از( 95)ماده ( الف)ن مشاغل موضوع بند صاحبا –الف 

 . دارندگان کارت بازرگانی و کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان 1–

صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آن ها جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از  2–

 . وزارتخانه ذیربط صادر شده یا می شود

 . ان معادنبهره بردار – 3

صاحبان مؤسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی وارایه دهندگان خدمات  – 4

 . مدیریتی، مشاوره ای، انفورماتیک، رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم

اه ها و مراکز صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی، آموزشگاه های آزاد، مدارس غیرانتفاعی، دانشگ – 5

 .آموزش عالی

 . صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، آسایشگاه ها، درمانگاه ها و خانه های سالمندان – 1

 . صاحبان متل ها و هتل های سه ستاره و باالتر – 1

بنکداران، عمده فروش ها، فروشگاه های بزرگ، واسطه های مالی، نمایندگان توزیع کاالهای داخلی و  – 1

 . اتی و صاحبان انبارهاوارد

 . نمایندگان مؤسسه های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی – 9

 . صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری – 10

 . صاحبان مؤسسات مهندسی و مهندسی مشاور – 11

 . صاحبان مؤسسات تبلیغاتی و بازاریابی – 12

 : این قانون عبارتند از( 95)ماده ( ب ) صاحبان مشاغل موضوع بند  – ب

 .صاحبان کارگاه های صنعتی – 1

صاحبان مشاغل ساختمانی، تأسیسات فنی و صنعتی، نقشه کشی، نقشه برداری، محاسبات فنی و  – 2

 . نظارت



 .فیست هاچاپخانه داران، لیتوگراف ها، صحاف ها، ارایه دهندگان خدمات چاپ وگرا – 3

 .صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای – 4

وکالء، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی، حسابداران رسمی و اعضای سازمان  – 5

 . های نظام مهندسی

 . محققان، پژوهشگران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارایه طرح های تحقیقاتی اشتغال دارند – 1

 . حق العمل کاران و کارگزاراندالالن،  – 1

 . صاحبان مراکز فرهنگی، هنری، فرهنگسراها، کانون های حرفه ای وانجمن های صنفی و تخصصی – 1

 . صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مکان های تفریحی و ورزشی – 9

 . صاحبان مشاغل فیلم برداری، دوبالژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمائی – 10

 . ن ودندانپزشکان که دارای مطب هستند ودامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارندپزشکا – 11

صاحبان آزمایشگاهها، رادیولوژی ها، فیزیوتراپی ها، سونوگرافی ها، الکتروانسفالوگرافی ها، سی تی   – 12

 . اسکن ها، سالن های زیبایی و دیگر ارایه دهندگان خدمات بهداشتی، طبی و غیر طبی

 . صاحبان میهمان سراها، میهمان پذیرها و مسافرخانه ها – 13

صاحبان تاالرهای پذیرایی، رستوران ها، تهیه کنندگان غذاهای آماده، ارایه دهندگان خدمات پذیرایی  – 14

 . وکرایه دهندگان ظروف

 . صاحبان دفاتر اسناد رسمی – 15

 . صاحبان تعمیرگاه های مجاز و اتو سرویس ها – 11

صاحبان نمایشگاه ها، فروشگاه های اتومبیل، بنگاه های معامالت امالک و آژانس های کرایه  – 11

 .اتومبیل

 . سازندگان و فروشندگان طال و جواهر – 11

 .عامالن فروش و فروشندگان آهن آالت – 19

( ب)سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت می تواند هریک از مشموالن بند  –1تبصره 



این ماده ملزم نماید مشروط بر آن که مراتب کتبا تا پایان ( الف)این ماده را به رعایت مقررات موضوع بند 

مؤدیان اخیر الذکر از اول سال بعد مکلف به اجرای آن می . دی ماه هر سال به مؤدیان فوق ابالغ گردد

 .باشند

که بهره برداری از مؤسسات بحساب آنان  منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است –2تبصره 

 . انجام میشود

مشموالن این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت های شغلی دیگر موضوع این فصل می  –3تبصره 

 .باشند مکلفاند برای کلیه فعالیت های شغلی خود طبق مقررات این قانون عمل کنند

 : مؤدی از طریق علی الرأس تشخیص خواهد شددر موارد زیر درآمد مشمول مالیات  – 91ماده 

در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود  –1

 . و زیان، حسب مورد، تسلیم نشده باشد

در  در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط ازارایه دفاتر و یا مدارک حساب –2

منظور از محل کاردرمورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آن . )محل کار خود خودداری نماید

ها می باشد مگر این که مؤدی قبالً مرکز عملیات خود را برای ارایه دفاتر و اسناد و مدارک کتباً به اداره 

 (.امور مالیاتی مربوط اعالم نموده باشد

مؤدی از ارایه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه  در اجرای این بند هرگاه 

باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری می شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد 

 . درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الرأس تعیین خواهد شد

مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور در صورتی که دفاتر و اسناد و  3–

مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد 

قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دالیل کافی کتباً به مؤدی ابالغ و پرونده برای 

. هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد رسیدگی به

مؤدی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و 



هر حال  ادای توضیح کتبی درمورد نحوه رعایت موازین قانونی وآیین نامه حسب مورد اقدام نماید و در

هیأت مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دالیل الزم و 

نظر هیأت با اکثریت مناط اعتبار است و . کافی به اداره امور مالیاتی اعالم نماید تا براساس آن اقدام گردد

مواردی که هیأت نظر اداره امور  در. نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج گردد

مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدی مردود اعالم می کند باید مراتب را به دادستانی 

 .انتظامی مالیاتی نیز اعالم نماید

 .این قانون اضافه می شود 151این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده  3در اجرای بند  –1تبصره 

هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجودداشته  –2ره تبص

باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور 

که مستند به دالیل و  یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند، درصورت داشتن درآمد ناشی ازفعالیت های مکتوم

قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیت ها همواره از طریق علی الرأس تشخیص داده و به 

 .درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد

ات و بررسی های الزم و درموارد تشخیص علی الرأس، اداره امورمالیاتی باید پس از تحقیق – 91ماده 

کسب اطالعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم ازدولتی یا غیردولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این 

قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مؤدی باشد انتخاب و دالیل انتخاب نوع قرینه یا قرائن 

ی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرایب مقرر در و رقم آن ها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگ

در صورتی که به چند قرینه اعمال . قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول مالیات مؤدی را تعیین نماید

 .ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود

و  1345قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ( 11)موضوع ماده قراردادهای پیمانکاری  – 99ماده 

اصالحیه های بعدی آن که پیشنهاد آن ها قبل از تاریخ تصویب این قانون می باشد از لحاظ تشخیص 

درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر 

 . خواهند بود



و  1345قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه  11قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده  –صره تب

تسلیم گردیده از  1311اسفند  29لغایت  1311اسفند  3اصالحیه های بعدی که پیشنهاد آن ها از تاریخ 

رخ مالیات بر درآمد لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده وفقط از لحاظ اعمال ن

 . تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود 1311عملکرد منتهی به سال 

مؤدیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی  –100ماده 

مونه ای که وسیله خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق ن

سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل 

 .این قانون پرداخت نمایند( 131)خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده 

نان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آ –1تبصره 

چند محل دیگر را اقتضا نماید مؤدی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت های خود را طی یک 

 .اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید

غل خود نمی باشند، محل سکونت در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای ش –2تبصره 

 .آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می گردد

در شرکت های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکا موجب اسقاط تکلیف سایر شرکا  –3تبصره 

 .این امر مانع از تسلیم اظهارنامه مشترک نمی باشد. نخواهد بود

ان موضوع این فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب اظهارنامه مالیاتی مؤدی –4تبصره 

درآمد و هزینه یا خالصه وضعیت درآمد و هزینه، حسب مورد طبق نمونه هایی که توسط سازمان امور 

 .مالیاتی کشور تعیین می شود خواهد بود

ر هر سال و در نقاطی سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در مورد بعضی از منابع این فصل د –5تبصره 

که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیان متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول 

نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یک سال مالیاتی یا در اثنای آن مؤدی ترک کسب نموده و یا به 

و این امر مورد تأیید هیأت حل اختالف مالیاتی عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است 



 .قرار گیرد درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد

درآمد ساالنه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق  –101ماده 

این قانون از پرداخت ( 14)ه اند تا میزان معافیت موضوع ماده مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرد

شرط . این قانون مشمول مالیات خواهد بود( 131)مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده 

 .به بعد جاری است 1312تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 

دنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد در مشارکت های م –تبصره

و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات 

شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و . خواهد بود

در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از . ت مقرر به زوج اعطا می گرددمعافی

معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان 

 .تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد

مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه عالوه بر پرداخت مالیات ( ضاربم)در مضاربه، عامل  – 102ماده 

این قانون کسر و به عنوان  101خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده 

مالیات علی الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط و 

 . ارایه نماید صاحب سرمایه

در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب  –تبصره 

 .ساقط است

وکالی دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف اند در وکالت  – 103ماده 

درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی نامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج 

وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در 

 : زیر باشد

در دعاوی و اموری که خواسته آن ها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر  –الف 



 . مرحله

که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً الزم نیست و همچنین در در مواردی  –ب 

دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آیین نامه 

 .حق الوکاله برای هر مرحله

این ( الف)طبق مواد حکم بند  در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر –ج 

 . ماده

در مورد دعاوی و اختالفات مالی که درمراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و  –د 

برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختالفات مالیاتی و عوارض توسعه معابر 

 : اً از لحاظ مالیاتی به شرح زیرشهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرف

ریال ما به ( 3000000000)ریال ما به االختالف پنج درصد، تا سی میلیون ( 1000000000)تا ده میلیون  

ریال (  3000000000)ریال، ازسی میلیون ( 1000000000)االختالف چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون 

ریال منظور می شود ومعادل ( 3000000000)مازاد سی میلیون  مابه االختالف به باال سه درصد نسبت به

 . پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد

ولو این که ) مفاد این بند درباره ی اشخاصی که وکالتاً درمراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند  

، برادر، خواهر، پسریا نیزجاری است، جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر، مادر( وکیل دادگستری نباشند 

 .دختر نواده و همسر مؤدی

در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین  – 1تبصره 

نامه دادرسی مدنی درهیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت 

انه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی وشهرداری ها و مؤسسات های مرجوعه از طرف وزارتخ

 .وابسته به دولت و شهرداری ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی باشند

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به  – 2تبصره 

که بابت حق الوکاله به وکال پرداخت می کنند پنج درصدآن را  دولت و شهرداری ها مکلفند از وجوهی



 .کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند

در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید  – 3تبصره 

 .تنامه مربوط نخواهد بودمکلف به ابطال تمبر روی وکال

در مواردی که دادگاه ها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ  – 4تبصره 

ابطال تمبر روی وکالتنامه قرارگرفته است تعیین نمایند مدیران دفتردادگاه ها مکلفند میزان مورد حکم 

 .ع دهندتا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گیردقطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطال

وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداری ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و کلیه  –104ماده 

این قانون مکلف ( 95)ماده ( الف)اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند 

حمه پزشکی، هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، اند در هر مورد که بابت حق الز

مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی واداری، نویسندگی، تألیف وتصنیف، آهنگ سازی، 

نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و داللی و حق العمل کاری، هرگونه حق الزحمه یا کارمزد 

ای کارمزد پرداختی به بانک ها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، ارایه خدمات به استثن

امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، اجاره ماشین آالت اداری و محاسباتی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه 

سردخانه  ای، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی و دریایی، ماشین آالت و کارخانجات و

ها، انبارداری، نگهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیسات فنی 

و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمان ها و تأسیسات، نقشه کشی، نقشه برداری، نظارت و محاسبات فنی، حمل 

ند پنج درصد آن را به عنوان علی و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می کن

کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف ( دریافت کنندگان وجوه)الحساب مالیات مؤدی 

سازمانامور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت 

 .   ره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارندمشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آن ها به ادا

تسهیالت اعطایی بانک ها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک  

مالیات علی الحساب موضوع این ماده نبوده و در این گونه ( %5)واحد مسکونی مشمول کسر پنج درصد 



عاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد موارد بانک ها مکلف اند رونوشت قرارداد ج

 . به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند

در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف است  – 1تبصره 

 .یاتی محل با اخذ رسید تسلیم نمایدظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مال

در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کالً از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی  – 2تبصره 

 .الحساب مالیات به شرح فوق بشرط استعالم قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است

اده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله در مواردی که وجوه مذکور در این م – 3تبصره 

مراجع اجرائی وصول و ایصال می گردد تودیع کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف 

 .مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می کنند

قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه  11ی پیمانکاری موضوع ماده در مورد قراردادها – 4تبصره 

و اصالحیه های بعدی آن که پیشنهاد آن ها قبل از تاریخ تصویب این قانون باشد کارفرما مکلف  1345

 .است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید

سایر مواردی را که باید از آغاز  سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست – 5تبصره 

سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه 

 . های کثیراالنتشار کشور اعالم خواهد کرد

سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این  – 1تبصره 

. ماده از انجام تکالیف مقرر، به آن ها مراجعه و پس از رسیدگی های الزم، مالیات متعلق را مطالبه کند

درصورت استنکاف آن ها از پرداخت، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم ازباب چهارم این 

یر دولتی وسایر قانون، مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاه های اجرایی دولت، نهادهای عمومی غ

سازمان ها ومؤسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده می کنند و همچنین سایر دستگاه هایی که 

 .شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آن ها برداشت کند

 



 مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی –فصل پنجم 

ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی از منابع  جمع درآمد شرکت –105ماده 

مختلف درایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف 

وکسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، 

 .خواهند بود( %25)ت به نرخ بیست و پنج درصد مشمول مالیا

در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده اند، در  –1تبصره 

صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آن ها مالیات به 

 .شودنرخ مقرر در این ماده وصول می 

ماده ( 5)اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشموالن تبصره  –2تبصره 

این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از ( 113)و ماده ( 109)

ینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام فعالیت هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نما

می دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک های فنی یا 

واگذاری فیلم های سینمائی از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند 

مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود  نمایندگان اشخاص و مؤسسات. بود

 .تحصیل می کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می باشند

در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات هایی که  –3تبصره 

مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از قبالً پرداخت شده است با رعایت مقررات 

 .این بابت قابالسترداد است

اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت های  –4تبصره 

 .سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود

جوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد در مواردی که به موجب قوانین مصوب و –5تبصره 

از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به 



 .نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد

به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این )درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی  – 101ماده 

از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق ( ون نحوه ی دیگری برای تشخیص آن مقرر شده استقان

این قانون به طور علی ( 91)این قانون و در موارد مذکور درماده ( 95)ماده ( الف)و بند ( 94)مقررات ماده 

