
ماده186



  بسمه تعالی

 قانون مالیاتهاي مستقیم

 

  اشخاص مشمول مالیات : باب اول

  

  :  باشند یات میر مشمول پرداخت مالیاشخاص ز : 1ماده 

  .ران طبق مقررات باب دوم ی خود واقع در اامالكا ی نسبت به اموال یا حقوقی یقی اعم از اشخاص حقمالکین هکلّی -1

  .د ی نمایل میران تحصیا خارج از ایران یا ه درک یی درآمدهاهکلّی نسبت به رانیم ای مقیرانی ایقی هر شخص حق-2

  .ند ک یل میران تحصیه اک ییه درآمدهایلکران نسبت به یم خارج از ای مقیرانی ایقی هر شخص حق-3

  .د ی نمایل میران تحصیا خارج از ایران یا ه درک ییه درآمدهایلک نسبت به یرانی ای هر شخص حقوق-4

ن نـسبت بـه   ینـد و همچنـ  ک یل مـ یران تحـص یـ ه در اکـ  یینسبت به درآمـدها  ) یا حقوق ی یقیاعم از حق   ( یرانیر ا یر شخص غ   ه -5

 ( ینمائی سيلم های فيا واگذاری و ی فني هاکمکمات و یا دادن تعلیر حقوق خود و یا سایازات ی امتيه بابت واگذارک ییدرآمدها

  .ند ک یل میران تحصیاز ا)  گردد ید آنها میگر عایان دا هر عنویش یا حق نمایه به عنوان بها ک

  

  :ستند ین قانون نی موضوع اياتهایر مشمول پرداخت مالیاشخاص ز:2ماده 

   ی وزارتخانه ها و موسسات دولت-1

  . شود ین میله دولت تامیه بودجه آنها وسک یی دستگاهها-2

  های شهردار-3

  

سـهم  ,  فـوق باشـد   يور در بنـدها ک مذيه آنها متعلق به اشخاص و موسسه های از سرمایا قسمت یه تمام   ک ییت ها ک شر -1   تبصره  

ن ی مقرر در ايت های مزبور از فعاليت هاکن تبصره مانع استفاده شریم اکح. ن ماده نخواهد بود یم اکا سود آنها مشمول ح یدرآمد  

  .ست ین, حسب مورد, قانون 

  

 يت هـا یر فعالی و سایخدمات , يتجار , یمعدن , ی صنعت يتهایل فعال ی از قب  ي اقتصاد يت ها ی حاصل از فعال   ي درآمدها -2   تبصره  

در هر مورد بـه طـور جداگانـه بـه     ,  شود یل میز تحصیت نکق شریر از طری غيه به نحوک, ن ماده ی اشخاص موضوع ا   ي برا يدیتول



ت یـ ن گونـه مـوارد نـسبت بـه سـهم فعال     یـ ره امـور در ا مـسئوالن ادا .ات خواهد بود  ین قانون مشمول مال   یا) 105(ور در ماده    کنرخ مذ 

ات متعلـق  یـ نصورت نسبت به پرداخت مالیر ایدر غ. ن قانون خواهند بود یف مربوز طبق مقررات ایالکلف به انجام دادن ت  کور م کمذ

  . خواهند داشت یت تضامنی مسئوليبا مود

 ی مجوز مي دارايرهبر مقام معظم   ای) ره  (ینیرت امام خمه از طرف حضک ي مواردين ماده برای ایاتیت مالی معاف- 3تبصره   

  استيباشند براساس نظر مقام معظم رهبر

  

  

  

  

  

  

  مالیات بر دارایی : باب دوم

  

  مالیات ساالنه امالك : فصل اول

  . حذف شد3    ماده 

  . حذف شد4     ماده 

  . حذف شد5     ماده 

  . حذف شد6    ماده 

  . حذف شد7     ماده 

  . حذف شد8  ماده    

  .      حذف شد9    ماده 

  

  مالیات مستغالت مسکونی خالی: فصل دوم 

  . حذف شد10    ماده 

  .حذف شد11     ماده 



   

  مالیات بر اراضی بایر :  فصل سوم

  . حذف شد12    ماده 

  . حذف شد13     ماده 

  . حذف شد14     ماده 

  . حذف شد15    ماده 

  . حذف شد16     ماده 

  

  مالیات بر ارث : فصل چهارم

  

  : ات است یر مشمول مالی بماند به شرح زی باقی از متوفی اموالیا فرضی ی اعم از فوت واقعیجه فوت شخصی هرگاه در نت-17ماده 

ث ات بـر ار یـ  از وراث از اموال مـشمول مال کیم باشند نسبت به سهم االرث هری مقیرانیا هردو ا یا وارث   ی یه متوف ک ی درصورت -1

ده پرداخت شده است بـه نـرخ   یه مال درآن واقع گردک یران به دولت محلیادر خارج از ا  یران  ین قانون واقع درا   ی ا 19موضوع ماده   

  .ن قانون ی ا20ور در ماده کمذ

 ی مـال ی از وراث از امـوال و حقـوق  کیـ ران باشـند سـهم االرث هر  یم خارج از ای مقیرانی و وراث هر دو ا     یه متوف ک ی در صورت  -2

ران وجود دارد پس از یه در خارج از اکن قانون و نسبت به آن قسمت ی ا20ور در ماده    کران موجود است به نرخ مذ     یه در ا  ک یمتوف

  .ست و پنج درصد یه از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بک یات برارثیسر مالک

مـشمول  “ الکـ ران موجـود اسـت   یه در اک ی متوفی قسمت از اموال و حقوق مالر موارد نسبت به آنی و سا ی در مورد اتباع خارج    -3

  . وراث طبقه دوم ين قانون برای ا20ور در ماده کات به نرخ مذیمال

  

  :  شوند یم مین قانون به سه طبقه تقسی وراث از نظر ا-18ماده 

  الد اوالداوالد و او, شوهر , زن , مادر , پدر : ه عبارتند از ک وراث طبقه اول -1

  خواهر و اوالد آنها, برادر , اجداد: ه عبارتند از ک وراث طبقه دوم -2

  خاله و اوالد آنها , یدائ, عمه , عمو: ه عبارتنداز ک وراث طبقه سوم -3

  



ر یـ  و غران اعـم از منقـول  یـ ا خـارج از ا یـ ران و ی واقع در ای متوفكه ماتریلکات بر ارث عبارت است از ی اموال مشمول مال  -19ماده  

 در ي و عبـاد یفن و دفن در حدود عرف و عـادت و واجبـات مـال   کنه یسر هزک پس از    یمنقول و مطالبات قابل وصول وحقوق مال      

   .یون محقق متوفی و دیحدود قواعد شرع

  

ئـت حـل   ید هیـ  بـوده و اصـالت آن مـورد تائ   ی قانونكه مستند به مدارک ی به وراث خود دارد در صورتیه متوف ک یبده:     تبصره  

ست و در یـ ور الزم نکئـت مـذ  ید هیـ ام عده تائیه و هفته ایدر مورد مهر.  خواهد بود   كسر از ماتر  کرد قابل   ی قرار نگ  یاتیاختالف مال 

 وراث از طبقـه ماقبـل حـسب مـورد     يخ فوت خود دارای تا تاریه متوفکون منوط به آن است   یسر د کمورد وراث طبقه دوم و سوم       

  .بوده است 

  

  : ر است یات بر ارث نسبت به سهم االرث به شرح زیرخ مال ن-20ماده 

  %35طبقه سوم % 15طبقه دوم % 5ال طبقه اول یر50،000،000تا مبلغ 

  % 45طبقه سوم  % 25طبقه دوم % 15ال طبقه اول یر50،000،000ال نسبت به مازاد ی ر200،000،000تا مبلغ 

نـسبت بـه مـازاد    % 55طبقـه سـوم   % 35طبقـه دوم  % 25ال طبقـه اول  یـ ر200،000،000ال نـسبت بـه مـازاد      یـ  ر 500،000،000تا مبلغ   

  %65طبقه سوم % 45طبقه دوم % 35ال طبقه اول یر500،000،000

ور ک مـذ يسر و مازاد به نـرخ هـا  کت یال به عنوان معافیر) 30،000،000( ون یلی می از وراث طبقه اول مبلغ س  کیاز سهم االرث هر   

ا یـ ا معلول و یا محجور یست سال سن داشته یمتر از بکه ک از وراث طبقه اول  کی هر يور برا کت مذ یفمعا.  باشد   یات م یمشمول مال 

  0. ال خواهد بود یر) 50،000،000(ون یلیار افتاده باشند مبلغ پنجاه مکاز 

  

ونده امـر در مراجـع    بودن پریدگیر قابل رسیات و غیت مالی سال پس از قطعکی باشد و تا     ی متوف كه جزء ماتر  ک ی اموال -21ماده  

, ار وزارتخانـه هـا   یـ ربط بالعـوض در اخت یـ  سـازمان ذ یا به موجب گـواه یت آنها سلب و     یکام خاص مال  کا اح ین  ی طبق قوان  یاتیمال

سهام آنها متعلـق بـه دولـت باشـد     %) 100(ه صددرصد ک ییت هاکا شری ی انقالب اسالمينهادها, ها  یشهردار , ی دولت يموسسه ها 

ا امـوال سـلب   یـ  داده شود ارزش آن عـوض  یت عوضیکه بابت سلب مالک یات بر ارث خارج و در صورت یمول مال از ش , رد  یقرارگ

 اضـافه پرداخـت شـده    یاتیـ ات بر ارث محسوب و در هر حـال چنانچـه مال  یمتر است جزء اموال مشمول مال کدام  کت شده هر    یکمال

 یکـ یگان بـه  ی باشد بطور راكه جزء ماترک از اموال را یا قسمتیم ه وراث تماک ين ماده در مواردیم ا کح. باشد مسترد خواهد شد     

  . است يز جارینند نکن قانون واگذار یا) 2(ور در ماده کاز اشخاص مذ



  

مطالبـات  , ص داده شـود  یر قابل وصول تشخی غی مطالبات متوفیاتیئت حل اختالف مالی هيه به موجب را  ک ی در صورت  -22ماد ه   

ن یـ  ایات آن قبال وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صـورت وصـول احتمـال   ی شود و اگر مال ی نم  منظور كور جزء ماتر  کمذ

ات یـ ن مالی از نظر تـام ی و دارائيدر هر صورت وزارت امور اقتصاد. ات متعلق خواهند بود  یگونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مال      

  .د ی نماي راسا اقامه دعوایت و ک مربوط شري تواند به عنوان ثالث در دعویمتعلق م

  

  . حذف شد -23ماده 

  

  : ن فصل خارج است یات ایر ازشمول مالی اموال ز-24ماده 

د خـدمت و  یـ بازخر, مطالبات مربوط به خسارت اخـراج , ان خدمت ی پايایفه و پس انداز خدمت و مزا    ی و وظ  ی وجوه بازنشستگ  -1

ل یارفرما از قبکا ی و يمه گذاریا بیمه ی توسط موسسات بیز وجوه پرداختین و ی اجتماعيمه های استفاده نشده و بی استحقاقیمرخص

  .  گردد ی پرداخت میابطور مستمر به ورثه متوفی جا و کیه که و مانند آنها حسب مورد ین دیخسارت فوت و همچن, مه عمریب

بهشت ماده ین مورخ اردیقرارداد و) 51(و ماده  1340ن ین مورخ فروردی قرارداد و39 ماده 4ن بند   ی اموال منقول متعلق به مشمول     -2

  .ط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل یت شرای با رعا1353ن مورخ اسفند ماه یقرارداد و) 38(ماده ) 4( و بند1342

د یـ دد بـه شـرط تائ  ا حـبس واقـع گـر   یـ ا نـذر  ین قانون مورد وقف یا) 2(ور در ماده  ک مذ ي سازمانها و موسسه ها    يه برا ک ی اموال -3

  .ور ک مذيسازمانها و موسسه ها

 ي اعتبـار يشور و موسسه هاک وشعب آنها در خارج از یرانی اي هاک نزد بانی متوفيت و سپرده هاک هشتا د درصد اوراق مشار  -4

رفتـه شـده   ی پذه سهام آنها طبق قـانون مزبـور در بـورس   ک ییتهاک در شرین پنجاه درصد ارزش سهام متوفیهمچن,  مجاز  یکر بان یغ

 يدی تولي در واحدهای متوفیز چهل درصد ارزش خالص دارائیتها و نکر شری در سایه متوفکباشد و چهل درصد ارزش سهام الشر  

   .يشاورزک و یمعدن , یصنعت, 

  

. نـد بـود   ن فـصل نخواه یات بر ارث موضوع ای مشمول مالی انقال ب اسالمي وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدا   -25ماده  

دانقالب یاد شهیا بنیران و ی ای اسالمي مسلح جمهوريروهای از نیکید ین ماده منوط به تائی ا ستفاده از مقررات ا     ياحراز شهادت برا  

   باشدی حسب مورد میاسالم

  



 یخ فـوت متـوف  ی تـار لف اند ظـرف شـش مـاه از   ک آنها مینده قانونیا نمایم  یا ق ین  یا ام ی یا ول ی) ا مجتمعا   یمنفرد  (  وراث   -26ماده  

 ين بهـا یـی  با تعكه اقالم ما تریلک ي شود حاویه م یشور ته ک یاتیه از طرف سازمان امور مال     ک ی نمونه مخصوص  ي رو ياظهارنامه ا 

ر بـه اداره امـور   یـ  زكمه مـدار ین فصل قابل احتساب هستند به ضـم یه طبق مقررات اک یی هایح مطالبات و بده یزمان فوت و تصر   

  . افت دارند ید دریم و رسیدار تسلت ی صالحیاتیمال

  ی و مطالبات متوفی شده اسناد مربوط به بدهیر گواهیا تصوی رونوشت -1

  .  است ی نسبت به اموال و حقوق مالیت متوفیکه مثبت حق مالک یه اوراقیلک شده یر گواهیا تصوی رونوشت -2

  .م نامه یا قیالت نامه ک شده ویر گواهیا تصوی رونوشت  داده شودیا ولیم یا قیل یکه اظهار نامه از طرف وک ی در صورت-3

  .ت نامه موجود باشد ی اگر وصیت نامه متوفین وصی شده آخریر گواهیا تصوی رونوشت -4

  

  . گردد یر ورثه میف سایلکسلب ت,  از وراث یکیور از طرف کم اظهار نامه با مشخصات مذیتسل:     تبصره 

  

 در محـدوده آن  ی متـوف ین اقامتگاه قـانون یه آخرک است یاتیاداره امر مال, ت دار در مورد ارث یصالح یاتی اداره امور مال -27ماده  

  . مربوط در تهران خواهد بود یاتیاداره امور مال, م نبوده یران مقی در ایواقع بوده است و اگر متوف

  

  .اشد بی میف مقرر در قانون مدنین قانون تابع تعاریاقامت از نظر ا:     تبصره 

  

م اظهار نامـه بـه   ی مهلت تسليات متعلق را براساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضایلف اند مالکات بر ارث مین مالی مشمول-28ماده  

  .افت دارند ید دری الحساب پرداخت و رسیرسم عل

  

ات را یـ  آن مفاصـا حـساب مال  ات و پرداخـت یـ  شـدن مال ی وقطع یدگیلف است پس از رس    ک مربوط م  یاتیاداره امور مال  :     تبصره  

  .د یم نماینفع تسلین قانون صادر و به ذی هفته طبق مقررات اکیثر ظرف مهلت کحدا

   

 ارث را در تهـران  يات بـر ارث، دفتـر مرکـز   یح مقررات مالی صحي کشور مکلف است بمنظور اجرایاتیسازمان امور مال   - 29ماده  

افت به دفتر مـذکور ارسـال   یک هفته پس از دری را ظرف مدت   یافتی در يها  ارنامه مکلف اند اظه   یاتیادارات امور مال  . ل دهد یتشک



 یاتیـ  بـه اداره امـور مال  ي بعدیک ماه جهت اقدامات قانونی واصله را ثبت و ممهور و ظرف  ي ارث اظهارنامه ها   يند دفتر مرکز  ینما

  . مربوط اعاده خواهد نمود

 مذکور را بـه اداره امـور   يها  ارث اظهارنامهي واصل شده باشد، دفتر مرکزيدد متعيها  اظهارنامهیک متوفق ی ي که برا  یدر صورت 

  . ربط اعالم خواهد نمودی ذیاتیر ادارات امور مالین اظهارنامه را به دفتر مزبور فرستاد است ارسال و مراتب را به سای که اولیاتیمال

  

ص و ی و ارزش اموال را تـشخ یدگین فصل رسین را طبق مقررات اای مربوط مکلف است اظهارنامه مود    یاتیاداره امور مال   - 30ماده  

  : ر عمل کندیبشرح ز

ن شده همـان امـوال توسـط اداره امـور     ییات اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تع   ی که جمع ارزش اموال مشمول مال      ی در صورت  -الف

  . دی ابالغ نمايو مراتب را ظرف شش ماه به مودی تلقیش از پانزده درصد اختالف نداشته باشد، اظهارنامه را قطعی بیاتیمال

 کـه  یر کـسان ی آنهـا و سـا  ینده قانونیا نمای که وراث ين در مواردیش از پانزده درصد باشد و همچن   ی که اختالف ب   ی در صورت  -ب

 از امـوال را ذکـر   یمتا در اظهارنامـه قـس  ی کنند يم اظهارنامه خوددارین قانون مکلف به دادن اظهارنامه هستند از تسلیطبق مقررات ا 

  .  ابالغ کنديص و به مودین قانون تشخیات متعلق را بر طبق مقررات ایند مالیننما

  

نـد اداره  ی نماي خـوددار یابی از ارائه اموال به منظور ارزیاتی اداره امور مال  یخ اخطار کتب  یک ماه از تار   ی هرگاه وراث ظرف     -تبصره

  . رأساً اقدام خواهد نمود اموال ين بهایی نسبت به تعیاتیامور مال

  

 ی آنها در صورت درخواست کتبـ ینده قانونیا نمایم اظهارنامه از طرف وراث ی مکلف است پس از تسل  یاتیاداره امور مال   - 31ماده  

ن یـ ا. دیـ م نمای تـسل يز ماترك را که در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودینامه متضمن رونوشت مصدق ریک هفته گواه یظرف  

ق ی صادر کننده تـصد ي حضر وراثت در دادگاههاي به تقاضایدگینامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است رس      یهگوا

  .  محل بفرستندیاتیخ صدور به اداره امور مالی شده آن را ظرف پانزده روز از تاریاند رونوشت گواه حصر وراثت موظف

  

ن قـانون در زمـان   یـ ا) 59(مـاده  ) 1(ت تبـصره  ی ملک با رعایان، ارزش معامالت یاعا  ی امالك اعم از عرصه      یابیماخذ ارز  - 32ماده  

  . خ فوت خواهد بودی، ارزش آنها در تاری متوفیر اموال و حقوق مالی سایابیفوت بوده و ماخذ ارز

  

  .  محسوب نخواهد شدی جزء ماترك متوفیاتیت محل سکونت از نظر مالی اثاث الب-1تبصره 



  

 یالعـاده هـستند ارزش معـامالت     ارزش فـوق ي خـاص دارا یا طرز معمالی که با توجه به نوع مصالح     ییرد ساختمانها  در مو  -2تبصره  

ا یـ س از نظر کارشـناس  ی نفيای جواهر و اشیابین در ارزین مورد و همچنی مکلف است در ا   یاتی مالك نبوده و اداره امور مال      یانیاع

  . ده کندربط استفاین ذیا متخصصیکارشناسان و متخصص 

  

 مدت، اصل مال ين در حبس چنانچه پس از انقضایشود و همچن یا نذر واقع میت ی که منفعت مال، مورد وصي در موارد-3تبصره 

م و بـه  یت مسلوب المنفعه بودن آن تقوین الفوت مورث با رعایخ حیت و نذر و حبس، به تار ید وراث شود ارزش مال مورد وص      یعا

  . ات بر ارث خواهد بودیشود اضافه و مشمول مال ید آنها میعا که مال یسهم االرث وراث

  

ن الفـوت  ی حـ یان امالك براساس ارزش معـامالت یک با بانکها نسبت به عرصه و اعی از عقود اجاره بشرط تمل    ی حقوق ناش  -4تبصره  

  .  محاسبه خواهد شدیمتوف

  

 مراتـب را  یرانـ یخ اطالع از وقـوع فـوت اتبـاع ا   یه ماه از تاراند ظرف س ران در خارج از کشور موظف ی ا یماموران کنسول  - 33ماده  

ن مشخصات ییت خود، با تعیر منقول واقع در کشور محل ماموریا غیه اطالعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول یضمن ارسال کل 

  . ندی اعالم نمایی و دارايق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادیو ارزش آنها، از طر

  

 و امـور  یـی  و داراي امور اقتصاديها ن قانون توسط وزارتخانهیب ایخ تصوین ماده ظرف شش ماه از تار ی ا یینامه اجرا   نی آئ -صرهتب

  . دیران خواهد رسیات وزیب هیه و به تصویخارجه ته

  

خ اطـالع از  یمـاه از تـار  ک یاند ظرف   نزد خود دارند مکلفی از متوفی که اموالیبانکها و شرکتها و موسسات و اشخاص     - 34ماده  

 یاتیـ م و بـه اداره امـور مال  ی را تنظـ یا سهم الشرکه متوفیز مقدار سهام یا جواهر و نیا سفته یفوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد        

ار یـ ت در اخیدگی رسـ ياز را بـرا یـ ، دفاتر و اسناد مورد نیاتیاند در صورت مراجعه اداره امور مال      ن موظف یند، همچن یم نما یمحل تسل 

  . آنها بگذارند

  



ه دفـاتر  یـ ن کلینـد، همچنـ  ینما ی له ثبت میا موصیر منقول را به اسم وراث ی که مال غ یادارات ثبت اسناد و امالك موقع      - 35ماده  

  نامـه اداره امـور  ید گـواه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترك را ثبت کنند بایم نامه ی خواهند تقسی که م ی در موقع  یاسناد رسم 

پرداخت ینکه مالیا ایات ی بر عدم شمول مالیتدار را مبنی صالح یاتیمال  پرداخت آن داده ين الزم برایا تضمیب یا ترتیات متعلق کالً 

  . ستندینامه مجاز به ثبت نین گواهیند و قبل از ارائه ایشده است مطالبه نما

  

گـر از  یا هر نوع مـال د یا سهم الشرکه و یا سهام یا جواهر یفته ا سی که وجوه نقد  یبانکها و شرکتها و موسسات و اشخاص       - 36ماده  

نامـه  ینکـه گواه یند مگر ایا بنام آنان ثبت نمایم و ی حسب مورد تسلیا وصیزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وراث         ی ن یمتوف

  . ن قانون ارائه گرددی ا35ر ماده یموضوع قسمت اخ

  

ران دفتر دادگاههـا مکلـف   ی به ورثه برسد، مدی مالی متوفی احکام دادگاهها براساس حقوق مال   که به موجب   یدر صورت  - 37ماده  

ات آن وصول نـشده باشـد اقـدام بـه مطالعـه      ی که قبالً مالی مربوط ارسال دارند تا در صورتیاتیاند رونوشت حکم را به اداره امور مال 

در .  خواهـد بـود  يز جـار یـ د نیـ  بدسـت آ ی متـوف یـی  مربوط به داراي ا که اسناد و مدارك تازه   ين حکم در موارد   یا. ات گردد یمال

 ارائـه گـردد و در   ي بـه و یـی ا عـدم تعلـق دارا  یـ  ی متـوف ی مربوط به بدهيات اسناد و مدارك تازه ایت مال ی که پس از قطع    یصورت

ات، اقدام خواهد ی هي طبق را ارسال ویاتیات حل اختالف مالی به ه  ی مقتض يات موثر باشد پرونده امر جهت صدور را       یمحاسبه مال 

  . شد

  

 ماده 3ت مذکور در بند ی که از موارد معافیشود، در صورت یت منتقل میا وصیا نذر یا حبس ی که به موجب وقف    یاموال - 38ماده  

  : ات استیر مشمول مالی نگردد، بشرح زیات بر درآمد اتفاقیا مشمول مقررات فصل مالین قانون نباشد و ی ا24

  . ن قانون خواهد بودی ا131ات به نرخ مقرر در ماده یمورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مال در -الف

ت ین مـال مـورد نـذر و وصـ    ی که عـ یت باشد، بشرح بند الف فوق و در صورتیت چنانچه منافع مورد نظر و وص    ی در نذر و وص    -ب

  . ات خواهد بودی وراث طبقه دوم مشمول مالير براکجا به نرخ مقرین و یین فصل تعیباشد، ارزش مال طبق مقررات ا

  

  .  شده باشدی قطعیت با فوت موصیات خواهد بود که وصی مشمول مالیت وقتی مال مورد وص-1تبصره 

  



ا یـ  ی که محل اقامت متولیاتیت است اداره امور مالیت دار در مورد وقف و حبس و نذر و وص  ی صالح یاتی اداره امور مال   -2تبصره  

 مربوط در یاتیران نباشند اداره امور مالیم ای که افراد مذکور مقی در محدوده آن واقع است و در صورتیا موصینذر کننده حبس و  

  . تهران خواهد بود

  

 صغار یه و اداره سرپرستیری و سازمان حج و اوقاف و امور خي و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستری دفاتر اسناد رسم-3تبصره 

نامه اداره ینکه گواهیب اثر دهند مگر ای ترتيت نامه ایر موسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصین بانکها و سا   ی و همچن  نیو محجور 

م شـده اسـت ارائـه    یدار تـسل  تی صـالح یاتیـ ا وراث به اداره امـور مال ی یت نامه مذکور از طرف وصینکه وصی بر ا  ی مبن یاتیامور مال 

  . گردد

  

 مکلف اند حداکثر ظرف سه یت، وصی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذر کننده و در مورد وصیمتولدر مورد وقف،  - 39ماده 

ه یـ  کـشور ته یاتیـ  کـه از طـرف سـازمان امـور مال    يا  نمونـه ي روي، حسب مورد، اظهارنامه ایا فوت موص یخ وقوع عقد    یماه از تار  

ت ی صـالح یاتیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیا وصیا نذر یا حبس   ی مشخصات و ارزش مال مورد وقف        يشود حاو   یم

ات منافع هر سـال  ین قانون باشد، مالی ا38ق بند الف ماده ی که مورد از مصاد ین در صورت  یافت دارند و همچن   ید در یم و رس  یدار تسل 

ات متعلق را حداکثر ظـرف سـه مـاه از    یلر بند ب ماده مزبور باشد، مایق قسمت اخیرماه سال بعد و چنانچه مورد از مصاد  یرا تا آخر ت   

  . ندین قانون استفاده نمای ا41 و 40الت مذکور در مواد یا از تسهیم اظهارنامه پرداخت کنند و ی مهلت تسليخ انقضایتار

  

ا مـشمول مقـررات فـصل    یـ ن قـانون و  یـ  ا24 مـاده  3ق بند یت از مصادیا وصیا نذر یا حبس ی که موضوع وقف   ي در موارد  -تبصره

ا یا حبس ی، حسب مورد، مکلف اند مشخصات اموال مورد وقف یا وصیا حبس و نذرکننده، ی، ی باشد متولیات بر درآمد اتفاقیالم

شـود درج و حـداکثر    یه مـ یـ  کشور تهیی که از طرف وزارت امور اقتصاد و داراي نمونه اينفع را رویت و مشخصات ذ   یا وص ینذر  

  . افت دارندید دریم و رسیت دار تسلی صالحیاتی به اداره امور مالیت موصا فویخ وقوع عقد یظرف سه ماه از تار

  

 یاتیـ ات خـود نباشـند سـازمان امـور مال    یـ  از مالیا قسمتین فصل قادر به پرداخت تمام   یات ا ی که مشموالن مال   یدر صورت  - 40ماده  

 کـه  یات متعلق بدهـد و در صـورت  ی شدن مالی قطعخیط آن را تا مدت سه سال از تار   ین معتبر قرار تقس   یتواند با اخذ تضم     یکشور م 

  . ن قانون عمل کنندی ا41 توانند طبق ماده ی وراث مقدور نباشد ميط براین و تقسیدادن تضم

  



 وراث معـادل  ی کتبـ ي که جزء ماترك، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضایتواند در صورت  ی کشور م  یاتیسازمان امور مال   - 41ماده  

ات بر ارث قـرار  ی محاسبه مالي که مبنایمتیر منقول از ماترك با توافق وراث انتخاب و به قیا غی را اعم از منقول    یالات متعلق، م  یمال

  . ات قبول کندی ماليگرفته است بجا

  

چ ی مـشمول هـ  یی و دارايات قبول شود انتقال آن به وزارت امور اقتصادی مالي بجاین ماده، مال ی ا ي که در اجرا   ی در صورت  -تبصره

  .  نخواهد بودیاتیگونه مال

  

 یر امـوال متـوف  ی باشد و ارزش سـا ي کشاورزيا واحدها ی يدیا کارگاه تول  ی کارخانه   ی که جزء ماترك متوف    یدر صورت  - 42ماده  

ن در یات و همچنـ یـ ر امـوال نـسبت بـه مـازاد مال    یات از محـل سـا  یـ ات ارث متعلق به ماترك را نکند، پس از وصول مال      ی مال يتکافو

 کشور مکلـف اسـت در   یاتی باشد سازمان امور مالي کشاورزيا واحدهای يدیا کارگاه تولی که ماترك منحصر به کارخانه  يموارد

  . دی موافقت نمایات در مدت مناسبیط مالی وراث با تقسيصورت تقاضا

  

ن یـ  ا36 و 34 مـواد  ياز اجـرا  نزد خـود دارنـد   ی از متوفی که مالی که بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاص    یدر صورت  - 43ماده  

ت یم متعلق مسئولیات و جرای که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالینکه تا معادل ارزش مالیند، عالوه بر    یقانون تخلف نما  

 و موسـسات  ی دولتـ يدر مـورد بانکهـا و شـرکتها   . ز خواهنـد بـود  یمت مال ن  ی معادل پنج درصد ق    يمه ا ی دارند، مشمول جر   یتضامن

  .  خواهند داشتیت تضامنیز مسئولی در تخلف نيف متخلف و شرکاء و معاونان ویدولت

  

  

  حق تمبر: فصل پنجم 

  

  . شود یال حق تمبر اخذ میست ری شود در موقع چاپ دویها چاپ مکه از طرف بانک ک از هر برگ چ-44ماده 

  

  ر آنهایو نظا) سفته ( فته طلب , برات:  شود یحق تمبر اخذ مر نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار ی از اوراق مشروحه ز-45ماده 

  

  .ال خواهد بود یال معادل حق تمبر هزار ریمتر از هزار رکن ماده بابت یحق تمبر مقرر در ا:     تبصره 



  

ور در ک اوراق مذيبه استثنا( شود یا معامله ومورد استفاده قرارداده میران صادر و یه در اک قابل انتقال يه اسناد تجاریلک از -46ماده 

مه ین اوراق بی و همچنیائی و دریل بارنامه هوائیت نسبت به مال التجاره از قبیکاشف از حقوق مالکو اسناد   ) ن قانون   ی ا 48و45مواد  

وسسه افت خواهدشد و میال حق تمبر دری هزار رکی يت مسافری وصورت وضعینیال و بارنامه زمیر) 5000( مال التجاره پنج هزار 

ر اطالعات مربـوط را درآن درج  یاالو ساکح صاحب ی صحیت و نشانید هو یق بارنامه هستند و با    یم دق ی حمل و نقل مسئول تنظ     يها

  .نند ک يخ صدور نگاهداریور را حداقل تا پنج سال ازتارک اوراق مذیافکند و نسخ ینما

  

  :  شود ی تمبر اخذ من تبصره حقیر به شرح مقرر در ای زكاز اوراق و مدار:    تبصره 

ارت کـ بابـت صـدور   ,  شـوند  یفه معاف می مختلف از انجام دادن خدمت وظيه به انحا  ک از مشموالن    کیت هر یارت معاف ک از   -1

  ال یمبلغ ده هزار ر, ور کت مذیمعاف

  ال ی مبلغ پنجاه هزار رین المللی بینامه رانندگی از هر گونه گواه-2

 شـود مبلـغ   یشور مـ کـ ه بـصورت موقـت وارد   که یله نقلی هر وسين از شماره گذاریدرو و همچنت انواع خو ی ترانز ك از هر پال   -3

  ال یست هزار ریدو

  ال ی هزاررکی هر سال به مدت اعتبار مبلغ ي انواع خودرو به ازاینامه رانندگی از گواه-4

  ال ی هزار رکی و متوسطه مبلغ یراهنمائ , ینامه دانش آموزان دوره ابتدائیارنامه وگواهک از -5

  الیترا و باالتر مبلغ ده هزار رکد,  ارشد یارشناسک , یارشناسک , یاردانک دانشنامه ی از دانشنامه و گواه-6

  ال یست هزار ری مبلغ بی و متوسطه خارجیراهنمائ , ی ابتدائي دوره هایلی ارزش تحصی از گواه-7

  ال ی مبلغ پنجاه هزار ری خارجیاه و دانشگي و حرفه ای فني دوره هایلی ارزش تحصی از گواه-8

  ال یست هزار ری مبلغ بی تجربیک و دندانپزشیاردانک دوره یلی تحصكا مدری ی از پروانه مامائ-9

  ال یصد هزار رکی مبلغ ي و دارو سازیکدامپزش , یکراپزشیپ , یکدندانپزش , یک از پروانه مشاغل پزش-10

ر پروانـه  ی و سـا یارشناسـ کالـت و  کپروانه و , یارت بازرگان ک , ی و معدن  يدیتول ي واحدها یارت شناسائ ک, س  ی از جواز تاس   -11

  الید آنها مبلغ پنجاه هزار ریال و بابت تجدیصد هزار رکیبابت صدور مبلغ , ار کسب و ک يها

  

,  شـود یان تعهـد مـ  یرف مـشتر ا ازطیان آنها مبادله یها و مشترکن بانیه بکر یه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح ز    یلک از   -47ماده  

  : شود یر اخذ میال حق تمیمعادل ده هزار ر,  ثبت نشود یه در دفاتر اسناد رسمک یدرصورت



  ي حساب جاریط عمومی برگ قبول شرا-1

  مختلـف در موقـع  يها بـه نـام هـا   که بانک ي تعهد آوريز اوراق و فرم هایه باشد و نکالت از هر نوع     ی تسه يا اعطا ی قرارداد وام    -2

  . رساندیان خود می مشتريانجام معامالت به امضا

   يه گذاری سرماي انواع سپرده هاي قراردادها-3

  .ند ی نمای واگذار ميگری خودرا به ديان حق امضای شود و مشتریم می تنظکه در دفتر بانک یک بانيالت نامه هاک و-4

رنـد و بـه   ی گی را بـه عهـده مـ   ییت هـا ین تعهـدات و مـسئول  یرف شود و طیان منعقد میها و مشترکن بانیه بک يگری د ي قراردادها -5

  :  شود ین ماده مرتبط میور در اکامورمذ

  ها ک صادره از طرف باني ضمانت نامه ها-6

  . قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد که تقاضا از طرف بانک ی صدور ضمانت نامه در صورتي تقاضا-7

 قبـول شـده و   که تقاضـا از طـرف بانـ   کـ  ی خارج در صورتيشورهاک يابرایران یخله ا دا ي برا يش اعتبار اسناد  ی گشا ي تقاضا -8

  .ابدیش ی گشاياعتبار اسناد

  

 ی براسـاس ارزش اسـم  ی تعـاون يت هـا ک شري موضوع قانون تجارت به استثنا  یرانی ا يتهاکه شر یلکه  ک سهام و سهم الشر    -48ماده  

  .شودیال محسوب میال هم صد ریسورصد رک.بر خواهد بوده به قرار دو در هزار مشمول حق تمکا سهم الشریسهام 

  

ه و سـهام  یش سـرما یت و درمـورد افـزا  ک شریخ ثبت قانونیدظرف دو ماه از تاریتها باکه شرکحق تمبر سهام و سهم الشر     :    تبصره  

تها که در موردشـر یش سـرما یافـزا .  شود یق ابطال تمبر پرداخت میتها از طرکه در اداره ثبت شریش سرمایخ ثبت افزای از تار یاضاف

  .ر مجدد نخواهد بود یه حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمک یزانیاهش داده اند تا مکه خود را یسرما“ ه قبالک ییها

  

د ینندگان باکران صادرشده باشد صادر ین قانون در ای ا48و47،46،45ه اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد        ک ی درصورت -49ماده  

ه اسـناد  کـ  ین شخـص یشور صادرشده باشد اولـ کور در خارج از کند و هر گاه اسناد مذی آنها الصاق و ابطال نما يمقرر را بررو  تمبر  

د ودر یـ ب فـوق عمـل نما  یا پرداخت به ترتی یا قبولیا معامله ی یسید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهر نوی شود بایمزبور را متصرف م  

  .متضامنا مشئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بودند ی نمایه میا تادیهر صورت 

  



گر مـشمول حـق تمبـر را چـاپ و دردسـترس      ی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دی و دارائ  يوزارت امور اقتصاد  -50ماده  