 . الرأس تشخیص می گردد

سات مقیم خارج از ایران به شرح درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤس – 101ماده 

 : زیرتشخیص می گردد

در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تأسیسات فنی و تأسیساتی  –الف 

شامل تهیه و نصب موارد مذکور، و نیز حمل و نقل و عملیات تهیه طرح ساختمان ها و تأسیسات، نقشه 

محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمک های فنی، انتقال دانش فنی و سایر  برداری، نقشه کشی، نظارت و

 . کل دریافتی ساالنه( %12)خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد 

بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم های سینمایی، که به عنوان بهاء  –ب 

تا چهل درصد ( %20)عاید آن ها می شود، به مأخذ بیست درصد یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر 

ضریب تعیین درآمد . مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آن ها می گردد، می باشد( 40%)

مشمول مالیات هر یک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب 

 . ی شودهیأت وزیران تعیین م

این ماده مکلف ( الف)پرداخت کنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت کنندگان وجوه مذکور در بند  

اند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و 

در غیر این صورت دریافت . ندظرف مدت ده روز به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کن

 .کنندگان متضامناً مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود

در مورد بهره برداری از سرمایه و سایر فعالیت هایی که اشخاص حقوقی و مؤسسات مزبور به وسیله  –ج 

می دهند طبق مقررات ماده ی نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن ها در ایران انجام 



 .این قانون( 101)

این ماده به ( ب)و ( الف)در مواردی که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاری موضوع بند های  –1تبصره 

اشخاص حقوقی پیمانکار ایرانی واگذار می گردد، پرداخت کننده وجه باید از هر پرداخت به پیمانکاران 

به عنوان مالیات علی الحساب آن ها کسر و ظرف سی روز از تاریخ ( %5/2)ایرانی دو و نیم درصد 

 .پرداخت به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند

این ماده درصورتی که کارفرما، وزارتخانه ها، ( الف)در مورد عملیات پیمانکاری موضوع بند  –2تبصره 

باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا  مؤسسات و شرکت های دولتی یا شهرداریها

خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصالحات و الحاقات 

بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقالم قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات 

 .معاف خواهد بود

شعب و نمایندگی های شرکت ها و بانک های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام  –3صره تب

دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطالعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و 

بر درآمد  برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن مشمول مالیات

 .نخواهند بود

این ماده را به ( الف)در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری موضوع بند  –4تبصره 

پیمانکاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در 

داری می گردد از دریافتی پیمانکار دست اول از قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خری

 .پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود

این قانون که قرارداد ( 101)ماده ( الف)درآمد مشمول مالیات فعالیت های موضوع بند  –5تبصره 

نون این قا( 101)و به بعد منعقد می گردد طبق مقررات ماده  1312پیمانکاری آن ها از ابتدای سال 

حکم این تبصره نسبت به ادامه فعالیت های موضوع قرارداد های پیمانکاری که تاریخ . تشخیص می گردد

 .بوده است، جاری نخواهد بود 1312انعقاد آن ها قبل از سال 



اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ الزم االجرا شدن این اصالحیه پرداخت نشده درصورت  – 101ماده 

اب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن درصورت تقسیم یا انتقال به حساب سود وزیان انتقال به حس

یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه، به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم 

ف این حکم شامل اندوخته های سود ناشی از فعالیت های معا. یاانتقال یاکاهش سرمایه اضافه می شود

 1311اسفند  3قانون مالیات های مستقیم مصوب ( 131)مؤسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع ماده 

و اصالحیه های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصالحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد 

ل گردیده در صورت تقسیم اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ الزم االجرا شدن این اصالحیه وصو. بود

 . یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحالل مشمول مالیات دیگری نخواهد بود

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

 ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل – 1

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

 حق بیمه بیمه های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی ها  – 3

 کارمزد و مشارکت در سود معامالت بیمه های اتکایی واگذاری – 4

 بهره سپرده های بیمه ی بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذارکننده  – 5

های غیرزندگی، بازخرید، سرمایه و مستمری سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه  – 1

 های بیمه های زندگی 

 سایر درآمدها  – 1

 : پس از کسر

 هزینه تمبر قراردادهای بیمه  – 1

 هزینه های پزشکی بیمه های زندگی  – 2

 کارمزدهای پرداختی از بابت معامالت بیمه مستقیم  – 3

 حق بیمه های اتکایی واگذاری  – 4



مین خسارت های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه سهم صندوق تأ – 5

 موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث 

مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت  – 1

 بیمه های غیرزندگی 

 سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع  – 1

 رمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معامالت بیمه های اتکایی قبولیکا – 1

 بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتکایی واگذاری  – 9

 ذخایر فنی در آخر سال مالی  – 10

 سایر هزینه ها و استهالکات قابل قبول – 11

قانون تاسیس بیمه مرکزی  11ده اندوخته های فنی موضوع ما)انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه  – 1تبصره 

برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آن ها به موجب آیین نامه ای ( ایران و بیمه گری

خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور 

 .اقتصادی و دارایی خواهد رسید

واع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آن ان – 2تبصره 

 .ها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد

در معامالت بیمه مستقیم حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه  – 3تبصره 

ها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد گزاران در منافع و نحوه احتساب آن 

 .کلیه اقالم مزبور به استثنای کارمزدها باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد. بود

اقالم مربوط به معامالت بیمه های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها  – 4تبصره 

 .مه ذیربط خواهد بودو یا توافق های مؤسسات بی

مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی ازمؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می  – 5تبصره 

نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می 



یمه گر اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده در صورتی که مؤسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع مؤسسه ب. باشند

و از پرداخت مالیات بر معامالت اتکایی معاف باشند مؤسسه مزبور نیز ازپرداخت مالیات دولت ایران 

مؤسسات بیمه ایرانی مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه گر اتکایی خارجی . معاف خواهد شد

آن را به عنوان مالیات بیمه گراتکایی کسر نمایند و وجوه مشمول مالیات موضوع این تبصره دو درصد 

کسر شده در هر ماه را منتهی ظرف سی روز به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه گر اتکایی و حق 

 . بیمه متعلق به حوزه مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند

اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و اشخاص حقوقی مکلف اند  –110ماده 

مدارک خود را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و 

حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها را به اداره امور مالیاتی که محل 

پس از تسلیم . لی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایندفعالیت اص

محل تسلیم اظهارنامه و . اولین فهرست مزبور، تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود

یا پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه 

 . نمایندگی نمی باشند تهران است

 . حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود 

اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن  –تبصره 

گانه که در فصل های مربوط پیش بینی شده است مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جدا

 . نیستند

شرکت هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم  – 111ماده 

 : ادغام یا ترکیب می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می باشند

جموع سرمایه های ثبت شده تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف م –الف 

این قانون معاف ( 41)شرکت های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده 

 . است



انتقال دارایی های شرکت های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد  –ب 

 . بودبه ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد 

عملیات شرکت های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره ی  –ج 

 . انحالل موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود

استهالک دارایی های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید بر اساس روال قبل از ادغام یا  –د 

 . بدترکیب ادامه یا

هر گاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت های ادغام یا ترکیب  –ه 

 . شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود

کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت های ادغام یا ترکیب شده به عهده ی شرکت جدید یا موجود  –و 

 . اشدحسب مورد می ب

آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصالحیه به پیشنهاد مشترک  –ز 

 .وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی وصنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

عم از ایرانی و و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی ا( 99)حکم ماده  – 112ماده 

 . خارجی جاری خواهد بود

مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر، حمل کاال و امثال آن ها از  – 113ماده 

ایران به طور مقطوع عبارت است از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آن ها خواهد شد اعم از 

 . ا در مقصد یا در بین راه دریافت شوداین که وجوه مزبور در ایران ی

نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظف اند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل  

مؤسسات مذکور از بابت این گونه . را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند

هرگاه شعب یا نمایندگی های . نوان مالیات بردرآمد نخواهند بوددرآمدها مشمول مالیات دیگری به ع

مذکور صورت های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آن ها مطابق واقع نباشد در این 

 . صورت مالیات متعلق براساس تعداد مسافر و حجم محموالت علی الرأس تشخیص خواهد شد



لق بردرآمد مؤسسات کشتیرانی وهواپیمایی ایران در کشورهای دیگر در مواردی که مالیات متع –تبصره 

بیش از پنج درصد کرایه دریافتی باشد با اعالم سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی 

موظف است مالیات شرکت های کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آن ها 

 .افزایش دهد

آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظف اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی  – 114اده م

با سایر ارکان صالحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحالل شخص حقوقی دعوت شده است 

ر اظهارنامه ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی درتاریخ دعوت روی نمونه ای که بدین منظو

 .از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد، تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند

اظهارنامه ای که حداقل حاوی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه  

 . شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود

ذ محاسبه مالیات آخرین دوره ی عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند ارزش مأخ – 115ماده 

دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که 

 . مالیات آن قبالً پرداخت گردیده است

اساس بهای فروش و نسبت ارزش دارائی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبالً فروش رفته بر  – 1تبصره 

 .به بقیه بر اساس بهای روز انحالل تعیین می شود

چنانچه در بین دارایی های شخص حقوقی که منحل می شود، دارایی یا دارایی های موضوع  –2تبصره 

فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت ها وجود داشته باشد و این 

و تبصره های ( 59)ا دارایی ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده دارایی ی

این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ( 143)ماده 

ور نمی ارزش دفتری دارایی یا دارایی های مذکور جزو اقالم دارایی های شخص حقوقی منحل شده منظ

مالیات متعلق به دارایی یا . گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی ها کسر می گردد

این قانون تعیین و ( 143)و تبصره های ماده ( 59)دارایی های مزبور حسب مورد بر اساس مقررات ماده 



 .مورد مطالبه قرار می گیرد

نحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحالل آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی م –3تبصره 

این قانون می باشند در اولین نقل و ( 143)و تبصره های ماده ( 59)مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده 

 .انتقال بعد از تاریخ انحالل مشمول مالیات نخواهند بود

ثبت انحالل شخص حقوقی تاریخ )مدیران تصفیه مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ انحالل  –111ماده 

اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده ( در اداره ثبت شرکت ها

 . این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند( 115)

ماده ( 2)ل می شوند با رعایت تبصره مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منح –تبصره

 .این قانون محاسبه می گردد( 105)این قانون به نرخ مذکور در ماده ( 115)

اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره  – 111ماده 

به مندرجات آن اعتراض داشته  عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که

باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و 

. ابالغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می گردد

شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن درصورتی که بعداً معلوم گردد اقالمی از دارایی 

این قانون، مالیات مطالبه خواهد ( 111)قسمت که در اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده 

 . شد

تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون  – 111ماده 

 . الیات مجاز نیستسپردن تأمین معادل میزان م

این قانون  114آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده  –تبصره 

این  116یاتسلیم اظهارنامه خالف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده 

متضامناً و ( نون تجارتموضوع قا)قانون و این ماده و ضامن یا ضامن های شخص حقوقی و شرکا ضامن 

کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص 



حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به 

ل در روزنامه رسمی کشور این قانون از تاریخ درج آگهی انحال 157شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده 

 .مطالبه شده باشد

 

 مالیات درآمد اتفاقی  –فصل ششم 

درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بالعوض و یا از طریق  –119ماده 

معامالت محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات 

 . این قانون خواهد بود( 131)به نرخ مقرر در ماده  اتفاقی

 : درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از –120ماده 

صددرصد درآمد حاصله و در صورتی که غیرنقدی باشد، به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این  

این قانون برای آن ها ارزش ( 14)قانون تقویم می شود مگر در مورد امالکی که در اجرای مفاد ماده 

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

این قانون می باشد  13در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثنای مواردی که مشمول ماده  –تبصره 

ز مابه التفاوت ارزش عوضین که براساس درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود ا

 .مقررات این ماده تعیین می شود نسبت به طرف معامله ای که از آن منتفع شده است

صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می گردد ولی در  –121ماده 

یا رجوع شود، وجوهی که به عنوان صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله 

 . مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد می باشد

در این صورت اگر در فاصلة بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل الیه از منافع آن استفاده کرده  

 . باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود

ورد صلح مالی که منافع آن مادام العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث در م – 122ماده 

اختصاص داده می شود بهای مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات 



 . متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود

ت گیرد قیمت مذکور در سند ماخذ مالیات در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقاالتی صور –تبصره 

انتقال دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود لیکن مأخذ مالیات 

آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبارت خواهد بود از ما به التفاوت بهای مال به 

 .ق سند پرداخته استشرح حکم فوق و مبلغی که طب

در صورتی که منافع مالی بطور دائم یا موقت بالعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده  – 123ماده 

 . مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید

 مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که وصیت قانوناً نافذ است بعد از قطعی – 124ماده 

شدن آن در مورد وراث به سهم االرث آن ها اضافه و مشمول مالیات برارث می باشد و در مورد غیر 

 . وراث نسبت به کل آن مشمول مالیات این فصل خواهد بود

انتقاالتی که طبق مقررات فصل مالیات برارث مشمول مالیات می باشد مشمول مالیات این  – 125ماده 

 . بخش نخواهد بود

صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلف اند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد  – 121ماده 

این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد ظرف سی روز از ( 123)منافع موضوع ماده 

در . بپردازند تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را

صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط 

 . می شود

 : موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود – 121ماده 

کمک های نقدی و غیرنقدی بالعوض سازمان های خیریه یا عام المنفعه یا وزارتخانه ها یا  –الف 

مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی یا شهرداری ها یا نهادهای انقالب اسالمی به اشخاص حقیقی غیر 

 . از مواردیکه مشمول مالیات فصل حقوق است

وجوه یا کمک های مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی ویا حوادث  –ب 



 . غیر مترقبه دیگر

 .نماید ویق صادرات و تولید و خرید محصوالت کشاورزی پرداخت میجوایزی که دولت برای تش –ج 

طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور ( ب)و ( الف)ضوابط اجرایی بندهای  –تبصره 

 .اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد

ی از طریق رسیدگی به دفاتر درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاق – 121ماده 

تشخیص خواهد شد و مالیات هایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد به عنوان پیش 

 . پرداخت مالیات آن ها منظور خواهد شد

 

 مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف  –فصل هفتم 

 . حذف شد –129ماده 

قانون ( 129)، ماده (59)ماده ( 3)و تبصره ی ( 11)تا ( 3)اد بدهی های گذشته موضوع مو – 130ماده 

 . و اصالحیه های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود 1311اسفند  3مالیات های مستقیم مصوب 

وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند بدهی مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا  –تبصره 

ریال برای هر مؤدی ( 100000000)باشد را تا سقف یک میلیون  1311قبل از سال  تعلق آن ها حسب مورد

 .در نقاطی که مقتضی بداند کالً یا جزئاً مورد بخشودگی قرار دهد

نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ  – 131ماده 

 :است جداگانه ای می باشد به شرح زیر

 %(15)ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ پانزده درصد ( 3000000000)تا میزان سی میلیون 

ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه، نسبت به مازاد سی میلیون ( 10000000000)تا میزان یکصد میلیون 

 %(20)ریال به نرخ بیست درصد ( 3000000000)

ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه، نسبت به مازاد یکصد ( 25000000000)تا میزان دویست و پنجاه میلیون 

 %(25)ریال به نرخ بیست و پنج درصد ( 10000000000)میلیون 



ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه، نسبت به مازاد دویست و پنجاه ( 1000000000000) تا میزان یک میلیارد 

 %(30)د ریال به نرخ سی درص( 25000000000)میلیون 

ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ سی و پنج درصد ( 1000000000000)نسبت به مازاد یک میلیارد 

(35)% 

 

 در مقررات مختلفه – باب چهارم

 معافیت ها  –فصل اول 

درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا  – 132ماده 

به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط  1311در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال معدنی 

برای آن ها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره 

یافته به  و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه%( 10)برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد 

 .این قانون معاف هستند( 105)و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده %( 100)میزان صد در صد 

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و  – 1تبصره 

مدیریت و برنامه ریزی  فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان

کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران می 

 .رسد

معافیت های موضوع این ماده شامل درآمد واحد های تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد  –2تبصره 

صفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز ا

دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به استثنای شهرک های صنعتی استقرار 

 .یافته درشعاع سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور نخواهد بود

ه برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهر –3تبصره 



 .درصد مالیات متعلق معاف هستند 05اسالمی هر سال از پرداخت 

ضوابط مربوط به تعیین تاریخ شروع بهره برداری واحدهای معاف موضوع این ماده و همچنین  –4تبصره 

ی و صنایع ومعادن این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائ( 2)تعیین محدوده موضوع تبصره 

 .تعیین و اعالم می گردد

صد در صد درآمد شرکت های تعاونی روستائی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری،  –133ماده 

 . کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آن ها از مالیات معاف است

از سود ابرازی سازمان مرکزی  دولت مکلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت –تبصره 

تعاون روستائی ایران را که با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه گذاری درشرکت های تعاونی روستائی 

اختصاص داده می شود، پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتبار ردیف 

نی می شود در وجه سازمان مذکور مسترد خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش بی

 . نماید

درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدائی، راهنمایی، متوسطه، فنی و  –134ماده 

حرفه ای، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی 

ر که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند، وحرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکو

همچنین درآمد باشگاه ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های 

آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور . منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است

 . ویب هیأت وزیران خواهد رسیداقتصادی و دارایی به تص

 . حذف شد – 135ماده 

وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه  – 131ماده 

 . عاید ذینفع می شود از پرداخت مالیات معاف است

اوالد، پدر، مادر، برادر و  هزینه های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود و یا همسر، – 131ماده 

خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم 



ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به 

صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی علت فقدان امکانات الزم معالجه در خارج از ایران 

مقامات رسمی دولت جمهوری اسالمی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت بیمه 

 . یات مؤدی کسر می گرددعمر و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مال

در مورد معلوالن و بیــماران خاص و صعب العالج عــالوه بر هزینه های مذکور هزینه مراقبت و  

توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده دار 

 . است می باشد

ت های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا آن قسمت از سود ابرازی شرک – 131ماده 

تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف 

این قانون معاف خواهد بود مشروط بر این که قبالً اجازه  105درصد مالیات متعلق موضوع ماده  50گردد از

گذاری معین از وزارتخانه ذیربط  ل یا ایجاد واحد صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایهتوسعه یا تکمی

در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح های یادشده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان . تحصیل شده باشد

ت مذکور در محاسبه مالیات گذاری کمتر باشد شرکت می تواند از معافی سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه

مانده هزینه اجرای کامل  سود ابرازی سال های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقی

  .مند شود طرح بهره

در صورتی که شرکت، قبل از تکمیل، اجرا طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از  –1تبصره 

مهلت تعیین شده در طرح سرمایه گذاری، آن را به بهره برداری نرساند، یا ظرف پنج سال پس از شروع 

اده برای بهره برداری آن را تعطیل، منحل یا منتقل نماید معادل معافیت های مالیاتی منظور شده در این م

 .این قانون از شرکت وصول خواهدشد 190اجرای طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده 

واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت های مندرج در این ماده تاسیس می شوند نمی  –2تبصره 

 .این قانون استفاده نمایند 132توانند از معافیت های مالیاتی موضوع ماده 



نفر نباشند  50انه های واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آن ها کمتر ازکارخ –3تبصره 

کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند براساس  120درصورتی که تاسیسات خودرا کالً به خارج از شعاع 

ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار می شود تا ده 

سال از تاریخ بهره برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بردرآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف 

 .خواهند بود

از نظر این قانون محدوده آبریز تهران شامل منطقه آبریز غربی رودخانه حبله رودگرمسار  –4تبصره 

وند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوین، ومنطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران وکلیه مناطق رودخانه های دما

 : فرحزاد، کن، کرج و کردان بوده وحدود آن عبارت است از

 . خط الراس کوههای البرز که آب آن به رشته کویر مرکزی جاری می شود: شماالً

 .              ساحل غربی رودخانه حبله رود گرمسار: شرقاً

 .ساحل شرقی رودخانه زیاران: غرباً

خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شور تا خط القعر دریاچه  :جنوباً

 .نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر حبله رود گرمسار

 –139ماده 

موقوفات، نذورات، پذیره، کمک ها وهدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آستان قدس رضوی، آستان  –الف 

، آستان (شاه چراغ)، آستانه حضرت معصومه، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع)الحسنی حضرت عبد العظیم

، مساجد، حسینیه ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف (ره)مقدس حضرت امام خمینی 

 . تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد.است

ی دریافتی نقدی و غیر نقدی سازمان هالل احمر جمهوری اسالمی ایران از کمک ها و هدایا –ب 

 .پرداخت مالیات معاف است

کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی صندوق های پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه  –ج 

وکارفرما و  خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان



 . جریمه های دریافتی مربوط توسط آن ها از پرداخت مالیات معاف است

. کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مدارس علوم اسالمی از پرداخت مالیات معاف است –د

 .تشخیص مدارس علوم اسالمی با شورای مدیریت حوزه علمیه قم می باشد

دی و غیر نقدی نهادهای انقالب اسالمی از پرداخت مالیات معاف کمک ها و هدایای دریافتی نق –ه 

 .تشخیص نهادهای انقالب اسالمی با هیأت وزیران می باشد. است

آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت  –و

 .مالیات معاف است

 .ه، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف استدرآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقی –ز

آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسالمی،  –ح 

تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم وتربیت و بهداشت و درمان، بنا و تعمیر 

زه های علمیه و مدارس علوم اسالمی و مدارس و دانشگاه های و نگهداری مساجد و مصالها و حو

دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی وآبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان 

و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی ازسیل و زلزله، آتش سوزی، جنگ و 

به دیگر برسد، مشروط بر اینکه درآمد و هزینه های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور حوادث غیر مترق

 .خیریه رسیده باشد، از پرداخت مالیات معاف است

کمک ها و هـدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مؤسـسات خیریه وعام الـمنفعه که به ثبت رسیده  –ط 

این ماده شود و سازمان ( ح)ها صرف امور مذکور در بند  اند، مشروط بر این که به موجب اساسنامه آن

 . امور مالیاتی کشور بردرآمد و هزینه ی آن ها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است

کمک ها وهدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضا مجامع حرفه ای،  –ی 

ارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به احزاب و انجمن ها و تشکل های غیر دولتی که د

موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آن ها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز 

 .می شود، از پرداخت مالیات معاف است



ط به موقوفات و کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی انجمن ها و هیأت های مذهبی مربو –ک 

اقلیت های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، مشروط بر اینکه رسمیت آن ها به 

 . تصویب وزارت کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است

فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد  –ل 

 .رداخت مالیات معاف استاسالمی انجام می شوند، از پ

وجوهی که ازفعالیت های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع  –1تبصره 

در چارچوب ... این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها، نشرکتاب ونشریه های دوره ای و

ر بردرآمد و هزینه آن ها نظارت می کند، از اساسنامه آن ها تحصیل می شود و سازمان امور مالیاتی کشو

 .پرداخت مالیات معاف است

این قانون درمورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده ( 2)ماده ( 2)حکم تبصره  –2تبصره 

 . جاری می باشد

شنهاد وزارت آئین نامه اجرائی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پی –3تبصره 

 .امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

یا مقام معظم رهبری دارای ( ره)مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امام خمینی  –4تبصره 

 .مجوز می باشند بر اساس نظر مقام معظم رهبری انجام می گیرد

 . حذف شد –140ماده 

 –141ماده 

رآمد حاصل از صادرات محصوالت تمام شده کاالهای صنعتی و محصوالت بخش صددرصد د –الف 

و صنایع تبدیلی وتکمیلی ( شامل محصوالت زراعی، باغی، دام وطیور، شیالت، جنگل و مرتع)کشاورزی 

آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کاالهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات 

 .فتی به خارج از کشور صادر می شوند از شمول مالیات معاف هستندکاالهای غیر ن

فهرست کاالهای مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی،  



 .بازرگانی، کشاورزی و جهاد سازندگی و وزارتخانه های صنعتی به تصویب هیأت وزیران می رسد

حاصل از صادرات کاالهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا صددرصد درآمد  –ب 

می شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می شوند از شمول مالیات معاف 

 .است

 زیان حاصل از صدور کاالهای معاف از مالیات در مورد کسانی که غیر از امور صادراتی فعالیت –تبصره 

 .دیگری هم دارند، در محاسبه مالیات سایر فعالیت های آنان منظور نخواهد شد

درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی  –142ماده 

 . مربوطه از پرداخت مالیات معاف است

أت پذیرش برای معامله در بورس شرکت هایی که سهام آن ها طبق قانون مربوط از طرف هی –143ماده 

قبول می شود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخها در بورس حذف نشده درصورتی که کلیه نقل 

درصد مالیات آن  10و انتقاالت سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد معادل 

 . ها بخشوده می شود

ال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها در بورس و همچنین سایر اوراق بهاداری از هر نقل و انتق –1تبصره 

که دربورس معامله می شوند، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام 

وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه 

 . دنخواهد ش

کارگزاران بورس مکلف اند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب  

تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و طرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن 

د انتقال به اداره امور مالیاتی را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم سهام مور

 .محل ارسال دارند

از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا درسایر شرکت  –2تبصره 

از این بابت وجه دیگری به . ها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد ارزش اسمی آنها وصول می شود



انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق . نتقال فوق مطالبه نخواهد شدعنوان مالیات بردرآمد نقل و ا

 . تقدم سهام مکلف اند قبل از انتقال مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند

ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلف اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد  

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

درشرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به  –3تبصره 

شرکت ها مکلف اند ظرف سی . نرخ نیم درصد خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی گیرد

 .اریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنندروز از ت

 .حذف شده است –مکرر 143ماده 

جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیرمنقول و جوایز علمی و بورس های تحصیلی و  –144ماده 

می گردد بطور کلی و نیز  همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یاحق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین

درآمد ناشی از فعـالیت های پژوهـشی و تحـقیقاتی مراکزی که دارای پـروانه تحـقیق از وزارتخانه های 

ذیصالح می باشند، به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصالحیه طبق ضوابط مقرر در آیین نامه ای که به 

داشت ودرمان وآموزش پزشکی وامور اقتصادی و پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ وآموزش عالی، به

 . دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، ازپرداخت مالیات معاف می باشد

 :سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر ازپرداخت مالیات معاف است –145ماده 

وکارگران نزد بانک های سود متعلق به سپرده های مربوط به کسور بازنشستگی و پس انداز کارمندان  – 1

 . ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه

سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز وسپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا مؤسسات  – 2

این معافیت شامل سپرده هایی که بانک ها یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز . اعتباری غیر بانکی مجاز

 .ی گذارند نخواهد بودنزد هم م

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

و سپرده ( اوردرافت)سود پرداختی بانک های ایرانی به بانک های خارج از ایران بابت اضافه برداشت  – 4



 . ثابت به شرط معامله متقابل

 .سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت – 5

رقانون مالیات های مستقیم به بانک ها اشاره می شود امتیازات، تسهیالت، درمواردی که د –تبصره 

ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک 

 .مرکزی جمهوری اسالمی ایران تاسیس شده اند یا می شوند نیز خواهد شد

ه به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با کلیه معافیت های مدت دار ک –141ماده 

 . رعایت مقررات مربوط تا انقضا مدت به قوت خود باقی است

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

 

 هزینه های قابل قبول و استهالک  –فصل دوم 

ول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این هزینه های قابل قب –141ماده 

 : قانون مقرر می گردد عبارت است از

هزینه هایی که درحدود متعارف متکی به مدارک بوده ومنحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در  

قانون پیش بینی  در مواردی که هزینه ای در این. دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد

نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت 

 . وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود

از لحاظ مقررات این فصل مؤسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان  –تبصره 

 .این قانون 95ف و ب ماده مشاغل موضوع بندهای ال

هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل  –141ماده 

 :قبول است

 قیمت خرید کاالی فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کاال و خدمات فروخته شده – 1

 :ن براساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیرهزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنا – 2



مزایای غیر نقدی به قیمت تمام )حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی  –الف 

 (.شده برای کارفرما

مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواربار، بهره وری، پاداش، عیدی، اضافه کار،  –ب 

نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان . فر و فوق العاده مسافرتهزینه س

به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت 

زیران می رسد امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت و

 .تعیین خواهد شد

هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی  –ج 

 .ازکار کارکنان

حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و  –د 

 . ذخیره مربوط بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب

وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد حقوق  –ه 

پرداختی ساالنه بابت پس انداز کارکنان براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به 

 .تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد

ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین ما به التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به معادل یک  –و

منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان 

 .مؤسسه ذخیره می شود

 .واهد بوداین حکم نسبت به ذخائری که تا کنون درحساب بانک ها نگهداری شده است نیز جاری خ 

کرایه محل مؤسسه در صورتی که اجاری باشد مال االجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر  – 3

 . اینصورت در حدود متعارف

 . اجاره بهای ماشین آالت و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی که اجاری باشد – 4

 . مخارج سوخت، برق، روشنائی، آب و مخابرات و ارتباطات – 5



 .وه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسهوج – 1

حق االمتیاز پرداختی و همچنین حقوق وعوارض و مالیات هایی که به سبب فعالیت مؤسسه به  – 1