افت حق یتمبر به در الصاق و ابطال ي بداند به جایه مقتضک ي تواند در مواردی می و دارائيوزارت امور اقتصاد. ان بگذارد   یمتقاض

  .د یتفا نماکات ایتمبر در قبال صدور قبض مال

  

  .مه خواهد شد یمعادل دو برابر آن جر, متخلف عالوه بر اصل حق تمبر , ن فصل ی درصورت تخلف از مقررات ا-51ماده 

  

  مالیات بر درامد: باب سوم  

  

  مالیات بر درامد امالك: فصل اول 

  

 يت هـا یـ سر معافکران پس از ی واقع در اك حقوق خود نسبت به امال  ي از واگذار  ی ناش ی حقوق ای یقی درآمد شخص حق   -52ماده  

  . باشد ی مكات بردرآمد امالین قانون مشمول مالیمقرر در ا

  

 , يرنقـد ی و غياعم از نقـد , ل مال االجاره ک گردد عبارت است از یه به اجاره واگذار مک یکات امالیدرآمد مشمول مال : 53ماده  

ات در مورد یدرآمد مشمول مال.  نسبت به مورد اجاره کات و تعهدات مالکنه ها و استهالیست و پنج درصد بابت هز یسر ب ک از   پس

ن فـصل  یراهن طبق مقررات ا, در رهن تصرف . ن ماده محاسبه خواهد شد یا حبس براساس ای مورد وقف    كاجارة دست اول امال   

 و یافتیـ  عبارت اسـت از مابـه التفـاوت اجـاره در    يات ویدرآمد مشمول مال ,  نباشد   کمالهرگاه موجر   . ات خواهد بود    یمشمول مال 

ات آنهـا  یـ ه مالک ی در صورتی متعلق به اشخاص حقوقی سازمانين ماده در مورد خانه هایم اکح.  مورد اجاره    ک بابت مل  یپرداخت

  . نخواهد بود يص شود جاری تشخیطبق دفاتر قانون

  

 ی تلقـ ي اجـار کفـل مالـ  کونت افراد تحت تکن محل سیا اجداد و همچنیا فرزند یا همسر یا مادر یونت پدر کمحل س : 1    تبصره  

 محـل  یونکه چند واحد مسک یدر صورت.  شود یه اجاره پرداخت مک ثابت گردد كه به موجب اسناد و مدار کن  ی شود مگر ا   ینم

ور بـه انتخـاب   ک از افراد مذکی هر ي برایونک واحد مسکی و کونت مالک سي واحد براکیا افراد مزبور باشد ی و کونت مال کس

  .ن بخش خارج خواهد بود یات موضوع ای از شمول مالکمال

  



  . شود ی می تلقير اجاریرد غی گین قانون قرار می ا2ار سازمانها و مؤسسات موضوع ماده یه مجانا در اختک یکامال : 2    تبصره 

  

  . شود ی مستقل محسوب مکی هر واحد آپا رتمان كرآمد اجارة امالات بردیاز نظر مال : 3    تبصره 

  

ز یـ ن آالت نی از اجـاره اثاثـه و ماشـ   یدرآمد ناش,  شود ین آالت به اجاره واگذار م    یا ماش یه با اثاثه    ک یکدر مورد امال   : 4    تبصره  

  . شود ین فصل میات ای محسوب و مشمول مالکجزء درآمد مل

  

 یبراسـاس ارزش معـامالت  ,  شود یجاد مین مستأجره به نفع موجر ایه طبق قرارداد از طرف مستأجر در ع     ک یاتمستحدث : 5    تبصره  

  . گردد یل محسوب میات اجارة سال تحویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیل مستحدثه به موجر تقویروز تحو

  

 ین مخـارج ی شود و همچنـ ی است و از طرف مستأجر انجام مکعهدة مالا قرارداد به یه به موجب قانون   ک یینه ها یهز : 6    تبصره  

نـه  ی روز انجـام هز يبـه بهـا  ,  باشـد  که عرفا بـه عهـده مالـ   ک یه به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورت ک

  . شود یاضافه م

  

مبلـغ اجـاره   , د یا جزئا به اجاره واگذار نمایال کا  رک مليجاریان احداث شده در عرصۀ است ی اع که مال ک یدر صورت  : 7    تبصره  

ات خواهـد  یـ ن ماده مـشمول مال یسر و مازاد طبق مقررات صدر اک یافتی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال االجاره در      یپرداخت

  .بود 

  

 داده شود که ملی تخلي برای مهلتونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها  ک محل س  که مال ک یدر صورت  : 8    تبصره  

 یع شرطیار بایع در اختیط معامله مبیه طبق شراکع شرط مادام ی باشد تا شش ماه و در بیونت انتقال دهنده مکه محل س  ک یدر مدت , 

  . شود یه اجاره پرداخت مک ثابت گردد كه به موجب اسناد و مدارکن یمگر ا,  شود ی نمی تلقياجار, است 

  

 ین مـ یله دولت تأمی از بودجه آنها به وسیا قسمتیه تمام ک یی و دستگاههای دولتيتهاکموسسات و شر  , وزارتخانه ها    : 9    تبصره  

ات یلف اند مالک میر اشخاص حقوقین سایتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچن     کها و شر  یشهردار , ی انقالب اسالم  ينهادها, شود  



 پرداخت ک محل وقوع ملیاتیسر و ظرف ده روز به اداره امور مالکنند ک یه پرداخت مک ییان فصل را از مال االجاره هیموضوع ا

  .ند یم نماید آن را به موجر تسلیو رس

  

 مثبتـه بـه موجـب    ك و طبق اسناد و مداریه قبل از انتقال قطعکن ک سازنده مسيتهاک متعلق به شر   یونک مس يواحدها: 10    تبصره  

 بـا  یاتیـ  شـود و از لحـاظ مال  ی نمـ ی تلقـ يور اجـار کدر مدت مـذ ,  باشد یدار میه در تصرف خرکادام  گردد م یقرارداد واگذار م  

خ ین قـانون بـه مأخـذ تـار    یـ ا) 59( موضـوع مـاده   یات نقل و انتقال قطعیه مالکن ی رفتار خواهد شد مشروط بر ا      کدار مانند مال  یخر

  .تصرف پرداخت شده باشد 

  

ن بنـا بـه اعـالم    ک مـصرف مـس  يت الگـو یـ ه با رعاک يجاریش از سه واحد است    ی ب ي دارا یونکمس يان مجتمع ها  کمال : 11    تبصره  

 ي اجـار كات بردرآمـد امـال  یـ مال%) 100( شوند در طول مـدت اجـاره از صددرصـد    یا می ساخته شده ين و شهرساز  کوزارت مس 

صد و پنجاه کی در تهران تا مجموع یونک مسيا واحدهای از اجارة واحد ین صورت درآمد هر شخص ناش یر ا ی باشد در غ   یمعاف م 

 ی معـاف مـ  ك از اجارة امالیات بردرآمد ناشید از مالی مفيربنایست مترمربع زیر نقاط تا مجموع دوید و در سا ی مف يربنایمترمربع ز 

  .باشد 

  

ا یم سند یا از تسلیه باشد  وجود نداشتیه اجاره نامه رسمک ی شود و در صورتین میی تعی سند رسميمال االجاره از رو    : 54    ماده  

افت نموده باشـد  یگر از مستأجر دریا هر عنوان دیعه ی به عنوان ودیا موجر عالوه بر اجاره بها وجه    ی گردد و    يرونوشت آن خوددار  

رة ه معلـوم شـود اجـا   کـ د یـ  مثبته بـه دسـت آ  كچنانچه بعدا اسناد و مدار. ن خواهد شد یی مشابه تعكزان اجاره بها براساس امال   یم, 

ن قـانون قابـل   یـ ات مابه التفاوت طبق مقررات ایمال, ات قرار گرفته یص درآمد مشمول مال یه مأخذ تشخ  ک است   یش از مبلغ  ی ب کمل

  .مطالبه خواهد بود 

  

 یاتیـ لۀ ادارة امور مالیم گردد به وسی مشابه تقوك امال يد براساس اجاره بها   یه با ک ي مستغالت در موارد   يارزش اجار  : 1    تبصره  

  .ن خواهد شد یی در محدودة آن واقع است تعکه ملک

  

ه توسـط  کـ  خواهـد بـود   يارزش اجـار  , كات اجـارة امـال  یـ مأخذ محاسبۀ درآمـد مـشمول مال    , 1382 سال   ياز ابتدا  : 2    تبصره  

  .خواهد شد ن یی محدودة شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعين قانون برایا) 64( موضوع مادة كم امالیون تقویسیمک



  

ش اجـاره  یونت خـو ک سـ ي برايگرید و خود محل دیآن را به اجاره واگذار نما     , یونکا آپارتمان مس  ی خانه   کهرگاه مال  : 55ماده  

زان مـال  یـ ن فـصل م یـ ات ایـ ند در احتساب درآمد مشمول مالک گذارد استفاده یار او م یارفرما در اخت  که  ک یا از خانۀ سازمان   ید  ینما

ات حقـوق  یـ  محاسـبۀ مال يا بـرا یـ سر و ک يارفرما از حقوق وکا توسط  ی پردازد   یا قرارداد م  ی یبه موجب سند رسم   ه  ک ياالجاره ا 

  .سر خواهد شد ک او یافتیل مال االجارة درک گردد از یم میتقو

  

  .حذف شد  : 56ماده 

  

ن قـانون  یـ ا) 84(مد حقوق موضوع ماده  درآیاتیت مالیزان معافی ندارد تا ميچ گونه درآمدیه هک یقیدر مورد شخص حق    :57ماده  

ن یـ مـشموالن ا .  باشـد  یات مـ ین فصل مشمول مالیات معاف و مازاد طبق مقررات ایات ساالنه مستغالت از مال  یاز درآمد مشمول مال   

 محـل  یتایـ ه خواهـد شـد بـه اداره امـور مال    یشور تهک یاتیه از طرف سازمان امور مالک ي طبق نمونه ا   ید اظهارنامۀ مخصوص  یماده با 

د خالصـۀ منـدرجات اظهارنامـه    یـ  مربـوط با یاتیاداره امور مال.  ندارد يگریچ گونه درآمد دیه هکند یم و اعالم نمای تسلکوقوع مل 

 خـالف واقـع اسـت    يه ثابـت شـود اظهارنامـه مـود    کـ  ی ارسال دارد و در صورتيونت مود ک محل س  یاتی را به اداره امور مال     يمود

فـه  ی و وظین مـاده حقـوق بازنشـستگ   یـ م اکـ  حيدر اجـرا . مه وصول خواهد شـد  یبرابر آن به عنوان جر کیات متعلق به اضافه    یمال

  . نخواهد شد ی درآمد تلقیک باني از سپرده هایز و سود ناشی و جوایافتیدر

  

  . نخواهد بود يت پدر باشند جاریه تحت والک يرین ماده در مورد فرزندان صغیم اکح : 1    تبصره 

  

آن مقـدار از  , ن مـاده باشـد   یـ ور در اکمتـر از مبلـغ مـذ   ک يات ماهانۀ مودی مشمول مالير درآمدهایه ساک یدر صورت  : 2    تبصره  

ن فصل مشمول ی بالغ برمبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات اي مودير درآمدهایه با ساک كات اجارة امالیدرآمد مشمول مال 

  .ات خواهد بود یمال

  

  .حذف شد : 58ماده 

  



 محـل بـه   ين انتقـال حـق واگـذار   یو همچنـ %) 5( و به نرخ پنج درصدی به مأخذ ارزش معامالت  ك امال ینقل و انتقال قطع    : 59ماده  

ا صـاحبان حـق مـشمول    یـ ن یان عکخ انتقال از طرف مالیدر تار%) 2(ا صاحب حق و به نرخ دو درصد       ی ک مال یافتیمأخذ وجوه در  

  . باشد یات میمال

  

 محاسـبه  ين محـل مـشابه مبنـا   یتـر کی نزدیارزش معامالت, ن نشده باشد یی تع ی مورد معامله ارزش معامالت    يچنانچه برا  : 1 ه    تبصر

  .ات خواهد بود یمال

  

ت یـ  از موقعیا حقـوق ناشـ  یـ شه حق تصرف محل یا پیسب کن قانون عبارت است از حق ی محل از نظر ايحق واگذار  : 2    تبصره  

  . محل يتجار

  

  .ف شد حذ: 60ماده 

  

ن فـصل در  یـ  طبـق مقـررات ا  ک ملـ یز ارزش معامالتی شود نی انجام نمی در دفاتر اسناد رسم  که انتقال مل  ک يدر موارد  : 61ماده  

ن یترکی نزدین نشده ارزش معامالتیی آنها تعیه ارزش معامالتک یک امالي برایلک عمل خواهد بود و به طور        كات مال یمحاسبۀ مال 

  . باشد ی ممحل مشابه مناط اعتبار

  

  .حذف شد  : 62ماده 

  

ه طبق مقـررات  ک نقل و انتقال بالعوض ي شود به استثنایع انجام میر از عقد بی غ یه به صورت  ک یک امال ینقل و انتقال قطع    : 63ماده  

هـر دو  , ن ین فصل خواهد بود و چنانچه عوضی برابر مقررات اك امالیات نقل و انتقال قطعیات است مشمول مالیمربوط مشمول مال  

  . خود را پرداخت خواهند نمود ي واگذارک مربوط به ملیات نقل و انتقال قطعیب فوق مالین به ترتی از متعاملکی باشند هر کمل

  

ندگان یه در تهران از نماک باشد یل از هفت عضو مکمتش , كم امالیون تقو یسیمک به عهدة    ك امال ین ارزش معامالت  ییتع :64ماده  

 و سـه نفـر   كندة سازمان ثبت اسناد و امالی و نمايشاورزکجهاد , ين و شهرسازک مسيشور و وزارتخانه ها   ک یاتیسازمان امور مال  

 , یاتیـ  ادارات امور ماليا رؤسایل کران ی شهر در شهرستانها از مدي شورای به معرفكم امالیر و مطلع در امور تقویمعتمد محل بص  



ندگان آنها یا نمایا شهرستانها حسب مورد و یز استانها کب در مرای به ترتكد و امال و ثبت اسنايشاورزکجهاد , ين و شهرسازکمس

ن ارزش یـی  بـار نـسبت بـه تع   کیـ ل و هر سال یک شهر تشي شورای به معرفكم امالیر و مطلع در امور تقویو سه نفر معتمد محل بص 

سه  ) يشورکمات یبراساس تقس(  تابعه يخش و روستاها واقع در هر ب   كم امال یدر موارد تقو  .  اقدام خواهد نمود     ك امال یمعامالت

 شهر يدر صورت نبودن شورا.  خواهند شد ی بخش مربوط معرفي توسط شوراكم امالیر و مطلع در امور تقو    ینفر معتمد محل بص   

. ت خواهند نمود کرون شیسیمکا بخشدار مربوط در ی فرماندار یبه معرف, ارمند دولت نباشند که کور کط مذ یا بخش سه نفر با شرا     ی

س اداره امـور  یا رئـ یـ ل کریشور و در شهرسـتانها بـه دعـوت مـد    کـ  یاتی در تهران به دعوت سازمان امور مال    كم امال یون تقو یسیمک

ه سـه نفرآنهـا   کـ ون با حضور حداقل پنج نفـر  یسیمکجلسات . ل خواهد شد   یکا ادارات تابعه آن تش    ی در محل سازمان مزبور      یاتیمال

  : لف است کون مزبور میسیمک.  موافق چهارنفر معتبر است يمات متخذه با رأیابد و تصمی یت مید رسمعضو دولت باشن

 , كنوع خـا , ن ی زميه بندکشب ( ییایت جغرافین شده و موقعیی تعین ارزش معامالتی را با توجه به آخري شهر یمت اراض یق: الف  

اداشتن دفترچـه  ی بودن يت از لحاظ جاریکنوع مال, مشاع بودن    ( یت حقوق یو وضع ) آب و هوا و ارتفاع       , یخدمات تحت االرض  

 و يۀ حمـل و نقـل شـهر   کشـب , آموزش و پرورش , بهداشت , گاز , تلفن, برق , آب  (يوخدمات شهر ) بودن يجاریاست, ت  یکمال

 ی و صـنعت يناطق تجار از لحاظ قرار داشتن در مکت ملیم ساخت و موقعکت و ترایم جمعکزان مساحت و ترا  یو م ) ر خدمات   یسا

ت شـوارع از  یـ فیکد و یـ ز خرک سبز و مراي ها به فضای و دسترس  ی اراض ياربرک نوع   یلکامختلط وبه طور    ی و ی وآموزش یونکومس

  . نظر حمل و نقل و عبور و مرور 

 نـوع محـصول و   ,فاصـلۀ تـا شـهر    , فوق ) الف(ور در بند کت موارد مذ  ی را عالوه بر رعا    یی و روستا  يشاورزک ينهایمت زم یق: ب  

ن و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله ی زمیعیت طبیزه و وضعیانکشت مک يت برایزان آب و داشتن قابل  ی و م  كنوع خا , مت آنها   یق

  . ان و اشجار باغات متفاوت باشند ین عرصه و اعیکه مالک ي و مواردی اصليتا جاده ها

م و کو قـدمت و تـرا  ) ره یـ  و سـوله و غ یلت بتـون کا اسـ یا بتون آرمه ی يلزلت فکاس( مت ساختمان را با توجه به نوع مصالح      یق: ج  

ان یـ ت از نظـر عرصـه و اع  یـ کو نـوع مال ) ره یـ  و غی و خدماتیبهداشت , یآموزش , يادار , يتجار , یونکمس( قه استفاده از آن  یطر

 باشـد و تـا   ی الزم االجرا مكم امالیون تقویسیمک ییب نهایخ تصوی ماه از تارکین شده پس از یی تعیارزش معامالت. د ین نما ییتع

  .د معتبر است ی جدین ارزش معامالتییتع

  

م یون تقـو یسیـ مک,  سـاله  کیـ  تواننـد قبـل از اتمـام دورة    یا ادارات تابعه سازمان مزبور م یشور  ک یاتیسازمان امور مال   : 1    تبصره  

ل ارزش ی تعدي برا-2.  است یه فاقد ارزش معامالتک ی نقاطیمالتن ارزش معا یی تع ي برا -1: ل دهند   یکر تش ی را در موارد ز    كامال

ل ی تعـد ي برا-3.  ندارد یسه با نقاط مشابه هماهنگیشور با مقاک یاتیص سازمان امور مالیه حسب تشخ ک ین شده نقاط  یی تع یمعامالت



رات ییـ ن مـاده تغ یر شده در اکوامل ذشور با توجه به ع  ک یاتیامورمال, ص سازمان یه حسب تشخ  ک ین شده نقاط  یی تع یارزش معامالت 

ب یخ تـصو ی مـاه از تـار  کیـ ن تبصره پـس از  ین شده حسب ایی تعیارزش معامالت. ن شده به وجود آمده باشد ییعمده در ارزش تع 

  .د معتبرخواهد بود ی جدین ارزش معامالتیی الزم االجرا بوده و تا تعكم امالیون تقویسیمک یینها

  

ن شده معتبـر  یی تعین ارزش معامالتین نشده است آخر  یین قانون تع  ی طبق مقررات ا   ك امال ی ارزش معامالت  هک یمادام : 2    تبصره  

  .است 

  

 يا خواهـد آمـد و واحـدها   یـ  به عمل آمده و ین و مقررات اصالحات اراضی قوانيه در اجراک ك امالینقل و انتقال قطع   : 65ماده  

  .ن فصل نخواهد بود یات موضوع ای آنها مشمول مالين به اعضاک مسی تعاونيت هاک از طرف شریونکمس

  

لۀ ی به وسـ که ملک ين در مواردیا موسسات وابسته به آنها بوده و همچنیها یا شهرداریرنده دولت یه انتقال گک یدر صورت : 66ماده  

 یمتـر از ارزش معـامالت  کند ور در سـ ک مـذ ي شود چنانچه بهـا ی انتقال داده مک مالی به قائم مقامیر ادارات دولتی ثبت و سا ياجرا

 ك هنگام انتقال حسب مورد مـال ی ارزش معامالتيور در سند به جاک مذين قانون بهایا) 59(ات موضوع ماده   یباشد در محاسبه مال   

  .عمل قرار خواهد گرفت 

  

ر ی در سـا ك امـال یا فـسخ معـامالت قطعـ   ی و اقاله یلک به طور ییم مراجع قضاک بر اساس حك امال یفسخ معامالت قطع   : 67ماده  

  .ن فصل نخواهد بود یات موضوع اید مشمول مالیموارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جد

  

 شـود از  ی مـ کیـ  آن بـه دولـت تمل  ي و اصالحات بعـد 1320 قانون ثبت مصوب مرداد ماه 34 ماده يه در اجرا  ک یکامال : 68ماده  

  .عاف است  میات نقل و انتقال قطعیپرداخت مال

  

ن قـانون مطـابق   یـ ب ایخ تـصو یه ظرف مدت ده سال از تارکمت ی ارزان و متوسط قیونک مسي واحدهاین انتقال قطع  یاول : 69ماده  

ثر در مدت کند احداث و حدای نماین میی تعیی و داراي و امور اقتصادين و شهرساز  ک مس يه وزارتخانه ها  ک ییمت ها یضوابط و ق  

ن یـی  محل تعيا شهرداری ين و شهرسازکه حسب مورد توسط وزارت مس  ک برنامه احداث    ي مهلت اجرا  يخ انقضا ی سال از تار   کی

  . باشد ی معاف مك امالیات بر نقل و انتقال قطعی گردد از پرداخت مالی شود منتقل میم



  

ا حقوق راجع ین ی بابت عهایا شهرداری ی دولتيت هاکه از طرف وزارتخانه ها و موسسات و شر      ک یا وجوه یهرگونه مال    : 70ماده  

لوله , معابر , ابان یخ, راه آهن , ا احداث جاده یل توسعه یا مرافق عامه از قبی یا توسعه مناطق نظامیجاد و ی اي برای و اراض كبه امال 

 شود از یعه گذاشته می به وديا به حساب ویرد ی گیا صاحب حق تعلق می کر آنها به مالیحفر نهر و نظا   ,  آب و نفت و گاز       یشک

ا یده یران به ثبت رسی این مربوطه در فهرست آثار ملیه طبق قوانک یکامال. ن فصل معاف خواهد بود یات نقل و انتقال موضوع ا   یمال

ه کـ ر مـوارد  ی متعلـق و در سـا  یات نقـل و انتقـال قطعـ   یل مالکشور نسبت به ک یراث فرهنگی رسد در صورت انتقال به سازمان م      یم

 از كات بردرآمـد امـال  یـ ات مربـوط بـه درآمـد موضـوع فـصل مال     ی درصد مال50 ماند نسبت به ی میص باقت در دست اشخا یکمال

ا حقـوق  یـ  ك امـال کور بابت تملکه از طرف اشخاص مذک یا مالین هرگونه وجه یو همچن.  برخوردار خواهد شد     یاتیت مال یمعاف

ا صـاحبان حـق   یـ ن یک فرسوده شهرها بـه مـال  ي و بافت هایمی محالت قدي و بازسازيبهساز , ي نوسازيواقع در محدودة طرح ها   

  .ات نقل و انتقال معاف است یرد از پرداخت مالی گیتعلق م

  

 احـداث  یانیـ مـت اع یدار قیـ  به نام خریم سند رسمیده است در موقع تنظی معامله گرديق اسناد عادیه از طر ک یین ها یزم : 71ماده  

م کا محـا یـ  یصالح دولتـ یـ د مراجـع ذ یـ ه موضوع مـورد تأئ کن ی نخواهد شد مشروط بر ادار در محاسبه منظوریه خریله نقل یشده وس 

  . در محدودة آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد که ملک محل يا شهرداری ییقضا

  

 بنـا بـه   لـف اسـت  ک مربـوط م یاتیـ  معامله انجام نشود اداره امـور مال يات از طرف مودیه پس از پرداخت مالک يدر موارد  : 72ماده  

 یخ اعـالم دفتـر اسـناد رسـم    ی بر عدم ثبت معامله ظرف پـانزده روز از تـار  یمبن,  مربوط ید دفتر اسناد رسمی و تأئيدرخواست مود 

ن مـاده در  یـ م اکـ ح. ن قـانون مـسترد دارد   ی طبق مقررات اي جاریات وصول شده متعلق به معاملۀ انجام نشده را از محل وصول       یمال

  . خواهد بود يز جاری نی و درآمد اتفاقي مربوط به حق واگذاريهاات یمورد استرداد مال

  

  .حذف شد  : 73ماده 

  

 اسـت چنانچـه متـصرف    یه حسب عرف محـل در تـصرف شخـص   کگر ین دیا عناوی ی با عنوان دستدارم كدر مورد امال   : 74ماده  

ن فـصل  ی برابر مقررات اك امالی و انتقال قطعات نقلید مزبور مشمول مالی منتقل نمايگری را به دک حقوق خود نسبت به مل   یتمام



 ک ماننـد مالـ  یاتیـ  متصرف از نظر مالكن نوع امالیر حقوق مربوط به ای ساين در مورد درآمد حاصل از واگذار      یهمچن.  باشد   یم

  . گردد ی متصرف محسوب مکخ تملیخ تصرف تاریات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریحسب مورد مشمول مال

  

ا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول یان مستحدثه در آن داشته یه اعکن ی اعم از ای اوقافكن امال ی مستأجر یاتیاز نظر مال   : 75 ماده

  .ن فصل خواهند بود یمقررات ا

  

  . منظور خواهد شد کخ تملی تاريخ اجاره به جایان تارین گونه مودیات ایدر محاسبه مال : 1    تبصره 

  

ن قـانون نخواهـد   یـ  ا53 مـاده  7 تبصره ي شود مانع اجرای توسط مستأجر واگذار مکه ملک ين ماده در مواردیم ا کح : 2    تبصره  

  .بود 

  

ن قـانون  یـ  ا59ات به شرح ماده ین فصل مشمول مالین قانون طبق مقررات ا ی ا 52ه نقل و انتقال موضوع ماده       ک يدر موارد  : 76ماده  

  .رآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد ات بردی بابت ماليگریوجه د, باشد 

  

ار کان ی پایخ صدور گواهیش از دو سال از تاریه بکره ی و غیونک نوساز اعم از مسي ساختمان هاین نقل و انتقال قطعیاول : 77ماده 

%) 10(مقطوع به نرخ ده درصـد  ات ین قانون مشمول مالیا) 59( موضوع ماده یات نقل و انتقال قطع   یعالوه بر مال  , آنها نگذشته باشد    

 از بابت درآمد حاصل يگریات دیمشمول مال , یا حقوقی یقیاشخاص حق.  مورد انتقال خواهند بود      یانی اع یبه مأخذ ارزش معامالت   

  .ن ماده نخواهند بود یاز ساخت و فروش موضوع ا

  

 53ه ضـمن مـواد   ک ير از مواردین غی عک طرف مالن قانون ازی ا52ور در ماده ک از حقوق مذکی هر   يدر مورد واگذار   : 78ماده  

  .ات قرار خواهد گرفت ی مأخذ محاسبه مال59ور در ماده ک مذي به نرخ هاک مالیافتیر شده است درکن قانون ذی ا77تا 

  

  .حذف شد  :79ماده 

  



ه یـ شور تهکـ  یاتیسازمان امور ماله از طرف ک ي نمونه اي خود را رویاتیلف اند اظهارنامه مالکن فصل میان موضوع ا یمود :80ماده  

 روز پـس از  ین قانون تـا سـ  ی ا74ان موضوع ماده یز مودی محل و نيم و در مورد حق واگذار    یرد تنظ ی گ یو در دسترس آنها قرار م     

ات ی و مالمی تسلک محل وقوع ملیاتی مربوط به اداره امور مالكرماه سال بعد به انضمام مداریر موارد تا آخر ت یانجام معامله و در سا    

  .ند یمتعلق را طبق مقررات پرداخت نما

  

لف است قبل از ک ميمود, رد ی گی انجام مین قانون به موجب اسناد رسمی ا 52ه معامالت موضوع ماده     ک يدر موارد  : 1    تبصره  

 بـه اداره امـور   کیـ ک بـه تف ن قـانون را ی ا187 مندرج در ماده يات های از مالکیا درآمد موضوع هر ی و  یافتیزان در یانجام معامله م  

 ین مـاده مـ  یف مقرر در متن ایالکبه منزله انجام ت, ر ننموده ییه موجر تغک ي موارديبه استثنا, ن اعالم یا. ربط اعالم دارد    ی ذ یاتیمال

  .باشد 

  

لف است مراتب ک مرندهیانتقال گ, رد ی گی انجام نمین فصل به موجب اسناد رسم    یه معامالت موضوع ا   ک يدر موارد  : 2    تبصره  

  . اطالع دهد ک محل وقوع ملیاتیبه اداره امور مال“ تباکخ انجام معامله ی روز از تاریرا ظرف س

  مالیات بر درامد کشاورزي  : فصل دوم

  

, ور یـ  و زنبـور عـسل و پـرورش ط   یپـرورش مـاه   , يدامـدار  , يدامپرور , يشاورزک يت هایه فعالیلکدرآمد حاصل از  : 81ماده  

.  باشد یات معاف میالت از پرداخت مالیل و نخیباغات اشجار از هر قب,  مراتع و جنگلها يایاح , ينوغان دار , يریگیو ماه يادیص

ه ادامـه  ک مزبور يت های و آن رشته از فعاليشاورزک يت هایه فعالیلکنه ی الزم را در زمي هایلف است مطالعات و بررس   کدولت م 

 ی و فرهنگـ یاجتمـاع  , يثر تـا آخـر برنامـه سـوم توسـعه اقتـصاد       کحه مربوط را حدا   یمعمول و ال  ت آنها ضرورت داشته باشد      یمعاف

  .د یم نمای تقدی اسالميران به مجلس شورای ای اسالميجمهور

  

  

  

  مالیات بر درامد حقوق  : فصل سوم

  



ار خـود بابـت   کـ  يرویـ م نیدر قبال تـسل  ) یا حقوق ی یقیاعم از حق  (گر  ی در خدمت شخص د    یقیه شخص حق  ک يدرآمد : 82ماده  

  .ات بردرآمد حقوق است یند مشمول مالک یل میرنقد تحصیاغیافته به طور نقدیار انجام کا یران برحسب مدت یاشتغال در ا

  

) ران یـ م ایا اشخاص مقـ یران ی ای اسالمياز طرف دولت جمهور( شور کت خارج از یه در مدت مأمور   ک یدرآمد حقوق :     تبصره  

  . باشد یات بردرآمد حقوق می شود مشمول مالید شخص می عایرانیاز منابع ا

  

 مربـوط بـه شـغل اعـم از     يایو مزا ) یا حقوق اصلی, ا مزد ی يمقرر( ات حقوق عبارت است از حقوق  یدرآمد مشمول مال   : 83ماده  

  .ن قانون ی مقرر در ايت هایسر معافکسور و پس از کر مستمر قبل از وضع یا غیمستمر و 

  

  :  شود یم و محاسبه میر تقویات حقوق به شرح زی مشمول ماليرنقدیدرآمد غ: ره     تبص

 معاف موضوع مـاده  ي نقديای مزايبه استثنا ( ي نقديای درصد حقوق و مزا20ه ی درصد و بدون اثاث25ه معادل ین با اثاث  کمس: الف  

  .  شود یسر مکد ارمنکن بابت از حقوق یه از اک یدر ماه پس از وضع وجوه) ن قانون ی ا91

 يایـ  مزايبـه اسـتثنا   ( ي مستمر نقديای درصد حقوق و مزا5 درصد و بدون راننده معادل 10 با راننده معادل یل اختصاص یاتومب: ب  

  .  شود یسر مکارمند کن بابت از حقوق یه از اک یسر وجوهکدر ماه پس از ) ن قانون ی ا91 معاف موضوع ماده ينقد

  .ننده حقوق ک پرداخت يمت تمام شده برای معادل قيدرنقی غيایر مزایسا: ج 

  

نـان  کارکقانون نظام هماهنـگ پرداخـت   ) 1( جدول حقوق موضوع ماده يصد وپنجاه برابر حداقل حقوق مبناکیزان  یتا م  : 84ماده  

ا یـ  کیـ از , ار کـ ارگران مـشمول قـانون   کران از جمله یه حقوق بگ  یلکات حقوق   یدرآمد ساالنه مشمول مال    ,1370مصوب  , دولت  

  . شود یات معاف میاز پرداخت مال, چند منبع 

  

 13/6/1370نان دولت مـصوب  کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت   کارکات بردرآمد حقوق در مورد      ینرخ مال  : 85ماده  

ت یسر معافکز پس از یران نیر حقوق بگیو در مورد سا% ) 10(ن قانون به نرخ مقطوع ده درصد   ی مقرر در ا   يت ها یسر معاف کپس از   

 مقرر يو نسبت به مازاد آن به نرخ ها%) 10(ال به نرخ ده درصد یر) 42000000( ون یلین قانون تا مبلغ چهل و دو م       ی مقرر در ا   يها

  .ن قانون خواهد بود یا) 131(در ماده 

  



ن قانون یا) 85(تعلق را طبق مقررات ماده ات میلف اند مالکص آن میا تخصینندگان حقوق هنگام هر پرداخت کپرداخت  : 86ماده  

 یاتیزان آن به اداره امور مالینندگان حقوق و مکافت ی دری متضمن نام و نشانیم فهرستی روز ضمن تسلیسر و ظرف س  کمحاسبه و   

  .رات را صورت دهند یی بعد فقط تغيمحل پرداخت و در ماه ها

  

ن یـ نندگان اکد پرداخت ی آی به عمل می مزد و حقوق اصلينندگان مقرر ک ر از پرداخت  یه از طرف غ   ک ییپرداخت ها :     تبصره  

 مقـرر در  ين قانون به نـرخ هـا  یا) 84(ت موضوع ماده یت معافیات متعلق را بدون رعا یلف اند هنگام هر پرداخت مال     کل وجوه م  یقب

 یاتیزان آن به اداره امور مالینندگان و مک افتی دری نام و نشاني حاوی روز با صورت30سر و ظرف کن قانون محاسبه و    یا) 85(ماده  

  .نند کمحل پرداخت 

  

 يه بعـد از انقـضا  کـ ن ین قانون مسترد خواهد شد مشروط بر ایات بردرآمد حقوق طبق مقررات ا     ی بابت مال  یاضافه پرداخت  : 87ماده  

اداره امور . رد یونت مورد مطالبه قرار گکس محل یاتیر از اداره امورمالی حقوق بگ یتبکرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست          یت

 الزم را معمـول و درصـورت احـراز اضـافه     ي هـا یدگیم درخواسـت رسـ  یخ تـسل یور موظف است ظرف سه ماه از تـار  ک مذ یاتیمال

م  اقـدا ي جـار ي هـا ی از محل وصـول ی نسبت به استرداد اضافه پرداختیاتیگر درآن اداره امور مالی دی قطعی و نداشتن بده یپرداخت

 مزبور منظور و مازاد مـسترد  ی به حساب بدهی داشته باشد اضافه پرداخت یاتی مال ی قطع یننده بده که درخواست   ک یدر صورت . ند  ک

  .خواهد شد 

  

نندگان حقوق کافت یافت شود دری ندارند حقوق دریندگیا نمایران شعبه یه در اکم خارج یه از اشخاص مقک يدر موارد  : 88ماده  

ونت خـود  ک محل سیاتین فصل به اداره امور مالیات متعلق را طبق مقررات ایافت حقوق مالیخ در ی روز از تار   یلف اند ظرف س   کم

  .ند یم نمای مزبور تسلیاتی خود را به اداره امور مالیافتی مربوط به حقوق دریاتیرماه سال بعد اظهارنامه مالیپرداخت و تا آخر ت

  

ه طبـق مقـررات   کـ  یسانک يبه استثنا,  اتباع خارجه يا اشتغال براید پروانه اقامت و    یا تمد یشور  کصدور پروانه خروج از      : 89ماده  

 یرانی ای اشخاص حقوقيارفرماک یتبکا تعهد ی یاتیول به ارائه مفاصا حساب مالکمو,  باشند یات معاف مین قانون از پرداخت مالیا

  . است یرانی ا ثالثیا اشخاص حقوقی ی اتباع خارجيارفرماکطرف قرارداد با 

  



ند ی پرداخت نمایزان واقعیمتر از مکا یات متعلق را در موعد مقرر نپردازند     یمال, نندگان حقوق   که پرداخت   ک يدر موارد  : 90ماده  

 محـل پرداخـت   یاتیـ اداره امور مال, ن قانون یا) 82(ا در مورد مشموالن تبصره ماده    ی, ر  ی محل اشتغال حقوق بگ    یاتیاداره امور مال  , 

م کـ ه در حکـ نندگان حقوق کن قانون محاسبه و از پرداخت یم موضوع ا یات متعلق را به انضمام جرا     یلف است مال  کننده حقوق م  ک

ن مـاده نـسبت بـه    یـ م اکـ ح. نـد  کن قـانون مطالبـه   یا) 157(ت مهلت مقرر در ماده یص با رعای باشند به موجب برگ تشخی م يمود

  .خواهد بود  يز جارین قانون نیا) 88(مشموالن ماده 

  

  : ات معاف است یر از پرداخت مالی حقوق به شرح زيدرآمدها : 91ماده 

 نسبت به ی فوق العاده دول خارجیندگی نمايأت های هيران و رؤسا و اعضای در ای خارجیاسی سيت های مأموري روسا و اعضا-1

 سازمان ملل متحد یندگی نمايأت های هيوسا و اعضان ری از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنیافتیدرآمد حقوق در

 يه تابع دولت جمهورک ی از سازمان و موسسات مزبور در صورتیافتیران نسبت به درآمد حقوق در ی آن در ا   یو موسسات تخصص  

  . ران نباشند ی ایاسالم

 نسبت بـه درآمـد   ی دول خارجیگارمندان موسسات فرهنکن یران و همچنی در ای خارجینسولک يت ها ی مأمور ي روسا و اعضا   -2

   از دول متبوع خود به شرط معامله متقابلیافتیحقوق در

 و ی و علمـ ي و اقتـصاد ی بالعـوض فنـ  ي هـا کمـ کران از محـل  یـ  ای اسالميه با موافقت دولت جمهور   ک یارشناسان خارج ک -3

ن یا موسسات بـ ی آنان از دول متبوع یافتیدر شوند نسبت به حقوق یران اعزام م ی به ا  ین الملل یا موسسات ب  ی و   ی دول خارج  یفرهنگ

  ور ک مذیالملل

ران در خارج نسبت به درآمـد حقـوق   ی ای اسالمي دولت جمهوري هایندگیها و نما ینسولگرک سفارتخانه ها و     یارمندان محل ک -4

  .  به شرط معامله متقابل ران نباشندی ای اسالميت دولت جمهوری تابعيه داراک یران در صورتی ای اسالمي از دولت جمهوریافتیدر

 بـه  ی پرداختـ يا مـستمر یـ فـه  ید خـدمت و وظ یان خدمت و خسارت اخراج و بازخری و پايفه و مستمر  ی و وظ  ی حقوق بازنشستگ  -5

 شـود  یر پرداخت می به حقوق بگیارافتادگکا از ی یه در موقع بازنشستگک استفاده نشده یام مرخصیوراث و حق سنوات و حقوق ا     

 .  