به استثنای مالیات بر )شهرداری ها و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آن ها پرداخت می شود

و سایر مالیات هایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران درآمد و ملحقات آن 

 (.و پرداخت آن می باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری ها پرداخت می گردد

هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب و نشریات و لوح های فشرده، هزینه های  – 1

ات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان بازاریابی، تبلیغ

 . امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد

 :هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت ودارایی مؤسسه مشروط براینکه – 9

 .وجود خسارت محقق باشد –اوالً 

 .موضوع و میزان آن مشخص باشد –ثانیاً 

طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق  –ثالثاً 

 .دیگر جبران نشده باشد

نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب  آیین 

 .رسد ر اقتصادی و دارایی میوزیرامو

هزینه های فرهنگی و ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر  – 10

 . معادل ده هزار ریال به ازای هر کارگر

 :ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینکه – 11

 . مربوط به فعالیت مؤسسه باشد –اوالً 

 .احتمال غالب برای الوصول ماندن آن موجود باشد –ثانیاً 

در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا الوصول  –ثالثاً 

 . بودن آن محقق شود



نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی  آیین 

 . رسد می

زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که ازطریق رسیدگی به دفاتر آن ها و با توجه به مقررات احراز  – 12

 . گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهالک پذیر است

 . هزینه های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهده مستاجر است درصورتیکه اجاری باشد – 13

 . وط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه درصورتی که ملکی باشدهزینه های مرب – 14

 . مخارج حمل و نقل – 15

 .هزینه های ایاب و ذهاب، پذیرائی و انبارداری – 11

حق الزحمه های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق العمل داللی، حق الوکاله، حق  – 11

الی و اداری و بازرسی، هزینه نرم افزاری، طراحی و المشاوره، حق حضور، هزینه حسابرسی وخدمات م

استقرار سیستم های مورد نیاز مؤسسه، سایر هزینه های کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و حق 

 . الزحمه بازرس قانونی

سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به بانک ها، صندوق تعاون و همچنین  – 11

 . ری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشدمؤسسات اعتبا

 . بهای ملزومات اداری و لوازمی که معموالً ظرف یک سال از بین می روند – 19

مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آالت و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر  – 20

 . اساسی تلقی نگردد

 . ن که منجر به بهره برداری نشده باشدهزینه های اکتشاف معاد – 21

 . هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه – 22

 .مطالبات الوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد برمانده حساب ذخیره مشکوک الوصول – 23

مشروط براتخاذ یک روش یکنواخت  زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری – 24

 .طی سال های مختلف از طرف مؤدی



 . ضایعات متعارف تولید – 25

 . ذخیره مربوط به هزینه های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد – 21

ورد هزینه های قابل قبول مربوط به سال های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن درسال مالیاتی م – 21

 . رسیدگی تحقق می یابد

هزینه خرید کتاب و سایرکاالهای فرهنگی هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آن ها تا میزان  – 21

 .این قانون به ازای هر نفر 14معافیت  مالیاتی موضوع ماده  درصد 5 حداکثر

شود و در این ماده پیش هزینه های دیگر که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می  –1تبصره 

بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی جز هزینه 

 .های قابل قبول پذیرفته خواهدشد

مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی درصورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات  –2تبصره 

محسوب خواهندشد ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند  مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه

حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اوالد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق العاده 

این ماده خواهد بود جزء هزینه های قابل قبول  2مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جز ب بند 

 .منظور نخواهد شد

قانون  15ماده  2و1در محاسبه مالیات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای –3صره تب

واصالحیه های بعدی آن و در مورد شرکت ها و اتحادیه  1350خرداد  11شرکت های تعاونی مصوب 

ریور شه 13هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران مصوب سال 

قانون  25ماده  3و حق تعاون و آموزش موضوع بند  1تطبیق داده اند یا بدهند ذخیره موضوع بند  1310

 .اخیر الذکر جزء هزینه محسوب می شود

در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهالکات دارایی و هزینه های تاسیس و سرمایه  –149ماده 

 : ای با رعایت اصول زیر انجام می شود

آن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت  – 1



 .ها ارزش آن تقلیل می یابد قابل استهالک است

 .مأخذ استهالک، قیمت تمام شده دارایی می باشد – 2

رای بهره برداری، در اختیار استهالکات از تاریخی محاسبه می شود که دارایی قابل استهالک آماده ب – 3

درصورتی که دارایی قابل استهالک به استثنای فیلم های سینمائی وارده از خارج از . مؤسسه قرار می گیرد

کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهالک خواهد بود در خالل ماه در اختیار مؤسسه قرار گیرد، ماه 

رد کارخانجات، دوره بهره برداری آزمایشی جزء بهره برداری در مو. مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد

 .محسوب نمی گردد

هزینه های تأسیس از قبیل مخارج ثبت مؤسسه وحق مشاوره و نظایر آن وهزینه های زاید بردرآمد  – 4

 151جز در مواردی که ضمن جدول مقرر در ماده ( دوره قبل از بهره برداری ودوره بهره برداری آزمایشی)

ین قانون تصریح خواهد شد حداکثرتا مدت ده سال از تاریخ بهره برداری بطور مساوی قابل استهالک ا

 .است

درصورتی که براثر فروش مال قابل استهالک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آالت زیانی متوجه  – 5

( فروش در صورت)مؤسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش 

 .یک جا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال می باشد

در مورد محاسبه مالیات تهیه کنندگان فیلم های ایرانی که در ایران تهیه می شود قیمت تمام شده  –تبصره 

فیلم در سال اول بهره برداری و درصورتی که درآمد فیلم تکافو نکند در سال های بعد در محاسبه درآمد 

 .ول مالیات منظور خواهد شدمشم

 : طرز محاسبه استهالک به شرح زیر است –150ماده 

این قانون برای استهالک نرخ تعیین شود نرخها  151در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده  –الف 

ثابت بوده و در هر سال ما به التفاوت قیمت تمام شده مال مورد استهالک و مبلغی که در سال های قبل 

 .ای آن به عنوان استهالک منظور شده است اعمال می گرددبر

این قانون مدت تعیین شده، در هر سال بطور مساوی  151در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده  –ب 



 . از قیمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر استهالک منظور می گردد

قابل استهالک جز قیمت تمام شده دارائی هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارائی  –1تبصره 

 . محسوب می شود

 .سال مستهلک کنند 5مؤسسات می توانند هزینه های نرم افزاری خود را حداکثر تا  –2تبصره 

مؤسسات می توانند آن مقدار از دارائی های ثابت استهالک پذیر را که برای بازسازی جایگزینی  –3تبصره 

ل خریداری گردیده است با دوبرابر نرخ یا نصف مدت استهالک پیش بینی خطوط تولید یا توسعه و تکمی

 .این قانون حسب مورد مستهلک کنند 151شده در جدول استهالکات موضوع ماده 

در اجاره های سرمایه ای دارائی های ثابت استهالک پذیر نحوه انعکاس هزینه استهالک در  –4تبصره 

 .ردهای حسابداری خواهد بوددفاتر طرفین معامله براساس استاندا

جدول استهالکات براساس ضوابط مصوب از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از  –151ماده 

 . تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده می شود

 

 قرائن و ضرایب مالیاتی  –فصل سوم 

 :قرائن مالیاتی عبارتست از –152ماده 

در هررشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغلی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بطور عواملی که 

 :علی الراس به کار می رود و فهرست آن به شرح زیر می باشد

 .خرید ساالنه -1

 .فروش ساالنه -2

 .درآمد ناویژه -3

 .میزان تولید در کارخانجات -4

 . ارزش حق واگذاری محل کسب -5

ه بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه جمع کل وجوهی ک -1



 .اسناد رسمی می شود یا میزان تمبر مصرفی آنها

 .سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرائب – 1

ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه ای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در  –153ماده 

 . علی الراس درآمدمشمول مالیات تلقی می گردد موارد تشخیص

درصورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضرایب بدست می آید  –تبصره 

 .درآمد مشمول مالیات خواهد بود

 :جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابالغ می گردد –154ماده 

تعیین ضرایب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، بانک برای  –الف 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران، نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف، نماینده نظام پزشکی در 

مورد مورد مشاغل وابسته به پزشکی، نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسالمی ایران در 

سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل می شود و با توجه به جریان معامالت و اوضاع و 

احوال اقتصادی ضرایب مربوط به مالیات های حوزه تهران را نسبت به هریک از قرائن مذکور در ماده 

هرست آن را به این قانون درباره مؤدیان مختلف برحسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین و ف 152

سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم می نماید تصمیمات این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به 

 .عنوان جدول ضرایب حوزه تهران برای اجرا ابالغ خواهد شد

ازطرف سازمان امورمالیاتی کشوربه ادارات امورمالیاتی شهرستان ها « الف»جدول مذکور دربند  –ب 

 .ل می گرددارسا

به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رئیس اداره امور مالیاتی محل، رئیس بانک ملی  

ایران، نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف، نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به 

د سایر مشاغل تشکیل می پزشکی، نماینده اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن جمهوری اسالمی  ایران در مور

کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی . شود

خاص حوزه جغرافیائی محل درصورت اقتضاء، تغییرات الزم را دراقالم آن با ذکر دلیل به عمل خواهد 



مور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار می آورد نتیجه کمیسیون به مرکز گزارش شده و ازطرف سازمان ا

گیرد وتا حدی که دالیل اقامه شده برای تغییرات جدول قانع کننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان 

 . امور مالیاتی کشور برای اصالح و به عنوان جدول ضرایب به اداره امور مالیاتی مربوط ابالغ خواهد شد

اصناف یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشکی  در نقاطی که شورای مرکزی –1تبصره 

تشکیل نشده است فرماندار محل حسب مورد به جای هریک از نمایندگان آن ها نماینده ای بصیر و مطلع 

 .را جهت شرکت در کمیسیون ضرایب معرفی خواهد نمود

ره امور مالیاتی همچنین نماینده بانک حضور نماینده سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس ادا –2تبصره 

مرکزی یا بانک ملی حسب مورد برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری است و تصمیمات کمیسیون با 

 .اکثریت آرای حاضرین در جلسه مناط اعتبار است

ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی الراس  –3تبصره 

ده شود درصورتی که به موجب این قانون یا طبق جدول ضریبی برای آن تعیین نشده باشد تشخیص دا

 .بوسیله هیأت حل اختالف مالیاتی محل با توجه به ضریب مشاغل مشابه تعیین خواهد شد

کمیسیون تعیین ضرایب نماینده اتحادیه هر رشته یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسه  –4تبصره 

 .یب دعوت خواهد نمودکمیسیون ضرا

 

 مقررات عمومی  –فصل چهارم 

 :سال مالیاتی عبارت است از –155ماده 

یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هرسال شروع و به آخر اسفندماه همان سال ختم می شود لکن  

بیق نمی در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آن ها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تط

کند درآمد سال مالی آن ها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرارمی گیرد و موعد تسلیم 

اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آن ها چهار ماه شمسی پس از سال 

 . مالی می باشد



ن مالیات بردرآمد را درمورد درآمد هر منبع که اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیا –151ماده 

در موعد مقرر تسلیم شده است حداکثرتایک سال ازتاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه 

در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از . رسیدگی نماید

رآمد مذکور را به مؤدی ابالغ نکند اظهارنامه مؤدی قطعی انقضای یک سال فوق الذکر برگ تشخیص د

 . تلقی می شود

هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور ابالغ برگ تشخیص اعم از این  

که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مؤدی درآمد یا فعالیت های انتفاعی کتمان شده ای داشته 

این  151الیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بردرآمد آن فعالیت ها بارعایت ماده و م

دراین حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه مؤدی به علت عدم . قانون قابل مطالبه خواهد بود

به انضمام  رسیدگی قطعی تلقی می گردد اداره امورمالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره

گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال 

 . نماید

نسبت به مؤدیان مالیات بردرآمد که درموعدمقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری  – 151ماده 

یم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند نموده اند یا اصوالً طبق مقررات این قانون مکلف به تسل

مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور 

مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص 

سال مذکور برگ تشخیص صادر به مؤدی ابالغ  5س از انقضای مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پ

 . شود

در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف  –تبصره 

هیات حل اختالف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مؤدی در هر مرحله ای که باشد کان لم یکن تلقی می 

رت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک گردد و دراین صو

سال از تاریخ صدور رای هیأت مزبور مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرور 



 . زمان خواهد بود

تی کالً یا جزئاً و در نقاطی که سازمان امور مالیاتی کشور می تواند درمورد بعضی از منابع مالیا – 151ماده 

مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعالم نماید که در سال بعد اظهارنامه های مؤدیان مزبور 

را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را بطور نمونه گیری و 

 . یدگی قرار خواهد دادطبق مقررات این قانون مورد رس

وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور  –159ماده 

مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداخت می شود در موقع تشخیص و احتساب، مالیات قطعی مؤدی منظور 

خت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد می گردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پردا

 .شد

به سازمان امورمالیاتی کشور اجازه داده می شود که در مورد مؤدیان غیرایرانی واشخاص مقیم  –تبصره 

 .خارج از کشور کل مالیات های متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید

لیات و جرائم متعلق از مؤدیان و مسئوالن پرداخت سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول ما –110ماده 

مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و 

حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق . کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت

 . خواهد بودبه انتقال مال مورد وثیقه ن

در مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرائی آن طی نشده است و بیم  –111ماده 

تفریط مال یا اموال از طرف مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات می رود اداره امور مالیاتی باید با ارایه 

بخواهد و در صورتی که هیأت صدور قرار  دالیل کافی از هیأت حل اختالف مالیاتی قرار تأمین مالیات را

اداره امور مالیاتی مکلف است . را الزم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد

معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صورت 

اداره امور مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تأمین را  مؤدی و اشخاص ثالث پس از ابالغ اخطار کتبی

از تصرف خود خارج کنند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف عالوه بر 



 . این قانون خواهند بود 199ماده  2پرداخت مطالبات مذکور مشمول مجازات مقرر در تبصره 

متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می شوند ادارات امور مالیاتی  در مواردی که اشخاص –112ماده 

حق دارند به همه آن ها مجتمعاً یا به هریک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه به یکی از 

 . آن ها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود

الیات را در مواردی که مالیات آنان در سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشموالن م –113ماده 

موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی شود کالً یا بعضاً مکلف نماید درطول سال مالیات متعلق به 

همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت بطور علی 

الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد  الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف علی

 . شد

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد  –114ماده 

مراجعه مؤدیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید 

یماً به شعب یا باجه های بانک مزبور مراجعه و مالیات های خود را به حساب تا مؤدیان بتوانند مستق

 . مذکور پرداخت نمایند

درمواردی که براثر حوادث وسوانح از قبیل زلزله سیل، آتش سوزی، بروز آفات، خشکسالی،  –115ماده 

خساراتی وارد گردد طوفان و اتفاقات غیر مترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاص 

وخسارت وارده از طریق وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداری ها یا سازمان های بیمه و یا 

مؤسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند معادل خسارت وارده از 

اموال  %50 ه از مؤدیان که بیش ازدرآمد مشمول مالیات در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دست

آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی های مالیاتی خود نمی باشند با 

آیین نامه . تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آن ها را بخشوده یا تقسیط طوالنی نماید

 . ادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسیداجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتص

مؤدیان مالیاتی مناطق جنگ زده غرب و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد  –تبصره 



وزارت اموراقتصادی ودارائی و تصویب هیأت وزیران اعالم می گردد، از تسهیالت مالیاتی زیر برخوردار 

 :خواهند شد

لغایت  1311درصد مالیات مؤدیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول سال  پنجاه –الف 

 . بخشوده می گردد 1312

به ازای هر سال اشتغال درنقاط فوق از تاریخ اجرای این اصالحیه یک سوم بدهی مالیاتی تا پایان  –ب 

 .آن ها بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور بخشوده می شود 1311سال 

لغایت سال  1359شهریور  30مالیات پرداخت شده مؤدیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ  –ج 

در نقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آن در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط  1311

 .کسر خواهد شد

ایه دالیل مورد قبول وزارت درمواردی که مؤدیان قادر به ادامه فعالیت درنقاط مذکورنباشد با ار –د 

 .اموراقتصادی و دارائی تمام یا قسمتی از بدهی های موصوف مؤدی بخشوده خواهد شد

سازمان امور مالیاتی کشور می تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی تهیه و برای استفاده مؤدیان  –111ماده 

قع واریز مالیات مؤدی مبلغ پیش پرداخت قبوض مذکور با نام و غیر قابل انتقال بوده و در مو. عرضه نماید

 . به اضافه دو درصد آن به ازای هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسر خواهد شد

وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امورمالیاتی کشور می تواند نسبت به مؤدیانی که قادر  –111ماده 

صل و جریمه بطور یک جا نیستند از تاریخ ابالغ مالیات قطعی به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از ا

 . بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید

دولت می تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطالعات راجع به درآمد و  –111ماده 

و پس از تصویب مجلس شورای دارایی مؤدیان با دولت های خارجی موافقت نامه های مالیاتی منعقد 

قراردادها یا موافقت نامه های مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این . اسالمی به مرحله اجرا بگذارد

قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده به 

ف یک سال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت دولت موظف است ظر. قوت خود باقی است



نامه های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آن ها مستدالً به مجلس شورای اسالمی 

 . گزارش نماید

سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورتی که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مؤدیان  –119ماده 

اتی کاربرد وسایل و روش ها و صورت حساب ها و فرم هایی را جهت نگهداری حساب برای هر مالی

گروه از آنان ضروری تشخیص دهد مراتب را تا آخر دی ماه هرسال دریکی از روزنامه های کثیر االنتشار 

ارد مذکور آگهی کند و مؤدیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آن ها می باشند، عدم رعایت مو

در مورد مؤدیانی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود 

 .و در مورد سایر مؤدیان موجب تعلق جریمه ای معادل بیست درصد مالیات منبع مربوط می باشد

اختالف مالیاتی از  در صورتی که رعایت موارد مذکور در ماده فوق بنا به تشخیص هیأت حل –تبصره

 .عهده مؤدی خارج بوده باشد مشمول بی اعتباری دفاتر و جرایم مربوط حسب مورد نخواهد بود

به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت  –مکرر 119ماده 

اعالم سازمان امور مالیاتی اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب 

کشورموظف به اخذ کارت می شوند مکلف اند براساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و 

اعالم می شود برای انجام دادن معامالت خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت 

خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم حساب ها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معامالت 

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود وطرف معامله حسب مورد یا استفاده از . کنند

شماره اقتصادی خود برای معامالت دیگران یااستفاده ازشماره اقتصادی دیگران برای معامالت خود 

معامله ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام می  مبلغ مورد%( 10)مشمول جریمه ای معادل ده درصد 

عدم ارایه فهرست معامالت انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشورطبق دستورالعمل . شود خواهد بود

. معامالتی که فهرست آن ها ارایه نشده است خواهد بود%( 1)صادره مشمول جریمه ای معادل یک درصد 

این قانون مطالبه خواهد  151اتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده جرائم مذکور توسط اداره امورمالی

در غیر . شد و مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابالغ برگ مطالبه نسبت پرداخت آن اقدام کند



اینصورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختالف مالیاتی 

جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از . أت مزبور قطعی و الزم االجرا استرأی هی. ارجاع خواهد شد

 .طریق مقررات اجرائی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود

استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع  –1تبصره

ها مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آن 

 .داشت

در صورتیکه طرفین معامله در معامالت خود از انجام دادن هر یک از تکالیف مقرر در این ماده  –2تبصره 

خودداری نمایند، متضامناً مسئول خواهند بود و در مواردی که خریدار از ارایه شماره اقتصادی خودداری 

نچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کند چنا

 .کشور اعالم نماید مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود

این قانون مکلف ( 95)ماده ( ب)و ( الف)اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای  –3تبصره 

ربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در به نگهداری صورتحساب های م

در غیر این صورت مشمول جریمه ای معادل . صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارایه دهند

 .صورتحساب های ارایه نشده خواهند بود( درصد 10)ده درصد 

شخیص مالیات های موضوع این قانون بین اداره مرجع رسیدگی به هرگونه اختالفات که درت –110ماده 

امورمالیاتی و مؤدی ایجاد شود هیأت حل اختالف مالیاتی می باشد مگر مواردی که به موجب مقررات 

 . سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد

شور در دوره خدمت یا کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی ک –111ماده 

 . آمادگی به خدمت نمی توانند به عنوان وکیل یا نماینده مؤدیان مراجعه نمایند

وجوهی که به حساب های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا %( 100)صددرصد  –112ماده 

یا کمک  کمک و نظایر آن بصورت بالعوض پرداخت می شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و

های غیر نقدی بالعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث، یا تکمیل مدارس، 



دانشگاهها، مراکزآموزش عالی، مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاهها و مراکز 

وزارتخانه های آموزش و  طبق ضوابطی که توسط( دولتی)بهزیستی وکتابخانه، مراکز فرهنگی وهنری 

پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی ودارایی تعیین می شود 

 . از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می باشد

جرا گذاشته می شود و مقررات آن شامل کلیه به موقع ا 1311این قانون از اول فروردین سال  –113ماده 

مالیات ها و مالیات بردرآمدهایی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ 

اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی که 

دخواهد بود و کلیه قوانین مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آن ها درسال اول اجرای این قانون خاتمه می یاب

 . ملغی است

قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب  1با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده  –تبصره 

 . منتفی است 1352سال 

موضوع این قانون که مالیات بردرآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد وسایر مالیات های مستقیم  –114ماده 

می باشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و  1345و بعد از 1311سبب تعلق آن ها قبل از سال 

تشخیص درآمد مشمول مالیات ونرخ های مالیاتی و تکالیف مؤدیان و مرور زمان تابع احکام قانونی زمان 

 . ع مقررات این قانون خواهد بودتحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تاب

می  1341مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آن ها حسب مورد قبل از سال  –1تبصره 

 .باشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود

و اصالحات  1345فند ماه قانون مالیات های مستقیم مصوب اس 110انتقاالت موضوع ماده  –2تبصره 

بعدی آن که قبل از اجرای این قانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقال دهنده بعد از اجرای این 

قانون به سهم االرث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس از وضع 

 .سهم االرث پرداختی قبلی وصول خواهد شد

ه نصاب های مندرج در این قانون هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد کلی –115ماده 



 . وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است

سازمان امور مالیاتی می تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر بصورت قطعی  –111ماده 

 .ایدو یا تشخیصی وصول نم

آیین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس ازتصویب وزیر امور اقتصادی و 

 . دارایی به موقع اجرا گذارده می شود

 وظایف مؤدیان  –فصل پنجم 

مؤدیان مالیاتی می توانند اظهارنامه های موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم  –111ماده 

در اینصورت اداره امور . هستند به تفکیک با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند آن

روز برای  3مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مؤدی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف 

ره امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ تسلیم اظهارنامه به ادا. اقدام به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد

حکم این ماده شامل مواردی نیز که . آثار مترتب در حکم تسلیم آن به اداره امور مالیاتی مربوط خواهد بود

 . مؤدی اظهارنامه خود را اشتباهاً به اداره امور مالیاتی دیگری در شهرستان تسلیم نماید خواهد بود

یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی  هر گاه آخرین روز مهلت –1تبصره 

به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد مصادف با تعطیل یا تعطیالت رسمی یا عمومی گردد 

اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیالت مزبور برحسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه 

 . ورمحسوب خواهد شدیا اوراق مذک

تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مؤدیانی که درخارج از ایران اقامت دارند و همچنین  –2تبصره 

مؤسسات و شرکت هائی که مرکز اصلی آن ها در خارج از کشور است، چنانچه دارای نماینده در ایران 

 .باشند به عهده نماینده آن ها خواهد بود

ل مکلف اند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباً به اداره امور صاحبان مشاغ –3تبصره 

 عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه ای معادل ده درصد. مالیاتی محل اعالم نمایند

ی مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیالت و معافیت های مالیاتی از تاریخ شناسای %(10)



این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آن ها از طرف مراجع . توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود

 .ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود

درمواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به  –111ماده 

می باشد بوسیله اداره پست واصل می گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز،  تسلیم آن ها

 . تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد

درصورتی که مؤدی محل های متعدد برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آن  –119ماده 

داره امور مالیاتی می تواند هریک از محل های ها را به عنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید وگرنه ا

 . سکونت مؤدی را محل سکونت اصلی تلقی نماید

هرشخص حقیقی ایرانی که با ارایه گواهی نمایندگی های مالی یا سیاسی دولت جمهوری  –110ماده 

مقیم  اسالمی در خارج ثابت کند که ازدرآمد یک سال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارج به عنوان

 : مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی درآن سال مقیم خارج از کشور خواهد شد مگر دریکی از موارد زیر

 .درسال مالیاتی مزبور درایران دارای شغلی بوده باشد 1–

 .در سال مالیاتی مزبور حداقل شش ماه متوالیاً یا متناوباً در ایران سکونت داشته باشد – 2

 .از کشور به منظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد توقف در خارج 3–

اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتیکه درآمدی از خارج کشور تحصیل نموده  –تبصره 

و مالیات آنرا به دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه و 

سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعالم نمایند مالیات پرداختی آن ها در حساب 

خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد 

 .واهد بودمشمول مالیات آنان تعلق می گیرد هر کدام کمتر باشد از مالیات بردرآمد آن ها قابل کسر خ

سازمان امورمالیاتی کشورمی تواند به منظور نظارت براجرای قوانین و مقررات مالیاتی هیأت  –111ماده 

هایی مرکب ازسه نفررا جهت بازدید و کنترل دفاتر قانونی مؤدیان مالیاتی طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد 

درصورتیکه . دارایی خواهد بود اعزام نمایدسازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و 



این قانون درآمد مشمول  91ماده  3مؤدی از ارایه دفاتر خودداری نماید با موافقت هیأت مذکور در بند 

 .مالیات سال مربوط از طریق علی الرأس تشخیص خواهد شد 

ی کشورکلیه دفاتر و اسناد هیات های موضوع این ماده می توانند حسب تجویز سازمان امور مالیات –تبصره 

و مدارک مالی مؤدیان را اعم ازاینکه مربوط به سال مراجعه و یا سنوات قبل باشند بمنظور کسب اطالعات 

الزم و ارایه آن به اداره امورمالیاتی ذیربط مورد بازرسی قرار دهند و یا در صورت لزوم دفاتر و اسناد و 

 .به اداره امور مالیاتی ذیربط منتقل نمایند مدارک سنوات قبل را در قبال ارایه رسید

 

 وظایف اشخاص ثالث  –فصل ششم 

کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران می باشند و همچنین هر  –112ماده 

کس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد وکسانی که در اثر خودداری از انجام 

ف مقرر در این قانون مشمول جریمه ای شناخته شده اند درحکم مؤدی محسوب و از نظر وصول تکالی

 . بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات ها با آنان رفتار خواهدشد

در مواردی که انتقال ملک بوسیله اداره ثبت انجام می گیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی باید  –113ماده 

خت شود و اداره ثبت با ذکر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالیاتی ذیصالح در سند قبال پردا

 . انتقال اقدام انتقال ملک خواهد نمود

ادارات ثبت مکلف اند درآخر هر ماه فهرست کامل شرکت ها و مؤسساتی را که در طول ماه به  –114ماده 

ا و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا ثبت می رسند و تغییرات حاصله در مورد شرکت ه

حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره های آن به اداره امور 

 . مالیاتی محل اقامت مؤسسه ارسال دارند

ل و ششم باب از باب دوم و همچنین فصول او 4در کلیه مواردی که معامالت مربوط به فصل  –115ماده 

سوم این قانون به موجب سند رسمی صورت می گیرد صاحبان دفاتر اسنادرسمی مکلف اند فهرست 

خالصه معامالت هر ماه را تا پایان ماه بعد درمقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط در محل تسلیم 



 . نمایند

ه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروان –111ماده 

طرف مراجع صالحیت دار منوط به ارایه گواهی از اداره امورمالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب 

پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد و درصورت عدم رعایت این حکم مسئوالن امر نسبت به 

 . منی خواهند داشتپرداخت مالیات های مزبور با مؤدی مسئولیت تضا

اعطای تسهیالت بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از بانک ها و سایر  –1تبصره 

 .مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی های زیر خواهد بود

 .گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده – 1

ای از صورت های مالی ارایه شده به بانک ها و  گواهی حوزه مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه – 2

 .سایر مؤسسات اعتباری

ضوابط اجرائی این تبصره توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

 .تعیین و ابالغ خواهد شد

رآمد مشمول به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود مبلغی معادل یک در هزار د –2تبصره

مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در 

حدود اعتبارات مصوب بودجه ساالنه به تشکل های صنفی و مجامع حرفه ای که در امر تشخیص و 

ز شمول مالیات و وجوه پرداختی به استناد این ماده ا. وصول مالیات همکاری می نمایند پرداخت نماید

 .کلیه مقررات مغایر مستثنی است

در کلیه مواردی که معامالت موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم  –111ماده 

باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی صورت می گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلف اند قبل از 

مراتب را به شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله 

مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مؤدی حسب مورد اعالم و پس از 

کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع 



گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعالم دفترخانه . معامله قید نمایندصدور آن را در سند 

پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره 

د اتفاقی امالک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل مالیات شغلی محل، مورد معامله، مالیات درآم