  . فر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل نه سی هز-6

 در خـارج از محـل   یمـت سـازمان  ی ارزان قيارگران و خانـه هـا   کـ ارخانه جهت اسـتفاده     کا  یارگاه  ک در محل    ين واگذار ک مس -7

  . رد ی گیارگران قرار مکه مورد استفاده کارخانه کا یارگران ک

  .و امثال آن  و معالجه یمه بابت جبران خسارت بدنی وجوه حاصل از ب-8



  . ن قانون یا) 84( موضوع ماده یاتیت مالیزان معافی دوازدهم مکیا پاداش آخر سال جمعا معادل ی ساالنه يدی ع-9

  .  شود ی گذارده ميشورکار مأموران ی خاص در اختين نامه هاییا به موجب آی یه با اجازه قانونک ی سازماني خانه ها-10

ا یـ  کر بـه پزشـ  یـ له حقـوق بگ یما بـه وسـ  یفل آنها مستقکا افراد تحت تینان خود کارکنه معالجه یارفرما بابت هز  که  ک ی وجوه -11

  . ند ک مثبته پرداخت كمارستان به استناد اسناد و مداریب

  . ن قانون یا) 84(ت موضوع ماده یثر معادل دو دوازدهم معافکنان حداکارک به ی پرداختيرنقدی غيای مزا-12

 وزارت یمـشموالن قـانون اسـتخدام    , ی و انتظـام یران اعـم از نظـام  یـ  ای اسـالم ي مسلح جمهوريروهاین درآمد حقوق پرسنل  -13

  . و آزادگان یلی و جنگ تحمیاطالعات و جانبازان انقالب اسالم

  

ه ت و برنامـ یریافته طبـق فهرسـت سـازمان مـد    یمتر توسعه  کنان شاغل در مناطق     کارکات حقوق   یمال% ) 50(پنجاه درصد    : 92ماده  

  . شود یشور بخشوده مک يزیر

  

  . شود ین قانون بخشوده می ايخ اجرای تا تاری و انتظامیادرنظامکات بردرآمد حقوق ی مالیبده:     تبصره 

  

   

  

    

  مالیات بر درامد مشاغل  : فصل چهارم

  

ن یـ  اير فـصل هـا  یور در سـا کذر از مـوارد مـ  یگر غین دیا به عناویق اشتغال به مشاغل ی از طر یقیه شخص حق  ک يدرآمد : 93ماده  

  . باشد یات بردرآمد مشاغل مین قانون مشمول مالی مقرر در ايت هایسر معافکند پس از کل یران تحصیقانون در ا

  

ه ک ی مضاربه در صورتيت های از فعالی ناشين درآمدهایو همچن ) يا قهری ياریاعم از اخت ( ی مدنيت هاکدرآمد شر:     تبصره 

  . باشد ین فصل می باشد تابع مقررات ایقیه شخص حقیا صاحب سرمای )مضارب ( عامل 

  



 آنان ير درآمدهایاال و خدمات به اضافه ساکل فروش کن فصل عبارت است از   یان موضوع ا  یات مود یدرآمد مشمول مال   : 94ماده  

 قابل قبـول و  ينه هایرات فصل هزات مربوط طبق مقرکنه ها و استهالیسر هزکگر شناخته نشده پس از   یات فصول د  یه مشمول مال  ک

  .ات کاستهال

  

ات خـود  یـ ص درآمـد مـشمول مال  ی تـشخ ي بـرا یافکـ  مثبته كلف اند اسناد و مدار    کن فصل م  یصاحبان مشاغل موضوع ا    : 95ماده  

  :  شوند یم میر تقسی زيات به گروه هایص درآمد مشمول مالیصاحبان مشاغل از لحاظ تشخ. نند ک ينگاهدار

ل موضوع قانون تجارت ک خود در دفاتر روزنامه و ی شغليت هایلف به ثبت فعالکن قانون میه به موجب اک یمشاغلصاحبان : الف 

  . نند ک ي نگاهداريرفته شده حسابداری پذين و استانداردهایت اصول و موازی مربوط را با رعاكد دفاتر و اسناد و مداریهستند و با

 ينمونه هـا .  باشند ینه می خود در دفاتر درآمد و هزی شغليت هایلف به ثبت فعالکن م ن قانو یه بر حسب ا   ک یصاحبان مشاغل : ب  

  . رد ی گی گردد و در دسترس قرار میه میشور تهک یاتیور توسط سازمان امور مالکدفاتر مذ

نه خود یو هزت درآمد یلف اند صورت خالصه وضعکستند میفوق ن) ب(و ) الف (يه مشمول مقررات بندهاک یصاحبان مشاغل: ج 

  .نند ک يشور نگاهدارک یاتین شده از طرف سازمان امور مالیی تعيرا طبق ضوابط و نمونه ها

  

 ماه هـر سـال فهرسـت مـشاغل افـزوده شـده بـه         يان د یص ضرورت تا پا   یشور در صورت تشخ   ک یاتیسازمان امور مال   : 1    تبصره  

 و ی در روزنامه رسمی و درج آگهی صنفيل هاکق تشیه و از طری را تهو مشمول از آغاز سال بعد  ) 96(ماده  ) ب(و  ) الف (يبندها

  . دارد یان اعالم میثراالنتشار به مودک ي از روزنامه هایکی

  

م صـورت  ی تنظـ ی و چگـونگ یع مالی و نحوه ثبت وقاك دفاتر و اسناد و مدار  ي نگهدار ين نامه مربوط به روش ها     ییآ : 2    تبصره  

 توسط سازمان امور يرفته شده حسابداری پذين و استانداردهایت اصول و موازین رعایت و همچنیوع فعال براساس نیی نها ی مال يها

  .د ی خواهد رسیی و داراير امور اقتصادیب وزیه و به تصوی تهیسب نظر از جامعه حسابداران رسمکشور با ک یاتیمال

  

   : 96ماده 

  : قانون عبارتند از نیا) 95(ماده ) الف(صاحبان مشاغل موضوع بند : الف 

  نندگان کنندگان و صادرکه وارد یلک و یارت بازرگانک دارندگان -1



 یا مـ یربط صادر شده ی از وزارتخانه ذيس و پروانه بهره بردار ی آنها جواز تأس   يه برا ک يدی تول يارخانه ها و واحدها   ک صاحبان   -2

  . شود 

  .  بهره برداران معادن -3

 , يمـشاوره ا  , یتیری و ارائـه دهنـدگان خـدمات مـد    یخـدمات مـال   , ي و دفتـردار   ي حـسابدار   ,ی صاحبان موسـسات حـسابرس     -4

  . ستم ی سی و طراحي و نرم افزاري اعم از سخت افزاريانه ایرا , کیانفورمات

   .یز آموزش عالکدانشگاهها و مرا , یرانتفاعیمدارس غ,  آزاد يآموزشگاه ها , ی و پرورشیز آموزشک صاحبان مرا-5

  .  سالمندان يدرمانگاهها و خانه ها, شگاهها یآسا, شگاهها یزا, مارستانها یصاحبان ب -6

  .  سه ستاره و باالتر ي صاحبان هتلها و هتل ها-7

 و صـاحبان  ی و وارداتـ ی داخلـ ياالهـا کع یندگان توزینما , ی ماليواسطه ها ,  بزرگ   يفروشگاه ها , عمده فروشها   , داران  ک بن -8

  . انبارها 

   . ی و خارجیاعم از داخل , ی و صنعتي تجاريندگان موسسه هایا نم-9

   . يا باربری ي اعم از مسافریی و هواییایدر , ینیزم , ي صاحبان موسسات حمل و نقل موتور-10

  .  مشاور ی و مهندسی صاحبان موسسات مهندس-11

   . یابی و بازاریغاتی صاحبان موسسات تبل-12

  : ن قانون عبارتند از یا) 95(ماده ) ب  ( صاحبان مشاغل موضوع بند: ب 

   ی صنعتيارگاه هاک صاحبان -1

  .  و نظارت یمحاسبات فن , ينقشه بردار , یشکنقشه  , ی و صنعتیسات فنیتأس , ی صاحبان مشاغل ساختمان-2

  .ستهایارائه دهندگان خدمات چاپ وگراف, صحافها ,توگرافهایل, چاپخانه داران-3

   يانه ایرتباطات راز اک صاحبان مرا-4

   . ی نظام مهندسي سازمان هاي و اعضایحسابداران رسم , یمشاوران حقوق,ي دادگستریمترجمان رسم,ارشناسان ک,ال ک و-5

  .  اشتغال دارند یقاتی تحقيه و ارائه طرح هایه به تهکارشناسان آزادکپژوهش گران و ,  محققان -6

  . ارگزاران کاران و کحق العمل ,  دالالن -7

   . ی و تخصصی صنفي و انجمن هاي حرفه ايانون هاک, فرهنگسراها  , يهنر , یز فرهنگک صاحبان مرا-8

   . ی و ورزشیحی تفريان هاکتماشاخانه ها و م, نماها ی صاحبان س-9

   . ینمائیر خدمات سیمونتاژ و سا, دوبالژ  , يلم برداری صاحبان مشاغل ف-10



  .  اشتغال دارند یکه به حرفه دامپزشکان ک مطب هستند و دامپزشياراه دکان کان و دندانپزشک پزش-11

 يسالن ها, ن ها ک اسی تیس,  ها یتروانسفالوگرافکال,  ها یسونوگراف,  ها یوتراپیزیف,  ها يولوژیراد, شگاهها ی صاحبان آزما-12

   . یرطبی و غی و طبیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و دییبایز

  . رها و مسافرخانه ها یهمان پذیم, همان سراها ی صاحبان م-13

ه دهنـدگان  یـ راک و یرائیارائه دهندگان خـدمات پـذ  ,  آماده ينندگان غذاها که  یته, رستوران ها    , ییرای پذ ي صاحبان تاالرها  -14

  . ظروف 

   . ی صاحبان دفاتر اسناد رسم-15

  . سها ی مجاز و اتو سرويرگاه های صاحبان تعم-16

  .ل یه اتومبیراک ي و آژانس هاك معامالت اماليل و بنگاه های اتومبيشگاه ها و فروشگاه هاینما صاحبان -17

  .  سازندگان و فروشندگان طال و جواهر -18

  . عامالن فروش و فروشندگان آهن آالت -19

  

ت یـ ن ماده را به رعایا) ب( از مشموالن بندکی تواند هر یص ضرورت م  یشور در صورت تشخ   ک یاتیسازمان امور مال   : 1    تبصره  

. ان فـوق ابـالغ گـردد    ی ماه هر سال به موديان دیتبا تا پاکه مراتب کد مشروط بر آن ین ماده ملزم نمایا) الف(مقررات موضوع بند   

  . باشند ی آن ميلف به اجراکر از اول سال بعد مکرالذیان اخیمود

  

  . شود ی از موسسات به حساب آنان انجام ميه بهره بردارک است یصن ماده اشخایور در اکمنظور از صاحبان مذ: 2    تبصره 

  

 يلف اند بـرا ک باشند مین فصل میگر موضوع ای دی شغليت های فعاليه در محل شغل خود داراکن ماده یمشموالن ا  : 3    تبصره  

  .نند کن قانون عمل ی خود طبق مقررات ای شغليت هایه فعالیلک

  

  : ص خواهد شد ی الرأس تشخیق علی از طريات مودیرآمد مشمول مالر دیدر موارد ز : 97ماده 

م یتـسل , حـسب مـورد   , ان ینه و حساب سودوزیاحساب درآمد وهزیان و  یه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سودوز       ک یدرصورت: 1

  . نشده باشد 



 يار خود خـوددار ک حساب در محل كا مداری مربوط ازارائه دفاتر و    یاتی اداره امورمال  یتبک به درخواست    يه مود ک یدرصورت: 2

ات یـ ز عملکـ  قـبال مر يه مودکن ی باشد مگر ای آنها میز همان اقامتگاه قانونی نیمنظور از محل کارردرمورد اشخاص حقوق     ( د  ینما

  . ) مربوط اعالم نموده باشد یاتیتبا به اداره امور مالک ك ارائه دفاتر و اسناد و مداريخود را برا

نه باشد از احتساب آن جـزء  ید چنانچه مربوط به هزی نماي حساب خوددارك از مدار  ی از ارائه قسمت   ين بند هرگاه مود   ی ا يدر اجرا 

 یق علـ یـ ن قـسمت از طر یـ ات ایه مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالک ی شود و در صورت   ی م ي قابل قبول خوددار   ينه ها یهز

  . ن خواهد شد ییالرأس تع

 یدگیرقابـل رسـ  ی غیاتیـ ات بـه نظـر اداره امـور مال   یـ  محاسبه درآمد مـشمول مال ي براي ابرازكرواسنادو مدار ه دفات ک یدرصورت: 3

د بـا  یـ ن صـورت مراتـب با  یـ ه در اکن نامه مربوط مورد قبول واقع نشود یی و آین قانونیت موازیا به علت عدم رعا  یص شود و    یتشخ

ل سـازمان امـور   کس یل از سه نفر حسابرس منتخب رئک متشیأتی به ه یدگیس ر ي ابالغ و پرونده برا    يتبا به مود  ک یافکل  یر دال کذ

 و یدگیال رسـ کأت مزبور نسبت به رفع اشـ یخ ابالغ با مراجعه به هی ماه از تارکی تواند ظرف ی ميمود. شور احاله گردد   ک یاتیمال

لف است ظرف کأت مید و در هر حال هی نمان نامه حسب مورد اقدامی و آئین قانون یت مواز ی در مورد نحوه رعا    یتبکح  ی توض يادا

د تـا براسـاس آن   یـ  اعالم نمایاتی به اداره امور مالیافکل الزم و یهات و دالی ماه فوق نظر خود را با توج   کی يده روز پس از انقضا    

در . درج گـردد  د در صـورت جلـسه   یـ رد بایت قرار گیه در اقلک يت مناط اعتبار است و نظر عضو     یثرکأت با ا  ینظر ه . اقدام گردد   

د مراتـب را بـه   یـ نـد با ک ی مـردود اعـالم مـ   ي بودن دفاتر مودیدگیرقابل رسی را در مورد غیاتیأت نظر اداره امور مال یه ه ک يموارد

  .د یز اعالم نمای نیاتی مالی انتظامیدادستان

  

  . شود یقانون اضافه من یا) 156( موضوع ماده یدگین ماده دو ماه به مهلت رسیا) 3( بند يدر اجرا: 1    تبصره 

  

اداره امـور  ,  وجود داشـته باشـد   ي مودین درآمد واقعییان تعکا به دست آمده امی ي ابراز  كهرگاه طبق اسناد و مدار     : 2    تبصره  

در , نـد  کن یـی تع, حـسب مـورد   , ا دفاتر ی مزبور ك به اسناد و مداریدگیات را براساس رسیلف است درآمد مشمول مال  ک م یاتیمال

تها همواره یات آن فعالیدرآمد مشمول مال,  باشد یافکن یل و قرایه مستند به دالکتوم ک ميت های از فعالیرت داشتن درآمد ناشصو

  .ات واقع خواهد شد ی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات مشخص شده قبلیص داده و به درآمد مشمول مالی الرأس تشخیق علیاز طر

  

از از یسب اطالعات مورد نک الزم و ي هایقات و بررسید پس از تحقی بایاتیاداره امور مال,  الرأس یص علیدر موارد تشخ : 98ماده 

ت یـ ت و موضـوع فعال یه متناسـب بـا وضـع   کـ ن قانون را یور در اکا قرائن مذینه و ی ابتدا قر یردولتیا غ ی یمراجع مختلف اعم از دولت    



د و سپس با اعمـال  ید نمای قیدگی در گزارش رسیه مافین و رقم آنها را با توجا قرائینه  یل انتخاب نوع قر   ی باشد انتخاب و دال    يمود

نـه اعمـال   یه به چنـد قر ک یدر صورت. د ین نمایی را تعيات مودی درآمد مشمول مال یا قرائن انتخاب  ینه  یب مقرر در قر   یا ضرا یب  یضر

  .ات خواهد بود ید درآمد مشمول مالی آیب به دست میج اعمال ضریه از نتاک یب شود معدلیضر

  

ه ک آن ي بعديه های و اصالح1345م مصوب اسفند ماه ی مستقيات هایقانون مال) 76( موضوع ماده  يارکمانی پ يقراردادها :99ماده  

ات یـ ز پرداخـت چهاردرصـد مال  یـ ات و نیص درآمد مشمول مالی باشد از لحاظ تشخین قانون میب ایخ تصویشنهاد آنها قبل از تار یپ

  .ر خواهند بود کمشمول مقررات قانون فوق الذان کماکمقطوع 

  

ه کـ  ي بعـد يه هـا ی و اصالح1345م مصوب اسفندماه ی مستقيات هایقانون مال) 76( موضوع ماده يارکمانی پيقراردادها:     تبصره  

ن قـانون  یـ  مقررات اات تابعین درآمد مشمول مالییده از لحاظ تعیم گردی تسل29/12/1367ت ی لغا3/12/1366خ یشنهاد آنها از تار یپ

  . مقرر در سال مزبور خواهند بود یاتی تابع نرخ مال1367 به سال یرد منتهکات بردرآمد عملیبوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مال

  

 یاتیـ  سـال مال کیـ  خـود را در  ی شغليت های مربوط به فعالیاتیلف اند اظهارنامه مالکن فصل قانون میان موضوع ا یمود : 100ماده  

م و تـا آخـر   یه خواهد شد تنظـ یشور تهک یاتیله سازمان امور مالیه وسک ي هر محل جداگانه طبق نمونه ا    يابرای یهر واحد شغل   يبرا

ند ین قانون پرداخت نمایا) 131(ور در ماده کات متعلق را به نرخ مذیم و مالی محل شغل خود تسلیاتیرماه سال بعد به اداره امور مالیت

.  

  

گر را اقتضا یا چند محل دی کیا فروشگاه در یجاد دفتر یت آنان ایه نوع فعالک يدی توليارگاهها و واحدهاکورد در م  : 1    تبصره  

ا یـ ارگـاه  ک محل وقـوع  یاتی اظهارنامه به اداره امور مالکی یت خود را طی حاصل از فعاليه درآمدها یلکلف است   ک م يد مود ینما

  .د یم نمای تسليدیواحد تول

  

م یونت آنهـا از لحـاظ تـسل   کمحـل سـ  ,  باشـند  ی شغل خود نمـ ي محل ثابت برايه دارا کن فصل   ین ا یدر مورد مشمول   : 2    تبصره  

  . گردد ی میاظهارنامه محل شغل تلق

  



ن امر مانع یا. ا نخواهد بود کر سریف سایلکا موجب اسقاط تک از شریکیم اظهارنامه توسط ی تسلی مدنيت هاکدر شر : 3    تبصره 

  . باشد ی نمكاظهارنامه مشترم یاز تسل

  

ا خالصـه  یـ نـه  یا حساب درآمـد و هز یان ین فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان موضوع ا ی مود یاتیاظهارنامه مال  : 4    تبصره  

  . شود خواهد بود ین مییشور تعک یاتیه توسط سازمان امور مالک ییحسب مورد طبق نمونه ها, نه یت درآمد و هزیوضع

  

 بداند درآمـد  یه مقتضک ین فصل در هر سال و در نقاطی از منابع ای تواند در مورد بعضیشور مک یاتیسازمان امور مال : 5ره      تبص

ه کـ ات متعلقـه را  یـ ن و مالیـی ه مربـوط تع ین قانون را بانظر اتحادیا) 95(ماده ) ج(ان مشمول بند  ی از مود  یا برخ یات تمام   یمشمول مال 

ا به یسب نموده و ک ك تري آن موديا در اثنای یاتی سال مالکیه معلوم شود از اول ک يد و در موارد یا خواهد بود وصول نم    یقطع

رد درآمـد مـشمول   یـ  قـرار گ یاتیأت حل اختالف مالید هین امر مورد تأئیار نبوده است و اک قادر به انجام  يار و ی خارج از اخت   یعلل

  .قه وصول خواهد شد ات متعلیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیمال

  

ن فـصل در موعـد   یـ  خود را طبـق مقـررات ا  یاتیه اظهارنامه مالکن فصل یان موضوع ایات مودیدرآمد ساالنه مشمول مال    : 101ماده  

ور در مـاده  ک مذيات معاف و مازاد آن به نرخ هاین قانون از پرداخت مالیا) 84(ت موضوع ماده یزان معافیرده اند تا مکم یمقرر تسل 

 به بعـد  1382رد سال کت فوق نسبت به عملی استفاده از معافيم اظهارنامه برایشرط تسل . ات خواهد بود    ین قانون مشمول مال   یا) 131(

  . است يجار

  

ت به طـور  یرد و مبلغ معافکت استفاده خواهند یثر از دو معافکا حداک شري و قهرياری اعم از اختی مدنيت ها کدر مشار :     تبصره  

ت دارنـد از  یه با هم رابطۀ زوجک ییاکشر. ات خواهد بود ی جداگانه مشمول مالکی ماندة سهم هر شریم و باق  یآنان تقس ن  ی ب يمساو

ا وراث کدر صورت فوت احـد از شـر  .  گردد یت مقرر به زوج اعطا می و معاف  ی تلق کی شر کیم  کت در ح  یلحاظ استفاده از معاف   

 يت به طـور مـساو  ین معافیت به شرح فوق استفاده نموده و اک در مشاری سهم متوفیاتیت مالی از معاف  ی به عنوان قائم مقام قانون     يو

  سر خواهد شدکدام کم و از درآمد سهم هرین آنان تقسیب

  

ات درآمـد سـهم   یات خود مالیم اظهارنامه عالوه بر پرداخت مالیلف است در موقع تسلکم) مضارب  ( عامل  ,  در مضاربه    102:ماده  

 یاتیـ ه به حساب مالی الحساب صاحب سرمایات علیسر و به عنوان مالکن قانون   ی ا 101ت ماده   یت معاف یبدون رعا ه را   یصاحب سرما 



ـ یه صـاحب سـرما  کـ  یتبصره در صـورت . د یه ارائه نمایربط و صاحب سرمای ذیاتید آن را به ادارة امور مالیز و رس یوار  باشـد  که بان

  .رب ساقط است ا مضایه از عامل یات صاحب سرمایسر مالکف یلکت

  

 خـود رقـم حـق    يالت نامه هاکلف اند در وکنند مک یالت مک و یم اختصاص که در محا  ک یسانک و   ي دادگستر يالکو : 103ماده  

ه در هـر  کـ نـد  یالت نامه تمبر الصاق و ابطـال نما ک وي رویاتی الحساب مالیند و معادل پنج درصد آن بابت عل   ید نما یاله ها را ق   کالو

  : ر باشد یزان مقرر در زیمتر از مکد یب مورد نباحال مبلغ تمبر حس

  .  هر مرحله ياله مقرر در تعرفه براک است پنج درصد حق الویه خواسته آنها مالک ي و اموريدر دعاو: الف 

حق ن ییه تعک يفریک ين در دعاویست و همچنی خواسته قانونا الزم ن ين بها ییا تع ی نباشد   یالت مال که موضوع و  ک ي در موارد  -ب  

  . هر مرحله ياله براکن نامه حق الوییاله مقرر در آکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکالو

  . ن ماده یا) الف ( م بند ک باشد بر طبق مواد حیه مالک ی خصوصي نسبت به مورد ادعايفریک يدر دعاو: ج

اله آنها ک حق الوي شود و برای و حل و فصل میدگی رسییرقضای غیه در مراجع اختصاص ک ی و اختالفات مال   ي در مورد دعاو   -د  

الـه صـرفا از   کزان حـق الو یـ ر آنهـا م ی و نظاي و عوارض توسعه معابر شهرداریاتیل اختالفات مالی مقرر نشده است از قبیتعرفه خاص 

  : ر ی به شرح زیاتیلحاظ مال

چهاردرصد نسبت , ال مابه االختالف یر ) 30000000( ون یلی میتا س, پنج درصد , ال مابه االختالف یر ) 10000000( ون یلیتا ده م

 یال مابه االختالف به بـاال سـه درصـد نـسبت بـه مـازاد سـ       یر ) 30000000( ون یلی میاز س, ال یر ) 10000000( ون یلیبه مازاد ده م  

التـا  که وکـ  ین بند دربارة اشخاصید امفا.  شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد یال منظور م یر ) 30000000( ون  یلیم

 يارمندان مودکجز در مورد ,  است يز جارین)  نباشند يل دادگستریکه وکن  یولو ا ( ند  ی نما ین بند اقدام م   یور در ا  کدر مراجع مذ  

   .يا پدر مادر برادر خواهر پسر دختر نواده و همسر مودی

  

چ ی در هـ ی مدنین دادرسیت مقررات قانون آئیل با رعایکالت وکنشده باشد ون ماده عمل یه طبق مفاد اکدر هر مورد     : 1    تبصره  

 ی مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتـ يالت هاک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد و کی

  . باشند یالت نامه نمک ويه ابطال تمبر روه محتاج بکها یها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری و شهرداری دولتيت هاکو شر

  



لف اند کها میها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری و شهرداری دولتيت هاک و شریوزارتخانه ها و موسسات دولت : 2    تبصره  

ل ظـرف ده روز  یک ویاتی الحساب مالیسر و بابت علکنند پنج درصد آن را ک یال پرداخت مکاله به وکه بابت حق الو   ک یاز وجوه 

  .ند ی محل پرداخت نمایاتیبه ادارة امور مال

  

 يلف به ابطـال تمبـر رو  کد میل جدیک واگذار شود ويگریل دیک به ويب دعویه پس از ابطال تمبر تعقک یدر صورت  : 3    تبصره  

  .الت نامه مربوط نخواهد بود کو

  

 يه مأخـذ ابطـال تمبـر رو   کـ  یمتـر از مبلغـ  کا یـ شتر یـ اله را ب کق الو ا خسارت ح  یاله  که دادگاهها حق الو   ک يدر موارد  : 4    تبصره  

 مربـوط  یاتیـ  را به اداره امـور مال یم قطعکزان مورد حیلف اند مکران دفتر دادگاهها میند مدین نماییالت نامه قرار گرفته است تع    کو

  .ر د یاطالع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گ

  

 اعـم از  یه اشـخاص حقـوق  یـ لکها و یموسسات وابسته به دولت و شـهردار , ها یشهردار , یموسسات دولت,  وزارتخانه ها    - 104ماده  

 , یکه بابـت حـق الزحمـه پزشـ    کـ لف اند در هر مورد کن قانون میا) 95(ماده  ) الف  (  و اشخاص موضوع بند      یرانتفاعی و غ  یانتفاع

 یسندگینو , ي و اداریخدمات مال , یحسابرس , یارشناسک, مشاوره ,  يداور , يولوژی و رادیشگاهی و آزمایمارستانی بينه هایهز

هرگونه حق الزحمه  , يارک و حق العمل ی و داللینقاش , ی و خوانندگیشگی و هنرپینوازندگ , يآهنگ ساز, ف یف و تصنیتأل, 

امورمربـوط بـه   ,  مجـاز  یکربانی غيعتبارصندوق تعاون و موسسات ا, ها  ک به بان  یارمزد پرداخت ک يارمزد ارائه خدمات به استثنا    کا  ی

ه یـ ل نقلیاجـاره هـر نـوع وسـا     , يانـه ا یه خـدمات و ارتباطـات را  یلک , ی و محاسباتين آالت اداریاجاره ماش, ه  ین و ابن  کنظافت اما 

ـ ی و تعمينگاهدار , يانباردار, ارخانجات و سردخانه ها کن آالت و یماش , ییای و در  ییهوا , ینی زم يموتور سور و شـوفاژ و  ر آسان

 , ينقـشه بـردار   , یشکـ نقشه , سات یه طرح ساختمانهاو تأس  یته , یساتی وتأس یسات فن ی و تأس  یار ساختمان کهر نوع   , ه مطبوع   یتهو

نند پنج درصد آن را به عنوان ک یلم به هر عنوان پرداخت میش فیه بابت حق نماک یحمل و نقل و وجوه , ینظارت و محاسبات فن   

 یاتیـ ن شده از طرف سـازمان امـور مال  یی روز به حساب تعیسر و ظرف س ک) نندگان وجوه   کافت  یدر ( يات مود ی الحساب مال  یعل

 یر نـام و نـشان  کـ نندگان را با ذکافت ین مدت مشخصات درین ظرف همیند و همچنیم نمای تسليد آن را به مود    یز و رس  یشور وار ک

  . ربط ارسال دارند ی ذیاتیآنها به اداره امور مال



 % 5سر ک مشمول یونک واحد مسکیل یمکر و تی و تعميشاورزکق قرارداد جعاله در امور مربوط به     یها از طر  ک بان ییالت اعطا یهتس

 با عامل را ظرف یمیلف اند رونوشت قرارداد جعاله تنظکها مکن گونه موارد بان  ین ماده نبوده و در ا     ی الحساب موضوع ا   یات عل یمال

  ربط ارسال دارندی ذیاتیرداد به اداره امور مالخ انعقاد قرای روز از تاریس

  

خ ی روز از تـار یلف اسـت ظـرف سـ   کارفرما مکم گردد ی تنظين ماده چنانچه قرارداد  یدر مورد انجام امور مربوط به ا       : 1    تبصره  

  .د یم نماید تنظی محل با اخذ رسیاتیانعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مال

  

ات به شـرح  ی الحساب مالیسر علکات معاف باشد یال از پرداخت مالکن ماده یور در ا که منابع درآمد مذ   ک يدر موارد  : 2    تبصره  

  . است ی محل منتفیاتیسر نظر اداره امور مالک و یفوق به شرط استعالم قبل

  

 وصـول و  ییله مراجع اجرایا وسیع و ی و امثال آن تودين ماده در صندوق دادگستریور در اکه وجوه مذ  ک يدر موارد  : 3    تبصره  

 خواهـد بـود   یانین ماده به عهده متـصد یف مقرر در ایالکات نخواهد بود و انجام تیسر مالکلف به  کننده م کع  ی گردد تود  یصال م یا

  .نند ک یور را صادر مکه دستور پرداخت وجوه مذک

  

 يه هـا ی و اصـالح 1345م مصوب اسفند مـاه  ی مستق ياتهایون مال قان) 76( موضوع ماده    يارکمانی پ يدر مورد قراردادها   : 4    تبصره  

  .د یور عمل نماکلف است طبق مقررات ماده مذکارفرما مکن قانون باشد یب ایخ تصویشنهاد آنها قبل از تاریه پک آن يبعد

  

ز آغاز سال بعد به امور مصرح در د ایه باک را ير مواردی ماه هر سال فهرست سايان دیشور تا پا  ک یاتیسازمان امور مال   : 5    تبصره  

  .رد کشور اعالم خواهد کراالنتشار یثک ي از روزنامه هایکی و ی در روزنامه رسمیق درج آگهیاز طر, ن ماده اضافه شود یا

  

ف یالکن ماده از انجام تینندگان وجوه موضوع ا ک پرداخت   ي تواند در صورت خوددار    یشور م ک یاتیسازمان امور مال   : 6    تبصره  

ه یـ لکات را وصول و در مـورد  یمال, ن قانون ی موضوع فصل نهم از باب چهارم اییات اجرایق عملیاز طر, به آنها از پرداخت    , مقرر  

 ی اسـتفاده مـ  ی از اعتبـارات دولتـ  يه به نحـو ک یر سازمانها و موسساتی و سایردولتی غی عمومينهادها,  دولت   یی اجرا يدستگاهها

  .ند ک آنها برداشت یکاز حساب بان, ح نام است یا تصریر نام که شمول قانون بر آنها مستلزم ذک ییاههار دستگین ساینند و همچنک

  



   

   

  

    

  مالیات بر درامد اشخاص حقوقی: فصل پنجم 

  

از ا خـارج  یـ ران یـ  از منابع مختلف در ایر اشخاص حقوقی سای انتفاعيت های از فعالیتها و درآمد ناش  کجمع درآمد شر   : 105ماده  

ه طبـق  کـ  ي مـوارد ي مقرر بـه اسـتثنا  يت هایسر معافکر معاف و ی حاصل از منابع غيان هایپس از وضع ز,  شود   یل م یران تحص یا

  .خواهند بود % ) 25( ست و پنج درصد یات به نرخ بیمشمول مال,  باشد ی مي نرخ جداگانه اين قانون دارایمقررات ا

  

ت یـ  فعاليه داراکـ  یدر صورت, س نشده اند یم سود تأسیه به منظور تقس ک يرتجاری غ یانری ا یدر مورد اشخاص حقوق    : 1    تبصره  

  . شود ین ماده وصول میات به نرخ مقرر در ای آنها مالیت انتفاعیات فعالیل درآمد مشمول مالکاز مأخذ ,  باشند یانتفاع

  

ن یا) 113(و ماده ) 109(ماده ) 5( مشموالن تبصره يناران به استثیم خارج از ای و موسسات مقی خارجیاشخاص حقوق : 2    تبصره  

 از ینـدگ یله نمایا به وسیما یه مستقک ییت هایا از فعالیران یه در ای سرمايه از بهره بردارک یاتیل درآمد مشمول مال کقانون از مأخذ    

 , یانتقـال دانـش فنـ   , ر حقوق خود یازات و سای امتيا از واگذاری دهند یران انجام میارگزار و امثال آن در اک, نده ینما, ل شعبه   یقب

ات ین ماده مشمول مالیور در اکنند به نرخ مذک یل میران تحصی از ایینمای سيلم های فيا واگذاری ی فني هاکمک, مات یدادن تعل

نند ک یل میحصه به هر عنوان به حساب خود تک ییران نسبت به درآمدهایور در اکندگان اشخاص و موسسات مذ    ینما. خواهند بود   

  . باشند یات مین قانون مشمول مالیطبق مقررات مربوط به ا

  

ه قبال پرداخت شده اسـت  ک ییات هایمال , یا خارجی یرانی اعم از ایات بردرآمد اشخاص حقوقیدر موقع احتساب مال    : 3    تبصره  

  .ن بابت قابل استرداد است ی از ایسر خواهد شد و اضافه پرداختکات متعلق یت مقررات مربوط از مالیبا رعا

  

ر مـشمول  یه پـذ ی سـرما يت هـا ک از شـر یافتیه درکا سهام الشری نسبت به سود سهام     یا حقوق ی یقیاشخاص اعم از حق    : 4    تبصره  

  . نخواهند بود يگریات دیمال



  

مد از مأخذ درآمد مـشمول  ات بردرآیر از مالی غيگرین دی تحت عناوین مصوب وجوهیه به موجب قوانک يدر موارد  : 5    تبصره  

  .سر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد کات اشخاص پس از یمال, ات اشخاص قابل وصول باشد یمال

  

 ي بـرا يگرین قانون نحوة دیه طبق مقررات اک یی درآمدها يبه استثنا  ( یات در مورد اشخاص حقوق    یدرآمد مشمول مال   : 106ماده  

ن قـانون و در  یـ ا) 95(مـاده  ) الف(و بند ) 94( بر طبق مقررات ماده ی به دفاتر قانونیدگیق رسیاز طر) ست ص آن مقرر شده ا   یتشخ

  . گردد یص می الرأس تشخین قانون به طور علیا) 97(ور درماده کموارد مذ

  