 . و مالیات نقل و انتقال قطعی امالک حسب مورد صادر خواهد شد

چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختالف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل  –1تبصره 

اختالف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی 

ای از طرف مراجع حل اختالف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا و صدور ر

معادل مبلغ مابه االختالف گواهی ... تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی و

 .انجام معامله صادر خواهد شد

ه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق در مواردی که بموجب احکام دادگاه ها، وجو –2تبصره 

دادگستری و امثال آن تودیع می گردد، مسووالن در موقع پرداخت به ذینفع مکلف اند ضمن استعالم از 

 .اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کل کشور واریز نمایند

مبر مکلف اند براساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر متصدیان فروش و ابطال ت –111ماده 

وکالت نامه تمبر باطل و میزان آن را در دفتری که اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید به وسیله هر یک از 

دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل به . وکالء نگهداری شود ثبت و گواهی نمایند

 . ور مالیاتی ارایه شود و گرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهدبوداداره ام

 

 تشویقات و جرائم مالیاتی  –فصل هفتم 

این قانون  95اشخاص حقوقی وهمچنین اشخاص حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده  –119ماده 

تر ومدارک آنان مورد قبول قرار گرفته چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود وزیان و دفا

باشد ومالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأت های حل اختالف مالیاتی 

درصد اصل مالیات سه سال مذکور عالوه براستفاده از مزایای مقرر در ماده  5پرداخت کرده باشند معادل 



از محل وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات  این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی 190

 . جایزه مربوط از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. بعد آنان منظور خواهدشد

علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون  –190ماده 

ادل یک درصد مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه ای مع

پرداخت مالیات پس ازآن .سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهدشد

مبداء احتساب جریمه در . مالیات به ازای هر ماه خواهد بود %5/2موعد موجب تعلق جریمه ای معادل 

امه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارن

انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه االختالف از تاریخ مطالبه و در مورد مؤدیانی که از تسلیم 

اظهارنامه خودداری نموده و یا اصوالً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند تاریخ انقضای مهلت تسلیم 

 . رسید پرداخت مالیات حسب مورد می باشداظهارنامه یا سر

مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و  –1تبصره

 حسب و زیان و سود حساب و ترازنامه یا اظهارنامه طبق مالیات پرداخت دادن ترتیب یا پرداخت و زیان

 قانون، این 239 ماده در مذکور موارد در نموده اند اقدام خود مدارک و ناداس و دفاتر موقع به ارایه مورد

 پرداخت به نسبت و نمایند توافق مالیاتی امور اداره با یا قبول را صادره مالیاتی تشخیص برگ گاه هر

 معاف قانون این در مقرر جرایم%(10) درصد هشتاد از کنند اقدام آن پرداخت دادن ترتیب یا متعلقه مالیات

 مالیات قطعی برگ ابالغ تاریخ از ماه یک ظرف مؤدیان گونه این که صورتی در همچنین، .بود خواهند

 این در مقرر متعلقه جرایم %(40) درصد چهل از نمایند اقدام آن پرداخت دادن ترتیب یا پرداخت به نسبت

  .بود خواهند معاف قانون

 شدن قطعی تاریخ تا مالیات تشخیص برگ به نسبت یمؤد اعتراض وصول تاریخ فاصله چنانچه –2تبصره

 زمان مدت به نسبت ماده این موضوع ماه در %( 2/5) درصد نیم و دو جریمه نماید، تجاوز سال یک از مالیات

سازمان امور مالیاتی  .بود نخواهد مؤدی از مطالبه قابل مالیات قطعی برگ ابالغ تاریخ تا مذکور یکسال از بیش

ت ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از کشور مکلف اس



 .تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد

تمام یاقسمتی ازجرائم مقرردراین قانون بنا به درخواست مؤدی باتوجه به دالئل ابرازی مبنی  –191ماده 

رر و با در نظرگرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به برخارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مق

 . تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد

در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که بموجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات  – 192ماده 

ز تسلیم آن در مواعد مقرر در این قانون خودداری نماید مشمول مکلف به تسلیم اظهارنامه می باشد چنانچه ا

 .درصد مالیات متعلق خواهد بود( %10)ای معادل ده درصد  جریمه

این ( 95)ماده ( ب)و ( الف)عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشموالن بندهای  –تبصره 

متعلق می گردد و مشمول بخشودگی نمی  مالیات%( 40)قانون موجب تعلق جریمه ای معادل چهل درصد 

 .شوند

در مورد مؤدیانی که اظهارنامه خود را تسلیم می نمایند حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به  

 .درآمدهای کتمان شده یا هزینه های غیر واقعی که غیر قابل قبول نیز باشد جاری خواهد بود

رات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند نسبت به مؤدیانی که به موجب مقر –193ماده 

درصورت عدم تسلیم ترازنامه وحساب سود و زیان یا عدم ارایه دفاتر مشمول جریمه ای معادل بیست 

مالیات برای هر یک از موارد مذکور و در مورد رد دفتر مشمول جریمه ای معادل ده درصد  %(20) درصد

 . مالیات خواهند بود %(10)

عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از  –صرهتب

 . معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد

این قانون مورد رسیدگی قرار می  151مؤدیانی که اظهارنامه آن ها در اجرای مقررات ماده  – 194ماده 

ه قطعی با رقم اظهار شده ازطرف مؤدی بیش ازپانزده گیرد درصورتی که درآمد مشمول مالیات مشخص

اختالف داشته باشد عالوه بر تعلق جرائم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیزنخواهد بودتا سه %( 15)درصد 

سال بعد از ابالغ مالیات مشخصه قطعی از هرگونه تسهیالت وبخشودگی های مقرر در قانون مالیات ها نیز 



 . محروم خواهند شد

 114جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده  –195ده ما

 :این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خالف واقع به ترتیب عبارتست از

 . دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحالل

ان تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور جریمه تخلف مدیر یا مدیر –191ماده 

این قانون معادل بیست درصد  111مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تأمین مقرر موضوع ماده 

 . مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تسویه وصول می گردد %(20)

این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا  نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات –191ماده 

قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی می باشند، درصورتی که از تسلیم آن ها در موعد مقرر خودداری 

 : ویابرخالف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از

کل مبلغ قرارداد و در هر حال %( 1)دحقوق پرداختی و درخصوص پیمانکاری یک درص%( 2)دودرصد  

 . با مؤدی متضامناً مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود

درشرکت های منحله مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات  –191ماده 

قانون مکلف بردرآمد اشخاص حقوقی وهمچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این 

به کسرو ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آن ها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی 

 . خواهند داشت

هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات  –199ماده 

بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در مؤدیان دیگر می باشد درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره عالوه 

مالیات پرداخت نشده خواهد  %(20)پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل بیست درصد

 . بود

در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارتخانه، شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشد  –1تبصره 

 .خلفات اداری خواهند بودمسوولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون ت



هر گاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیر دولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز عالوه  –2تبصره 

بر مسوولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال 

قی که برای پرداخت مالیاتهای مذکور محکوم خواهند شد این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقو

 .در فوق به سازمان امور مالیاتی کشور تامین سپرده اند نخواهد بود

چنانچه کسر کننده مالیات شخص حقیقی باشد به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم  –3تبصره 

 .خواهد شد

این ماده از طرف  3و  2ه های اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضائی در خصوص تبصر –4تبصره 

 .رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بعمل خواهد آمد

در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه ای برای دفاتر اسنادرسمی مقرر  –200ماده 

یات گردیده است درصورت تخلف عالوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات ویا مال

آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به  %(20)های متعلق مربوط مشمول جریمه ای معادل بیست درصد

 . این قانون نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهدشد 199ماده  2مجازات مقرر در تبصره 

سود و زیان یا به هر گاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب  –201ماده 

دفاتر و اسناد ومدارکی که برای تشخیص مالیات مالک عمل می باشد و برخالف حقیقت تهیه و تنظیم 

شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و سود وزیان 

ن از کلیه معافیت ها و بخشودگی های خودداری کند عالوه برجریمه ها و مجازات های مقرر در این قانو

 . قانونی در مدت مذکور محروم خواهدشد

تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی از طرف رئیس سازمان مالیاتی کشور به  –تبصره 

 . عمل خواهد آمد

دهکاران مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی یاسازمان امورمالیاتی کشورمی توانداز خروج ب –202ماده 

حکم این ماده در مورد . میلیون ریال بیشتر باشد از کشور جلوگیری نماید10که میزان بدهی قطعی آن ها از

مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات 



قوقی مکلف به کسر و ایصال آن بردرآمد شخص حقوقی یا مالیات های که به موجب این قانون شخص ح

می باشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده نیز جاری است مراجع ذیربط با اعالم وزارت یا سازمان 

 .مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند

در صورتیکه مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به  –تبصره

تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق  مسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور میه

 .مراجع قضائی اقدام نماید

 

 ابالغ  –فصل هشتم 

هرگاه به . اوراق مالیاتی بطورکلی باید به شخص مؤدی ابالغ ودرنسخه ثانی رسید اخذگردد –203ماده 

اق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار اوبه یکی از بستگان یا خود مؤدی دسترسی پیدا نشود اور

مستخدمین او ابالغ گردد مشروط براین که به نظر مأمور ابالغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت 

 . اوراق مورد ابالغ کافی بوده و بین مؤدی و شخصی که اوراق را دریافت می دارد تعارض منفعت نباشد

گاه مؤدی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگها استنکاف  هر –تبصره 

نمایند یا در صورتیکه هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابالغ باید امتناع آنان از گرفتن 

اه از اهل اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل با گواهی یکنفر پاسبان یا ژاندارم یا دو نفر گو

محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدی الصاق 

نماید اوراق مالیاتی که بترتیب فوق ابالغ شده قانونی تلقی و تاریخ الصاق، تاریخ ابالغ به مؤدی محسوب 

 .می شود

     :   دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضاء نمایدمأمور ابالغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و  -204ماده 

 . محل و تاریخ ابالغ با تعیین روز و ماه وسال به حروف و عدد –الف 

 . نام کسی که اوراق به اوابالغ شده با تعیین این که چه نسبتی با مؤدی دارد –ب 

 . قانوناین  203نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده  –ج 



اگر مؤدی یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالیاتی باید به رئیس  –205ماده 

 . یا قائم مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره یا مؤسسه ابالغ گردد

ص اگر مؤدی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخا –201ماده 

 .دیگری که ازطرف شرکت حق امضا دارند ابالغ شود

این قانون و تبصره آن در مورد شرکت های تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز  203مقررات ماده –تبصره

 .مجری است

در مواردی که مؤدی محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابالغ اوراق مالیاتی معرفی  –201ماده 

مورد درصورتی که اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت مؤدی ابالغ  کند و درغیر این

شود و درپرونده دلیل واثری حاکی از اطالع مؤدی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد، 

ن نشانی، مادامی که محل دیگری به عنوان محل سکونت یا کار اعالم نکند، ابالغ اوراق مالیاتی به هما

 . قانونی و صحیح است

در مواردی که نشانی مؤدی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت درروزنامه کثیراالنتشار  –201ماده 

حوزه اداره امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیر االنتشار نزدیکترین محل 

این آگهی در حکم . ز روزنامه های کثیراالنتشار مرکز آگهی می شودبه حوزه اداره امور مالیاتی یا یکی ا

 . ابالغ به مؤدی محسوب خواهدشد

در متن اوراق مالیاتی ابالغ شده باید عالوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و  –1تبصره 

 .تکلیف قانونی مؤدی درج شده باشد

این قانون مشخص نباشد اوراق  201نشانی آن ها طبق مادهدر مورد مؤدیان مالیات مستغالت که  –2تبصره 

این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابالغ  203مالیاتی بترتیب مذکور در تبصره ماده

 .خواهد شد

مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابالغ، جز در مواردی که در این قانون مقرر گردیده است  –209ماده 

 . ورد ابالغ اوراق مالیاتی اجرا خواهدشددر م



 

 وصول مالیات  –فصل نهم 

هرگاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روزاز تاریخ ابالغ برگ قطعی پرداخت ننماید  –210ماده

اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرائی به او ابالغ می کند ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ کلیه بدهی خودرا 

 . دازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهدبپر

در برگ اجرائی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ  –1تبصره 

 .پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد

تسلیمی بعنوان مالیات  آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه –2تبصره 

 .قطعی تلقی می شود و از طریق عملیات اجرائی قابل وصول است

هرگاه مؤدی پس از ابالغ برگ اجرائی درموعد مقرر مالیات موردمطالبه را کالً پرداخت نکند یا  –211ماده 

ائم متعلق به اضافه ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جر

صدور دستور . بدهی از اموال منقول یاغیر منقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهدشد %(10)ده درصد 

 . توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی می باشد

 :توقیف اموال زیر ممنوع است –212ماده 

 . زنشستگی و وظیفهدوسوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق با 1–

لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مؤدی و افراد تحت تکفل او الزم است و  – 2

 . همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مؤدی

 .ابزار و آالت کشاورزی وصنعتی ووسایل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مؤدیالزم است – 3

 . در متعارفمحل سکونت به ق – 4

هر گاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته می شود زاید بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی  –1تبصره 

بوده و قابل تفکیک نباشد تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می شود مگر اینکه مؤدی 

 .اموال بالمعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید



هر گاه مؤدی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند از اثاث البیت آنچه عادتاً  –2تبصره 

مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته می شود مگر آنکه خالف ترتیب فوق 

 .معلوم شود

اجرائی نباید موجب  توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات –3تبصره 

 . تعطیل واحد تولیدی گردد

ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امورمالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤدی  –213ماده 

می تواند با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا 

 . له ارزیاب رسمی به عمل آیدکند که ارزیابی اموال وسی

کلیه اقدامات الزم مربوط به آگهی حراج و مزایده فروش اموال موردتوقیف اعم از منقول وغیر  –214ماده 

در مورد فروش اموال غیر منقول درصورتی که پس . منقول به عهده مسئول اجرائی اداره امور مالیاتی می باشد

، مالک برای امضای سند حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره از انجام تشریفات مقررو تعیین خریدار

امورمالیاتی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و اداره 

 . ثبت اسناد و امالک مکلف به اجرای آن است

که نوبت دوم آن ) دونوبت آگهی در مورد اموال غیر منقول توقیف شده درصورتی که پس از  –215ماده 

خریداری برای آن پیدا نشود سازمان امورمالیاتی کشورمی تواند مطابق ( بدون حداقل قیمت آگهی می شود

ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مؤدی به عالوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف تملک 

 .یدو بهای آن را به حساب بدهی مؤدی منظور نما

در صورتیکه مؤدی قبل از انتقال مال مذکور بنام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری، حاضر  –1تبصره 