  :  گردد ی مصیرتشخیران به شرح زیم خارج از ای و موسسات مقی خارجیات اشخاص حقوقیدرآمد مشمول مال : 107ماده 

ه و نـصب مـوارد   ی شامل تهیساتی و تأسیسات فنیتأس , یار ساختمانکات هر نوع یران نسبت به عمل  ی در ا  يارکمانی در مورد پ   -الف  

دادن  , ینظارت و محاسبات فنـ  , یشکنقشه  , ينقشه بردار, سات یه طرح ساختمانها و تأسیات تهیز حمل و نقل و عملیو ن , ور  کمذ

  .  ساالنه یافتیل درک% ) 12( ر خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد ی و سایانتقال دانش فن , ی فني هاکمکمات و یتعل

ا هر عنوان یش یا حق نمایه به عنوان بها ک , یینمای سيلم های فيران و واگذاریر حقوق خود از ایازات و سای امتي بابت واگذار  -ب  

د یـ  عایاتیـ  سال مالکیه ظرف ک یمجموع وجوه% ) 40( تا چهل درصد % ) 20( ست درصد   یبه مأخذ ب  ,  شود   ید آنها م  یگر عا ید

شنهاد وزارت امـور  یـ ن بنـد بنـا بـه پ   یـ ور در اک از مـوارد مـذ  کیات هر ین درآمد مشمول مال ییب تع یضر.  باشد   یم,  گردد   یآنها م 

  .  شود ین مییران تعیأت وزیب هی و تصویی و داراياقتصاد

لـف انـد در هـر پرداخـت     کن مـاده م یـ ا) الـف  (ور در بنـد  کنندگان وجوه مذکن پرداخت ی وجوه مزبور و همچننندگانکپرداخت  

 یاتیـ سر و ظـرف مـدت ده روز بـه اداره امـور مال    کرده اند کخ پرداخت یه از اول سال تا آن تارک یات متعلق را با توجه به مبالغ     یمال

ات و متعلقات آن خواهند ینندگان متضامنا مشمول پرداخت اصل مالکافت یرن صورت دیر ایدر غ. نند کمحل اقامت خود پرداخت 

ل یـ  از قبینـدگ یلۀ نمای و مؤسسات مزبور بـه وسـ  یه اشخاص حقوقک ییت هایر فعالیه و سای از سرماي در مورد بهره بردار -ج  . بود  

  .ن قانون یا) 106(ه  دهند طبق مقررات مادیران انجام میارگزار و امثال آنها در اک, نده ینما, شعبه 

  

 ین مـاده بـه اشـخاص حقـوق    یـ ا) ب(و ) الـف  (ي موضـوع بنـدها  يارکمانیات پی از عمل  یا قسمت یه تمام   ک يدر موارد  : 1    تبصره  

بـه عنـوان   % ) 5/2( م درصـد  ی دو و نیرانیاران اکمانید از هر پرداخت به پیننده وجه باکپرداخت ,  گردد ی واگذار میرانیار ا کمانیپ



ز یـ شور وارکـ  یاتین شده از طرف سازمان امور مالییخ پرداخت به حساب تعی روز از تاریسر و ظرف س ک الحساب آنها    یات عل یمال

  .ند ک

  

ت کموسـسات و شـر  , وزارتخانه ها , ارفرما که ک ین ماده در صورتیا) الف( موضوع بند  يارکمانیات پ یدر مورد عمل   : 2    تبصره  

زات یـ د لوازم و تجهی به مصرف خریا خارجی ید داخلیق خریه از طر  کآن قسمت از مبلغ قرارداد      , ند  ها باش یا شهردار ی ی دولت يها

ر اقـالم قـرارداد   یزات به طور جـدا از سـا  ی آن مبالغ لوازم و تجهيا اصالحات و الحاقات بعدیه در قرارداد ک رسد مشروط بر آن      یم

  .ات معاف خواهد بود یدرج شده باشد از پرداخت مال

  

 و یابیه بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازارکران ی در ای خارجي هاکتها و بانک شري هایندگیشعب و نما   : 3  تبصره    

 یت مـادر وجـوه  ک جبـران مخـارج خـود از شـر    يت مـادر اشـتغال دارنـد و بـرا    ک شريران برای در اي اطالعات اقتصاد  يجمع آور 

  .ات بردرآمد نخواهند بود یلنند نسبت به آن مشمول ماک یافت میدر

  

اران دسـت  کـ مانین مـاده را بـه پ  یا) الف (  موضوع بند يارکمانی از پیا قسمتی تمام  یاران خارج کمانیه پ ک يدر موارد  : 4    تبصره  

 ارکـ مانیه توسـط پ کـ ور در قـرارداد دسـت اول   کزات مـذ یـ نند معادل آن مبلغ از لوازم و تجه ک واگذار   یرانی ا یدوم اشخاص حقوق  

  .ات بر درآمد معاف خواهد بود یار دست اول از پرداخت مالکمانی پیافتی گردد از دری ميداریدست دوم خر

  

 سـال  ي آنها از ابتدايارکمانیه قرارداد پکن قانون   یا) 107(ماده  ) الف( موضوع بند    يت ها یات فعال یدرآمد مشمول مال   : 5    تبصره  

 يت هاین تبصره نسبت به ادامه فعالیم اکح.  گردد یص مین قانون تشخیا) 106( ماده  گردد طبق مقررات ی و به بعد منعقد م     1382

  . نخواهد بود يجار,  بوده است 1382خ انعقاد آنها قبل از سال یه تارک يارکمانی پيموضوع قراردادها

  

ه ی در صورت انتقال بـه حـساب سـرما   ه پرداخت نشدهین اصالحیخ الزم االجرا شدن ایات آن تا تاریه مال ک ییاندوخته ها  : 108ماده  

ه معادل اندوخته اضافه شـده بـه   یاهش سرماکا یان یا انتقال به حساب سود و زیم ین در صورت تقس کیل, ات نخواهد بود    یمشمول مال 

 سـود  يم شامل اندوخته هاکن حیا.  شود یه اضافه میاهش سرماکا  یا انتقال   یم  یات سال تقس  یبه درآمد مشمول مال   , ه  یحساب سرما 

 و 3/12/1366م مـصوب  ی مستقياتهایقانون مال) 138(ت و اندوخته موضوع ماده    ی معاف موسسه در دوران معاف     يت ها ی از فعال  یناش

ه کـ  ییاندوختـه هـا  . خ نخواهـد بـود   یط مربوط تا آن تـار یه پس از احراز شراین اصالحیب ایخ تصوی آن تا تاري بعد يه ها یاصالح



ا یـ ه یا سـرما یـ ان یـ ا انتقال به حساب سـود و ز یم یده در صورت تقسیه وصول گردین اصالح یالجرا شدن ا  خ الزم ا  یات آن تا تار   یمال

  . نخواهد بود يگریات دیانحالل مشمول مال

  

  : عبارت است از یرانیمه ایات در مورد موسسات بیدرآمد مشمول مال : 109ماده 

   قبل ی در آخر سال مالیر فنی ذخا-1

  فها یها و تخفیسر برگشتکم پس از یمه مستقیر معامالت ب دیافتیمه دری حق ب-2

  ها یسر برگشتک پس از ی وصولییاک اتيمه هایمه بی حق ب-3

   ي واگذارییاک اتيمه هایت در سود معامالت بکارمزد و مشارک -4

  ننده کمه گر واگذاری نزد بییاکمه گر اتیمه بی بي بهره سپرده ها-5

   ی زندگيمه های بي هايه و مستمرید و سرمای و بازخریر زندگی غيمه های بیخسارت پرداخت بابت ییاکمه گران اتی سهم ب-6

  ر درآمدها ی سا-7

  : سر کپس از 

  مه ی بينه تمبر قراردادهای هز-1

   ی زندگيمه های بیک پزشينه های هز-2

  م یمه مستقی از بابت معامالت بی پرداختيارمزدهاک -3

   ي واگذارییاک اتيمه های حق ب-4

 در مقابـل  ینـ ی زميه موتـور یـ ل نقلی دارنـدگان وسـا  یت مـدن ی مسئوليمه اجباری از حق بی بدنين خسارت های سهم صندوق تأم -5

  شخص ثالث 

   یرزندگی غيمه های از بابت بی و خسارت پرداختیمه زندگی بي هايه و مستمرید و سرمای از بابت بازخری مبالغ پرداخت-6

  ر منافع مه گزاران دیت بک سهم مشار-7

  ی قبولییاک اتيمه هایمه گران در سود معامالت بیت بکارمزدها و سهم مشارک -8

   ي واگذارییاک اتيمه های بي بهره متعلق به سپرده ها-9

   ی در آخر سال مالیر فنیذخا-10

  ات قابل قبولکنه ها و استهالیر هزیسا-11

  



 ) يمـه گـر  یران و بیـ  ايزکـ مـه مر یس بی قانون تأس61 موضوع ماده ی فنيااندوخته ه( مه ی موسسات بیر فن یانواع ذخا  : 1    تبصره  

ه و یران تهی ايزکمه مریه از طرف بک خواهد بود ين نامه اییزان و طرز محاسبه آنها به موجب آیمه و م ی ب ي از رشته ها   کی هر   يبرا

  .د ی خواهد رسیی و داراير امور اقتصادیب وزیمه به تصوی بی عاليپس از موافقت شورا

  

 یزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمـوم یمه و می بي از رشته هاکی هر يران برای ايزکمه مری ب یر فن یانواع ذخا  : 2    تبصره  

  .ن خواهد شد ییران تعی ايزکمه مریب

  

ن در منـافع و نحـوة   مـه گـزارا  یت بکمه و سهم مـشار یف حق ب یارمزدها و تخف  کمه و   یحق ب , م  یمه مستق یدر معامالت ب   : 3    تبصره  

د در یـ ارمزد باکـ  يه اقـالم مزبـور بـه اسـتثنا    یـ لک. مه خواهد بود ی بی عالين شده از طرف شورا   ییت مقررات تع  یاحتساب آنها با رعا   

  .ر شده باشد کمه ذیقرارداد ب

  

 موسـسات  يا توافقهایاردادها و ط قری بر اساس شرايا واگذاری ی اعم از قبولییاک اتيمه هایاقالم مربوط به معامالت ب    : 4    تبصره  

  .ربط خواهد بود یمه ذیب

  

 به نرخ یاتیند مشمول مالی نمایل درآمد می تحصیرانیمه ای از موسسات بییاکمه اتیه با قبول ب ک یمه خارج یموسسات ب  : 5    تبصره  

شور متبوع ک در یرانیمه ایوسسات به مک یدر صورت.  باشند یران می و سود حاصل از سپرده مربوط در ایافتیمه دریدو درصد حق ب 

ز از پرداخـت  یموسسه مزبور ن,  معاف باشند ییاکات بر معامالت اتیمه بوده و از پرداخت مالیت بی فعالي دارا ییاکمه گر ات  یموسسه ب 

 ی خـارج ییاکـ مه گـر ات یمه به نام بیص حق بیلف اند در موقع تخصک م یرانیمه ا یموسسات ب . ران معاف خواهد شد     یات دولت ا  یمال

سر شـده در هـر مـاه را    کـ ند و وجوه یسر نماک ییاکمه گر اتیات بیدو درصد آن را به عنوان مال  , ن تبصره   یات موضوع ا  یمشمول مال 

 مربـوط ارسـال و   یاتیـ مه متعلق به اداره امور مالی و حق بییاکمه گر ات  ی مشخصات ب  ي حاو یمه صورت ی روز به ضم   ی ظرف س  یمنته

  .ند ی پرداخت نمایاتیالوجه مزبور را به حساب م

  

ثر ک خـود را حـدا  ك به دفاتر و اسناد و مداریکان متیلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زک میاشخاص حقوق  : 110ماده  

 یا تعداد سـهام و نـشان  یه کزان سهم الشریا و سهامداران و حسب مورد مکت شری همراه با فهرست هو  یاتیتا چهارماه پس از سال مال     

ات متعلـق را پرداخـت   یـ م و مالی در آن واقع است تسلی شخص حقوقیت اصلیه محل فعالک یاتی از آنها را به اداره امور مال      کیر  ه



م اظهارنامـه و  یمحـل تـسل  .  خواهـد بـود   یافکـ رات در سـنوات بعـد   ییم فهرست تغیتسل, ن فهرست مزبور یم اولیپس از تسل . ند  ینما

 باشند تهران ی نمیندگیا نمای اقامتگاه يران دارایه در اکران یم خارج از ا   ی و موسسات مق   ی خارج یات اشخاص حقوق  یپرداخت مال 

  .  خواهد بود يز جاریت نی در دوران معافیارخانه داران و اشخاص حقوقکن ماده در مورد یم اکح. است 

لف کص آن مقرر شده است می تشخيرا بيگرین قانون نحوه دیه طبق مقررات اک یی نسبت به درآمدهایاشخاص حقوق:     تبصره 

  .ستند ی شده است نینیش بی مربوط پيه در فصل هاک جداگانه یاتیم اظهارنامه مالیبه تسل

   

  

 شوند از یب میکا تریدر هم ادغام , ت ک شرکی یت حقوقیا با حفظ شخصید یت جدکس شریه با تأسک ییت هاکشر : 111 ماده 

  : باشند  یر می مشمول مقررات زیاتیلحاظ مال

ب یکا تری ادغام يت هاک ثبت شده شريه هایت موجود تا سقف مجموع سرماکه شریش سرما یا افزا ید  یت جد کس شر یتأس: الف  

  . ن قانون معاف است یا) 48(شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده 

 مـشمول  ي موجود حسب مورد بـه ارزش دفتـر  تکا شرید یت جدکب شده به شریکا تری ادغام يت هاک شر ي ها ییانتقال دارا : ب  

  . ن قانون نخواهد بود یات مقرر در ایمال

ات دورة انحـالل موضـوع بخـش    یـ ت موجـود مـشمول مال  کا شـر ید یت جدکب شده در شریکا تری ادغام يت ها کات شر یعمل: ج  

  . ن قانون نخواهد بود یات بر درآمد ایمال

  . ابد یب ادامه یکا ترید بر اساس روال قبل از ادغام یت موجود باکا شرید ی جدتک منتقل شده به شري هایی داراكاستهال: د 

رد طبـق  یـ ب شـده تعلـق گ  یـ کا تریـ  ادغام يت هاک از سهامداران در شرکی به هر   يدرآمد, ب  یکا تر یجه ادغام   یهر گاه در نت   : هـ  

  . ات خواهد بود یمقررات مربوط مشمول مال

  .  باشد یا موجود حسب مورد مید یت جدکب شده به عهدة شریکا تری ادغام يت هاک شریاتیف مالیالکه تعهدات و تیلک: و 

 امـور  ي وزارتخانـه هـا  كشنهاد مـشتر یـ ه بـه پ ین اصـالح یـ ب ایخ تصویثر ظرف شش ماه از تار کن ماده حدا  ی ا یین نامه اجرا  ییآ: ز  

  .د یران خواهد رسیأت وزیب هیع و معادن به تصوی و صنایی و داراياقتصاد

  

  . خواهد بود ي جاری و خارجیرانی اعم از ای اشخاص حقوقيارکمانیات پیو تبصره آن در مورد عمل) 99(م ماده کح : 112ماده 

  



ران بـه طـور مقطـوع    یـ اال و امثـال آنهـا از ا  کـ ه مسافر و حمـل  یراک بابت ی خارجییمای و هواپیرانیشتکات مؤسسات یمال : 113ماده  

ا در یـ ا در مقصد یران یه وجوه مزبور در اکن ید آنها خواهد شد اعم از این بابت عایه از اک یجوهه ویلکعبارت است از پنج درصد  

 ماه قبـل را بـه   یافتیستم هر ماه صورت وجوه دریران موظف اند تا بیور در اکا شعب مؤسسات مذی یندگینما. افت شود ین راه در  یب

ات یـ ن گونـه درآمـدها مـشمول مال   یـ ور از بابـت ا کمؤسـسات مـذ  . ند یاخت نماات متعلق را پرد یم و مال  ی محل تسل  یاتیاداره امور مال  

ا یـ ننـد  کم نی مقرر را به موقع تـسل يور صورت هاک مذي هایندگیا نمایهرگاه شعب . ات بردرآمد نخواهد بود ی به عنوان مال يگرید

ص ی الـرأس تـشخ  ی و حجم محمـوالت علـ  ات متعلق براساس تعداد مسافرین صورت مالی آنها مطابق واقع نباشد در ا یصورت ارسال 

  .خواهد شد 

  

ـ  ی ديشورهاکـ  در یرانـ ی اییمـا ی و هواپیرانیشتکـ ات متعلق بردرآمد مؤسسات یه مالک يدر موارد:     تبصره   ه یـ راک% 5ش از یگـر ب

 و یرانیشتکـ  يت هـا کات شـر یـ  موظـف اسـت مال  یـی  و دارايوزارت امـور اقتـصاد   , یرانـ یربط ا یـ  باشد با اعالم سازمان ذ     یافتیدر

  .ش دهد ی آنها افزایاتی فوق را معادل نرخ ماليشورهاک تابع ییمایهواپ

  

ت یان صـالح کـ ر اری با سایل مجمع عمومیکخ تشیا موظف اند قبل از تار    ک مشتر یران شخص حقوق  یا مد یر  ین مد یآخر : 114ماده  

 شـخص  ی و بـده یـی  صـورت دارا ي حاويا دعوت شده است اظهارنامه یم نسبت به انحالل شخص حقوقی اتخاذ تصميه برا کدار  

م و بـه اداره امـور   ی گـردد تنظـ  یه میشور تهک یاتین منظور از طرف سازمان امور مال یه بد ک ي نمونه ا  يخ دعوت رو  ی در تار  یحقوق

مه  مجاز و حسب مورد مهـر موسـسه بـر طبـق اساسـنا     يا امضاهای امضاء يه حداقل حا و   ک يند اظهارنامه ا  یم نما ی مربوط تسل  یاتیمال

  . معتبر خواهد بود یاتی اداره امور مالي باشد برایشخص حقوق

  

 اسـت  ی شـخص حقـوق  یـی  شـوند ارزش دارا یه منحل مک یات اشخاص حقوق  ین دورة عمل  یات آخر یمأخذ محاسبه مال   : 115ماده  

  . است دهیات آن قبال پرداخت گردیه مالک ییه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایها و سرمای بدهيمنها

  

 روز يه بر اساس بهـا ی فروش و نسبت به بقي نسبت به آن چه قبال فروش رفته بر اساس بهای شخص حقوقییارزش دارا :1    تبصره  

  . شود ین مییانحالل تع

  



 نیـ  موضوع فصل اول باب سوم اي هاییا دارای ییدارا,  شود یه منحل م  ک ی شخص حقوق  ي ها یین دارا یچنانچه در ب   :2    تبصره  

 هـا حـسب مـورد در هنگـام نقـل و      ییا دارای یین دارایتها وجود داشته باشد و اکا حق تقدم سهام شریه کا سهم الشر یقانون و سهام    

ن دوره یات آخـر یـ ن مأخـذ محاسـبه مال  یـی در تع, ن قانون باشند یا) 143( ماده يو تبصره ها) 59( مشمول مقررات ماده     یانتقال قطع 

 منحـل شـده   ی شـخص حقـوق  ي هـا یـی ور جزو اقـالم دارا ک مذي هاییا دارای یی داراي ارزش دفتر منحلهیات اشخاص حقوق یعمل

 ي هـا یـی ا دارایـ  یـی ات متعلق به دارایمال.  گردد یسر مک ها یه و بده ی از جمع سرما   ي گردد و معادل همان ارزش دفتر      یمنظور نم 

  .رد ی گین و مورد مطالبه قرار میین قانون تعیا) 143( ماده يو تبصره ها) 59(مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده 

  

ات مقطـوع  یـ خ انحـالل مـشمول مال  یه بر اساس مقررات فوق در تـار ک منحل شده یآن قسمت از اموال اشخاص حقوق     : 3    تبصره  

  .ات نخواهند بود یمالخ انحالل مشمول ین نقل و انتقال بعد از تارین قانون باشند دراولیا) 143( ماده يو تبصره ها) 59(موضوع ماده 

  

) تها ک در اداره ثبـت شـر  یخ ثبت انحالل شـخص حقـوق  یتار( خ انحالل یلف اند ظرف شش ماه از تار     که م یران تصف یمد :116ماده  

 یاتیـ م و بـه اداره امـور مال  ین قـانون تنظـ  یـ ا) 115( را بر اساس ماده یات شخص حقوقین دوره عملی مربوط به آخریاتیاظهارنامه مال 

  .ند یات متعلق را پرداخت نمایم و مالیسلمربوط ت

  

ن قـانون بـه نـرخ    یـ ا) 115(مـاده  ) 2(ت تبـصره  ی شوند با رعایه منحل مک یات اشخاص حقوقین دوره عملیات آخریمال:     تبصره  

  . گردد ین قانون محاسبه میا) 105(ور در ماده کمذ

  

 یات اشـخاص حقـوق  یـ ن دوره عملیانون به اظهارنامـه مربـوط بـه آخـر    ن قیلف است برابر مقررات اک میاتیاداره امور مال :117ماده  

م یخ تـسل ی سـال از تـار  کیـ ثر ظـرف  که به مندرجات آن اعتراض داشته باشـد حـدا   ک ی نموده و در صورت    یدگیخارج از نوبت رس   

ران یله مـد ی به وسیمینامه تسلات متعلق به اظهارید و گرنه مالین و ابالغ نماییص تعیات متعلق را به موجب برگ تشخ      یمال, اظهارنامه  

ر نشده است نسبت ک در اظهارنامه ذی شخص حقوقیی از دارایه بعدا معلوم گردد اقالمک یدر صورت.  گردد   ی م ی تلق یه قطع یتصف

  .ات مطالبه خواهد شد یمال, ن قانون یا) 118(د نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده یه در اظهارنامه قکبه آن قسمت 

  

ات یزان مالین معادل میا بدون سپردن تأمی یاتیل مفاصا حساب مالی منحل شده قبل از تحصی اشخاص حقوقییم دارایتقس:  118ماده 

  .ست یمجاز ن



  

م اظهارنامه خـالف  یا تسلین قانون یا) 114(م اظهارنامه موضوع ماده   ی در صورت عدم تسل    یران شخص حقوق  ین مد یآخر:     تبصره

 شـخص  يا ضـامن هـا  یـ ن مـاده و ضـامن   ین قانون و ایا) 116(ت مقررات موضوع ماده یصورت عدم رعا  ه در   یران تصف یواقع و مد  

ـ ی شخص حقوقییه داراک یسانکه یلکمتضامنا و ) موضوع قانون تجارت    (  ضامن   ياک و شر  یحقوق ده بـه  یـ م گردین آنـان تقـس  ی ب

 خواهـد  یم متعلق به شخص حقوقیات و جرایلب آنان شده است مشمول پرداخت مای نصی شخص حقوق ییه از دارا  ک ینسبت سهم 

شور مطالبـه شـده   کـ  ی انحالل در روزنامه رسمیخ درج آگهین قانون از تاریا) 157(ه ظرف مهلت مقرر در مادة    کبود به شرط آن     

  .باشد 

   

  

  

  

  

  

  مالیات درامد اتفاقی : فصل ششم 

  

ا به عنوان ی و یق معامالت محاباتیا از طریورت بالعوض و  به صیا حقوقی یقیه شخص حقک يرنقدیا غی و يدرآمد نقد: 119ماده  

  ن قانون خواهد بودیا) 131( به نرخ مقرر در ماده یات اتفاقید مشمول مالی نمایل میل تحصین قبیگر از ایا هر عنوان دیزه یجا

  

بـه  ,  باشـد  يرنقدیه غک ین فصل عبارت است از صددرصد درآمد حاصله و در صورتیات موضوع ا  ی درآمد مشمول مال   -120ماده  

 ين قـانون بـرا  یـ ا) 64( مفاد ماده يه در اجراک یک شود مگر در مورد امالیم مین قانون تقوی روز تحقق درآمد طبق مقررات ا   يبها

  .ات قرار خواهد گرفت ی مأخذ محاسبه مالین صورت ارزش معامالتیه در اکن شده است یی تعیآنها ارزش معامالت

  

ات یـ  باشد درآمـد مـشمول مال  ین قانون میا) 63(ه مشمول ماده ک ي موارديصلح معوض و هبۀ معوض به استثنا درمورد  :     تبصره  

 شـود نـسبت بـه طـرف     ین مـ یین ماده تعیه براساس مقررات اکن ین فصل عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوض        یموضوع ا 



  .ه از آن منتفع شده است ک يمعامله ا

  

  

ه ظرف شـش مـاه از   ک ی در صورتی گردد ولی می تلقی قطعیاتیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مال    ی شرط خ  صلح با  : 121ماده  

ن فصل وصول شده است قابـل اسـترداد   یات موضوع ایه به عنوان مالک یوجوه, ا رجوع شود یا اقاله   یخ وقوع عقد معامله فسخ      یتار

رده باشد نسبت به آن که از منافع آن استفاده یا رجوع منتقل الیا اقاله یو فسخ ن وقوع عقد ین صورت اگر در فاصلۀ بیدر ا.  باشد یم

  .ن فصل خواهد بود یات ایمنفعت مشمول مال

  

 ي شود بهایا شخص ثالث اختصاص داده مین به مصالح ی مدت معيا برایه منافع آن مادام العمر ک یدر مورد مصالح مال  : 122ماده  

  .خ مزبور خواهد بود یات مصالح در تاریمأخذ مال, خ تعلق یو منفعت در تارن یمال به مأخذ جمع ارزش ع

  

ات انتقـال دهنـده قـرار    یـ ور در سند مأخـذ مال کمت مذیرد ق ی صورت گ  یخ تعلق منفعت انتقال   یه قبل از تار   ک یدر صورت :     تبصره  

ه منـافع مـال   کـ ن یرنده عین انتقال گیات آخرین مأخذ مالکیل, ات خواهد بود  ین فصل مشمول مال   یه طبق مقررات ا   کخواهد گرفت   

  .ه طبق سند پرداخته است ک یم فوق و مبلغک هر مال به شرح حيعبارت خواهد بود از مابه التفاوت بها,رد یز به او تعلق بگین

  

ات منـافع هـر   یللف است ماکرنده می واگذار شود انتقال گیسکا موقت بالعوض به ی بطور دائم یه منافع مالک یدر صورت :123ماده  

  .د یسال را در سال بعد پرداخت نما

  

 شـدن آن در مـورد وراث بـه    یت قانونا نافذ است بعد از قطعیه وصک ين در حدودیت به نفع اشخاص معیمال مورد وص  : 124ماده  

ن فصل خواهد بود یات ایل آن مشمول مالکر وراث نسبت به ی باشد و در مورد غ  یات برارث م  یسهم االرث آنها اضافه و مشمول مال      

.  

  

  .ن بخش نخواهد بود یات ای باشد مشمول مالیات میات برارث مشمول مالیه طبق مقررات فصل مالک یانتقاالت : 125ماده 

  



ن یا) 123( خود را در مورد منافع موضوع ماده یاتیلف اند در هر سال اظهارنامه مالکن فصل میصاحبان درآمد موضوع ا    : 126ماده  

 یاتیـ ا تعلـق منـافع بـه اداره امـور مال    یل درآمد یخ تحصی روز از تاریر موارد ظرف سیبهشت ماه سال بعد و در سا  یر ارد قانون تا آخ  

ف یـ لکات وصـول شـده باشـد ت   یـ  انجـام و مال یه معامله در دفاتر اسناد رسمک یدر صورت. ات متعلق را بپردازند  یم و مال  یمربوط تسل 

  . شود یم اظهارنامه ساقط میتسل

  

  :  نخواهد بود یات اتفاقیر مشمول مالیموارد ز : 127ه ماد

 يت هـا ک و شـر یا مؤسسات دولتـ یا وزارتخانه ها یا عام المنفعه یه یری خي بالعوض سازمان هايرنقدی و غي نقدي هاکمک: الف  

  . حقوق است ات فصل یه مشمول مالک ير از مواردی غیقی به اشخاص حقی انقالب اسالميا نهادهایها یا شهرداری یدولت

  . گر یر مترقبه دیا حوادث غی و يآتش سوز, ل یس, زلزله , دگان جنگ ی به خسارت دیی اهدای مالي هاکمکا یوجوه : ب 

  .د ی نمای پرداخت ميشاورزکد محصوالت ید و خریق صادرات و تولی تشويه دولت براک يزیجوا: ج 

  

 و یـی  و دارايه از طـرف وزارت امـور اقتـصاد    کـ  خواهـد بـود      ين نامـه ا   ییطبق آ ) ب(و  ) الف (ي بندها ییضوابط اجرا :     تبصره  

  .ه خواهد شد یشور تهکوزارت 

  

ص خواهـد شـد و   ی بـه دفـاتر تـشخ   یدگیق رسی از طری اتفاقي از درآمدها ی ناش یات اشخاص حقوق  یدرآمد مشمول مال   : 128ماده  

  . ات آنها منظور خواهد شد یش پرداخت مالیوان پگردد به عنین فصل در منبع پرداخت میه طبق مقررات اک ییاتهایمال

  

   

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  مالیات بر جمع درامد ناشی از منابع مختلف : فصل هفتم 

  

  حذف شد: 129 ماده 

  

م مـصوب  ی مـستق ياتهـا یقـانون مال ) 129(مـاده  , ) 59(مـاده  ) 3(و تبـصرة  ) 16(تـا  ) 3( گذشته موضـوع مـواد   ي ها یبده : 130ماده  

  . آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود ي بعديه هایاصالح و 3/12/1366

  

ا تعلق آنها حسب مورد قبل یل درآمد مربوط یه سال تحصک ییات های مالی تواند بدهی میی و دارايوزارت امور اقتصاد:     تبصره 

مـورد  “ ا جزئـا یـ “ الکـ نـد   بدایه مقتـض کـ  ی در نقـاط ي هـر مـود  يال برایر) 1000000(ون  یلی م کی باشد را تا سقف      1368از سال   

  . قرار دهد یبخشودگ

  

 باشـد بـه   ی مي نرخ جداگانه اين قانون دارایه طبق مقررات ا   ک ي موارد ي به استثنا  یقیات بردرآمد اشخاص حق   ینرخ مال  : 131ماده

  :ر است یشرح ز

ون یـ لیصد مکـ یزان یـ  تـا م -% ) 15(ات سـاالنه بـه نـرخ پـانزده درصـد      یـ ال درآمد مشمول مالیر) 30000000(ون یلی میزان سی تا م -

 تـا  -% ) 20(ست درصـد یـ ال بـه نـرخ ب  یر) 30000000(ون یلی میات ساالنه نسبت به مازاد س    یال درآمد مشمول مال   یر) 100000000(

ال به یر) 100000000( ون یلیصد مکیات ساالنه نسبت به مازاد یال درآمدمشمول مالیر) 250000000(ون یلیست و پنجاه م یزان دو یم

ست و یات ساالنه نسبت به مازاد دویال درآمد مشمول مالیر) 1000000000( ارد یلی مکیزان ی تا م-% ) 25(ست و پنج درصد یخ بنر

ال درآمدمـشمول  یـ ر) 1000000000(ارد یـ لی مکیـ  نسبت بـه مـازاد      -% ) 30( درصد   یال به نرخ س   یر) 250000000(ون  یلیپنجاه م 

  % )35 ( و پنج درصدیات ساالنه به نرخ سیمال



  

   

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  در مقررات مختلفه  : باب چهارم

  

  

  

  معافیت ها: فصل اول 

  



 ی تعاوني در بخش هایا معدنی يدی تولي در واحدهای و معدنيدی توليت های از فعالی ناشيات ابرازیدرآمد مشمول مال: 132 ماده 

ا قـرارداد اسـتخراج و   یـ  صادر ي آنها پروانه بهره برداريربط برای ذي به بعد از طرف وزارتخانه ها1381ه از اول سال     ک یو خصوص 

و بـه مـدت چهـار سـال و در منـاطق      % ) 80(زان هشتاد درصد یا استخراج به م ی يخ شروع بهره بردار   یاز تار ,  شود   یفروش منعقد م  

  .ن قانون معاف هستند یا) 105(ات موضوع ماده یو به مدت ده سال از مال% ) 100(زان صددرصدیافته به میمتر توسعه ک

  

 ی اسـالم ي جمهـور ی و فرهنگیاجتماع , يه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی بقيافته برایمتر توسعه   کفهرست مناطق    : 1    تبصره  

 و یـی  و داراي امـور اقتـصاد  يشور و وزارتخانه هاک يزیت و برنامه ریرین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مد       یران و همچن  یا

  . رسد یران میأت وزیب هیه و به تصویع و معادن تهیاصن

  

 يلـومتر یکست یـ صد و بکـ ی مـستقر در شـعاع   ی و معـدن يدی تولين ماده شامل درآمد واحد های موضوع ايت هایمعاف: 2    تبصره  

ت یـ ار نفـر جمع صد هـز یـ ش از سی بـ ي دارايز استانها و شـهرها ک مرايلومتریک یز اصفهان و س   ک مر يلومتریکز تهران و پنجاه     کمر

ور ک مـذ يز اسـتانها و شـهرها  کـ  مرايلومتریک یافته درشعاع سی استقرار ی صنعتي هاك شهري به استثنا ين سرشمار یبراساس آخر 

  .نخواهد بود 

  

 هـر سـال از   ی از وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالم   ي پروانـه بهـره بـردار   ي داراي و جهـانگرد   يرانگردیسات ا یه تاس یلک: 3    تبصره  

  .ات متعبق معاف هستندی درصد مال50پرداخت 

  

ن محدوده موضـوع  یین تعین ماده و همچنی معاف موضوع اي واحدهايخ شروع بهره بردارین تارییضوابط مربوط به تع   : 4    تبصره  

  . گردد ین و اعالم مییع ومعادن تعی و صنای و دارائي امور اقتصادين ماده توسط وزارتخانه هایا) 2(تبصره 

  

ان و یدانـشجو  , يارمنـد ک , يارگرکـ , ادان یص , يشاورزک , يریعشا , ی روستائی تعاونيت ها کصددرصد درآمد شر  : 133ماده  

  .ات معاف است ی آنها از ماليه هایدانش آموزان و اتحاد

  

ه کران را یا ی تعاون روستائيزک سازمان مريات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابزاریلف است معادل مالکدولت م:     تبصره  

ز آن بـه  یـ پس از وصول و وار,  اختصاص داده شود ی روستائی تعاونيت هاک در شريه گذاری سرماي برایب مجمع عموم یبا تصو 



 شـود در  ی مـ ینـ یش بیشور پکل کن منظور در قانون بودجه یه به همک یف خاصیاز محل اعتبار رد   , شور  ک یحساب درآمد عموم  

  .د یور مسترد نماکوجه سازمان مذ

  

دانـشگاهها و   , ي و حرفـه ا یفن, متوسطه  , ییراهنما , ی اعم از ابتدائیر انتفاعیت مدارس غیم و ترب یدرآمد حاصل از تعل   : 134ماده  

ه حـسب  کـ ور ک اشخاص مـذ ي بابت نگهداریتک و حرین ذهنی معلولي و درآمد موسسات نگهداریر انتفاعی غیز آموزش عال  کمرا

 یت بدنی مجوز از سازمان تربي داراین درآمد باشگاهها و موسسات ورزشیربط هستند همچن  ی مراجع ذ  ت از ی پروانه فعال  يمورد دارا 

 يشنهاد وزارت امور اقتـصاد ین ماده به پی این نامه اجرائیآئ. ات معاف است ی از پرداخت مالی منحصرا ورزشيت هایحاصل از فعال 

  .دیران خواهد رسیئت وزیب هی به تصویو دارائ

  

  .حذف شد :  135ماده 

  

 شـود  ینفـع مـ  ید ذیـ مـه عا ی منعقـده ب يه بـه موجـب قراردادهـا   کـ مـه  یمه عمر از طرف موسسات بی بابت ب  یوجوه پرداخت : 136ماده  

  .ات معاف است یازپرداخت مال

  

فل در کت تا همسر و اوالد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحی بابت معالجه خود و  ي هر مود  ی پرداخت ی درمان ينه ها یهز: 137ماده  

د و یـ  نمایافـت وجـه را گـواه   یران باشـد در یـ م ای مقکا پزشی یننده موسسه درمانکافت  یه اگر در  کن  ی به شرط ا   یاتی سال مال  کی

ران صـورت گرفتـه   یـ انات الزم معالجـه درخـارج از ا  ک به علت فقدان امیکدرمان و آموزش پزش, د وزارت بهداشت یچنانچه به تائ  

, ا وزارت بهداشـت  یـ شور محـل معالجـه   کـ ران در ی ای اسالم ي دولت جمهور  ی مقامات رسم  یه گواه نه مزبور ب  یاست پرداخت هز  

مـه  یمه عمر و بی بابت بیرانیمه ای به موسسات بیقی هر شخص حقیمه پرداختین حق بیهمچن, ده باشد   ی رس یکدرمان و آموزش پزش   

 ينه هایماران خاص و صعب العالج عالوه برهزیلوالن و بدر مورد مع  . سر خواهدشد   ک يات مود ی از درآمد مشمول مال    ی درمان يها

فل او را عهده دار است که تک یمار شخصیا بیات معلول یسر از درآمد مشمول مالکز قابل   ی آنان ن  ینه مراقبت و توانبخش   یور هز کمذ

  . باشد یم

  

 يل واحـدها یـ مکا تیـ  ي و نوسـاز يز توسعه و بازسـا يه براک ی و خصوصی تعاونيت هاک شريآن قسمت از سود ابراز    : 138ماده  

ات متعلق موضـوع مـاده   یدرصد مال50 درآن سال مصرف گردد از  یا معدن ی ید صنعت ی جد يجاد واحدها یا ا ی خود   ی و معدن  یصنعت



د در قالـب  یـ  جدیا معـدن یـ  و یجاد واحد صنعتیا ایل یمکا تیاجاره توسعه  “ ه قبال کن  ین قانون معاف خواهد بود مشروط برا      ی ا 105

اد شـده در  یـ  يا طـرح هـا  یـ  طـرح  ينه اجـرا یه هزک یدرصورت. ل شده باشد   یربط تحص ین از وزارتخانه ذ   ی مع يه گذار یسرماطرح  

ور در محاسـبه  کت مـذ یـ  توانـد از معاف یت مـ کمتر باشد شـر ک يه گذاریااز طرح سرمای همان سال باشد و  يهرسال مازاد سود ابراز   

امل طرح بهره مند ک ينه اجرای مانده هزیا باقیور و کزان مازاد مذیت سه سال و به م   ثر به مد  ک بعد حدا  ي سال ها  يات سود ابراز  یمال

  .شود 

  

ن شده در یی سال پس از مهلت تعکیاظرف مدت ید یاجرا طرح را متوقف نما, ل یمکقبل از ت, ت که شرک ی درصورت-1    تبصره 

د یـ ا منتقـل نما یـ منحـل  , ل یـ  آنرا تعطيپس از شروع بهره بردار ا ظرف پنج سال     ی,  نرساند   يآنرا بهره بردار   , يه گذار یطرح سرما 

ت وصـول  کن قانون از شری ا190 طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده ي اجراين ماده برای منظور شده در ایاتی مال يت ها یمعادل معاف 

  .خواهدشد 

  

 يت هـا ی توانند از معافی شوند نمیس میاده تاسن می مندرج در ايت هایه با استفاده از معافکد ی جدی صنعتي واحدها-2    تبصره  

  .ند ین قانون استفاده نمای ا132 موضوع ماده یاتیمال

  

سات خود یه تاسک ی نفر نباشد درصورت50متر از کنان آنها کارکه تعداد  کز تهران   ی واقع در محدوده آبر    يارخانه ها ک -3    تبصره  

 و ی و دارائـ يه از طـرف وزارت امـور اقتـصاد   کـ  یز تهران انتقال دهند براساس ضـوابط  کومتر مر یلک 120به خارج از شعاع     “ الکرا  

 از یات بردرآمـد ناشـ  یـ د از پرداخـت مال یـ  در محـل جد يخ بهره برداری شود تا ده سال از تار  یربط حسب مورد برقرار م    یوزارت ذ 

  . مربوط معاف خواهند بود یت صنعتیفعال

  

 رودخانـه  یز شـرق یـ  رودخانه حبله رودگرمـسار و منطقـه آبر  یز غربیز تهران شامل منطقه آبریبر از نظر قانون محدوده آ  -4    تبصره

ردان بـوده و حـدود آن   کـ رج و کـ , ن کـ , فرحـزاد  , ن یـ او,دربند , دارآباد  , جاجرود  ,  دماوند   يه مناطق رودخانه ها   یلکاران و   یز

 رودخانـه  یسـاحل غربـ  : شرقا .  شود ی مي جاريزکر مریوکته ه آب آن به رشک البرز  يوههاکخطالراس  : شماال  : عبارت است از    

اران بـا  یـ خطوط ممتـد از غـرب بـه شـرق از محـل تقـاطع رودخانـه ز       : اران جنوبا  ی رودخانه ز  یساحل شرق : حبله رود گرمساز غربا     

  ر حبله رود گرمساری به سمت غرب تا محل تقاطع با مسکاچه نمیرودخانه شور تا خط القعر در

  



  :139ماده 

م یآسـتان حـضرت عبـدالعظ    , ي آستان قدس رضوير نقدی وغي نقد یافتی در يایها و هدا  کمک, ره  یپذ, نذورات  , موقوفات  : الف  

, مـساجد  , ) ره  (ینـ یآستان مقدس امـام خم ) شاه چراغ   ( یآستان حضرت احمد ابن موس    , آستانه حضرت معصومه    , ) ع (یالحسن

 یه مـ یـ ریر بقاع به عهده سازمان اوقاف و امور خیص سایتشخ. ات معاف است یه از پرداخت مالکر بقاع متبریا و سایاکت, ه ها   ینیحس

  .باشد 

  .ات معاف است یران از پرداخت مالی ای اسالمي سازمان هالل احمر جمهورير نقدی و غي نقدیافتی دريایها وهداکمک: ب 

ن ی و سـازمان تـام  یمـه خـدمات درمـان   ی و سـازمان ب یازنشستگ صندوق پس انداز بير نقدی و غي نقد یافتی در يایها و هدا  کمک: ج  

 مربـوط توسـط آنهـا از پرداخـت     یافتیـ  دريمـه هـا  یارفرما و جرکنان وکارک سهم یمه و حق بازنشستگ   ین حق ب  ی و همچن  یاجتماع

  . ات معاف است یمال

ص مـدارس علـوم   یتـشخ . ف اسـت  ات معـا یـ  از پرداخـت مال ی مدارس علـوم اسـالم  ير نقدی و غي نقد یافتی در يایهاو هدا کمک: د

  . باشد یه قم میت حوزه علمیری مدي باشورایاسالم

 انقالب يص نهادهایتشخ. ات معاف است ی از پرداخت مالی انقالب اسالمي نهادهاير نقدی و غي نقد یافتی در يایهاو هدا کمک: هـ  

  . باشد یران میئت وزی با هیاسالم

  .ات معاف است یه به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالکشور ک آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات: و

  .ات معاف است یات از پرداخت مالکخمس و ز, ه ی فقیه ولیدرآمد اشخاص از محل وجوه بر: ز

 یمعل , یقات فرهنگیتحق , یغات اسالمیل تبلی از قبي به مصرف امورین شرعیه طبق موازکآن قسمت از درآمد موقوفات عام : ح 

 ي مساجد و مصالها و حـوزه هـا  ير و نگهداریبنا و تعم  , ت و بهداشت و درمان      یم و ترب  یتعل, تشافات  کا, اختراعات   , یفن , ینید, 

 , ی و آبـادان یامور عمرانـ  , یر اثار باستانیتعم, ه و اطعام یمراسم تعز , ی دولتي و مدارس و دانشگاهها یه و مدارس علوم اسالم    یعلم

آتـش  , ل و زلزلـه  ی ازسـ یدگان حـوادث ناشـ  یـ ب دی به مستـضعفان و آسـ  کمک, ان یل دانش آموزان و دانشجویتحصا وام ینه  یهز

ه یـ رید سازمان اوقاف و امـور خ ی مزبور به تائينه هایه درآمد و هزکنیمشروط بر ا, گر برسد  یر مترقبه د  یجنگ و حوادث غ    , يسوز

  .ات معاف است یاز پرداخت مال, ده باشد یرس

ه بـه موجـب   کـ نیمـشروط برا , ده اند یه به ثبت رسکه و عام المنفعه یری موسسات خير نقدی و غي نقدیافتی دريایها و هدا کمک: ط  

, نـد  ک آنها نظـارت  ينه هایشور بر درآمد و هزک یاتین ماده شود و سازمان امور مالیا) ح(ور د ر بند کاساسنامه آنها صرف امور مذ   

  .ات معاف است یاز پرداخت مال



 يل هـا کاحزاب وانجمنها و تـش  , ییت اعضا مجامع حرفه این حق عضو  ی و همچن  ير نقد ی و غ  ي نقد یافتی در يایها و هدا  کمک : ي

ا حـق الزحمـه اعـضا    یـ ه به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد   ک یربط باشند و وجوه   ی مجوز از مراجع ذ    يه دارا ک یر دولت یغ

  .ات معاف است یاز پرداخت مال,  شود ی مزیسر و به حساب مجامع مزبور وارکآنها 

ور در ک مـذ ینـ ی ديت هـا یـ  مربوط بـه اقل ی مذهبيات های انجمنهاو هير نقدی و غ  ي نقد ی دربافت يایهاو هدا کمکموقوفات و    : ك

ات معـاف  یـ از پرداخـت مال , شور برسـد  کـ ب وزارت یت آنها به تصویه رسم کنیمشروط بر ا  , ران  ی ا ی اسالم ي جمهور یقانون اساس 

  . است 

از ,  شـوند  ی انجـام مـ  یه به موجـب مجـوز وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالم     ک و هنر یفرهنگ , ی و مطبوعات ی انتشارات يتهایفعال: ل  

  .ات معاف است یپرداخت مال

  

 يرن مـاده از راه برگـزا  یـ شبرد اهداف و وظابف اشخاص موضوع ای به منظور پیر انتفاعی غ يت ها یه از فعال  ک ی وجوه -1    تبصره  

 شود و سازمان امور یل میدر چارچوب اساسنامه آنها تحص. . .  و ي دوره ايه هایتاب و نشرکنشر , نارها یسم , ی آموزشيدوره ها

  .ات معاف است یاز پرداخت مال, ند ک ینه آنها نظارت میشور بردرآمد هزک یاتیمال

  

  . باشد ی مين ماده جاریات اشخاص موضوع ایمشمول مالن قانون درمورد درآمد یا) 2(ماده ) 2( م تبصره ک ح-2    تبصره 

  

ـ يشنهاد وزارت امور اقتـصاد یه و پیشور تهک یاتیله سازمان امور مالین ماده به وسی موضوع این نامه اجرائ ی آئ -3    تبصره    ی و دارائ

  .د یران خواهد رسیئت وزیب هیبه تصو

  

 باشـند براسـاس   ی مجوز مـ ي دارايا مقام معظم رهبری) ره (ینیرت امام خمه از طرف حضک ين ماده در مواردی مفاد ا  -4    تبصره  

  .رد ی گی انجام مينظر مقام معظم رهبر

  

  .حذف شد : 140ماده 

  

  141ماده 



شــامل  ( يشاورزکـ  و محـصوالت بخــش  ی صــنعتياالکـ صددرصـد درآمدحاصــل از صـادرات محــصوالت تمـام شــده    : الـف  : 

 آن پنجـاه درصـد درآمـد حاصـل از     یلـ یمک و تیلیع تبدیو صنا) جنگل و مرتع , الت یش, ر ویدام و ط   , یباغ , یمحصوالت زراع 

 شوند از شمول یشور صادر مک به خارج از یر نفتی غياالهاکافتن به اهداف صادرات     یه به منظور دست     ک یاالهائکر  یصادرات سا 

  .ات معاف هستند یمال

ـ ي امور اقتـصاد يشنهاد وزارتخانه های به پن ماده در طول هر برنامه    ی مشمول ا  ياالهاکفهرست    و يشاورزکـ  , یبازرگـان  , ی و دارائ

  . رسد یران میئت وزیب هی به تصوی و وزارتخانه صنعتیجهاد سازندگ

ر در ییـ  شوند و بـدون تغ یا میران وارد شده یت به ایه به صورت ترانزک مختلف ياالهاکصددرصد درآمد حاصل از صادرات     : ب  

  .ات معاف است ی شوند از شمول مالی آن صادر مي بررويارکجام ا با انیت یماه

  

در ,  هم دارنـد  يگریت دی فعالیر از امور صادراتیه غک یسانکات در مورد ی معاف از مال ياالهاکان حاصل از صدور     یز:     تبصره  

  . آنان منظور نخواهد شد يت هایات فعالیمحاسبه مال

  

  142ماده :

ات معـاف  یـ  مربوطه از پرداخـت مال يدی توليه های و اتحادی تعاوني و شرکت هایع دستیستباف و صنل فرش ديدرآمد کارگاه ها 

  .است 

  

رش ی شود از سال پذی معامله در بورس قبول ميرش برایات پذ یه سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف ه        ک ییت ها کشر: 143ماده  

ارگزاران بـورس انجـام و در   کـ ق یه نقل و انتقاالت سهام از طریلکه ک یه از فهرست نرخها در بورس حذف نشده درصورتکتا سال  

  .حذف شد:  مکرر 143ماده .  شود یات آنها بخشوده می درصد مال10 گردد معادل یدفاتر مربوط ثبت م

  

,  شـوند  یله مـ ه دربورس معامک ين اوراق بهاداریتها دربورس و همچنک از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شر          -1    تبصره  

ات یـ  بـه عنـوان مال  يگـر ین بابـت وجـه د  یـ م درصد ارزش فروش سهام و حق تقـدم سـهام وصـول و از ا   یزان نی به میات مقطوع یمال

ات مزبور را به هنگام هر انتقـال از  یلف اند مالکارگزاران بورس مک. بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهدشد           

خ انتقـال  یند و طرف مـدت ده روز از تـار  یز نمایشور وارک یاتین شده از طرف سازمان امور مالییول و به حساب تع  انتقال دهنده وص  

  . ارسال دارند یاتی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم سهام مورد انتقال به اداره امور مالي حاوید آن را به همراه فهرستیرس



  

زان ی به میات مقطوعیتها مالکر شریا درساکه شرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرک و سهم الشر از هر نقل و انتقال سهام-2    تبصره 

ات بردرآمد نقل و انتقال فوق مطالبـه نخواهـد   ی به عنوان ماليگرین بابت وجه دیاز ا.  شود ی آنها وصول م   یچهاردرصد ارزش اسم  

 یاتیـ ات متعلق را به حساب سازمان امـور مال ی اند قبل از انتقال ماللفکه و حق تقدم سهام مکانتقال دهندگان سهام و سهم الشر  . شد  

 یم سـند انتقـال حـسب مـورد گـواه     یا تنظـ یـ رات ییـ لف اند در موقع ثبـت تغ ک میا دفاتر اسناد رسم   یاداره ثبت   . نند  کز  یشور وار ک

  . نند کا انتقال یمه پرونده مربوط به ثبت یات متعلق را اخذ و ضمیپرداخت مال

  

م درصد خواهد بـود و  یات مقطوع به نرخ نیرفته شده در بورس انداخته صرف سهام مشمول مالی سهام پذ  ییتهاک در شر  -3ره      تبص

ه آن را بـه حـساب   یش سـرما یخ ثبـت افـزا  ی روز از تـار یلف اند ظرف سـ کتها مکشر.رد ی گی تعلق نميگریات دین درآمد مال یبه ا 

  .نند کز یشور وارک یاتیسازمان امور مال

  

ا یـ ه بابت حـق اختـراع   ک ين درآمدی و همچنیلی تحصي و بورس هایز علم یه اعم از منقول و جوا     یه منقول و مهر   یزیجه: 144اده  م

ه کـ  يزکـ  مرایقـات ی و تحقی پژوهشيت های از فعالیز درآمد ناشی و نیلک گردد بطور    ین م یتشفکن و م  ید مخترع یتشاف عا کحق ا 

ن نامـه  یـی ه طبق مقررات در آین اصالحی ايخ اجرای باشند به مدت ده سال از تاریصالح میذ يق از وزارتخانه ها   ی پروانه تحق  يدارا

 بـه  ی و دارائـ ي و امـور اقتـصاد  یکبهداشـت و درمـان و آمـوزش پزشـ     , ی فرهنگ و آموزش عـال يشنهاد وزارتخانه هایه به پ ک يا

  . باشند یات معاف میاز پرداخت مال, د یران خواهد رسیئت وزیب هیتصو

  

  :ات معاف است یر ازپرداخت مالی به هر عنوان در موارد زیافتیسود در: 145ده ما

 در حدود مقررات یرانی اي هاکارگران نزد بانکارمندان و ک و پس انداز  یسور بازنشستگ ک مربوط به    ي سود متعلق به سپرده ها     -1

   مربوطه یاستخدام

ن یـ ا.  مجـاز  یکر بانی غيا موسسات اعتباری یرانی ايهاک مختلف نزد باني پس انداز و سپرده ها    يز متعلق به حسابها   یا جوا ی سود   -2

  . گذارند نخواهد بود ی مجاز نزد هم میکر بانی غيا موسسات اعتباریها که بانک ییت شامل سپرده هایمعاف

   و اسناد خزانه یز متعلق به اوراق قرضه دولتی جوا-3

و سـپرده ثابـت بـه شـرط معاملـه      ) اوردرافـت  (ران بابت اضافه برداشت یارج از ا خي هاک به بانیرانی اي هاک بانی سود پرداخت -4

  متقابل 



  تکز متعلق به اوراق مشاری سود و جوا-5

  

ر شـده  کف ذیالکحات و تیترج, الت یتسه, ازات ی شود امتیها اشاره م  کم به بان  ی مستق ياتهایه در قانون مال   ک يدر موارد :     تبصره  

 شوند یا میس شده اند یران تاسی ای اسالمي جمهوريزک مرکا با مجوز بانیه به موجب قانون  ک یکر بان یغ يشامل موسسات اعتبار  

  .ز خواهد شد ین

  

ت مقـررات مربـوط تـا    یـ  مقرر شده اسـت بـا رعا  ی و مقررات قبلیاتین مالیه به موجب قوانک مدت دار    يت ها یه معاف یلک: 146ماده  

  . است یانقضا مدت به قوت خود باق

  

  .ان بخشوده خواهدشد کماک ی اصالحات ارضیات سود متعلق به قبوض اقساطیمال:    تبصره  

  

   

  

  

  هزینه هاي قابل قبول و استهالك : فصل دوم

  

 گـردد عبـارت   ین قانون مقرر میه ضمن مقررات اک یات به شرحیص درآمد مشمول مالی تشخي قابل قبول براينه هایهز:147ماده  

 مربوط یل درآمد موسسسه در دوره مالی بوده و منحصرا مربوط به تحصك به مداریک در حدود متعارف مت    هک یینه ها یاست از هز  

ن یـ  مقـرر در ا يش از نـصاب هـا  یا بـ یـ  نشده ینیش بین قانون پی در اينه ایه هزک يدر موارد.  مقرر باشد يت حد نصاب ها   یبه رعا 

  .ران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود یت وزایا مصوبه هی پرداخت آن به موجب قانون و یقانون بوده ول

  

 ين صـاحبان مـشاغل موضـوع بنـدها    ی و همچنـ یه اشخاص حقوقیلکن فصل موسسه عبارت است از یاز لحاظ مقررات ا:     تبصره  

  ن قانونی ا95الف و ب ماده 

  

  : قابل قبول است یاتیحساب مالر در ی باشد به شرح زیور در ماده فوق مکط مذیه حائز شراک یینه هایهز: 148ماده 



  اال و خدمات فروخته شده ک در ید مواد مصرفیمت خریا قی فروخته شده و ياالکد یمت خری ق-1

 و یا مـزد اصـل  یـ حقوق : الف : ر ی موسسه بشرح زینان براساس مقررات استخدامکارک متناسب با خدمت  ی استخدام ينه ها ی هر -2

  )ارفرماک يمت تمام شده برای به قير نقدی غيایمزا (يقدر نیا غی ي مستمر اعم از نقديایمزا

نه سفر و فوق العاده یهز, ار کاضافه  , يدیع, پاداش  , يبهره ور, ل خواربار ی از قبير نقد ی و غ  ير مستمر اعم از نقد    ی غ يایمزا: ب  

ران بـه منظـور رفـع حـوائج موسـسه      یـ  انان به خـارج از کارکران و بازرسان و ینه سفر و فوق العاده مسافرت مد ینصاب هز , مسافرت  

ه و بـه  یـ شور تهک يزیت و برنامه ریری و سازمان مدی و دارائيزارت امور اقتصاد.ه از طرف وک خواهد بود ين نامه ا یربط طبق آئ  یذ

  .ن خواهد شد یی رسد تعیران میئت وزیب هیتصو

  نان کارک از ی و عمر و حوادث ناشیت بهداشيمه های بابت بی و وجوه پرداختی و درمانی بهداشتينه هایهز: ج 

ن موضـوعه  ید طبـق قـوان  یـ  موسسه و خـسارت اخـراج و بازخر  یان خدمت طبق مقررات استخدام  یپا, فه  یوظ , یحقوق بازنشستگ : د

  ره مربوط یمازاد بر مانده حساب ذخ

 سـاالنه بابـت پـس    ید حقوق پرداختزان سه درصین تا می طبق مقررات مربوط و همچن     ین اجتماع ی به سازمان تام   یوجوه پرداخت : هـ

  . رسد ی می و دارائير امور اقتصادیب وزیشور به تصوک یاتیشنهاد سازمان امور مالیه به پک ين نامه اینان براساس آئکارکانداز 

 یتگن حقوق بازنشـس یه به منظور تامکل حقوق سنوات قبل ین مابه التفاوت تعدین حقوق و دستمزد و همچنی ماه آخر کیمعادل  : و

  . شود یره مینان موسسه ذخکارکد یخسارت اخراج و بازخر, ان خدمت ی پايایفه مزایووظ

  . خواهد بود يز جاری شده است نيها نگهدارکنون در حساب بانکه تا ک يم نسبت به ذخائرکن حیا

  نصورت در حدود متعارف یر ای و در غی طبق سند رسمی باشد مال االجاره پرداختيه اجاره اک یه محل موسسه در صورتیراک -3

   باشد يه اجاره اک ین آالت و ادوات مربوط به موسسه درصورتی ماشي اجاره بها-4

  آب و مخابرات و ارتباطات  , یروشنائ, برق ,  مخارج سوخت -5

   موسسهیات و دارائیمه مربوط به عملی بابت انواع بی وجوه پرداخت-6

ها و وزارتخانـه هـا و   یت موسـسه بـه شـهردار   یـ ه بـه سـبب فعال  کـ  یات هائیارض و مالن حقوق عوی و همچنیاز پرداختی حق االمت -7

 کـه موسـسه بـه    ییات هـا یـ ر مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سای ماليبه استثنا( شودی و وابسته به آنها پرداخت م      یموسسات دولت 

ها پرداخـت  ی که بـه دولـت و شـهردار   یمین جرای باشد و همچنیگران و پرداخت آن مین قانون ملزم به کسر از د  یموجب مقررات ا  

  ). گرددیم



غـات و  یتبل , یابیـ  بازارينـه هـا  ی فـشرده و هز  يات و لـوح هـا     یتـاب و نـشر    کد  یـ خر , ی و آموزشـ   یشیـ آزما , یقاتینه تحق ی هز -8

 ير امور اقتـصاد ی وزبیشور به تصوک یاتیشنهاد سازمان امور مالیه به پک ين نامه ا یت موسسه براساس آئ   ی مربوط به فعال   یشگاهینما

  . رسدی میو دارائ

  :ه کنی موسسه مشروط برایت و دارائی مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالينه های هز-9

  وجود خسارت محقق باشد: اوال 

  .زان آن مشخص باشد یموضوع و م:ایثان

گر جبران نشده باشد یق دیا در هر صورت از طریوده و  نبيگری موجود جبران آن به عهده د    يا قراردادها یطبق مقررات قانون    : ثالثا  

.  

 ی می و دارائير امور اقتصادیب وزیشور به تصوک یاتیشنهاد سازمان امور مالین بند به پیور در اکن نامه احراز شروط سه گانه مذ   یآئ

  .رسد

 يال بـه ازا یثر معادل ده هزار رک حدایار و امور اجتماعک به وزارت یارگران پرداختک ی و رفاهی و ورزشی فرهنگينه های هز -10

  ارگر کهر 

  :ه کنی باشد مشروط براكوکه وصول آن مشک یره مطالباتی ذخ-11

  .ت موسسه باشد یمربوط به فعال: اوال

   الوصول ماندن آن موجود باشدياحتمال غالب برا: دوما 

  .ا ال وصول بودن آن محقق شود یوصول گردد ه طلب ک یدر دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمان: ثالثا

  . رسد ی مي و داراير امور اقتصادیب وزیشور به تصوک یاتیشنهاد سازمان امور مالین بند به پین نامه مربوط به ایآئ

 يسالهاا یاز درآمد سال ,  به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد    یدگیق رس یه ازطر ک ی و حقوق  یقیان اشخاص حق  ی ز -12

  .ر است ی پذكبعد استهال

  . باشد يه اجارک یه عرفا به عهده مستاجر است درصورتک مربوط به محل موسسه ی جزئينه های هز-13

  . باشد یکه ملک ی محل موسسه درصورتي مربوط به حفظ و نگهدارينه های هز-14

   مخارج حمل و نقل -15

   ي و انبارداریرائیپذ, اب و ذهاب ی اينه های هز-16



نه ی هز- حق حضور- حق المشاوره-الهکحق الو , یل حق العمل داللیار شده از قبک متناسب با انجام    ی پرداخت ي حق الزحمه ها   -17

نـه  یر هزیسـا , از یـ  مورد نيستم های و استقرار سیطراح , ي نرم افزارينه هایهز , ی و بازرسي و اداری و خدمات مال   ی حسابرس يها

   یت موسسه و حق الزحمه بازرس قانونی با فعال در ارتباطیارشناسک يها

 مجـاز  یکر بـان یـ  غين موسـسات اعتبـار  یصندوق تعاون و همچن, ها کات موسسه با بانی انجام دادن عمل   يه برا ک يارمزدک سود   -18

  .افته باشد یص یا تخصیپرداخت شده 

  . رود ین می سال از بکیظرف “ ه معموالک ی و لوازمي ملزومات اداري بها-19

  . نگردد ی تلقیر اساسیه به عنوان تعمک یکدیض قطعات یار و تعوکن االت و لوازم ی ماشير و نگهداری مخارج تعم-20

  . نشده باشد يه منجر به بهره بردارکتشاف معادن ک اينه های هز-21

  ت موسسه ی مربوط به فعالی پرداختكت و حق اشترای مربوط به حق عضوينه های هز-22

   الوصولكوکره مشی مازاد برمانده حساب ذخيوصول به شرط اثبات آن از طرف مود مطالبات ال-23

 مختلـف از  ي سـالها ینواخـت طـ  کی روش کیـ  مشروط بـر اتخـاذ   ير ارز براساس اصول متداول حسابدار یان حاصل از تا ث    ی ز -24

   يطرف مود

  د یعات متعارف تولی ضا-25

  . ارتباط داردیدگیه به سال موردرسکول  قابل قبی پرداختينه هایره مربوط به هزی ذخ-26

  .ابد ی تحقق یدگی مورد رسیاتیص آن درسال مالیا تخصیه پرداخت ک ی قبلي قابل قبول مربوط به سال هاينه های هز-27

 يت هـا یـ معاف %5ثر کزان حـدا یـ فل آنها تـا م کنان و افراد تحت تکارک ي براي هنری فرهنگياالهاکریتاب و سا کد  ینه خر ی هز -28

   هر نفرين قانون به ازای ا84 موضوع ماده یاتیلما

  

 نـشده اسـت بـه    ینـ یش بین مـاده پـ  یـ  شـود و در ا یص مـ یل درآمد موسسه تشخ   یه مربوط به تحص   کگر  ی د ينه ها ی هز -1    تبصره  

  .درفته خواهدشی قابل قبول پذينه های جز هزی و دارائير امور اقتصادیب وزیشور و تصوک یاتیشنهادسازمان امور مالیپ

  

نـان  کارکور باشند جز ک شغل موظف در موسسات مذيه داراک ی درصورتیه اشخاص حقوقیران و صاحبان سرما  ی مد -2    تبصره  

فـل  ک صاحب موسسه و اوالد تحت تيای باشند حقوق و مزا   یر اشخاص حقوق  یه غ ک ی در موسسات  یموسسه محسوب خواهندشد ول   

ن ماده خواهد بود جز ی ا2ه مشمول مقررات جز ب بند کالعاده مسافرت مربوط به شغل نه سفر و فوق ی هز يو همسر نامبرده به استثنا    

  . قابل قبول منظور نخواهدشد ينه هایهز



  

 ی تعـاون يت هـا ک قـانون شـر  15 مـاده  2و1 ير موضوع بندهایذخا , ی تعاونيه هایتها و اتحاد  کات شر ی در محاسبه مال   -3    تبصره  

 یت خـود را بـا قـانون بخـش تعـاون     یه وضـع ک ییه هایتها و اتحادک آن و دو مورد شر  ي بعد يه ها ی وئ اصالح  16/3/1350مصوب  

 و حـق تعـاون و آمـوزش    1ره موضـوع بنـد   یـ ا بدهنـد ذخ یـ ق داده اند  ی تطب 13/6/1370ران مصوب سال    ی ا ی اسالم ياقتصاد جمهور 

  . شودینه محسوب میر جز هزکر الذی قانون اخ25 ماده 3موضوع بند 

  

ر یـ ت اصـول ز یـ  بـا رعا يه ایس و سـرما ی تاسـ ينه های وهزیات دارائکات محاسبه استهالیص درآمد مشمول مالیر تشخ د: 149ماده  

  :  شود یانجام م

ابـد  ی یل مـ یـ متها ارزش آن تقلیر قییر عوامل بدون توجه به تغیاسایا گذشت زمان یه بر اثر استعمال     ک ثابت   ی آن قسمت از دارائ    -1

  . است كقابل استهال

  . باشد ی میمت تمام شده دارائی قكخذ استهال ما-2

. رد یـ  گیار موسـسه قـرار مـ   یدر اخت , ي بهره برداري آماده براك قابل استهالیه دارائک شود ی محاسبه میخیات از تارک استهال -3

 كش قابل استهالی نمانیخ اولیه از تارکشور ک وارده از خارج از ینمائی سيلم های في به استثناك قابل استهالیه دارائک یدرصورت

ارخانجـات دوره بهـره   کدر مـورد  . ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهـد شـد   , رد یار موسسه قرار گیخواهد بود در خالل ماه در اخت   

  . گردد ی محسوب نمي جز بهره برداریشی آزمايبردار

 و دوره بهره يدوره قبل از بهره بردار(د بردرآمد ی زاينه هایر آن و هزیل ثبت موسسه حق مشاوره و نظایس از قبی تاسينه های هز-4

خ بهـره  یثرتا مـدت ده سـال از تـار   کح خواهد شد حداین قانون تصر  ی ا 151ه ضمن جدول مقرر در ماده       ک يجز در موارد   ) يبردار

  . است ك قابل استهالي بطور مساويبردار

ان حاصـل  یـ  متوجـه موسـسه گـردد ز   یانیـ ن االت زی ماشـ ا مسلوب المنفعه شدنی كه براثر فروش مال قابل استهال ک ی درصورت -5

ان همـان  یـ  جا قابل احتساب در حساب سود و زکی)در صورت فروش ( حاصل فروش   ي منها ی نشده دا رائ   کمعادل ارزش مستهل  

  . باشد یسال م

  

لم در سال اول بهـره  یتمام شده فمت ی شود قیه میران تهیه در اک یرانی ايلم هایان فکنندکه یات تهیدر مورد محاسبه مال   :     تبصره  

  .ات منظور خواهد شد ی بعد در محاسبه درآمد مشمول ماليند در سالهاکافو نکلم تیه درآمد فک ی و درصورتيبردار

  



 ي ابـن قـانون بـرا   151 کـه طبـق جـدول مـذکور در مـاده      يدر مـوارد : الـف : ر اسـت  یـ  به شرح زكطرز محاسبه استهال: 150ماده  

 ي کـه در سـالها  یمت تمام شده مال مورد استهالك و مبلغی شود نرخها ثابت بوده و در هر سال مابه التفاوت ق         نییاستهالك نرخ تع  

  . گرددی آن به عنوان استهالك منظور شده است اعمال ميقبل برا

شـده مـال بـه    مت تمام ی از قين شده در هر سال بور مساویین قانون مدت تع ی ا 151ور در ماده    که طبق جدول مذ   ک ي در موارد  -ب

   گرددی منظور مكنسبت مدت مقرر استهال

  

  . شود ی محسوب میمت تمام شده دارائی جز قك قابل استهالی دارائیر اساسیا تعمیر یینه مربوط به تغی هز-1    تبصره 

  

  .نندک ک سال مستهل5ثر تا ک خود را حداي نرم افزارينه های توانند هزی موسسات م-2    تبصره 

  

ا یـ د یـ  خطـوط تول ینیگزیجـا  , ي بازسازيه براکر را ی پذك ثابت استهالي های توانند آن مقدار از دارائ     ی موسسات م  -3    تبصره  

ات موضوع ماده ک شده در جدول استهالینیش بی پكا نصف مذت استهالیده است با دوبرابر نرخ  ی گرد يداریل خر یمکتوسعه و ت  

  .ن قانون حسب مورد مستهلک کنند ی ا151

  

ن معاملـه  ی در دفـاتر طـرف  كنه استهالیاس هزکرنده نحوه انعی پذ ك ثابت استهال  ي ها ی دارائ يه ا ی سرما ي در اجاره ها   -4بصره      ت

  . خواهد بودي حسابداريبراساس استانداردها

  

ر امـور  یـ ب وزیه و پـس از تـصو  یـ شور تهکـ  یاتیـ ات براساس ضوابط مصوب از طـرف سـازمان امـور مال      کجدول استهال : 151ماده  

  . شود ی به موقع اجرا گذارده می و دارائياقتصاد

   

  

  

  

  قرائن و ضرایب مالیاتی  : فصل سوم

  



ات یص درآمد مشمول مالی تشخي برایت شغلیه در هررشته از مشاغل با توجه به موقعک ی عبارتست از عوامل یاتیقرائن مال :152ماده  

  :د  باشیر می رود و فهرست آن بشرح زیار مک الراس به یبطور عل

  د ساالنهی خر-1

   فروش ساالنه-2

  ژهی درآمد ناو-3

  ارخانجاتکد در یزان تولی م-4

  سب ک محل ي ارزش حق واگذار-5

ا یـ  شـود  ی مـ ید دفترخانه اسـناد رسـم  یر و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عا یه بابت حق التحر   ک یل وجوه ک جمع   -6

   آنهایزان تمبرمصرفیم

  ن ضرائبییون تعیسیمکص یر عوامل به تشخی سا-7

  

 الـراس  یص علـ ی در موارد تـشخ یاتینه مالیه حاصل ضرب انها در قرک ي عبارت است از ارقام مشخصه ا      یاتیب مال یضرا: 153ماده  

   گرددی میات تلقیدرآمدمشمول مال

  

ات یـ درآمد مـشمول مال د ی آیب بدست میج اعمال ضرایه از نتاک یب شود معدل  ینه اعمال ضر  یه به چند قر   ک یدرصورت:     تبصره  

  .خواهد بود

  

  : گرددیم و ابالغ میر تنظیب زیات به ترتیص درآمدمشمول مالیب تشخیجدول ضرا: 154ماده 

 ی اسـالم ي جمهـور يزکـ  مرکشور و بانـ ک یاتیندگان سازمان امور مال  یب از نما  ک مر یونیسیمکب هر سال    ین ضرا یی تع يبرا: الف  

نـده اتـاق   ی و نمایک در مورد مشاغل وابـسته بـه پزشـ   یکنده نظام پزشیر مورد اصناف و نما اصناف ديزک مرينده شورایران و نما یا

 شود و بـا توجـه   یل میکشور تشک یاتیر مشاغل در سازمان امور مالیران در مورد سایع و معادن ای و صنا یع بازرگان ی و صنا  یبازرگان

ور در ک از قـرائن مـذ  کیـ  حوزه تهران را نسبت بـه هر يات هایب مربوط به مال   ی ضرا يان معامالت و اوضاع و احوال اقتصاد      یبه جر 

شور ک یاتین و فهرست آن را به سازمان امور مالیی تعکیکان مختلف برحسب نوع مشاغل به طور تفین قانون درباره مودی ا152ماده  

 اجرا ابالغ يب حوزه تهران برایشور به عنوان جدول ضراک یاتیون از طرف سازمان امور مالیسیمکن یما ت ا  یتصم. د  ی نما یم م یتسل

  .خواهد شد 



  . گردد ی شهرستانها ارسال میاتیشور به ادارات امور مالک یاتیور در بند الف از طرف سازمان امور مالکجدول مذ: ب 

 ينـده شـورا  یران و نمایـ  ای ملـ کس بانـ ی محـل و رئـ  یاتیس اداره امور مالیب از رئ  ک مر یونیسیمکور  کبه محض وصول جدول مذ    

ع و معادن ی و صناینده اتاق بازرگانی و نمایک در مورد مشاغل وابسته به پزشیکنده نظام پزشی اصناف در مورد اصناف و نما يزکمر

 مطالعه قرار داده و با توجه بـه اوضـاع و احـوال    يده را مبنایون مزبور جدول رس   یسیمک.  شود یل م یکر مشاغل تش  یران در مورد سا   یا

جـه  یل بـه عمـل خواهـد آورد نت   یـ ر دلکـ رات الزم را در اقـالم آن بـا ذ  ییـ  محل در صورت اقتضا تغیئای خاص حوزه جغراف   ياقتصاد