به پرداخت بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مؤدی به اضافه ده درصد بدهی و 

 .هزینه های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می نماید

ورتیکه مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش در ص –2تبصره 

 .داشته باشد و مؤدی درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مؤدی است



مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم  –211ماده 

مقررات اجرائی مالیات ها قابل مطالبه ووصول می باشد هیأت حل اختالف  از حقیقی یا حقوقی که طبق

رأی . به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهدشد. مالیاتی خواهد بود

 . صادره قطعی و الزم االجرا است

ه وصول مالیات قبل از در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتیکه شکایت حاکی از این باشد ک –1تبصره 

قطعیت، بموقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیات حل اختالف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن 

صدور رای به بطالن اجرائیه حسب مورد قراررسیدگی و اقدام الزم صادر یا نسبت به درآمد مشمول 

 . اختالف قطعی استرای صادره از هیات حل . مالیات مؤدی رسیدگی و رای صادر خواهد کرد

در مورد مالیاتهای غیر مستقیم هر گاه شکایت اجرائی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی  –2تبصره 

نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیات حل اختالف مالیاتی خواهد بود و رای هیات مزبور در این 

جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال مفاد این تبصره شامل . باره قطعی و الزم االجرا است

قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیاتهای غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوص بخود در مراجع خاص 

 .باید حل و فصل شود نخواهد بود

ت مالیات و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود که یک درصد از وجوهی که باب –211ماده 

در حساب ( به استثنای مالیات بردرآمد شرکت های دولتی ) جرائم موضوع این قانون وصول می گردد 

مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی وحسابرسی وتشویق 

وجوه . ا میدارند خرج نمایدکارکنان وکسانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثری مبذول داشته و ی

. پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی ازشمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که در هرشش ماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع 

کمیسیون امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف درآمد را به 

 . اسالمی تقدیم نماید

آیین نامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه های امور اقتصادی ودارایی  –211ماده 



 . ودادگستری تصویب وتوسط وزارت امور اقتصادی ودارایی به موقع اجرا گذارده خواهدشد

 

جع مالیاتیسازمان تشخیص ومرا – باب پنجم  

 ها  مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آن –فصل اول 

شناسایی وتشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به  – 219ماده 

قانون برنامه سوم توسعه ( 59)ماده ( الف)سازمان امورمالیاتی کشور محول می شود که به موجب بند 

نحوه انجام دادن تکالیف و . عی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ایجاد گردیده استاقتصادی، اجتما

استفاده از اختیارات و برخورداری از صالحیت های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و 

رف همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظ

مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور 

 .اقتصادی و دارایی خواهد رسید

سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا تصویب آیین نامه موضوع این ماده، از روش ها، ترتیبات  –تبصره

 .ت مجری استفاده نمایداجرایی و عناوین شغلی قبلی به عنوان مقررا

 :اصالحات عبارتی زیر در این قانون انجام می شود – 220ماده 

درمواد ذیل عبارت سازمان امورمالیاتی کشور جایگزین عبارت وزارت امور اقتصادی و دارایی می  – 1

، (151)د ذیل آن، موا( 2)وتبصره ( 154)و(114)، (10)، (51)، (41)، (40)، (39)، (29)، (21)مواد : گردد

و ماده ( 111)، تبصره ماده(111)، (119)، (111)، (114)، (113)، (110)و تبصره ذیل آن، مواد ( 159)

 (.230)ذیل آن و تبصره ماده ( 2)و ( 1)و تبصره های ( 215)، ماده (203)ذیل ماده ( 2)، تبصره (191)

های مأمورتشخیص، مأموران درمواردزیرعبارت اداره امور مالیاتی جایگزین واژه ها وعبارت  – 2

تشخیص، ممیز مالیاتی، سر ممیز مالیاتی، حوزه، حوزه مالیاتی، دفتر ممیزی حوزه مالیاتی، دفتر ممیزی و 

( 3)و ( 2)وتبصره های ( 35)، (34)، (31)، (29)، (21)، (21)مواد : اداره امور اقتصادی و دارایی می شود



( 11)، (11)آن، مواد ( 2)و( 1)وتبصره های ( 10)، ماده (12)ده و تبصره ذیل آن، ما( 39)، ماده (31)ماده 

آن، مواد ( 2)و تبصره ( 154)، (121)، (111)، (114)، (113)، مواد (109)ماده ( 5)، تبصره (102)و 

و تبصره ذیل آن، مواد ( 111)و( 115)، (114)، (113)، (119)، (110)، (114)، (112)، (111)، (151)

، (232)وتبصره ذیل آن، مواد ( 230)و( 229)، (221)، (214)، (213)، (211)، (210)، (201)، (111)

(233) ،(249 .) 

 . حذف شد –225الی  221مواد 

عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه  – 221ماده 

ازنامه و حساب سود وزیان آن ها که درموعدمقرر و حساب سود وزیان هستند موجب عدم رسیدگی به تر

درغیراینصورت، درآمد . این قانون نخواهد بود( 151)قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده 

 .مذکور در ترازنامه یاحساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود

از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتی که بنحوی  –تبصره 

حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارایه مدارک الزم ظرف یک ماه از تاریخ 

انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان 

ید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه اصالحی را حسب مورد تسلیم نما

 .اول می باشد

در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول می شود و  – 221ماده 

همچنین پس از تشخیص علی الرأس و صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیت هایی 

ت که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امورمالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن داشته اس

مطلع نبوده اند، مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت های مذکور تعیین و مابه تفاوت آن با رعایت 

 . این قانون مطالبه شود( 151)مهلت مقرر در ماده 

ظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود وزیان مؤدی مورد قبول واقع نشود و یا درمواردی که ا – 221ماده 

اساساً مؤدی اوراق مزبور را در موعد قانونی تسلیم نکرده باشد، مالیات مؤدی طبق مقررات این قانون 



 . تشخیص و مطالبه خواهد شد

خیص هر گونه درآمد مؤدی به کلیه اداره امور مالیاتی می تواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تش – 229ماده 

ها می باشد  دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به ارایه و تسلیم آن

وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد 

حکم این ماده . ها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است معلوم شود که ارایه آن

مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختالف برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی به اسناد و مدارک ارایه شده از 

 .طرف مؤدی استناد نمایند

آمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل در – 230ماده 

این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلف اند با مراجعه و مطالبه اداره امور ( 231)مذکور در ماده 

مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطالعات مربوط به درآمد مؤدی یا 

که دراثر این استنکاف آن ها زیانی متوجه دولت شود به مشخصات او را ارایه دهند وگرنه درصورتی 

مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده . جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد

به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعالم دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج نوبت به موضوع 

 . رسیدگی خواهند نمود

در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارایه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی،  –تبصره 

سازمان امورمالیاتی کشور می تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارایه اسناد و 

 .ودتعقیب قضائی موضوع مانع از اقدامات اداره مالیاتی نخواهد ب. مدارک مذکور بنماید

در مواردی که ادارات امورمالیاتی کتباً از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و  – 231ماده 

نهادهای انقالب اسالمی و شهرداری ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اطالعات و اسناد 

ور مکلف اند رونوشت گواهی الزم را در زمینه فعالیت و معامالت و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذک

شده اسناد مربوط و هرگونه اطالعات الزم را در اختیار آنان بگذارند مگر این که مسئول امر ابراز آن را 

مخالف مصالح مملکت اعالم نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی 



یر این صورت به تخلف مسئول امر با اعالم دادستانی و دارایی از ابراز آن خودداری می شود و در غ

انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب 

ولی در مورد اسناد و اطالعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارایه آن . محکوم خواهد شد

 . منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود را مخالف مصلحت بدانند، ارایه آن

در مورد بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیر بانکی سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطالعات مربوط  –تبصره

به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیر 

 .فند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایندبانکی موظ

ادارات امورمالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطالعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی  – 232ماده 

مؤدی به دست می آورندمحرمانه تلقی و از افشای آن جزء در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع 

خودداری نمایند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسالمی با آن ها رفتار خواهد  ذیربط در حد نیاز

 . شد

در صورتی که ادارات امور مالیاتی ضمن رسیدگی های خود به تخلفات مالیاتی مؤدی موضوع  – 233ماده 

مالیاتی گزارش این قانون برخورد نمودند مکلف اند مراتب را برای تعقیب به دادستان انتظامی ( 201)ماده 

 . دهند

 . حذف شد –234ماده 

اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت  – 235ماده 

نموده اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی 

 . تسلیم کند

 

 ترتیب رسیدگی  –فصل دوم 

 . حذف شد – 231ماده 

برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دالیل و اطالعات کافی و به  – 231ماده 



نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای 

امل و سمت خود را در برگ تشخیص امضاء کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام ک. مؤدی روشن باشد

به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود و 

درصورت استعالم مؤدی از نحوه تشخیص مالیات مکلف اند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ 

ی را در این خصوص بخواهد به او تشخیص قرار گرفته است به مؤدی اعالم نمایند و هرگونه توضیح

 . بدهند

در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابالغ می شود، چنانچه مؤدی نسبت به  – 231ماده 

آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابالغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام االختیار خود به اداره 

مسئول مربوط . دالیل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید امور مالیاتی مراجعه و با ارایه

موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ 

مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دالیل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد 

افی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضاء نماید ودر مندرجات برگ تشخیص ک

صورتی که دالیل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول 

مؤدی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول و مؤدی خواهد رسید و هرگاه 

و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید دالیل و اسناد 

مراتب را مستدالً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختالف 

 . ارجاع نماید

د را نسبت در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابالغ برگ تشخیص مالیات قبولی خو – 239ماده 

به آن کتباً اعالم کند یا مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را 

این قانون رفع نماید پرونده ( 231)بدهد یا اختالف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده 

دد و در مواردی که مؤدی ظرف سی روز کتباً امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گر

اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین 



 . شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است

ابالغ  این قانون 201وماده  203در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده  –تبصره 

شده باشد و مؤدی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشددرحکم معترض به برگ تشخیص مالیات 

شناخته می شود در اینصورت وهمچنین در مواردی که مؤدی ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابالغ کتباً به 

 .جاع می گرددبرگ تشخیص اعتراض کند پرونده امربرای رسیدگی به هیأت حل اختالف مالیاتی ار

در موقع طرح پرونده در هیأت حل اختالف مالیاتی نماینده اداره امور مالیاتی باید در جلسات  – 240ماده 

مقرر هیأت شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دالیل کافی اقامه کند و توضیحات الزم را 

 . بدهد

ی کارشناسان یا حسابرسان مالیاتی صادر در مواردی که برگ تشخیص صرفاً بر اساس رسیدگ –تبصره 

شده کارشناس یا حسابرس رسیدگی کننده مربوط حسب مورد بجای ممیز یا سرممیز برای ادای 

 .توضیحات الزم در هیأت شرکت خواهد نمود

 . حذف شد – 241ماده 

ات اضافی دریافت اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالی –242ماده 

 استرداد شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد، وجه قابل

  .کند پرداخت مؤدی به ماه یک ظرف جاری وصولی محل از را

 به خسارتی مشمول هرعنوان به قانون این موضوع مالیات بابت مؤدیان از دریافتی اضافه مبالغ –تبصره 

 وصولی های محل از و می باشد استرداد زمان تا دریافت تاریخ از درماه %( 1/5) درصد نیم و یک نرخ

 علی الحساب های و تکلیفی مالیات های به نسبت تبصره این حکم .خواهدشد پرداخت مؤدی به جاری

یخ درخواست مؤدی لیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاربرما اضافه که صورتی در پرداختی

 . مسترد نشود از تاریخ انقضاء مدت مزبور جاری خواهد بود

در صورتی که درخواست استرداد از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و اداره امور مالیاتی آن را  – 243ماده 

یاتی وارد نداند، مؤدی می تواند ظرف سی روز از تاریخ اعالم نظر اداره یاد شده از هیأت حل اختالف مال



رأی هیأت حل اختالف مالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است . درخواست رسیدگی کند

این قانون ملزم ( 242)و در صورت صدور رأی به استرداد مالیات اضافی اداره مربوط طبق جزء اخیر ماده 

 . به اجرای آن خواهد بود

 

 

 مرجع حل اختالف مالیاتی –فصل سوم 

مرجع رسیدگی به کلیه اختالف های مالیاتی جزدرمواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع  – 244ماده 

هر هیأت حل اختالف مالیاتی از سه نفر به شرح . دیگری پیش بینی شده، هیأت حل اختالف مالیاتی است

 :زیر تشکیل خواهد شد

 .یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور – 1

درصورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان . از شاغل یا بازنشسته یک نفر قاضی اعم – 2

ها یا مراکز استان ها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضائیه 

 .یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت معرفی خواهد نمود

صنایع ومعادن جمهوری اسالمی  ایران یا اتاق تعاون یا جامعه  یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و – 3

حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسالمی شهر به انتخاب مؤدی 

درصورتی که برگ تشخیص مالیات ابالغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ 

خاب خود را اعالم ننماید سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انت

 .مؤدی یا موضوع مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد

جلسات هیأت های حل اختالف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رأی هیأت های مزبور  –1تبصره 

 . ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد. االجرا است با اکثریت آراء قطعی و الزم

اداره امور هیأت های حل اختالف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیات ها به عهده  –2تبصره 

سازمان امور مالیاتی کشور می باشد و حق الزحمه اعضاء هیات های حل اختالف بر اساس آیین نامه ای 



مور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل که بنا به پیشنهاد سازمان ا

 .اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی می شود قابل پرداخت خواهد بود

نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای ده  – 245ماده 

سابقه خدمت بوده و الاقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و  سال

 . مطلع باشند انتخاب خواهند شد

وقت رسیدگی هیأت حل اختالف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضورمؤدی یا نماینده  –241ماده 

فاصله تاریخ ابالغ و روز تشکیل . به آن ها ابالغ گرددمؤدی و نیز اعزام نماینده اداره امورمالیاتی باید 

 . جلسه هیأت نباید کمتراز ده روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوط

عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیات  –تبصره 

 .و صدور رای نخواهد بود

 . حذف شد – 241ماده 

رأی هیأت حل اختالف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض  – 241ماده 

مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دالیل آن توسط هیأت در 

 . متن رأی قید شود

خذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأی قید و هیأت های حل اختالف مالیاتی مکلف اند مأ –249ماده 

درصورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مؤدی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع 

 . رسیدگی و رأی را اصالح کنند

در مواردی که هیأت حل اختالف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص  – 250ماده 

اره امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخه ای از رأی خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص اد

مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب 

 . متخلف اقدام نماید

ماه از تاریخ ابالغ رأی قطعی هیأت حل  مؤدی یا اداره امور مالیاتی می توانند ظرف یک – 251ماده 



اختالف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی، با اعالم دالیل کافی به 