ل اقامـه شـده   یـ ه دالکـ  يرد و تا حدی گی قرار میشور مورد بررسک یاتیز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالکون به مر  یسیمک

ب بـه  ی اصـالح و عنـوان جـدول ضـرا    يشور بـرا ک یاتی امور مالننده به نظر برسد جدول از طرف سازمانکرات جدول قانع   یی تغ يبرا

  . مربوط ابالغ خواهد شدیاتیاداره امور مال

  

ل نـشده اسـت   یک تـش یکا نظـام پزشـ  یـ ران یـ ع و معـادن ا ی و صنایا اتاق بازرگانی اصناف يزک مريه شوراک ی در نقاط-1    تبصره  

 یب معرفـ یون ضرایسیمکت در کر و مطلع را جهت شری بصينده ای نماندگان آنهای از نماکی هريفرماندار محل حسب مورد به جا   

  .خواهد نمود

  

 ی ملـ کا بانـ یـ  يزکـ  مرکنده بانـ ین نمای هم چنیاتیس اداره امور مال یا رئ یشور  ک یاتینده سازمان امور مال   ی حضور نما  -2    تبصره  

ن در جلسه منـاط اعتبـار   ی حاضريت آرایثرکون با ایسیمکمات ی است و تصميون ضروریسیمکت جلسات ی رسم يحسب مورد برا  

  .است 

  

 یص داده شود درصورتی الراس تشخید علین قانون بایات موضوع ا  یه درآمد مشمول مال   ک ي در موارد  یاتیب مال ی ضر -3    تبصره  

ب یتوجه بـه ضـر   محل با یاتیئت حل اختالف مالیله هین نشده باشد بوسیی آن تعي برایبیا طبق جدول ضر   ین قانون   یه به موجب ا   ک

  .ن خواهد شد ییمشاغل مشابه تع

  

ب دعوت یون ضرایسیمکحات در جلسه ی توضي ادايا صنف را برایه هر رشته    ینده اتحاد یب نما ین ضرا ییون تع یسیمک -4    تبصره  

  .خواهد نمود

  

  



  

  

  مقررات عمومی : فصل چهارم

  

  

 ین ماه هرسال شروع و به آخر اسفند همان سـال خـتم مـ   یرورده از اول فک ی سال شمسکی عبارت است از    یاتیسال مال : 155ماده  

ند درآمد سـال  ک یق نمی تطبیاتی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیه سال مالکات ی مشمول مالین در مورد اشخاص حقوقکشود ل 

ان و یـ زنامـه و حـساب سـود و ز   م اظهارنامـه و ترا یرد و موعـد تـسل  ی گیات قرا رمیص مالی تشخي مبنایاتی سال مالي آنها به جا  یمال

  . باشد ی می پس از سال مالیات آنها چهار ماه شمسید پرداخت مالیسررس

  

م یه در موعـد مقـرر تـسل   کـ ات بردرآمد را در مورد درآمد هر منبـع  یان مالیلف است اظهار نامه مودک میاتیاداره امور مال  : 156ماده  

ه ظـرف مـدت   کـ  یدر صـورت . د یـ  نمایدگیم اظهار نامه رسی تسليمقرر برا مهلت يخ انقضای سال از تار کیثر تا   کشده است حدا  

ور را بـه  کص درآمـد مـذ  یر برگ تشخک سال فوق الذکی يا تا سه ماه پس از انقضاید و   یص درآمد صادر ننما   یور برگ تشخ  کمذ

 و صـدور  یدگیا بعـد از رسـ  ی یاتی شدن اظهار نامه مالیهرگاه پس از قطع.  شود ی م ی تلق ی قطع يند اظهار نامه مود   ک ابالغ ن  يمود

 يتمـان شـده ا  ک ی انتفـاع يتهـا یا فعالی درآمد يده باشد معلوم شود مودیا نرسیده یت رسیه به قطعکن یص اعم از ایابالغ برگ تشخ  

البـه خواهـد   ن قانون قابـل مط ی ا157ت ماده یتها بارعایات بردرآمد آن فعالیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات متعلق به آن ن    یداشته و مال  

 یستیـ  بایاتیـ  گردد اداره امـور مال ی می تلقی قطعیدگی به علت عدم رسيه اظهار نامه مود   ک ين موارد ین حالت و همچن   یدرا. بود  

 بـه  یدگیخ صـدور جهـت رسـ   ی مربـوط را ظـرف ده روز از تـار   یهیص صادره بـه انـضمام گـزارش تـوج    ی نسخه از برگ تشخ   کی

  .د یا ارسال نمیاتی مالی انتظامیدادستان

  

ا اصوال طبق مقـررات  ی نموده اند يم اظهار نامه درآمد خودداریه در موعد مقرر از تسلکات بردرآمد یان مال ینسبت به مود  : 157ماده  

د پرداخـت  یخ سررسـ ی پـنج سـال از تـار   یاتیستند مرور زمان مالیات نید پرداخت مالیم اظهار نامه در سررس   یلف به تسل  کن قانون م  یا

 ين مـدت درآمـد مـود   یه ظرف اکنیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر ایور مالک و پس از گذشتن پنج سال مذ    باشد یات م یمال

 ابـالغ  يص صـادر بـه مـود   یور برگ تـشخ ک سال مذ5 يثر ظرف سه ماه پس از انقضاکات صادر و حدایص مال ین و برگ تشخ   ییتع

  .شود 



  

 یاتیـ ات حل اختالف مالید مراتب از طرف هی مطالبه شده باشد پس از تائير مودیات به هر علت از غ یه مال ک يدر موارد :     تبصره  

لـف اسـت   ک میاتین صورت اداره امور مالی گردد و درای مین تلقکان لم بکه باشد  ک ي در هر مرحله ا    ير مود یات از غ  یمطالبه مال 

 مطالبـه  ی واقعيات متعلق را از مودیزبور مالات می هيخ صدور رای سال از تار کین ماده ظرف    یت مرور زمان موضوع ا    یبدون رعا 

  .د و گرنه مشمول مرورزمان خواهد بود ینما

  

 ی بداند طبق اگهـ یه مقتضک یا جزئا و در نقاطیال ک یاتی از منابع مالی تواند در مورد بعض    یشور م ک یاتیسازمان امور مال  : 158ماده  

م نمـوده باشـند بـدون    یه بـه موقـع تـسل   کـ ان مزبـور را  یـ  مودياظهار نامه هـا ه در سال بعد   کد  یمه اول هر سال اعالم نما     یمنتشره در ن  

  . قرار خواهد دادیدگین قانون مورد رسی و طبق مقررات ايری از آنها را بطور نمونه گي قبول نموده و فقط تعدادیدگیرس

  

ا ابطـال  یـ شور کـ  یاتیـ  سازمان امـور مال ن شده از طرفییز به حساب تع  یق وار یات هر منبع از طر    یه به عنوان مال   ک یوجوه: 159ماده  

ـ یه مبلغـ کـ  ی گردد و در صورتی منظور مي مودیات قطعیص و احتساب مال   ی شود در موقع تشخ    یتمبرپرداخت م  ات یـ ش از مالی ب

  . مسترد خواهد شد یمتعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداخت

  

ل کـ شور کـ م خـارج از  ی و اشخاص مقـ یرانیر ایان غیدر مورد موده ک شود   یشور اجازه داده م   ک یاتیبه سازمان امور مال   :     تبصره  

  .د ی متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نمايات هایمال

  

ر یات نـسبت بـه سـا   یـ ان و مـسئوالن پرداخـت مال  یـ ات و جـرائم متعلـق از مود  ی وصول ماليشور براک یاتیسازمان امور مال : 160ماده  

 از خـدمت حـق تقـدم خواهـد     یارمندان ناشـ کارگران و کقه و مطالبات   یقوق نسبت به مال مورد وث      صاحبان ح  ياران به استثنا  کطلب

  .قه نخواهد بود یات متعلق به انتقال مال مورد وثین ماده مانع وصول مالیر ایم قسمت اخکح. داشت 

  

ا امـوال از طـرف   یـ ط مـال  یم تفـر یو ب نشده است ی آن طیا مراحل اجرائی نشده ی هنوز قطعيات مودیه مالک يدر موارد : 161ماده  

 قـرار  یاتیـ ات حـل اخـتالف مال  ی از هیافکل ید با ارائه دالی بایاتی رود اداره امور امور مال    یات م ی به قصد فرار از پرداخت مال      يمود

. رد کاهد  صادر خوین مبلغ قرار مقتضییص دهد ضمن تعیات صدور قرار را الزم تشخیه هک یات را بخواهد و در صورت    ین مال یتام

ن یـ د در ایـ ن نمایا اشـخاص ثالـث باشـد تـام    یـ  يه نـزد و ک يلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مود  ک م یاتیاداره امور مال  



ن را از تـصرف خـود   ی حق نخواهد داشت اموال مورد تامیاتی اداره امور مالیتبک و اشخاص ثالث پس از ابالغ اخطار  يصورت مود 

ور مشمول مجـازات  کن دهند و در صورت تخلف عالوه بر پرداخت مطالبات مذ  یادل مبلغ مورد مطالبه تام    ه مع کنیند مگر ا  کخارج  

  .ن قانون خواهد بود ی ا199 ماده 2مقرر در تبصره 

  

 حق دارند به همه آنها مجتمعا یاتی شوند ادارات امورمالیات شناخته میه اشخاص متعدد مسئول پرداخت مال ک يدر موارد : 162ماده  

  .گران نخواهد بودی از آنها مانع مراجعه به دیکینند و مراجعه به کات مراجعه ی وصول مالي جداگانه براکیا به هری

  

سر و کل درآمد یات آنان در موقع تحصیه مالک يات را در مواردیه مشموالن مالکشور مجاز است    ک یاتیسازمان امور مال  : 163ماده  

 شـده  یات قطعـ یـ ن مالی از آخـر یات متعلق به همـان سـال را بـه نـسبت    ید درطول سال مال   یالف نم کا بعضا م  یال  ک شود   یپرداخت نم 

ور طبق مقـررات  ک الحساب پرداخت مذیند و در صورت تخلف علی الحساب نمایت بطور علی از حجم فعال یا به نسبت  یسنوات قبل   

  .ن قانون وصول خواهد شد یا

  

ان به ادارات امور یل موارد مراجعه مودیات و تقلیل در پرداخت مالیبه منظور تسهلف است کشور مک یاتیسازمان امور مال  : 164ماده  

 ک بانـ يا باجـه هـا  یـ ما به شعب یان بتوانند مستقید تا مودی افتتاح نمای ملک در بانيزک مرکق بانی از طری حساب مخصوص یاتیمال

  .ند یور پرداخت نماک خود را به حساب مذياتهایمراجعه و مال

  

 و طوفـان و اتفاقـات   یسالکـ بروز آفات و خش , يآتش سوز, ل یس, ل زلزله   یه براثر حوادث و سوانح از قب      ک يدر موارد : 165ماده  

ا یـ ق وزارتخانـه هـا   یـ  وارد گردد و خسارت وارده از طریان خاص خساراتیا مودی يا به مود یشور  ک منطقه   کیگر به   یر مترقبه د  یغ

 توانـد  ی مـ ی و دارائـ يا موسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتـصاد یمه و  ی ب يا سازمانها یها  یا شهردار ی یموسسات دولت 

امـوال  % 50ش از یه بـ کان یسر و نسبت به آن دسته از مودکات در آن سال و سنوات بعد   یمعادل خسارت وارده از درآمد مشمول مال      

ا یـ ران تمـام  یئت وزیب هی باشند با تصوی خود نمیاتی ماليا هین رفته است و قادر به پرداخت بدهیور از ب کآنان در اثر حوادث مذ    

ـ ين ماده توسط وزارت امـور اقتـصاد  ی این نامه اجرائییآ. د ی نمایط طوالن ی آنها را بخشوده با تقس     یاتی مال ی از بده  یقسمت  ی و دارائ

  .دیران خواهد رسیات وزیب هیه و به تصویته

  



 و ی و دارائـ يشنهاد وزارت امور اقتـصاد ین مناطق بنا به پیه فهرست اکشور کو جنوب    مناطق جنگ زده     یاتیان مال یمود:     تبصره  

  :ر برخوردار خواهند شد ی زیاتیالت مالی گردد از تسهیران اعالم میئت وزیب هیتصو

  .گردد  ی بخشوده م1372ت ی لغا1368ور از اول سال کان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذیات مودیپنجاه درصد مال: الف 

 آنها بابت درآمـد  1367ان سال ی تا پایاتی مالی سوم بدهکیه ین اصالحی ا يخ اجرا ی هر سال اشتغال درنقاط فوق از تار       يبه ازا : ب  

  . شود یور بخشوده مکحاصل در نقاط مذ

ثر کور حداکمذ در نقاط 1367ت سال ی لغا30/6/1359خ ی حاصل از تاريان موصوف بابت درآمدها یات پرداخت شده مود   یمال: ج  

  .سر خواهد شد کات سنوات بعد آنان در همان نقاط ی سوم آن در هر سال از مالکیمعادل 

 تمـام  ی و دارائـ يل مورد قبول وزارت امور اقتصادیور نباشد با ارائه دالکت در نقاط مذیان قادر به ادامه فعال    یه مود ک يدر موارد : د  

  .اهد شد  بخشوده خوي موصوف مودي های از بدهیا قسمتی

   

  

ور کقبوض مذ.دیان عرضه نمای استفاده موديه و برای تهیاتیش پرداخت مالی تواند قبوض پیشور مک یاتیسازمان امور مال : 166ماده  

 هـر سـه مـاه زود    يش پرداخـت بـه اضـافه دو درصـد آن بـه ازا     ی مبلـغ پـ  يات مودیز مالیر قابل انتقال بوده و در موقع واریبا نام و غ   

  .سر خواهد شد ک مربوط یاتی مالیدهپرداخت از ب

  

 یاتی مالیه قادر به پرداخت بدهک یانی تواند نسبت به مودیشور مک یاتیاسازمان امور مال ی ی و دارائ  يوزارت امور اقتصاد  : 167ماده  

  .د یط نمایل تقسثر به مدت سه ساک مربوط را حدای بدهیات قطعیخ ابالغ مالیستند از تاری جا نکیمه بطور یخود اعم از اصل و جر

  

 يان با دولـت هـا  ی مودیات مضاعف و تبادل اطالعات راجع به درآمد و دارائ   ی از اخذ مال   يری جلوگ ي تواند برا  یدولت م :168ماده  

ا موافقت نامـه  یقراردادها .  به مرحله اجرا بگذارد ی اسالميب مجلس شورا  ی منعقد و پس از تصو     یاتی مال ي موافقت نامه ها   یخارج

ده اسـت  یران رسیات وزیا هیب قوه مقننه ی منعقد و به تصوین قانون با دول خارج   ی ا يخ اجرا یه تا تار  ک یاتی به امور مال    مربوط يها

ن قانون قراردادهـا و موافقـت   ی ايخ اجرای سال از تارکیدولت موظف است ظرف .  است  یه لغو نشده به قوت خود باق      ک یتا زمان 

  .د ی گزارش نمای اسالميا لغو آنها مستدال به مجلس شورای بر ادامه ی مبن و نظر خودرای را بررسی قبلينامه ها

  



ل و یاربرد وسـا ک یاتیان مالیص درآمد مودیل در تشخیه به منظور تسهک ی تواند در صورتیشور مک یاتیسازمان امور مال  : 169ماده  

 يص دهد مراتب را تا آخر دی تشخيان ضرور هر گروه از آني حساب برا ي را جهت نگاهدار   یروشها و صورت حسابها و فرم هائ      

,  باشـند  یت آنهـا مـ  یـ لف به رعاکن سال بعد میان از اول فروردیند و مودک یر االنتشار آگهیثک ي از روزنامه ها  یکیماه هرسال در  

وط خواهد بود  دفاتر مربي اعتباری هستند موجب بی دفاتر قانونيلف به نگاهدارکه مک یانیور در مورد مود کت موارد مذ  یعدم رعا 

شور کـ  یاتیـ بـه سـازمان امـور مال   . باشـد  یات منبع مربوط میست درصد مالی معادل بيمه ایان موجب تعلق جر   یر مود یو در مورد سا   

 ی و حقـوق یقـ یند اشـخاص حق ک صادر ي شامل شماره اقتصاديارت اقتصادک ی و حقوقیقی اشخاص حقي شود برا  یاجازه داده م  

ه و یه توسط سازمان تهکلف اند براساس دستورالعمل ک شوند میارت مکشورموظف به اخذ ک یاتیله حسب اعالم سازمان امور ما    ک

 درج ي مربوط را در صـورت حـسابها و فرمهـا   ي انجام دادن معامالت خود صورتحساب صادر و شماره اقتصاد       ي شود برا  یاعالم م 

 خـود  يا عدم درج شماره اقتصادیعدم صدور صورتحساب . د یم نمای تسلیاتینموده و فهرست معامالت خود را به سازمان امور مال         

 يگـران بـرا  ی ديا اسـتفاده از شـماره اقتـصاد   یگران ی معامالت دي خود برايا استفاده از شماره اقتصادیو طرف معامله حسب مورد     

عـدم  .  خواهـد بـود    شـود یت ضوابط فوق انجام مـ یه بدون رعاک يمبلغ مورد معامله ا% 10 معادل يمه ایمعامالت خود مشمول جر  

ه فهرست ک یمعامالت% 1 معادل يمه ای طبق دستورالعمل صادره مشمول جریاتیارائه فهرست معامالت انجام شده به سازمان امور مال

ن قـانون مطالبـه   ی ا157ت مهلت مقرر در مادهی مربوط با رعایاتیور توسط اداره امور مالکجرائم مذ. آنها ارائه نشده است خواهد بود  

نـصورت  یر ایـ در غ. نـد  کخ ابـالغ بـرگ مطالبـه نـسبت پرداخـت ان اقـدام       ی روز از تار   یلف است ظرف س   ک م ياهد شد و مود   خو

ات مزبـور  یـ  هيرا.  ارجاع خواهـد شـد   یاتیات حل اختالف مالی به هي و صدور را یدگیمعترض شناخته شده و موضوع جهت رس      

ن قانون قابل وصـول خواهـد   ی موضوع ایق مقررات اجرائیش است و از طرر قابل بخش یور غ کمه مذ یجر.  و الزم االجرا است      یقطع

  .بود 

  

 خارج بـوده  ي از عهده مودیاتیات حل اختالف مالیص هیور در ماده فوق بتا به تشخ      کت موارد مذ  یه رعا ک یدرصورت: 1    تبصره  

  . دفاتر و جرائم مربوط حسب مورد نخواهد بود ي اعتباریباشد مشمول ب

  

 ین مـاده بـا اشخاصـ   ین جرائم موضوع ایات بردرآمد و همچنیگران نسبت به مالی دينندگان از شماره اقتصاد   کاستفاده  : 2     تبصره

  . خواهند داشت یت تضامنی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئوليه شماره اقتصادک

  



نـد  ی نماين مـاده خـوددار  یـ ف مقـرر در ا یالکـ  از تکین معامله در معامالت خود از انجام دادن هر      یه طرف ک یدرصورت: 3    تبصره  

دار یـ ند چنانچـه فروشـنده مشخـصات خر   ک ي خودداريدار از ارائه شماره اقتصادیه خرک يمتضامنا مسئول خواهند بود و در موارد      

  .نخواهد بود ن بابت یمه تخلف فوق از اید مشمول جری اعالم نمایاتی ماه به سازمان امور مالکیوموضوع معامله را ظرف مهلت 

  

 صـورت حـساب   يلف به نگهـدار کن قانون می ا95 الف و ب ماده ي و صاحبان مشاغل موضوع بندها    یاشخاص حقوق : 4    تبصره  

د به آنان ارائـه  ی بایاتی باشند و درصورت درخواست ماموران مالیرد و سال بعد از آن مک خود در سال عمليدهای مربوط به خر  يها

  . ارائه نشده خواهد بوديصورت حسابها% 10 معادل يمه ای مشمول جرنصورتیر ایدر غ. دهند 

  

جـاد  ی اي و مـود یاتیـ ن اداره امور مالین قانون بی موضوع اياتهایص مالیه در تشخک به هر گونه اختالفات یدگیمرجع رس: 170ماده  

ن یـی  تعيگـر ی دیدگیقـانون مرجـع رسـ   ن یر مواد ایه به موجب مقررات ساک ي باشد مگر مواردی میاتیئت حل اختالف مال  یشود ه 

  .شده باشد 

  

 تواننـد  ی به خدمت نمیا آمادگیشور در دوره خدمت ک یاتی و سازمان امور مالیی و دارايارمندان وزارت امور اقتصاد   ک: 171ماده  

  .ندیان مراجعه نماینده مودیا نمایل یکبه عنوان و

  

ر آن بـصورت بالعـوض   ی و نظـا کمکا ی يرف دولت به منظور بازسازن شده از ط  یی تع يه به حساب ها   ک یوجوه% 100: 172ماده  

 یا حقـوق یـ  یقـ ی بالعوض اشخاص اعـم از حق ير نقدی غي هاکمکا ی و یصیا تخصی ین وجوه پرداختی شود و همچن یپرداخت م 

 يا اردوگاههـا یـ و  ی و درمانیز بهداشتک و مرایز آموزش عالکل مدارس دانشگاهها و مرا    یمکا ت یز و احداث و     یتجه, ر  یجهت تعم 

 يه توسـط وزارتخانـه هـا   کـ  یطبـق ضـوابط   )یدولتـ  (ي و هنـر یز فرهنگکتابخانه و مرا  ک و   یستیز بهز کشگاهها و مرا  ی و اسا  یتیترب

ـ ي و امور اقتـصاد یبهداشت و درمان و آموزش پزشک      , یفرهنگ و آموزش عال   , آموزش و پرورش      شـود از  ین مـ یـی  تعی و دارائ

  .سر است کرد قابل ک انتخاب خواهد يه مودک ید سال پرداخت منبعرکات عملیدرآمد مشمول مال

  

ات یـ اتهـا و مال یه مالیـ لک شـود و مقـررات آن شـامل    ی بـه موقـع اجـرا گذاشـته مـ      1368ن سـال    ین قانون از اول فـرورد     یا: 173ماده  

ات بـر  یـ ن مالیون بـوده و همچنـ  ن قانی ايخ اجرایل درآمد حسب مورد بعد از تاریا تحصیات یه سبب تعلق مال   ک است   ییبردرآمدها



ن یه قـوان یـ لکابدخواهـد بـود و   ی ین قـانون خاتمـه مـ   ی ايه درسال اول اجراک ی مربوط به سال مال    ی و حقوق  یقیدرآمد اشخاص حق  

  . است یگر نسبت به آنها ملغیر دی مغایاتیمال

  

  . است ی منتف1352ت اجاره بها مصوب سال یثبل وتی قانون تعد8ه موضوع ماده ین قانون وصول عوارض تخلی ايبا اجرا:     تبصره 

  

ه سبب تعلـق آنهـا قبـل از    کن قانون یم موضوع ای مستقيات هایر مالیل درآمد وسا یخ تحص یه تار ک ییات بردرآمدها یمال: 174ماده  

 يات ونـرخ هـا  یـ ص درآمـد مـشمول مال  ین و تـشخ یـی  و از نظر تعی تلقیاتی ماليای باشد به عنوان بقای م1345و بعد از از   1368سال  

ن یه تابع مقررات ایب تصفی و ترتیدگیل درآمد و از لحاظ رسی زمان تحصیام قانونکان و مرور زمان تابع احیف مودیالک و تیاتیمال

  .قانون خواهد بود 

  

ن یب ای تصوخی باشد و تا تاری م1346ا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال یل درآمد مربوط یه سال تحصک ییات هایمال: 1    تبصره 

  .قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود 

  

ن ی ايه قبل از اجراک آن ي و اصالحات بعد1345م مصوب اسفند ماه ی مستقياتهای قانون مال180انتقاالت موضوع ماده  : 2    تبصره  

ات متعلـق  یـ رث ورثه مربوط اضـافه و مال ن قانون به سهم االی ايقانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقال دهنده بعد از اجرا    

  . وصول خواهد شد ی قبلین قانون پس از وضع سهم االرث پرداختیطبق مقررات مربوط در ا

  

 ی و دارائيشنهادوزارت امور اقتصادی بار به پکین قانون هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال ی مندرج در ا   يه نصاب ها  یلک: 175ماده  

  .ل است یل تعدران قابیئت وزیب هیو تصو

  

د ی وصول نمایصیا تشخی و یق ابطال تمبر بصورت قطعین قانون را از طریات موضوع ای تواند مالی میاتیساز مان امور مال: 176ماده 

 بـه موقـع اجـرا    ی و دارائـ ير امـور اقتـصاد  یـ ب وزیه و پس ازتصویشور تهک یاتین ماده توسط سازمان امور مال     ی ا ین نامه اجرائ  یآئ. 

  . شودی مگذارده

  

   



  

  

  

  وظایف مودیان : فصل پنجم

  

 بـا  کیـ کم آن هـستند بـه تف  یلف به تسلکه حسب مورد مکن قانون را ی موضوع اي توانند اظهار نامه های میاتیان مالیمود: 177ماده  

 يتب را در پرونده مـود د مرایور باک مذیاتینصورت اداره امور مالیدر ا. ند یم نمایونت تسل ک محل س  یاتید به اداره امور مال    یاخذ رس 

م اظهـار نامـه بـه اداره    یتـسل . ربط ارسـال دارد  ی ذیاتی اقدام به اداره امور مالي روز برا3 را ظرف   یمیس نموده و اظهار نامه تسل     کمنع

امل ن مـاده شـ  یـ م اکـ ح.  مربوط خواهد بود یاتیم آن به اداره امور مالی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسل یاتیامور مال 

  .د خواهد بود یم نمای در شهرستان تسليگری دیاتی اظهار نامه خود را اشتباها به اداره امور ماليه مودکز ی نيموارد

  

 بـه موجـب مقـررات    یاتیـ  ماليه مـود ک یر اوراقیا سایم اظهار نامه ی تسليا موعد مقرر براین روز مهلت  ی هر گاه آخر   -1    تبصره  

ا یـ ل مزبور بر حسب مورد جز مهلـت  ین روز بعد از تعطی گردد اولیا عمومی یل رسمیصادف با تعطم,  باشد یم آن م  یلف به تسل  کم

  .ور محسوب خواهد شد کا اوراق مذیم اظهار نامه یموعد مقرر جهت تسل

  

ه کـ  ییتهاکن موسـسات و شـر  یران اقامت دارند و همچنیه در خارج از اک یانیات مودیم اظهار نامه و پرداخت مال     ی تسل -2    تبصره  

  .د .نده آنها خواهد بویران باشند به عهده نماینده در ای نمايشور است چنانچه دارا ک آنها در خارج از یز اصلکمر

  

عـدم  . ندی محل اعالم نمایاتیتبا به اداره امور مالکت مراتب را یخ شروع فعالیماه از تار  4لفند ظرف   ک صاحبان مشاغل م   -3    تبصره  

الت و یه تسهیلکت از یز موجب محرومی و نیات قطعیدرصد مال10 معادل يمه ایق در مهلت مقرر مشمول جرف فویلکانجام دادن ت

 آنهـا از  يه بـرا کـ  یم در مورد صاحبان مـشاغل کن حیا.  خواهد بود یاتی توسط اداره امور مالیخ شناسائی از تار  یاتی مال يت ها یمعاف

  .ت نخواهد بود ده اسیت صادر گردیا مجوز فعالیربط پروانه یطرف ذ

  

له ی باشـد بوسـ  یم آنهـا مـ  یلف به تسلک موجب مقررات میاتی ماليه مودکر اوراق یا سای یاتیه اظهار نامه مال  ک يدرموارد: 178ماده  

  . گردد ی میم به مراجع مربوط تلقیخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز تاریخ تسلی گردد تاریاداره پست واصل م



  

ونت ک از آنها را به عنوان محل سیکیلف است کونت خود داشته باشد مک س ي متعدد برا  ي محل ها  يه مود ک یدرصورت: 179ماده  

  دی نمای تلقیونت اصلک را محل سيونت مودک سي از محل هاکی تواند هری میاتید وگرنه اداره امور مالی نمای معرفیاصل

  

نـد  ک در خارج ثابـت  ی اسالمي دولت جمهوریاسیا سی ی ماليها یندگی نمایه با ارائه گواهک یرانی ا یقیهر شخص حق  : 180ماده  

 درآن سـال  یاتیـ ات پرداختـه اسـت از لحـاظ مال   یم مالی خارج به عنوان مقيشورهاک از یکی خود در یاتی سال مالکیه از درآمد  ک

  : ر ی از موارد زیکیشور خواهد شد مگر درکم خارج از یمق

  . بوده باشد یشغل يران دارای مزبور درایاتی درسال مال-1

  .ونت داشته باشد کران سیا متناوبا در ایا ی مزبور حداقل شش ماه متوالیاتی در سال مال-2

  .ا امثال آن بوده باشد یا معالجه یت یشور به منظور انجام مامورک توقف در خارج از -3

  

ات آن را یـ ل نمـوده و مال یشور تحـص کخارج از  از يه درآمدک یران در صورتیم ای مقیرانی ایا حقوق ی یقیاشخاص حق :     تبصره  

ان خو دحسب مورد طبق یا ترازنامه و حساب سودوزیور را در اظهار نامه کل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذ یبه دولت محل تحص   

ل شده در خارج از یه به درآمد تحصک یاتیا آن مقدار مالیشور و ک آنها در خارج از یات پرداختید مالین قانون اعالم نما  یمقررات ا 

  .سر خواهد بود کات بردرآمد آنها قابل یمتر باشد از مالکدام کرد هر ی گیات آنان تعلق میل درآمد مشمول مالکشور با تناسب به ک

  

 ب از سـه نفـر را  کـ  مرییات های هیاتین و مقررات مالی قواني تواند به منظور نظارت براجرای کشور میاتیسازمان امور مال: 181ماده  

ر امـور  یب وزیشور و تصوک یاتیشنهاد سازمان امور مالیه به پک ين نامه ای طبق آئیاتیان مال ی مود ینترل دفاتر قانون  کد و   یجهت بازد 

 3ور در بنـد  کات مـذ یـ د بـا موافقـت ه  ی نماي از ارائه دفاتر خوددار   يه مود ک یدرصورت. د  ی خواهد بود اعزام نما    ی و دارائ  ياقتصاد

  .ص خواهدشد ی الراس تشخیق علیات سال مربوط از طریدرآمد مشمول مالن قانون ی ا97ماده 

  

 ی مـال كه دفـاتر و اسـناد و مـدار   یـ لکشور کـ  یاتیـ ز سازمان امور مال ی توانند حسب تجو   ین ماده م  ی موضوع ا  يات ها یه:     تبصره  

ب اطالعـات الزم و ارائـه آن بـه اداره امـور     سکـ ا سنوات قبل باشند بـه منظـور   یه مربوط به سال مراحعه باشد کن یان را اعم از ا  یمود

د بـه اداره امـور   ی سنوات قبل را در قبال ارائه رسكا درصورت لزوم دفاتر و اسناد و مدار ی قرار دهند و     یربط مورد بازرس  ی ذ یاتیمال

  .د ی منتقل نمایاتیمال



  

   

  

  

  

  وظایف اشخاص ثالث : فصل ششم

  

ات یه پرداخت مالکس کن هر ی باشند و همچنیگران م یات د یلف به پرداخت مال   کون م ن قان یه مطابق مقررات ا   ک یسانک: 182ماده  

 شـناخته  يمه این قانون مشمول جریف مقرر در ایالک از انجام تيه در اثر خود دارک یسانکرده باشد و کا ضمانت ی را تعهد    يگرید

  .اتها با آنان رفتار خواهدشد ی وصول مالي اجرای طبق مقررات قانونی محسوب و از نظر وصول بدهيم مودکشده اند در ح

  

د قـبال پرداخـت شـود و در    یـ  بایات بر نقل و انتقال قطعیرد مالی گ یله اداره ثبت انجام م    ی بوس که انتقال مل  ک يدر موارد : 183ماده  

  . خواهد نمود کلصالح در سند انتقال اقدام انتقال می ذیاتیر شماره مفاصاحساب صادره از اداره امور مالکاداره ثبت با ذ

  

رات ییـ  رسـند و تغ یه در طول ماه به ثبت مـ ک را یتها و موسساتکامل شرکلف اند درآخر هر ماه فهرست     کادارات ثبت م  :184ماده  

ر تعـداد  کـ  به ثبت رسانده اند بـا ذ یه دفتر قانونک را یا حقوقی یقیز نام اشخاص حقیتها و موسسات موجود و ن   کحاصله در مورد شر   

  . محل اقامت موسسه ارسال دارند یاتی آن به اداره امور ماليده و شماره هادفاتر ثبت ش

  

ن قانون بـه موجـب   ین فصول اول و ششم باب سوم ای از باب دوم و همچن  4ه معامالت مربوط به فصل      ک يه موارد یلکدر  : 185ماده  

ان ماه بعد درمقابل اخذ ی هر ماه را تا پالف اند فهرست خالصه معامالتک میرد صاحبان دفاتر اسنادرسم ی گ ی صورت م  یسند رسم 

  .ندیم نمایربط در محل تسلی ذیاتید به اداره امور مالیرس

  

ت ی از طـرف مراجـع صـالح   یا حقوقی یقیار اشخاص حقکا یسب ک و پروانه    یارت بازرگان کد  یا تمد ید  یا تجد یصدور  : 186ماده  

 باشـد و  ی شـده مـ  ی قطعـ یاتیـ  مالیب پرداخـت بـده  یـ ا ترتیـ  بر پرداخت ینربط مبی ذیاتی از اداره امورمال   یدار منوط به ارائه گواه    

  . خواهند داشت یت تضامنی مسئولي مزبور با مودياتهایم مسئوالن امر نسبت به پرداخت مالکن حیت ایدرصورت عدم رعا



  

 منـوط  ير موسسات اعتباریها و ساکن صاحبان مشاغل از طرف بانی و همچنی به اشخاص حقوق  یکالت بان ی تسه ي اعطا -1    تبصره  

 یاتیـ  اداره امور مالی گواه-2 شده ی قطعیاتی مالیب پرداخت بدهیا ترتی پرداخت  ی گواه -1: ر خواهد بود    ی ز ي ها یبه اخذ گواه  

ن تبـصره توسـط   ی ای ضوابط اجرائير موسسات اعتباریها و ساک ارائه شده به بانی مالي از صورت ها ي بروصول نسخه ا   یمربوط مبن 

  .ن و ابالغ خواهدشدییران تعی ای اسالمي جمهوريزک مرک و بانیاتی امور مالسازمان

  

 شده صاحبان یات قطعی در هزار درآمد مشمول مالکی معادل ی شود مبلغیشور اجازه داده مک یاتی به سازمان امور مال-2    تبصره 

 ي اعتبارات مصوب بودجه ساالنه بـه تـشکل هـا   درآ مد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود  

  .دید پراخت نمای نمای ميارکات همیص ووصول مالیه در امر تشخک ي و مجامع حرفه ایصنف

  . است یر مستثنیه مقررات مغایلکات و ین ماده ازشمول مالی به استناد ایوجوه پرداخت

  

ن قانون موجـب  ین فصول اول و ششم باب سوم ایب دوم و همچنه معامالت موضوع فصل چهارم از باک يه موارد یلکدر  : 187ماده  

ا فـسخ سـند معاملـه مراتـب را بـشرح و      یا اقاله یلف اند قبل از ثبت و  ک م یرد صاحبان دفاتر اسناد رسم    ی گ ی صورت م  یاسناد رسم 

 حسب يحل سکونت مودا می محل وقوع ملک و یاتی نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مال     یامل و چگونگ  کمشخصات  

ا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صـدور  یا اقاله ی انجام معامله اقدام به ثبت  یمورد اعالم و پس از کسب گواه      

 یاتی مالي هایخ اعالم دفترخانه پس از وصول بدهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریگواه. ندید نمایآم را در سند معامله ق

ات یـ  محـل مال يات حق واگذارین وصول مالیات بر درآمد اجاره امالك و همچنیل مالیربط از قب ی ذ يمربوط به مورد معامله از مود     

  . . امالك حسب مورد صادر خواهد شدیات نقل و انتقال قطعی و مالیات درآمد اتفاقی محل مورد معامله مالیشغل

  

 موضـوع  یاتیـ رد اختالف باشد پرونده امر خارج از نوبت در مراجع حـل اخـتالف مال  ات مشخصه مو یزان مال ی چنانچه م  -1    تبصره  

 از طرف مراجع حل اختالف باشد بـا  ي و صدور رایدگی قبل ازرسیل به اخذ گواهی تماي خواهدشد و اگر مودیدگین قانون رس یا

معادل مبلـغ  . . .  و یکقه ملیوث, اوراق بهادار, نامه مه یب, ل سفته ین معتبر از قبیا تضمی و اخذ سپرده  يات مورد قبول مود   یوصول مال 

  . انجام معامله صادر خواهدشد یمابه االختالف گواه

  



 و امثـال آن  ي محـل در صـندوق دادگـستر   يام دادگاهها وجوه مربوط بـه حـق واگـذار   که به موجب احک ي در موارد-2    تبصره  

سر و بـه  کـ ات متعلـق را  یـ  مربـوط مال یاتیند ضمن استعالم از اداره امور ماللف اکنفع میع گردد مسئوالن در موقع پرداخت به ذ     یتوز

  .ادیز نمی واریاتیحساب سازمان امور مال

  

الت نامـه تمبـر باطـل و    ک هر ويزان مقرر در روین قانون به میلف اند براساس مقررات ا   کان فروش و ابطال تمبر م     یمتصد: 188ماده  

دفتـر  . نـد ی نمای شود ثبـت و گـواه  يال نگهدارک از وکیله هر ید به وسی بایهت تمبر مصرفه اختصاصا ج  ک يزان آن را در دفتر    یم

ل از نظـر  یک ارائه شود و گرنه از موجبات عدم قبول دفتر ویاتیل به اداره امور مالیک ویاتی به حساب مالیدگید در موقع رس یمزبور با 

  . خواهدبودیاتیمال

  

  تشویقات و جرایم مالیاتی : فصل هفتم 

  

 ترازنامـه و حـساب   ی سه سـال متـوال  ین قانون چنانچه طی ا95 الف و ب ماده    ي موضوع بندها  یقی و حق  یاشخاص حقوق : 189ماده  

م ااظهـار نامـه بـدون مراجعـه بـه      یات هـر سـال را در سـال تـسل    ی آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مال  كان و دفاتر و مدار    یسود وز 

 مقـرر در  يایـ ور عالوه براستفاده از مزاکات سه سال مذی درصد اصل مال   5رده باشد معادل    کخت   پردا یاتی حل اختالف مال   ياتهایه

ا در حـساب سـنوات بعـد آنـان منظـور      یـ  پرداخـت  ي جـار ي هـا ی از محل وصـول یزه خوش حسابین قانون به عنوان جای ا190ماده  

  .ات معاف خواهد بود یزه مربوط از پرداخت مالیجا. خواهدشد 

  

ات یـ  پرداخـت مال ين قـانون بـرا  یـ د مقـرر در ا ی قبـل از سررسـ  یرد هر سال مال   کات عمل ی بابت مال  ی الحساب پرداخت  یعل: 190ماده  

ات متعلـق  یـ ه از مالکـ د مقرر خواهـد بـود   ی هر ماه تا سررسي به ازا ی درصد مبلغ پرداخت   کی معادل   يزه ا یرد موجب تعلق جا   کعمل

 هر مـاه خواهـد   يات به ازایمال% 5/2 معادل يمه ایزآن موعد موجب تعلق جر ات پس ا  یپرداخت مال .سر خواهدشد   کرد  کهمان عمل 

 هـستند نـسبت بـه مبلـغ منـدرج در اظهـار نامـه از        یاتیم اظهار نامه مالیلف به تسلکه مک یانیمه در مورد مود   یمبدا احتساب جر  . بود  

 نموده يم اظهارنامه خودداریه از تسلک یانی مورد مودخ مطالبه و دریم آن و نسبت به مابه االختالف از تار   ی مهلت تسل  يخ انقضا یتار

 باشد یات حسب مورد مید پرداخت مالیا سررسیم اظهارنامه ی مهلت تسليخ انقضایستند تاریم اظهار نامه ن   یلف به تسل  کا اصوال م  یو  

.  