 .شورای عالی مالیاتی شکایت و نقص رأی و تجدید رسیدگی را درخواست کنند

و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون  –مکرر 251ماده 

دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادالنه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دالیل کافی از طرف 

مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیرامور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به 

رأی هیأت به اکثریت آرا قطعی و . رسیدگی ارجاع نمایدهیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت 

تا تاریخ تصویب این اصالحیه نیز  1311حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات . الزم االجرا می باشد

 . جاری خواهد بود

 

 شورای عالی مالیاتی ووظایف واختیارات آن  –فصل چهارم 

ست و پنج نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر، بی: شورای عالی مالیاتی مرکب است از – 252ماده 

مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل مدرک تحصیلی 

کارشناسی یا معادل در رشته های مزکور می باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و 

 .وب می شوندحکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منص

حداقل پانزده نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی باید از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی  –1تبصره 

و یا سازمان ها و واحدهای تابعه آن که دارای حداقل شش سال سابقه کار در مشاغل مالیاتی باشند، 

 .انتخاب شوند

داقل دو سوم اعضاء رسمی  است و تصمیمات آن با جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور ح –2تبصره 

 .رأی حداقل نصف به عالوه یک حاضرین معتبر خواهد بود

دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت  –253ماده 

اری موضوع ماده قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اد

رئیس شورای عالی . انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضای سه سال مذکور بالمانع است. این قانون( 211)



مالیاتی از بین اعضای شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، به پیشنهاد رئیس کل سازمان 

 . ب می شودامور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصو

رئیس . شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود – 254ماده 

 . و اعضای شعب از طرف رئیس شورای عالی مالیاتی منصوب می شوند

 :وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است –255ماده 

 ی مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر تهیه آئین نامه ها و بخشنامه ها – 1

امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می گردد و یا در مواردی که شورای 

 .عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می داند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند

و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعالم نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و  بررسی – 2

همچنین پیشنهاد اصالح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی 

 .و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان اظهارنظر درمورد موضوعات و  – 3

 .امور مالیاتی کشور حسب اقتضاء برای مشورت و اظهارنظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع می نماید

رسیدگی به آرای قطعی هیات های حل اختالف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات  – 4

 .دگی مورد شکایت مؤدی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشدموضوعه یا نقص رسی

هرگاه از طرف مؤدی یا اداره امور مالیاتی شکایتی درموعد مقرر از رأی قطعی هیأت حل  – 251ماده 

اختالف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دالیل و یا ارایه اسناد و مدارک صراحتاً یا تلویحاً ادعای 

و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد، رئیس شورای عالی مالیاتی شکایت  نقض قوانین

شعبه مزبور موظف است بدون ورودبه . را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود

ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و 

قررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دالیل قانونی رأی مقتضی بر نقض م

آرای هیأت های حل اختالف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اکثریت مناط اعتبار 



 . است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد

شکایت از طرف شعبه نقض می گردد پرونده امر جهت رسیدگی  درمواردی که رأی مورد – 251ماده 

مجدد به هیأت حل اختالف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیأت بیشتر 

نباشد به هیأت حل اختالف مالیاتی نزدیک ترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد 

جدداً به موضوع اختالف مالیاتی برطبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر مرجع مزبور م. ارجاع می شود

رأیی که بدین ترتیب صادر می شود قطعی . شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی ورأی مقتضی می دهد

حکم این ماده درمواردی که آرای صادره از هیأت های حل اختالف مالیاتی توسط . والزم االجرا است

 .اری نقض می گردد نیز جاری خواهد بوددیوان عدالت اد

در مواردی که رأی هیأتهای حل اختالف مالیاتی نقض می شود شورایعالی مالیاتی موظف است  –تبصره 

یک نسخه از رای هیات را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز 

 . تخلف اقدام به تعقیب نماید

رگاه درشعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد ه – 251ماده 

حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی 

به مالیاتی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب و درغیاب رئیس شع

یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختالف را بررسی 

کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأی می نماید دراین صورت رأی هیأت عمومی که با دو 

تالف مالیاتی سوم آرای تمام اعضاء قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأت های حل اخ

 . درموارد مشابه الزم االتباع است

هرگاه شکایت از رأی هیأت حل اختالف مالیاتی از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مؤدی  – 259ماده 

به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبرکه 

ه امور مالیاتی باشد، معرفی نماید رأی هیأت تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی اعتبارضامن مورد قبول ادار

 . موقوف االجرا می ماند



 .حذف شد – 210ماده 

 

 هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن  –فصل پنجم 

ضو علی البدل هیأت عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از سه نفر عضو اصلی و دو نفر ع –211ماده 

که از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که در امور مالیاتی بصیر و مطلع بوده و 

دارای شانزده سال سابقه خدمت که الاقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد 

صادی و دارایی برای مدت سه سال به این رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقت

سمت منصوب می شود و درمدت مذکور قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان و یا به موجب حکم 

انتصاب مجدد آنان پس از انقضای سه سال . این قانون( 211)قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده 

مالیاتی از بین اعضای اصلی هیأت به پیشنهاد رئیس کل  رئیس هیأت عالی انتظامی. مذکور بالمانع است

 .سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب و منصوب می شود

این قانون را طی نموده و در یکی از استانهای کشور  220کارمندانی که مدارج مذکور در ماده  –تبصره 

 .ل خدمت کرده باشند در انتخاب بسمت فوق حق تقدم دارندبجز استان تهران به عنوان مدیر ک

 : وظایف و اختیارات هیات عالی انتظامی مالیاتی به شرح زیر است –212ماده 

رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی  –الف 

این قانون و سایر ( 91)ماده ( 3)هیأت سه نفری موضوع بند  کشور در هیأت های حل اختالف مالیاتی و

مأمورانی که طبق این قانون مسئول وصول مالیات هستند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران 

تعقیب و رسیدگی به پرونده های . مزبور را انجام می دهند به درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی

 .یأت عالی انتظامی مالیاتی سابق به عهده مراجع موضوع این فصل خواهد بودمطروحه در دادستانی و ه

نفی صالحیت شاغلین مقامات مذکور درادامه خدمات مالیاتی به جهات مسایل اخالقی و یا رفتار  –ب 

منافی با حیثیت و شئون مأموران مالیاتی و سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان درانجام وظایف خود به 

 .ت دادستان انتظامی مالیاتیدرخواس



رسیدگی به اعتراض مأمورانی که صالحیت آن ها مورد تأیید دادستان انتظامی مالیاتی قرار نگرفته  –ج 

 .است نظر هیأت در این گونه موارد برای مسئولین ذیربط معتبر خواهد بود

 

 دادستانی انتظامی مالیاتی ووظایف واختیارات آن –فصل ششم 

دستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای دا – 213ماده 

حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس 

 . ب می شودکل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصو

دادستان انتظامی مالیاتی می تواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را  –تبصره 

 .به آنان تفویض نماید

 : وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است – 214ماده 

زمان امور مالیاتی کشور رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات مأموران مالیاتی و نمایندگان سا –الف 

این قانون ( 91)ماده ( 3)درهیأت های حل اختالف مالیاتی و همچنین اعضای هیأت سه نفری موضوع بند 

وسایر مأموران که طبق این قانون درامر وصول مالیات دخالت دارند ونیز کسانی که باحفظ سمت وظایف 

 . مأموران مزبور راانجام می دهند وتعقیب آنها

 . یق درجهات اخالقی واعمال ورفتار افراد مذکورتحق –ب 

اعالم نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور درهیأت های  –پ 

 . حل اختالف مالیاتی

 . اقامه دعوی علیه مؤدیان ومأموران مالیاتی که دراین قانون پیش بینی شده است –ت 

 :ذیل موجب شروع رسیدگی وتحقیق خواهد بودجهات  – 215ماده 

 .                    شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون –الف 

 .گزارش رسیده از مراجع رسمی –ب 

مواردی که ازطرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیأت  –پ 



 . ی ارجاع شودعالی انتظامی مالیات

 . مشهودات و اطالعات دادستانی انتظامی مالیاتی –ت 

دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار می دهد و حسب مورد  –تبصره

ی پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعا نامه تنظیم و به هیات عالی انتظامی مالیاتی تسلیم م

نماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیات عالی انتظامی مالیاتی اعالم شود هیات مذکور 

در صورتیکه قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأساً نسبت به رسیدگی اقدام 

 .خواهد نمود

این قانون مرکب است از دو نفر اعضای ( 212)مرجع رسیدگی به تخلف افراد مذکور در ماده  – 211ماده 

هیأت عالی انتظامی غیر از رئیس هیأت و یک نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی بنا به معرفی رئیس 

مرجع مذکور طبق مقررات این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات موضوعه . شورا

رأی مزبور ظرف ده . ت یا محکومیت صادر می نمایدنسبت به موضوع ارجاعی رسیدگی و رأی به برائ

روز از تاریخ ابالغ رأی از طرف کارمند مورد تعقیب و همچنین دادستانی انتظامی مالیاتی قابل 

رئیس هیأت عالی انتظامی مالیاتی، : تجدیدنظراست، مرجع تجدیدنظرمرکب ازسه نفرعضوکه عبارتند از

ضای هیأت عالی انتظامی به انتخاب رئیس هیأت عالی انتظامی که رئیس شورای عالی مالیاتی و یکی از اع

 . رأی مرجع تجدیدنظر قطعی و الزم االجرا است. در رأی بدوی دخالت نداشته باشد

هر گاه هر یک از اعضاء هیأت عالی انتظامی مالیاتی خواه در مرحله بدوی یا تجدید نظر سابقه  –1تبصره 

نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند وزیر امور اقتصادی و دارائی  صدور رأی یا هر نوع اظهار نظری

 .حسب مورد یک نفر دیگر را در آن مورد تعیین خواهد نمود

در هر مورد که رأی مرجع تجدید نظر توسط دیوان عدالت اداری نقض و یا پرونده قابل  –2تبصره 

نظر دیوان مزبور به هیأتی مرکب از سه نفر رسیدگی مجدد اعالم گردد پرونده امر منحصراً به جهات مورد 

به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارائی که یکی از آنان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود 

 .احاله و رأی هیأت اخیرالذکر قطعی و الزم االجرا خواهد بود



عالی انتظامی به دستور وزیر تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیأت  – 211ماده 

امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از رؤسای شعب دیوان عالی کشور به 

معرفی رئیس دیوان عالی کشور، رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد 

فات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رسیدگی قرار می گیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخل

 . این رأی قطعی و الزم االجرا است. رأی بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود

در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معامالتی که در دفتر اسناد رسمی  – 211ماده 

تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به . ده استانجام می شود تکالیفی به عهده صاحبان دفتر گذارده ش

محاکمه و مجازات سر دفتر متخلف در مرجع . وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد

صالحیت دارمذکوردر قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی عالوه بر 

نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات الزم در مرجع مزبور تسلیم ادعانامه می تواند از وجود 

 . استفاده نماید

تخلف قضات اعضای هیأت های حل اختالف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و  – 219ماده 

لیاتی در مقررات مالیاتی به عهده هیأت های حل اختالف گذارده شده است با اعالم دادستانی انتظامی ما

در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان . دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت

این قانون به تخلف آنان با اعالم دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی ( 244)ماده ( 3)موضوع بند 

 . و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد

مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختالف مجازات تخلف  – 210ماده 

 :در موارد زیر عبارت است از

هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران مالیاتی و  – 1

مد یا مسامحه بدون نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت حل اختالف مالیاتی از روی تع

توجه به اسناد و مدارک مؤدی و بدون تحقیقات کافی درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی 

تشخیص داده اند، عالوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین می نماید، 



 . ل از خدمات دولتی محکوم خواهد شدمتخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصا

در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرورزمان یا غیر قابل  – 2

این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست، ( 151)وصول گردد جز در مورد اظهارنامه هایی که در اجرای ماده 

می از خدمات مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقصر به موجب رأی هیأت عالی انتظا

ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به . مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد

میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی 

حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و  مالیاتی در دادگاه های

 . درصورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت

مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت عالی  

می به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم می شوند و در مواردی که با دادن انتظا

گزارش خالف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را که بی تقصیراند فراهم سازند به 

ارج از دادگاه ها خ. موجب حکم دادگاه های دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شوند

 . نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود

این ( 239)و ( 221)، (151)این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که درموارد مذکور در مواد  

قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از 

یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان این که از همان نوع باشد 

 . این قانون مطالبه مالیات نمایند( 151)و ( 151)مالیاتی موضوع مواد 

تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این  –تبصره 

 .نون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بودقانون پیش بینی شده است مطابق قا

( 91)ماده ( 3)در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی هرگاه هیأت سه نفری موضوع بند  – 211ماده 

مردود اعالم ( با نوبت اضافی)این قانون دریک سال مالیاتی بیش از یک پنجم نظریات اداره امور مالیاتی را 

برای مدت یک سال و درصورت تکرار به طور دایم از اشتغال در رده  نماید مأموران مالیاتی مربوط



 . مأموران مالیاتی منفصل خواهند شد

سازمان حسابرسی جمهوری اسالمی ایران وحسابداران رسمی ومؤسسات حسابرسی  – 212ماده 

برسی عضوجامعه حسابداران رسمی که عهده دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسا

اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلف اند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه 

ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می شود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط 

 :گزارش اخیرالذکر باید شامل موارد زیر باشد. در اختیار مؤدی قرار دهند

اظهارنامه نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد این قانون و  –الف 

 .مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری

 . تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد این قانون و مقررات مربوط –ب 

مؤدی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به  اظهارنظر نسبت به مالیات های تکلیفی که –ج 

 .سازمان امور مالیاتی بوده است

سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور تعیین  –د 

 . خواهد شد

مقررات برگ اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق  –1تبصره 

تشخیص مالیات صادر می کند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش 

حسابرسی مالی نسبت به صورت های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی 

رنامه مالیاتی یا یا مؤسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظها

 .حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد

سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورت های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص  –2تبصره 

در این صورت، پرداخت حق . سابرسی واگذار نمایدحقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی  یا مؤسسات ح

 .الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد

خواهد بود وکلیه اشخاص حقوقی که شروع سال  1311تاریخ اجرای این قانون از اول سال  – 213ماده 



ز لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول به بعد باشد نیز ا 1310مالی آن ها از اول فروردین ماه سال 

ازتاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین ومقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی در . این قانون خواهند شد

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسالمی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز 

شهریور  1صنعتی جمهوری اسالمی ایران مصوب  –ی اداره مناطق آزادتجاری قانون چگونگ( 13)ماده 

این حکم شامل قوانین و . قانون اخیرالذکر لغو می گردد 1314فروردین  21و استفساریه مصوب  1312

مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می 

 . باشد

 

 