  



ا یـ ان و پرداخـت  یـ امـه و حـسا ب سـود وز   ا ترازنیم به موقع اظهارنامه ی خود راجع به تسلیف قانونیالکه به تک یانی مود-1    تبصره  

 كان و حسب مورد ارائه بـه موقـع دفـاتر و اسـناد و مـدار     یا ترازنامه و سحاب سود وز    یات طبق اظهارنامه    یب دادن پرداخت مال   یترت

 یاتیـ امـور مال ا بـا اداره  یـ  صادره را قبول یاتیص مالین قانون هرگاه برگ تشخی ا239ور در ماده    کخود اقدام نموده اند در موارد مذ      

ن قـانون معـاف   یـ جـرائم مقـرر در ا  % 80ننـد از  کب دادن پرداخـت آن اقـدام   یـ ا ترتیات متعلقه ید و نسبت به پرداخت مال  یتوافق نما 

ب یـ ا ترتیات نسبت به پرداخت ی مالیخ ابالغ برگ قطعی ماه از تارکیان ظرف ین گونه مودیه ا ک ین درصورت یهمچن. خواهند بود   

  .ن قانون معاف خواهندبود یجرائم متعلقه درا% 40دازیقدام نمادادن پرداخت آن ا

  

 سـال  کیـ ات از یـ  شدن مالیخ قطعیات تا تاریص مالی نسبت به برگ تشخيخ وصول اعتراض مود   ی چنانچه قاصله تار   -2    تبصره  

خ ابـالغ بـرگ   یور تـا تـار  ک سـال مـذ  کیش از ین ماده نسبت به مدت زمان ب یم درصد در ماه موضوع ا     یمه دوون یجر, د  یتجاوز نما 

افتن یـ ت ی و قطعیدگیه رسکد ی اتخاذ نمایباتیلف است ترتک میاتیسازمان امور مال.  نخواهد بود يات قابل مطالبه از مود    ی مال یقطع

  .ردیم اعتراض آنان صورت پذیخ تسلی سال پس از تارکیثر تا کان حدایات مودیمال

  

ار بـودن  یـ  بر خـارج از اخت ی مبني با توجه به دالئل ابرازين قانون بنا به درخواست مودی از جرائم مقرر در ایا قسمتیتمام : 191ماده  

شور کـ  یاتیص و موافقت سازمان امور مالی به تشخي مودی و خوش حسابیاتیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مال        یالکعدم انجام ت  

  . باشد یقابل بخشوده شدن م

  

م اظهـار  یلـف بـه تـسل   کات مین قانون از بابت پرداخت مالیه به موجب مقررات ا    کنده او   ینماای يه مود ک يه موارد یلکدر  :192ماده  

ات متعلـق  یـ  معـادل ده درصـد مال  يمـه ا ید مشمول جری نماين قانون خودداریم آن در مواعدمقرر در ا     ی باشد چنانچه از تسل    ینامه م 

  .خواهد بود 

  

 يمـه ا ین قانون موجـب تعلـق جر  ی ا95 الف و ب ماده ي و مشموالن بندهایم اظهار نامه توسط اشخاص حقوق   یعدم تسل :     تبصره  

م کـ د حیـ  نمایم مـ یه اظهار نامه خود را تسلک یانیدر مورد مود.  شود ی نمی گردد و مشمول بخشودگیات متعلق م  یمال% 40معادل  

  . خواهد بود يز باشد جاریر قابل قبول نیغه ک یر واقعی غينه هایا هزیتمان شده ک يات متعلق به درآمدهاین تبصره نسبت به مالیا

  



م ترازنامـه  ی هستند در صورت عدم تسلی دفاتر قانونيلف به نگهدارکن قانون میه به موجب مقررات اک یانینسبت به مود  : 193ماده  

مـورد رد دفتـر   ور و در ک از مـوارد مـذ  کیـ  هـر  يات بـرا یمال% 20 معادل يمه ایا عدم ارائه دفاتر مشمول جریان یو حساب سود وز  

  .ات خواهند بود یمال% 10 معادل يمه ایمشمول جر

  

ت مقرر درسال مربوط یت موجب عدم استفاده از معافیان دو دوره معافیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وز یعدم تسل :     تبصره  

  .خواهدشد

  

 مـه درآمـد   یرد درصـورت یـ  گی قرارمـ یدگینون مورد رسن قای ا 158 مقررات ماده    يه اظهار نامه آنها در اجرا     ک یانیمود: 194ماده  

اختالف داشته باشد عالوه بر تعلق جرائم مقـرر مربـوط   % 15ش از ی بي با رقم اظهار شده ازطرف مود      یات مشخصه قطع  یمشمول مال 

 مقرر در قانون يا هیالت وبخشودگی از هرگونه تسهیات مشخصه قطعیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابالغ مال        یه قابل بخشودن ن   ک

  .ز محروم خواهند شد یاتها نیمال

  

ن قـانون ظـرف مهلـت    یـ  ا114م اظهارنامه موضوع ماده ی از لحاظ عدم تسل    یران شخص حقوق  ین مد یمه تخلف آخر  یجر: 195ماده  

خ یر تـار  دیه پرداخت شده شخص حقوقی درصد سرماکیب عبارتست از دو درصد و یم اظهارنامه خالف واقع به ترت     یا تسل یمقرر  

  انحالل

  

ا یـ  ی شخص حقـوق یاتیه امور مالی قبل از تسوی شخص حقوق یم دارائ یه در مورد تقس   یران تسو یا مد یریمه تخلف مد  یجر: 196ماده  

 یه وصـول مـ  یران تسویا مدیر یه از مدکات متعلق خواهد بود یمال% 20ن قانون معادل ی ا118ن مقرر موضوع ماده     یقبل از سپردن تام   

  .گردد

  

ا مشخـصات راجـع بـه    یـ ا قـرارداد  یا فهرست یم صورت یلف به تسلکن قانون م  یه به شرح مقررات ا    ک ینسبت به اشخاص  : 197ماده  

مه متعلـق در مـورد   یند، جریم نمایا ب برخالف واقع تسلی و يم آنها در موعد مقرر خودداریه از تسلک یدرصورت,  باشند ی م يمود

 متضامنا مسئول يل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودک% 1 يارکمانی و درخصوص پیتحقوق پرداخ% 2حقوق عبارت خواهد بود از 

  .ان وارده به دولت خواهند بود یجبران ز

  



 یات بردرآمـد اشـخاص حقـوق   یـ ا منفـردا نـسبت بـه پرداخـت مال    ی مجتمعا یران اشخاص حقوقی منحله مديت هاکدرشر:198ماده  

صال آن بـوده و مربـوط بـه دوران    یـ سرو اکـ لـف بـه   کن قـانون م یـ موجب مقـررات ا  به یه اشخاص حقوق ک ییات ها ین مال یوهمچن

  . خواهند داشت یت تضامنی مسئولیت آنها باشد با شخص حقوقیریمد

  

ف ی باشد درصورت تخلف از انجام وظایگر میان دیات مودیصال مالیسر و اکلف به کن قانون میه به موجب مقررات ا  ک یا حقوق ی

ات پرداخـت  یـ مال% 20 معـادل  يمـه ا یات خواهد داشـت مـشمول جر  ی در پرداخت ماليه با مودک یت تضامنیلمقرره عالوه بر مسئو   

  .نشده خواهد بود 

  

ن امـر مـشمول   ی باشـد مـسئول  يا شـهردار ی یا موسسه دولت یت  کشر, ات وزارتخانه   یسر مال کن به   یلفکه م ک ي در موارد  -1    تبصره  

  .واهند بود  خيمجازات مقرر طبق قانون تخلفات ادار

  

 یت تـضامن یز عالوه بـر مـسئول  یران مربوط نیا مدیر ی باشد مدیر دولتی غ یات شخص حقوق  یسر مال کلف به   ک هر گاه م   -2    تبصره  

ران یا مـد یـ ر یم شامل مـد کن حیا. وم خواهند شد ک از سه ماه تا دوسال محینیات و جرائم متعلق به حبس تاد  ینسبت به پرداخت مال   

  .ن سپرده اند نخواهد بود یشور تامک یاتیور به سازمان امور مالک مذيات های پرداخت ماليبراه ک یاشخاص حقوق

  

  .وم خواهدشد ک از سه ماه تا دو سال محیبی باشد حبس تادیقیات شخص حقیسرمالک چنانچه -3    تبصره 

  

ل سـازمان امـور   کـ س ین ماده از طرف رئی ا3و2 ي در خصوص تبصره هاین نزد مراجع قضائیبکه مرت ی عل ي اقامه دعو  -4    تبصره  

  .شور به عمل خواهد آمد ک یاتیمال

  

ده اسـت درصـورت   یـ  مقرر گردی دفاتر اسنادرسمي برايفه ایا وظیف یلکن قانون تیه به موجب مقررات اکدر هر مورد : 200ماده  

آن % 20 معادل يمه ایعلق مربوط مشمول جر متياتهایا مالیات وی در پرداخت مالي سردفتر با مودیت تضامنیتخلف عالوه بر مسئول

  .وم خواهدشد کت مقررات مربوط محیز با رعاین قانوئن نی ا199 ماده 2رار به مجازات مقرر در تبصره کز خواهد بود و در مورد تین

  



ه کـ  كتر و اسناد ومدارا به دفایان ی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود وزيات از روی به قصد فرار از مال   يهر گاه مود  : 201ماده  

م ی از تسلی سه سال متواليد با برایم شده است استناد نمایه و تنظیقت ته ی باشد و برخالف حق    ی عمل م  كات مال یص مال ی تشخ يبرا

و ت هـا  یه معافیلکن قانون از ی مقرر در ايمه ها و مجازات هایند عالوه برجرک يان خودداری و ترازنامه و سود وز  یاتیاظهار نامه مال  

  .ور محروم خواهدشد ک در مدت مذی قانوني هایبخشودگ

  

  .شور به عمل خواهدآمد ک یاتیس سازمان مالی از طرف رئین نزد مراجع قضائیبکه مرتی عليب و اقامه دعویتعق:     تبصره 

  

 ی قطعـ یزان بدهیه مک یاتیلاران ماک تواند از خروج بدهیشور مک یاتیا سازمان امور مال ی ی و دارائ  يوزارت امور اقتصاد  : 202ماده  

 یران مـسئول اشـخاص حقـوق   یا مـد یـ ر ین مـاده در مـورد مـد   یـ م اکـ ح.د ی نمايریشور جلوگکشتر باشد از یال ب یون ر یلیم10آنها از   

ن قـانون  یـ ه بـه موجـب ا  کـ  ياتهـا یا مالی یات بردرآمد شخص حقوقی اعم از مالی شخص حقوقیاتی مالی قطعی بابت بده  یخصوص

ربط بـه اعـالم   یـ  اسـت مراجـع ذ  يز جاریت آنان بوده نیری باشد و مربوط به دوره مد یصال آن م  یسر و ا  که  لف ب ک م یشخص حقوق 

  . باشند ین ماده می ايلف به اجراکا سازمان مزبور میوزارت 

  

ند یا فرزندان نمای ات اقدام به نقل و انتقال اموال خودبه همسر وی به قصد فرار از پرداخت مالیاتیان مال یه مود ک یدرصورت:     تبصره  

  .د ی اقدام نمایق مراجع قضائیور از طرک تواند نسبت به ابطال اسنادمذی میاتیسازمان امور مال

  

   

  

  

  

  

  ابالغ  : فصل هشتم

  

دا ی پی دسترسيهرگاه به خود مود. د اخذ گردد ی رسی ابالغ و در نسخه ثانيد به شخص مودی بایلک بطور یاتیاوراق مال : 203ماده  

ه بـه نظـر   کـ ن ین او ابالغ گـردد مـشروط بـرا   یا مستخدمی از بستگان یکیار اوبه کا محل یونت کد در محل سی با یاتیوراق مال نشود ا 



 یافت میه اوراق را درک ی و شخصين مودی بوده و بیافکت اوراق مورد ابالغ یز اهمی تمين اشخاص برای ايمامور ابالغ سن ظاهر

  .دارد تعارض منفعت نباشد 

  

ه کـ  یا درصـورت ید یاف نماکن او از گرفتن برگها استنیا مستخدمی بستگان يا درصورت عدم حضور و  ی ي هرگاه مود  -1ره      تبص

ا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در ید امتناع آنان از گرفتن اوراق یور در محل نباشد مامور ابالغ با    ک از اشخاص مذ   کیچ  یه

ب فـوق  یـ ه بـه ترت ک یاتیاوراق مال. د ی الصاق نمايار مودکا محل یونت کبه درب محل سد نموده و نسخه اول اوراق را یهر نسخه ق  

  . شود ی محسوب ميخ ابالغ به مودیخ الصاق تاری و تاری تلقیابالغ شده قانون

  

د یـ ر پـست با مـامو . د یـ  اسـتفاده نما ی از خدمات پـست سفارشـ  یاتی ابالغ اوراق مالي تواند برای میاتی سازمان امور مال  -2    تبصره  

ا یـ  ينـد و چنانچـه مـود   کد اخـذ  ی رسـ ین او در محل اابالغ و در نسخه ثان   ی و مستخدم  یا بستگان ی ي را به شخص مود    یاتیاوراق مال 

ن یـی  تعیدو نسخه دوم را به نـشان یور قکن موضوع را در نسخ اوراق مذیمامور پست ا, نند کاد شده از گرفتن اوراق امتناع  یاشخاص  

اد شـده در محـل نباشـد مـامور     ی از اشخاص کیچ یهرگاه ه.  دهد وی عودت میاتید و نسخه اول را به اداره مال      نک یشده الصاق م  

د و نـسخه دوم را بـه   یـ ور قکرا در اوراق مـذ ) مراجعـه خواهدشـد  “ خ مجددای روز پس از تار 15( خ مراجعه عبارت    ید تار یپست با ق  

 درصـورت عـدم حـضور اشـخاص     يمامور پست در مراجعه بعـد .  دهد یت مند و نسخه اول را عود    ک ین شده الصاق م   یی تع ینشان

 ی عودت مـ یاتیند و نسخه اول را به اداره امور مالک ین شده الصاق میی تعید و نسخه دوم را به نشانیل اوراق ق ین امر را در ذ    یفوق ا 

  .د شویخ الصاق ابالغ شده محسوب می شود از تاریب الصاق مین ترتیه بدک یاوراق. دهد 

  

ن روز ییخ ابالغ با تعیمحل و تار: الف : د یح و امضا نمای تصریاتید مراتب را در نسخه اول و دوم اوراق مالیمامور ابالغ با: 204ماده 

نـام و مشخـصات   : دارد ج ي بـا مـود  یه چه نسبتکن ین اییه اوراق به اوابالغ شده با تع  ک یسکنام  : و ماه وسال به حروف و عدد ب         

  ن قانونی ا203امل آنان در مورد تبصره ماده ک یشانگواهان با ن

  

س دفتـر آن  یا قائم مقام رئیس ید به رئی بایاتیا موسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالی ی از ادارات دولت  یکی ياگر مود :205ماده  

  .ا موسسه ابالغ گرددیاداره و 

  



ه ازطـرف  کـ  يگـر یا اشـخاص د یـ ر ید بـه مـد  ی بایاتیاوراق مال باشد یر اشخاص حقوق  یا سا ی یت تجارت ک شر ياگر مود : 206ماده  

  .ت حق امضا دارند ابالغ شود کشر

  

  . است يز مجری نیر اشخاص حقوقی و ساي تجاريتهاکن قانون و تبصره آن در مورد شری ا203مقررات ماده :     تبصره 

  

ن مـورد  یـ ر ایند و درغک ی معرفیاتیل ابالغ اوراق مالا محیونت کا سیار  ک را به عنوان محل      ی محل يه مود ک يدر موارد : 207ماده  

 از اطـالع  یک حـا يل و اثـر یـ  ابالغ شـود و درپرونـده دل  يونت مودکا سیار ک به عنوان محل ی در محل یاتیه اوراق مال  ک یدرصورت

نـد ابـالغ   کار اعالم نک ایونت ک به عنوان محل سيگریه محل دک یرده باشد مادامکراد نی این نشانین موضوع بوده و به ای از ا  يمود

  .ح است ی صحی قانونی به همان نشانیاتیاوراق مال

  

 محل یاتیراالنتشار حوزه اداره امور مال یثک نوبت درروزنامه    کی یاتی دردست نباشد اوراق مال    ي مود یه نشان ک يدر موارد : 208ماده

 ي از روزنامـه هـا  یکـ یا یـ  یاتیـ ل به حوزه اداره امـور مال ن محیترکیر االنتشار نزدیثکواگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه     

  . محسوب خواهدشد يم ابالغ مودک در حین آگهیا.  شودی میز آگهکراالنتشار مریثک

  

 درج ي مـود یف قـانون یلکمحل مراجعه مهلت مقرر و ت, د عالوه بر مطالب مربوط ی ابالغ شده با یاتی در متن اوراق مال    -1    تبصره  

  .شده باشد 

  

ب یـ  بـه ترت یاتیـ ن قـانون مـشخص نباشـد اوراق مال   یـ  ا207 آنها طبق مـاده  یه نشانکات مستغالت  یان مال ی در مورد مود   -2   تبصره   

  .ات آن مورد مطالبه است ابالغ خواهدشدیه مالک ین قانون به محل مستغلی ا203ور در تبصره ماده کمذ

  

ده اسـت در مـورد ابـالغ اوراق    یـ ن قانون مقـرر گرد یه در اک يجز در موارد,  راجع به ابالغ ی مدن ین دادرس یمقررات آئ : 209ماده  

  . اجرا خواهدشد یاتیمال

  

  وصول مالیات  : فصل نهم

  



 بـه  یاتیـ د اداره امـور مال یـ  پرداخـت ننما یخ ابالغ برگ قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریات قطعی مال يهرگاه مود : 210ماده  

ب پرداخـت آن را بـه اداره امـور    یـ ا ترتی خودرا بپردازد یه بدهیلکخ ی ماه ا ز تارکیند ظرف ک یم به او ابالغ یموجب برگ اجرائ 

  . بدهد یاتیمال

  

مه ی و جریمبلغ پرداخت شده قبل , یاتیسال مال , ی بدهیص قطعی تشخكمدار, ات ید نوع مبلغ مالی بای در برگ اجرائ-1    تبصره 

  .متعلق درج گردد 

  

 شـود و  ی می تلقیات قطعی به عنوان مالیمیا ترازنامه تسلیور در اظهار نامه ک مذيات مورد قبول مودیسمت از مال آن ق-2    تبصره  

  . قابل وصول است یات اجرائیق عملیازطر

  

ب پرداخـت آن را  یـ ا ترتیند کال پرداخت نکات موردمطالبه را ی درموعد مقرر مال ی پس از ابالغ برگ اجرائ     يهرگاه مود : 211ماده  

ر منقـول و  یـ ا غیـ  از امـوال منقـول   یبـده % 10 اعم از اصل و جرائم متعلق بـه اضـافه   ي مودی ندهد به اندازه بدهیاتیبه اداره امور مال 

  . باشدی میاتیات اداره امور مالی آن به عهده اجرائيف و دستور اجرایصدور دستور توق. ف خواهدشدی توقيمطالبات مود

  

  :نوع است ر ممیف اموال زیتوق: 212ماده 

  فهی و وظیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی دوسوم حقوق حقوق بگ-1

ن آذوقـه موجـود و نفقـه    یفـل او الزم اسـت و همچنـ   ک و افرا تحـت ت ي مودي رفع حوائج ضروريه برا ک یا و لوازم  ی لباس و اش   -2

   ياشخاص واجب المنفعه مود

  . الزم است يشت مودین حداقل معیتام يه براکسب کل ی و وسای و صنعتيشاورزک ابزار و آالت -3

  ونت به قدر متعارفک محل س-4

  

,  نباشـد  کیـ ک و قابـل تف ي مـود یاتی مالیزان بدهی شود زائد برمیف در نظر گرفته م   ی توق يه برا ک ی هرگاه ارزش مال   -1    تبصره  

 یزان فوق معرفـ ی معادل ميگریمعارض د اموال باليه مودکن ی شود مگر ایف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد م     یتمام مال توق  

  .دینما

  



مـورد اسـتفاده زنـان    “ت آنچـه عادتـا  یاز اثاث الب,ند ی نمای می خانه زندگ کیه در کن باشد   ی اززوج یکی ي هرگاه مود  -2    تبصره  

  .ب فوق معلوم شود یه خالف ترتک شود مگر آن یه متعلق به شوهر شناخته میاست متعلق به زن و بق

  

 يدیـ ل واحـد تول یـ د موجـب تعط یـ  نبایات اجرائـ ی در مدت عملی و صنعت يشاورزک اعم از    يدی تول يف واحدها ی توق -3    تبصره  

  .گردد

  

ع حـق  یـ  توانـد بـا تود  ی مـ ي مـود ی به عمل خواهد آمد ولیاتیاب اداره امور مالیله ارز یف به وس  ی اموال مورد توق   یابیارز: 213ماده  

 بـه  یاب رسمیله ارزی اموال بوسیابیه ارزکند ک تقاضا ي دادگستریارشناسان رسمکستمزد  طبق مقررات مربوط به د یابیالزحمه ارز 

  .دیعمل آ

  

ر منقول به عهـده مـسئول   یف اعم از منقول و غیده فروش اموال مورد توقی حراج و مزایه اقدامات الزم مربوط به آگه  یلک: 214ماده  

, دار یـ ن خریـی فات مقـرر تع یه پس از انجـام تـشر  ک یر منقول درصورتیموال غدر مورد فروش ا.  باشد ی میاتی اداره امور مال   یاجرائ

 انتقـال  ي مربوط از اداره ثبت محل تقاضـا ك به استناد مدار یاتیات اداره امور مال   ی سند حاضر نشود مسئول اجرائ     ي امضا ي برا کمال

  .ت  آن اسيلف به اجراک مكرد و اداره ثبت اسناد و امالکدار خواهد ی به نام خرکمل

  

مـت  یه نوبـت دوم آن بـدون حـداقل ق   کـ  ( یه پس از دونوبـت آگهـ  ک یف شده درصورتیر منقول توقیدو مورد اموال غ   : 215ماده  

ل کـ  معـادل  ي دادگستریارشناس رسمک یابی تواند مطابق ارزی میاتیدا نشد سازمان امور مال   ی آن پ  ي برا يداریخر)  شود ی م یآگه

  .د ی منظور نماي مودی آن را به حساب بدهي و بهاکف تملیز مال مورد توقنه متعلقه ای به عالوه هزي مودیبده

  

 خـود  ی حاضـر بـه پرداخـت بـده    يگریا دی ویاتیور به نام سازمان امور مالک قبل از انتقال مال مذ    يه مود ک ی درصورت -1    تبصره  

د ی نمایف می مزبور رفع توقک متعلقه از ملينه های و هزی به اضافه ده درصد بدهي مودیافت بدهی با دریاتیسازمان امور مال. باشد 

.  

  

 ي جهـت فـروش داشـته باشـد ومـود     ی درآمـده باشـد اگـر آمـادگ    یاتیـ  سازمان امـور مال    که مال به تمل   ک ی درصورت -2    تبصره  

  . است يت با مودی اولويط مساوید درشرایدرخواست نما



  

ه طبق ک یا حقوقی یقی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیئ از اقدامات اجرایات ناش یاک به ش  یدگیمرجع رس : 216ماده  

ت و خـارج  یـ ات مزبور به فوریاکبه ش.  خواهد بود یاتیات حل اختالف مال  ی باشد ه  یاتها قابل مطالبه ووصول م    ی مال یمقررات اجرائ 

  . و الزم االجرا است ی صادره قطعيرا.  صادر خواهدشد ي و رایدگیاز نوبت رس

  

ت بـه موقـع اجـرا    یـ ات قبل از قطعیه وصول مالکن باشد ی از ایکات حایاکه شک یم درصورت ی مستق ياتهای در مورد مال   -1صره      تب

ه حـسب مـورد   یـ  بـه بطـالن اجرائ  يت را وارد دانـست ضـمن صـدور را    یاک شـ  یاتیئت حل اختالف مال   یگذارده شده است هرگاه ه    

ئـت  ی صـادره از ه يرا.  صـادر خواهدشـد   ي ورایدگی رسـ يات مودیمشمول مالا نسبت به درآمد ی واقدام الزم صادر     یدگیقراررس

   استی حل اختالف قطعيها

  

ـ  یاکم هرگاه ش  یر مستق ی غ يانتهای در مورد مال   -2    تبصره   ست مرجـع  یـ  نیات قـانون یـ ه مطالبـه مال کـ ن جهـت باشـد   یـ  از ا  یت اجرائ

تبـصره  .  و الزم االجـرا اسـت  ین باره قطعیات مزبور درای هي را خواهدبود ویاتیات حل اختالف مالیز هیت نیاکن ش ی به ا  یدگیرس

ن یـ  بـه ا یدگیست مرجع رسـ ی نیات قانونیه مطالبه مالکن جهت باشد ی از ایت اجرائیاکم هرگاه شیر مستقی غيانتهای در مورد مال -2

ن تبـصره شـامل   یـ مفـاد ا . الجرا است و الزم این باره قطعیات مزبور درای هي خواهدبود و را   یاتیات حل اختالف مال   یز ه یت ن یاکش

ز آن یـ ن رفتـه و ن ی مال قاچاق از بيدات دولت و بهای مال قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و بهایجرائم قاچاق اموال موضوع عا   

  .د خل و فصل شود نخواهد بودیه طبق مقررات مخصوصبه خود در مراجع حاص باکم یر مستقی غياتهایدسته از مال

  

ن یـ ات و جـرائم موضـوع ا  یـ ه بابت مالک ی درصد از وجوهکیه ک شود ی اجازه داده می و دارائيه وزارت امور اقتصاد ب: 217ماده  

در حـساب مخـصوص در خزانـه منظـور نمـوده و در مـورد         ) ی دولت يتهاکات بردرآمد شر  ی مال يبه استثنا (  گردد   یقانون وصول م  

 مبذول يت موثریات فعالیه در امر وصول مالک یسانکنان و کارکق  ی و تشو  ی و حسابرس  یاتیارمندان در امور مال   کت  یآموزش و ترب  

ر یه مقـررات مغـا  یـ لکات و یـ  شـمول مال ین ماده به عنوان پاداش وصـول ی به استناد ایوجوه پرداخت. د ی دارند خرج نمایا م یداشته و   

ات یـ ع مالیـ ات و توزیـ زان وصـول مال یـ از م یه در هرشش ماه گزارشـ ک موظف است ی و دارائيوزارت امور اقتصاد  .  است   یمستثن

  .د یم نمای تقدی اسالمي مجلس شورای و دارائيون امور اقتصادیسیمکن طبقات و سطوح مختلف درآمد را به ی بیوصول

  



ب وزارت ی تـصو ي و دادگـستر ی و دارائـ ي امور اقتـصاد يات توسط وزارتخانه هاین نامه مربوط به قسمت وصول مال      یآئ: 218ماده  

   به موقع اجرا گذارده خواهدشدی و دارائيقتصادامور ا

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی  :    باب پنجم

  

  

  

  مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها  : فصل اول

  

  

شور کـ  یاتیـ ون بـه سـازمان امـور مال   ن قـان یات موضوع ایات ، مطالبه و وصول مالیص درآمد مشمول مال   ی وتشخ ییشناسا : 219ماده  

قانون ) 59(ماده ) الف(ه بند ک شود یشور محول مک یاتیقانون به سازمان امور مال) 59(ماده ) الف(ه به موجب بند ک شود   یمحول م 

 اسـتفاده  ف ویالکنحوه انجام دادن ت. ده است یجاد گردیران ای ای اسالم ي جمهور ی و فرهنگ  ی ، اجتماع  يبرنامه سوم توسعه اقتصاد   

ام مقـرر  ک احيبات اجراین ترتی و همچنیاتی و اداره امور مالیاتی از ماموران مالکی هر  يت ها ی از صالح  يارات و برخوردار  یاز اخت 

شنهاد سازمان امـور  ین قانون به پیب ایثر ظرف مدت شش ماه پس از تصوکه حداک خواهد بود ين نامه ا  یین قانون به موجب آ    یدر ا 

  .د ی خواهد رسی و دارائير امور اقتصادیب وزیبه تصوشور ، ک یاتیمال

  

 ین شغلی و عناوییبات اجراین ماده ، از روشها ، ترتین نامه موضوع ا   ییب آ ی تواند تا تصو   یشور م ک یاتیسازمان امور مال  :     تبصره  

  .د ی استفاده نمايبه مقررات مجر

  

ن عبارت یگزیشور جاک یاتیل عبارت سازمان امور مالی در مواد ذ-1: شود  ین قانون انجام میر در ای زیاصالحات عبارت  : 220ماده  

ل یذ) 2(و تبصره ) 154(و ) 114(، ) 80(، ) 57(، ) 41(، ) 40(، ) 39(، ) 29(، ) 26(مواد :  گردد ی میی و دارايوزارت امور اقتصاد

) 2(، تبـصره  ) 191(و ) 186(، ) 176(، ) 169(، ) 166(، ) 164(، ) 163(، ) 160(ل آن ، مـواد  یو تبصره ذ  ) 159(،  ) 158(آن ، مواد    

 یاتیـ ر عبـارت اداره امـور مال  یـ  در مـوارد ز -2) . 230(ل آن و تبصره ماده یذ) 2(و ) 1 (يو تبصره ها) 215(، ماده ) 203(ل ماده   یذ



 ، دفتـر  یاتیـ  ، حوزه ، حوزه مالیاتیز مالی ، سر ممیاتیز مالیص ، ممیص ، ماموران تشخی مامور تشخ ين واژه ها و عبارت ها     یگزیجا

و تبصره ) 35(، ) 34(، ) 31(، ) 29(، ) 27(، ) 26(مواد :  شود ی میی وداراي و اداره امور اقتصاد   يزی ، دفتر مم   یاتی حوزه مال  يزیمم

، ) 102(و ) 88(، مواد ) 87(ماده ) 2(و ) 1 (ي، تبصره ها) 80و ـ ) 72(ل آن ، مواد یو تبصره ذ) 39(، ماده ) 38(ماده ) 3(و ) 2 (يها

، ) 164(، ) 162(، ) 161(، ) 156(آن ، مـواد  ) 2(و تبـصره  ) 154(، ) 126(، ) 117(، ) 114(، ) 113(، مـواد    ) 109(مـاده   ) 5(تبصره  

) 227(، ) 214(، ) 213(، ) 211(، ) 210(، ) 208(، ) 188(ل آن ، مواد یو تبصره ذ) 186(و ) 185(، ) 184(، ) 183(، ) 179(، ) 170(

  ) .249(، ) 233(، ) 232(ل آن ، مواد یو تبصره ذ) 230(و ) 229(، 

  

   خذف شد225ماده .حذف شد 224ماده.حذف شد 223ماده.حذف شد 222ماده.حذف شد 221ماده

  

ان یـ د وزم اظهارنامـه و ترازنامـه و حـساب سـو    یلف بـه تـسل  که مک یانیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مود   یعدم تسل  : 226ماده  

ور در کم شده اسـت در مهلـت مـذ   ی تسلیه در موعد مقرر قانونکان آنها ی به ترازنامه و حساب سود وز     یدگیهستند موجب عدم رس   

  . خواهد بود ی قطعیمیان تسلیا حساب سود وزیور در ترازنامه کنصورت ، درآمد مذیر ایدرغ. ن قانون نخواهد بود یا) 156(ماده 

  

ان یـ ا حـساب سـود وز  یـ ا ترازنامـه  یـ  از انحاء در اظهارنامه يه به نحوک ی شود در صورت  ی اجازه داده م   یاتی مال انیبه مود :     تبصره  

م اظهارنامه نسبت به رفع ی مهلت تسليخ انقضای ماه از تارکی الزم ظرف ك شده باشد ، با ارائه مداری از نظر محاسبه اشتباهیمیتسل

م اظهارنامـه  یخ تـسل ید و در هر حـال تـار  یم نمای را حسب مورد تسلیان اصالحیا حساب سود وزیا ترازنامه یاشتباه اقدام و اظهارنامه   

  . باشد یم اظهارنامه اول میخ تسلی تاريمود

  

ص ین پـس از تـشخ  ی شود و همچنـ ی حسب مورد قبول ميان مودیه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وز    ک يدر موارد  : 227ماده  

ا اداره یـ تمان نموده است و که درآمد آن را ک داشته است ییتهای فعاليص ، چنانچه ثابت شود مود یشخ الراس و صدور برگ ت     یعل

ن و یـی ور تعک مـذ يتهـا ی از فعالید با محاسبه درآمد ناشیات بایص از آن مطلع نبوده اند ، مال    ی در موقع صدور برگ تشخ     یاتیامورمال

  .ن قانون مطالبه شود یا) 157(ت مهلت مقرر در ماده یمابه تفاوت آن با رعا

  

 مزبود را در موعـد  يا اساسا مودی مورد قبول واقع نشود و يان مودیا ترازنامه و حساب سود وز   یه اظهارنامه   ک يدرموارد : 228ماده  

  .ص و مطالبه خواهد شد ین قانون تشخی طبق مقررات ايات مودیرده باشد ، مالکم نی تسلیقانون



  

 كه دفاتر و اسناد و مداریلک به يص هر گونه درآمد مودیا تشخی به اظهارنامه یدگی رسي تواند برای میاتیاداره امور مال : 229ماده 

 آن سـال  یاتی باشد وگرنه بعدا به نفع او در امور مالیم آنها میلف به ارائه و تسلکات می ماليند و مودی نمایدگیمربوط مراجعه و رس   

 خـارج از حـدود   ی به عللیه ارائه آنها در مراحل قبلک درآمد معاوم شود یص قطعیز تشخه قبل ا  کقابل استناد نخواهد بود مگر آن       

 بـه  ي مودیص درآمد واقعی تشخيه مراجع حل اختالف براکن ماده مانع از آن نخواهد بود    یم ا کح. سر نبوده است    ی م يار مود یاخت

  .ند ی استناد نماي ارائه شده از طرف مودكاسناد و مدار

  

) 231(ور در مـاده ک اشـخاص مـذ  يل درآمد نزد اشخاص ثالث به اسـتثنا ی از تحصیک و اسناد حاكه مدارک يدر موارد  : 230ماده  

ا رونوشـت اسـناد   یـ ن اصـل  ی ، دفـاتر و همچنـ  یاتیلف اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مال     کن قانون موجود باشد اشخاص ثالث م      یا

اف آنهـا  کن اسـتن یـ ه دراثـر ا کـ  یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صـورت ی يمربوط و هر گونه اطالعات مربوط به درآمد مود  

ان یـ ن زیـی اف اشـخاص ثالـث و تع  کمرجع ثبـوت اسـتن  . وم خواهند شد کان وارده به دولت محی متوجه دولت شود به جبران ز   یانیز

  . خواهند نمود یدگیرج نوبت به موضوع رس و خایاتی مالی انتظامیه با اعالم دادستانک است ییوارده به دولت مراجع صالحه قضا

  

 یاتیـ  ، سـازمان امـور مال  یاتیـ  مورد درخواسـت اداره امـور مال  كاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدار   کدر موارد استن  :     تبصره  

 ییب قـضا یـ تعق. د یـ ور بنماک مـذ كلـف بـه ارائـه اسـناد و مـدار     کشور مکل ک یق دادستانی تواند اشخاص ثالث را از طریشور م ک

  . نخواهد بود یاتیموضوع مانع از اقدامات اداره امور مال

  

 انقـالب  ي و نهادهـا ی دولتـ يت هـا ک ، شـر یتبا از وزارتخانه ها ، موسـسات دولتـ      ک یاتیه ادارات امور مال   ک يدر موارد  : 231ماده  

ت و معامالت و درآمـد  ینه فعالی را در زم اطالعات و اسناد الزمیر دولت ی غ ی عموم ير موسسات و نهادها   یها و سا  ی و شهردار  یاسالم

ار آنـان بگذارنـد   یـ  شده اسناد مربوط و هرگونـه اطالعـات الزم را در اخت     یلف اند رونوشت گواه   کور م ک بخواهند مراجع مذ   يمود

ر امـور  یـ زد ویر مسئول و تائین صورت با موافقت وزیه دراکد یت اعالم نماکه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح ممل       کن  یمگر ا 

 در یاتیـ  مالی انتظـام ین صورت به تخلف مسئول امر بـا اعـالم دادسـتان   یر ای شود و درغی مي از ابراز آن خوددار  یی و دارا  ياقتصاد

 در مـورد اسـناد و   یولـ . وم خواهـد شـد   کـ  و حسب مـورد بـه مجـازات مناسـب مح      یدگی خارج از نوبت رس    ییمراجع صالحه قضا  

ل کـ است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند ، ارائه آن منوط به موافقت دادسـتان   ییه نزد مقامات قضا ک یاطالعات

  .شور خواهد بود ک



  

 را يشور اسناد و اطالعات مربوط به درآمد مودک یاتی ، سازمان امور مالیکر بانی غي اعتبار يها و موسسه ها   کدرمورد بان :     تبصره  

ر امـور  یـ  موظفند حسب نظـر وز یکر بانی غي اعتباريها و موسسه هاکرد و بان ک مطالبه خواهد    ییارا و د  ير امور اقتصاد  یق وز یاز طر 

  .ند ی اقدام نمایی و داراياقتصاد

  

 آورنـد  ی بـه دسـت مـ   ي مودیاتی به امور مالیدگیه ضمن رسک را ید اطالعاتی بایاتیر مراجع مالی و سایاتیاداره امور مال : 232ماده  

ند ودر صورت افشا طبق قانون ی نماياز خودداریربط در حد نیات نزد مراجع ذیص درآمد و مالین جز در امر تشخ آي و از افشا   یتلق

  . با آنها رفتار خواهد شد یمجازات اسالم

  

ن قـانون  یـ ا) 201( موضـوع مـاده   ي مـود یاتیـ  خود به تخلفات مالي هایدگی ضمن رسیاتیه اداره امور مالک یدر صورت  : 233ماده  

  . گزارش دهند یاتی مالیب به دادستان انتظامی تعقيلف اند مراتب را براک نمودند مبرخورد

  

   خذف شد234ماده 

  

ثر ظـرف پـنج   ک خود را پرداخت نموده اند حـدا ی قطعیاتی مالیه بدهک یانیلف است نسبت به مودک میاتیاداره امور مال : 235ماده  

  .ند کم ی تسليه و به مودی تهیتای مفاصا حساب مالي موديخ وصول تقاضایروز از تار

  

  

  

  ترتیب رسیدگی  : فصل دوم

  

  .حذف شد  : 236ماده 

  

ه یـ لکه کـ م گـردد  ی تنظي و به نحویافکل و اطالعات ی به دالیکح و متید بر اساس ماخذ صح   یات با یص مال یبرگ تشخ  : 237ماده  

ص ینندگان برگ تشخکامضاء .  روشن باشد ي موديد و برایح در آن قی حاصل از آن به طور صري مربوط و درآمدها يت ها یفعال



ه خـود از  یص و نظریند و مسئول مندرجات برگ تشخید نمایص به طور خوانا قیامل و سمت خود را در برگ تشخ   کد نام   یات با یمال

ر بـرگ   صـدو يه مبناک را یات گزارشیلف اند جزئکات میص مالی از نحوه تشخيو درصورت استعالم مود. هر جهت خواهند بود   

  .ن خصوص بخواهد به او بدهند ی را در ایحیند و هرگونه توضی اعالم نمايص قرار گرفته است به مودیتشخ

  

 ی نـسبت بـه آن معتـرض باشـد مـ     ي شود ، چنانچه مودی ابالغ م يات صادر و به مود    یص مال یه برگ تشخ  ک يدر موارد  : 238ماده  

ل و اسـناد و  ی مراجعه و با ارائه دالیاتیار خود به اداره امور مالیل تام االختیکه ولیا به وسیخ ابالغ شخصا ی روز از تاریتواند ظرف س  

 در دفتـر مربـوط و ظـرف    يمسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواسـت مـود  . د ی مجدد نما یدگی رس يتبا تقاضا ک كمدار

 رد ي ابـراز شـده را بـرا   كو اسـناد و مـدار  ل یـ ه دالک ی و در صورت یدگیخ مراجعه نباشد به موضوع رس     ی روز از تار   یه س ک یمهلت

ل و اسناد یه دالک ید ودر صورتیص درج و امضا نمای دانست ، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیافکص یمندرجات برگ تشخ

س کص منعیرد ، مراتب ظهر برگ تشخی قرار گيص دهد و نظر او مورد قبول مودیل درآمد تشخی را موثر در تعدي ابرازكو مدار

ل یا تعـد یـ ص ی رد بـرگ تـشخ  ي را بـرا ي مـود ي ابـراز كل و اسناد و مـدار ید و هرگاه دالی خواهد رسي مسئول و مود   يو به امضا  

ات حـل  یـ  بـه ه یدگی رسـ يس و پرونـده امـر را بـرا   کص مـنع ید مراتب را مستدال در ظهر برگ تشخیص ندهد بایدرآمد موثر تشخ  

  .د یاختالف ارجاع نما

  

ا یـ نـد  کتبا اعالم ک خود را نسبت به آن یات قبولیص مالیخ ابالغ برگ تشخی روز از تاری ظرف سي مود هک یدر صورت  : 239ماده  

ن خـود و اداره امـور   یا اخـتالف موجـود بـ   یـ ب پرداخت آن را بدهـد  یا ترتیص پرداخت یات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخ      یمال

 گـردد و در  ی مـ یات مختومـه تلقـ  یـ زان درآمد مشمول مالیه امر از لحاظ مد پروندین قانون رفع نمایا) 238( را به شرح ماده   یاتیمال

نـد  ک مربوط مراجعـه ن یاتیور به اداره امور مالکا در مهلت مقرر در ماده مذید و یتبا اعتراض ننماک روز ی ظرف سيه مود ک يموارد

  . است یات قطعیص مالین شده در برگ تشخییدرآمد تع

  

 ين قانون ابالغ شده باشـد و مـود  یا) 208(و ماده ) 203(ات طبق مقررات تبصره ماده    یص مال یگ تشخ ه بر ک يدر موارد :     تبصره  

ن ین صورت و همچنـ یدر ا.  شود یات شناخته میص مالیم معترض به برگ تشخکرده باشد در ح   کن ماده اقدام ن   یبه شرح مقررات ا   

ات حـل  یـ  بـه ه یدگی رسـ يند پرونده امر بـرا کص اعتراض یتبا به برگ تشخک روز از ابالغ     ی ظرف مهلت س   يه مود ک يدر موارد 

  . گردد ی ارجاع میاتیاختالف مال

  



ند و کت کات شرید در جلسات مقرر هی بایاتینده اداره امور مالی نمایاتیات حل اختالف مال یدر موقع طرح پرونده در ه      : 240ماده  

  .ت الزم را بدهد حایند و توضک اقامه یافکل یص دالیه مندرجات برگ تشخی توجيبرا

  

  .حذف شد  : 241ماده 

  

ن یافت شده است و همچنـ ی دریات اضافیه به علت اشتباه در محاسبه ، مالک موظف است در هر مورد      یاتی اداره امور مال   -242ماده  

 مـاه  کیـ  ظـرف  ي جاری باشد ، وجه قابل استرداد را از محل وصولین قانون قابل استرداد م  ی طبق مقررات ا   یاتیه مال ک يدر موارد 

  .ند ک پرداخت يبه مود

  

م درصـد  ی و نـ کیـ  بـه نـرخ   ین قانون به هر عنوان مشمول خسارتیات موضوع ایان بابت مالی از مودیافتی دریمبالغ اضاف :     تبصره  

بـصره  ن تیـ م اکـ ح.  پرداخت خواهـد شـد   ي به مودي جاري های باشد و از محل وصول یخ تا زمان استرداد م    یدر ماه از تار   %) 5/1(

ه ظرف سه ماه ک یات متعلق باشد درصورتیه اضافه بر مالک ی در صورت  ی پرداخت ي الحساب ها  ی و عل  یفیلک ت يات ها ینسبت به مال  

  . خواهد بود ي مدت مزبور جاريخ انقضای مسترد نشود از تاريخ درخواست مودیاز تار

  

 ی مـ ي آن را وارد دانـد ، مـود  یاتیـ  باشـد اداره امـور مال   به عمل آمدهيه درخواست استرداد از طرف مود     ک یدر صورت  : 243ماده  

ات حـل  یـ  هيرا. نـد  ک یدگی درخواسـت رسـ  یاتیـ ات حل اختالف مالیاد شده از هیخ اعالم نظر اداره    ی روز از تار   یتواند ظرف س  

 اداره مربوط طبق یافات اضی به استرداد ماليد نظر است و در صورت صدور رایر قابل تجدی و غین مورد قطعی در ایاتیاختالف مال

  . آن خواهد بود ين قانون ملزم به اجرایا) 242(ر ماده یجزء اخ

  

   

  

  مرجع حل اختالفات مالیاتی  : فصل سوم

  

 شده ، ینیش بی پيگرین قانون مرجع دیه ضمن مقررات اک ي جز درمواردیاتی مال يه اختالف ها  یلک به   یدگیمرجع رس  : 244ماده  

  :ل خواهد شد یکر تشی از سه نفر به شرح زیاتیات حل اختالف مالیهر ه. ست  ایاتیات حل اختالف مالیه



  .شور ک یاتینده سازمان امور مالی نفر نماکی -1

ز اسـتانها وجـود   کـ ا مرایـ  در شهرسـتانها  یطی بازنشسته واجد شـرا یه قاضک یدرصورت. ا بازنشسته ی اعم از شاغل    ی نفر قاض  کی -2

 یات معرفـ یـ ت هی عـضو ي شاغل را بـرا ی نفر قاضکیه یس قوه قضائ یشور ، رئ  ک یاتیزمان امور مال  نداشته باشد بنا به درخواست سا     

  .خواهد نمود 

 يل هـا کا تـش یـ  يا مجامع حرفـه ا ی یا جامعه حسابداران رسمیا اتاق تعاون یع و معادن ی و صناینده از اتاق بازرگانی نفر نما  کی -3

م یا همزمـان بـا تـسل   یـ  شده باشد و یات ابالغ قانونیص مالیه برگ تشخک یصورت دري شهر به انتخاب مود    ی اسالم يا شورا ی یصنف

ا یـ  يت مـود ی با توجه به نوع فعالیاتید سازمان امور مالی انتخاب خود را اعالم ننما   ي مود یص در مهلت قانون   یاعتراض به برگ تشخ   

  .رد ک نفر را انتخاب خواهد کیندگان مزبور ین نمای از بیدگیموضوع مورد رس

  

 و یت آرا قطعـ یثرک مزبور با ايات های هي است و رای با حضور سه نفر رسم  یاتی حل اختالف مال   يات ها ی جلسات ه  -1    تبصره  

  .د گردد ی قيد در متن رایت بای نظر اقلیالزم االجرا است ، ول

  

 باشـد و  یشور مـ کـ  یاتیعهده امور مالاتها به یل جلسات هیکت تشی و مسئول یاتی حل اختالف مال   يات ها ی اداره امور ه   -2    تبصره  

ر امـور  یـ ب وزیشور به تـصو ک یاتیشنهاد سازمان امور مالیه بنا به پک ين نامه ایی حل اختالف براساس آيات هایحق الزحمه اعضا ه  

خـت   شـود قابـل پردا  ی مـ ینـ یش بیور پـ کن منظور در بودجه سازمان مذیه به همک يد از محل اعتباری خواهد رسیی و دارا ياقتصاد

  .خواهد بود 

  

 ده سال سابقه خـدمت بـوده   يه داراکور کارمندان سازمان مذکن یات از بیشور عضو ه ک یاتیندگان سازمان امور مال   ینما : 245ماده  

  .ر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد ی بصیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتیو الاقل شش سال آن را در امور مال

  

نـده  یز اعزام نمای و نينده مودیا نمای ي در مورد هر پرونده ، جهت حضور مود    یاتیات حل اختالف مال   ی ه یدگیوقت رس : 246ماده  

متـر از ده روز باشـد مگـر بـه     کد یـ ات نبایـ ل جلـسه ه یکخ ابـالغ و روز تـش  یفاصـله تـار  . د به آنها ابالغ گـردد   ی با یاتیاداره امور مال  

  . و موافقت واحد مربوط يدرخواست مود

  



 نخواهـد  يات و صـدور را ی هیدگی مربوط مانع از رسیاتینده اداره امور مالیز نمای و نينده مودیا نمای يعدم حضور مود : ره      تبص

  .بود 

  

  .حذف شد  : 247ماده 

  

 بوده و در صورت اتخاذ ي متضمن اظهارنامه موجه و مدلل نسبت به اعتراض مود     یستی با یاتیات حل اختالف مال   ی ه يرا : 248ماده  

  .د شود ی قيات در متن رایل آن توسط هیات ، جهات و دالیل درآمد مشمول مالیم به تعدیمتص

  

ه در محاسـبه  کـ  ید و درصـورت یـ  قيات را در مـتن را یلف اند ماخذ مورد محاسبات مال ک م یاتی حل اختالف مال   ياتهایه: 249ماده  

  .نند ک اصالح ي و رایدگیط به موضوع رس مربویاتیا اداره امور مالی يرده باشند ، با درخواست مودک یاشتباه

  

ل ی را تعـد یاتیص اداره امور مالیه تشخکن یا ایات را رد و یص مالی برگ تشخیاتیات حل اختالف مالیه ه ک يدر موارد  : 250ماده  

 یاتیـ مال ی نزد دادستان انتظامیدگیات جهت رسیص مالی خود را به انضمام رونوشت برگ تشخ    ي از را  يلف است نسخه ا   کد م ینما

  .د یب متخلف اقدام نمایند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقکارسال 

  

، به استناد عـدم  یاتیات حل اختالف مالی هی قطعيخ ابالغ رای ماه از تارکی توانند ظرف ی م یاتیا اداره امور مال   ی يمود : 251ماده  

د یـ  و تجديت و نقـص را یاک شـ یاتی مالی عالي به شورایافکل ی ، با اعالم دال یدگیا نقص رس  ین و مقررات موضوعه     یت قوان یرعا

ه در مرجع کم یر مستقی غيات هاین قانون و مالی موضوع ای قطعيات هایرر در مورد مالک م 251ماده  .نند  ک را درخواست    یدگیرس

 يت و تقاضـا یاک شـ يمـود  از طـرف  یافکل ی و دالكات مستندا به مداریر عادالنه بودن مالی غي قابل طرح نباشد و به ادعا      يگرید

ب از سـه نفـر بـه انتخـاب خـود جهـت       کـ  مریاتیـ  تواند پرونـده امـر را بـه ه   ی میی و داراير امور اقتصادی شود وز یدگید رس یتجد

 تـا  1368رد سـنوات  کـ ن ماده نسبت به عملیم اکح.  باشد ی و الزم االجرا میت آرا قطع یثرکات به ا  ی ه يرا. د  ی ارجاع نما  یدگیرس

  . خواهد بود يز جاریه نین اصالحیاب یخ تصویتار

  

   

  



  شوراي عالی مالیات و وظایف و اختیارات آن  : فصل چهارم

  

ـ کست و پنج نفر عضو یب است از بک مریاتی مالی عال يشورا : 252ماده   ن اشـخاص صـاحب نظـر ، مطلـع و مجـرب درامـور       یه از ب

 یور مـ کـ  مزيا معادل دررشته های یارشناسک یلی تحصكدر حداقل ميه داراک ی و حسابرسي، حسابداری، مال ي ، اقتصاد  یحقوق

  . شوند ی منصوب میی و داراير امور اقتصادیم وزکشور و حک یاتیل سازمان امور مالکس یشنهاد رئیباشند به پ

  

سـازمانها و  ا یـ  و یـی  و داراينـان وزارت امـور اقتـصاد   کارکد از یـ  بایاتیـ  مالی عـال ي حداقل پانزده نفر از اعضاء شورا  -1    تبصره  

  . باشند انتخاب شوند یاتیار در مشاغل مالک حداقل شش سابقه يه داراک تابعه آن يواحدها

  

 حـداقل نـصف بـه    يمات آن بـا را ی است و تصمی با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسم      یاتی مال ی عال ي جلسات شورا  -2    تبصره  

  .ن معتبر خواهد بود ی حاضرکیعالوه 

  

 يستند مگـر تقاضـا  یـ ر نییـ ن مـدت قابـل تغ  یـ خ انتـصاب اسـت و در ا  ی از تـار یاتی مالی عالي شوراي اعضا تیدوره عضو : 253ماده  

 سـه  يانتصاب مجدد اعضا پس از انقضا. ن قانون یا) 267( موضوع ماده ي اداری دادگاه اختصاص  یم قطع کا به موجب ح   یخودشان  

 باشـد ، بـه   یـی  و دارايارمنـد وزارت امـور اقتـصاد   که ک شورا يان اعضی از ب یاتی مال ی عال يس شورا یرئ. ور بالمانع است    کسال مذ 

  . شود ی منصوب میی و داراير امور اقتصادیم وزکشور و حک یاتیل سازمان امور مالکس یشنهاد رئیپ

  

 شـعب از طـرف   يس و اعضایرئ. ب از سه نفر عضو خواهد بود ک هشت شعبه و هر شعبه مري دارا یاتی مال ی عال ي شورا – 254ماده  

  . شوند ی منصوب میاتی مالی عاليس شورایرئ

  

  :ر است ی به شرح زیاتی مالی عاليارات شورایف و اختیوظا: 255ماده 

ل کـ س یا رئـ ی یی و داراير امور اقتصادیه از طرف وزک ين قانون در مواردی اي مربوط به اجراين نامه ها و بخشنامه هاییه آ ی ته -1

ه بـه  یـ  دانـد پـس از ته  ی مـ يه آن را ضروری تهیاتی مال ی عال يه شورا ک يا در موارد  یگردد و  یشور ارجاع م  ک یاتیسازمان امور مال  

  .ند کشنهاد یشور پک یاتیل سازمان امور مالکس یرئ



ر ییـ شنهاد اصـالح و تغ ین پی و همچنیاتین و مقررات مالی قوانيوه اجرایشنهاد و اعالم نظر درمورد ش ی و مطالعه به منظور پ     ی بررس -2

  .شور ک یاتیل سازمان امور مالکس یا رئی یی و داراير امور اقتصادی ازآنها به وزیا حذف بعضی و یاتیمقررات مالن و یقوان

شور حـسب  کـ  یاتیل سازمان امور مالکس یا رئی یی و دارا ير امور اقتصاد  یه وز ک یاتیل مال ی اظهارنظر درمورد موضوعات و مسا     -3

  .دی نمای ارجاع میاتی مالیل عاي مشورت و اظهارنظر به شوراياقتضا برا

 یدگیا نقص رسـ ین و مقررات موضوعه یت قوانیه از لحاظ عدم رعا  ک یاتی حل اختالف مال   يات ها ی ه ی قطع ي به آرا  یدگی رس -4

  . واقع شده باشد یاتیا اداره امور مالی يت مودیاکمورد ش

  

 واصـل شـود   یاتیـ ات حل اختالف مالی هی قطعيقرر از را درموعد میتیاک شیاتیا اداره امور مالی يهرگاه از طرف مود   : 256ماده  

 نقـص  يا ادعـا یـ ن و مقـررات موضـوعه   ی نقـض قـوان  يحا ادعـا یا تلوی صراحتا كا ارائه اسناد و مداریل و یه ضمن آن با اقامه دال  ک

شـعبه  . مـود   از شـعب مربـوط ارجـاع خواهـد ن    یکی به یدگیت را جهت رسیاک شیاتی مالی عاليس شورای شده باشد ، رئ   یدگیرس

 و مطابقـت مـورد   ی قـانون ي هایدگیامل بودن رسکفات و یت تشریت امر صرفا از لحاظ رعا یمزبور موظف است بدون ورود به ماه      

 يات های هي بر نقض آرای مقتضي رایل قانونی و مستندا به جهات و اسباب و دالیدگین و مقررات موضوعه به موضوع رس     یبا قوان 

د یـ  قيد در مـتن را یـ ت بایـ ت مناط اعتبار است و نظر اقلیثرک شعبه با ايد ، رایت مزبور صادر نمایاکرد شا ی و   یاتیحل اختالف مال  

  .گردد 

  

ات حل اخـتالف  ی مجدد به هیدگی گردد پرونده امر جهت رسیت از طرف شعبه نقض میاک مورد شيه راک يدرموارد : 257ماده  

 ين شهریترکی نزدیاتیات حل اختالف مالیشتر نباشد به هیات بی ه کیمحل  ه درآن   ک یگر ارجاع خواهد شد و درصورت     ی د یاتیمال

ن ی برطبق فصل سوم ایاتیمرجع مزبور مجددا به موضوع اختالف مال.  شود ی استان باشد ارجاع مکیه با محل مزبور در محدوده     ک

 و الزم یشود قطعـ یـ ب صادر مین ترتیه بدک ییرا.  دهد ی می مقتضي و رایدگی رسیاتی مالی عاليت نظر شعبه شورایباب و با رعا 

 ی نقـض مـ  يوان عـدالت ادار یـ  توسـط د یاتیـ  حل اخـتالف مال ياتهای صادره از هيه آراک ين ماده درموارد  یم ا کح. االجرا است   

  . خواهد بود يز جاریگردد ن

  

 ي نـسخه از را کیـ موظف است  یاتی مالی عالي شود شورای نقض میاتی حل اختالف ماليات های هيه راک يدرموارد:     تبصره  

  .د یب نمای ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیاتی مالی نزد دادستان انتظامیدگی رسيات را برایه

  



ر امـور  یـ  مختلف اتخاذ شده باشد حـسب ارجـاع وز  يه های نسبت به موارد مشابه رو یاتی مال ی عال يهرگاه درشعب شورا   : 258ماده  

 بـا  یاتیـ  مالی عـال ي شـورا یات عمـوم یـ  هیاتی مالی عاليس شورا یا رئ یشور  ک یاتیل سازمان امور مال   کس  یا رئ ی یی و دارا  ياقتصاد

ل خواهد شد و یکس شورا تشی آن شورا به انتخاب رئي نفر از اعضاکیس شعبه یاب رئی شعب و در غ  يس شورا و روسا   یحضور رئ 

 یات عمـوم ی هين صورت رایدرا. د ی نمای مي نظر و اقدام به صدور رارده و نسبت به آن اتخاذ   ک یموضوع مورد اختالف را بررس    

 درمـوارد مـشابه الزم   یاتیـ  حـل اخـتالف مال  ياتهـا ی و هیاتی مالی عالي شعب شوراي است برای تمام اعضا قطع  يه با دو سوم آرا    ک

  .االتباع است 

  

 يات مـورد را یـ زان مالی به مي عمل آمده باشد و مود بهي از طرف مودیاتیات حل اختالف مالی هيت از رایاکهرگاه ش : 259ماده  

 باشـد ،  یاتیـ ه اعتبار ضامن مـورد قبـول اداره امـور مال   کا ضامن معتبر یند ک ی معرفیکقه ملیا وثی بسپرد و یکن بانیا تضمیوجه نقد  

  .ماندی موقوف االجرا میاتی مالی عالي شورايات تاصدور رای هيد رای نمایمعرف

  

  دحذف ش : 260ماده 

  

  

  

  

  

  

  هیات عالی انتظامی و وظایف و اختیارات آن  : فصل  پنجم

  

  

 یارمنـدان عـال  کن یه از بک البدل ی و دو نفر عضو علیب خواهد بود از سه نفر عضو اصل  ک مر یاتی مال ی انتظام یات عال یه: 261ماده  

ه الاقل شش سال آن کشانزده سال سابقه خدمت  ير و مطلع بوده و دارای بصیاتیه درامور مالک یی و دارا  يمقام وزارت امور اقتصاد   

 ي بـرا یـی  و داراير امور اقتـصاد یم وزکشور و حک یاتیل سازمان امور مالکس یشنهاد رئ ی اشتغال داشته باشند به پ     یاتیرا در امور مال   

م کـ  موجـب ح ا بـه یـ  خودشـان و  يستند مگر به تقاضـا یر نییور قابل تغک شود و درمدت مذ    ین سمت منصوب م   یمدت سه سال به ا    



. ور بالمـانع اسـت   ک سه سال مـذ يانتصاب مجدد آنان پس از انقضا . ن قانون   یا) 267( موضوع ماده    ي ادار ی دادگاه اختصاص  یقطع

ر امـور  یـ م وزکـ شور و حکـ  یاتیل سازمان امور مالکس یشنهاد رئیات به پی هی اصل ين اعضا ی از ب  یاتی مال ی انتظام یات عال یس ه یرئ

  .شودیخاب و منصوب م انتیی و داراياقتصاد

  

شور به جز استان تهران بـه  ک ي از استان هایکی نموده و در ین قانون را طیا) 220(ور در ماده که مدارج مذ ک یارمندانک:     تبصره  

  .رده باشند در انتخاب به سمت فوق حق تقدم دارند کل خدمت کر یعنوان مد

  

  : ر است ی به شرح زیاتیل مای انتظامیات عالیارات هیف و اختیوظا: 262ماده 

 حـل  يات هـا یـ شور در هک یاتیندگان سازمان امور مالی و نمایاتیه ماموران مالیلک یاتی درامور مالي به تخلفات اداریدگیرس: الف  

ات یـ ن قـانون مـسئول وصـول مال   یـ ه طبق اک یر مامورانین قانون و سایا) 97(ماده ) 3( موضوع بند يات سه نفر  ی و ه  یاتیاختالف مال 

ب و یـ تعق . یاتیـ  مالی انتظـام ی دهند به درخواست دادسـتان یف ماموران مزبور را انجام میه با حفظ سمت وظا  ک یسانکز  یهستند و ن  

  .ن فصل خواهد بود ی سابق به عهده مراجع موضوع ایاتی مالی انتظامیات عالی و هی مطروحه در دادستاني به پرونده هایدگیرس

ت و شـئون  یـ ثی بـا ح یا رفتـار منـاف  یـ  و یل اخالقی به جهات مسا   یاتیور درادامه خدمات مال   ک مذ ن مقامات یت شاغل ی صالح ینف: ب  

   .یاتی مالیف خود به درخواست دادستان انتظامی و سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان درانجام وظایاتیماموران مال

ن گونـه  یـ ات درایـ  قرار نگرفته است نظـر ه یاتی مالیمد دادستان انتظاییت آنها مورد تایه صالحک ی به اعتراض ماموران  یدگیرس: ج  

  .ربط معتبر خواهد بود ین ذی مسئوليموارد برا

  

  

  دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن  : فصل  ششم

  

ده سـال سـابقه    حـداقل  يه داراکـ  یـی  و داراي مقام وزارت امـور اقتـصاد  یارمندان عال کن  ی از ب  یاتی مال یدادستان انتظام  : 263ماده  

ر یـ م وزکـ شور و حکـ  یاتیـ ل سازمان امور مالکس یشنهاد رئی اشتغال داشته باشند به پیاتیخدمت بوده و شش سال آن را در امور مال 

  . شود ین سمت منصوب می به ایی و دارايامور اقتصاد

  



 و یاتیـ رات مـاموران مال یلفـات و تقـص  شف تخک و یدگیرس: الف  : ر است   ی به شرح ز   یاتی مال یف دادستان انتظام  یوظا : 264ماده  

مـاده  ) 3( موضـوع بنـد   يات سه نفـر ی هين اعضای و همچنیاتی حل اختالف مال يات ها یشور دره ک یاتیندگان سازمان امور مال   ینما

ن ف مـامورا یه باحفظ سمت وظـا ک یسانکز یات دخالت دارند ونین قانون درامر وصول مال  یه طبق ا  کر ماموران   ین قانون وسا  یا) 97(

ع مقـام  یـ اعالم نظر نسبت به ترف: پ . ور ک واعمال ورفتار افراد مذیق درجهات اخالق  یتحق: ب  . ب آنها   یدهند وتعق یمزبور راانجام م  

ان وماموران یه مودی علياقامه دعو: ت  . یاتی حل اختالف مال   يات ها یشور دره ک یاتیندگان سازمان امور مال   ی و نما  یاتیماموران مال 

   شده استینیش بین قانون پیه دراک یاتیمال

  

. ن قـانون  یت مقررات اینفع راجع به عدم رعایت ذیاکش: الف : ق خواهد بود  ی وتحق یدگیل موجب شروع رس   یجهات ذ  : 265ماده  

 یاتیـ ل سـازمان امـور مال  کـ س یا رئـ یـ  یـی  و داراير امور اقتصادیه ازطرف وزک يموارد: پ  . یده از مراجع رسمیگزارش رس: ب  

   .یاتی مالی انتظامیمشهودات و اطالعات دادستان: ت .  ارجاع شود یاتی مالی انتظامیات عالیا هشور و بک

  

ا قرار منع ی یگانیدهد وحسب مورد پرونده رابای قرار میدگین ماده رامورد رسیور دراک موارد مذیاتی مالیدادستان انتظام:     تبصره 

د بـه  یـ ز مراتـب با یـ ب نیـ د و در موارد صدور منع تعقی نمایم می تسلیاتی مالی انتظامیلات عایم و به هیا ادعانامه تنظیب صادر و  یتعق

ص ندهد راسا یب صادره را منطبق با موضوع تشخیه قرار منع تعقک یور در صورتکات مذیه.  اعالم شود یاتی مالی انتظامیات عالیه

  . اقدام خواهد نمود یدگینسبت به رس

  

ر از ی غی انتظامیات عالی هيب است از دو نفر اعضاکن قانون مریا) 262(ور درماده کخلف افراد مذ  به ت  یدگیمرجع رس  : 266ماده  

ن قـانون و قـانون   یـ ور طبـق مقـررات ا  کمرجع مـذ . س شورا ی رئی بنا به معرفیاتی مالی عال ي شورا ي نفر از اعضا   کیات و   یس ه یرئ

 یت صـادر مـ  یـ ومکا محیـ  به برائت ي و رایدگی رسیوع ارجاعر مقررات موضوعه نسبت به موضی و سا  ي به تخلفات ادار   یدگیرس

د یـ  قابـل تجد یاتی مالی انتظامین دادستانیب و همچنیارمند مورد تعقک از طرف يخ ابالغ رای مزبور ظرف ده روز از تار     يرا. د  ینما

ات یـ  هي از اعـضا یکـ ی و یاتیـ ال می عاليس شورای ، رئیاتی مالی انتظامیات عالیس هیه عبارتند از رئکب از سه نفر عضو  کنظر مر 

 و الزم ید نظـر قطعـ  یـ  مرجـع تجد يرا.  دخالت نداشـته باشـد    ي بدو يه در را  ک ی انتظام یات عال یس ه ی به انتخاب رئ   ی انتظام یعال

  .االجرا است 

  



ا هـر نـوع   ی يراد نظر سابقه صدور یا تجدی ي خواه در مرحله بدو یاتی مال ی انتظام یات عال ی ه ي از اعضا  کیهرگاه هر   : 1    تبصره  

ن یـی گر را در آن مـورد تع ی نفر دکی حسب مورد یی و داراير امور اقتصاد  ی نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند وز        ياظهارنظر

  .خواهد نمود 

  

 مجدد اعالم گردد ، یدگیا پرونده قابل رسی نقض و يوان عدالت ادارید نظر توسط د   ی مرجع تجد  يه را کدرهر مورد    : 2    تبصره  

 از یکـ یه کـ  یـی  و داراير امور اقتصادیب از سه نفر به انتخاب وزک مریاتیوان مزبور به ه یرونده امر منحصرا به جهات مورد نظر د       پ

  . و الزم االجرا خواهد بود یر قطعکرالذیات اخی هيشور خواهد بود احاله و راک یاتیل سازمان امور مالکس یآنان رئ

  

 در یـی  و داراير امـور اقتـصاد  ی به دستور وزی انتظامیات عالی هي و اعضا  یاتی مال ی عال يشورا ي اعضا یتخلفات انتظام  : 267ماده  

وان یـ ل دکـ س یشور ، رئک یوان عالیس دی رئیشور به معرفک یوان عالی شعب دي از روسا  یکیب از   ک مر ي ادار یدادگاه اختصاص 

ر ی و ساي به تخلفات اداریدگیه بر طبق قانون رسکرد ی گی قرار میدگیشور مورد رسک یاتیل سازمان امور مالکس یمحاسبات و رئ

  . و الزم االجرا است ی قطعين رایا. ت صادر خواهد نمود یومکا محی بر برائت ي و رایدگیمقررات مربوط رس

  

 بـه  یفیالکـ  شود تی انجام میه در دفتر اسناد رسم ک ی به سبب معامالت   یاتین و مقررات مال   یه به موجب قوان   ک يدرموارد : 268ماده  

. ب خواهـد شـد   ی تعقیاتی مالی انتظامیله دادستانیور به وسکف مذیالکعهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام ت        

 ی دادسـتان ی به عمل خواهد آمد ولـ یور در قانون دفاتر اسناد رسمکت دار مزیمه و مجازات سر دفتر متخلف در مرجع صالح  کمحا

حات الزم در مرجـع مزبـور   ی توضـ ي اداي بـرا یاتیـ نده اداره امـور مال  ی تواند از وجود نما    یم ادعانامه م  ی بر تسل   عالوه یاتی مال یانتظام

  .د یاستفاده نما

  

 به عهـده  یاتین و مقررات مالیه به موجب قوانک یفیالک در انجام تیاتی حل اختالف ماليات های هيتخلف قضات اعضا : 269ماده  

 قـرار  یدگی قـضات مـورد رسـ   ی انتظـام ي در دادسـرا یاتیـ  مالی انتظـام ی شده است با اعالم دادستان حل اختالف گذارده   يات ها یه

 ین قانون به تخلف آنـان بـا اعـالم دادسـتان    یا) 244(ماده ) 3(ندگان موضوع بند   یز نما یدر مورد قضات بازنشسته و ن     . خواهد گرفت   

  .وم خواهند شد ک و به مجازات متناسب محیدگی رسيم دادگسترک در محایانتظام

  



ر عبـارت  یـ ات حـل اخـتالف در مـوارد ز   یشور در هک یاتیندگان سازمان امور مالی و نما یاتیمجازات تخلف ماموران مال    : 270ماده  

نـدگان سـازمان امـور    ی و نمایاتیه ماموران مالکر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود   یات و غ  یص مال ی هرگاه بعد از تشخ    -1: است از   

قـات  ی و بـدون تحق ي مـود كا مسامحه بدون توجه بـه اسـناد و مـدار   ی تعمد ي از رویاتیات حل اختالف مال   یور عضو ه  شک یاتیمال

 ی عـال يه شـورا کـ  یزانـ یص داده اند ، عالوه بر جبران خسارت وارده بـه م ی تشخیزان واقعیشتر از میا ب یمتر  ک را ي درآمد مود  یافک

. وم خواهد شـد  ک محیثر پنج سال انفصال از خدمات دولتک حداقل سه ماه و حدايرد متخلف به مجازات ادا    ی نما ین م یی تع یاتیمال

ر قابل وصول گـردد جـز در مـورد اظهـار     یا غی مشمول مرور زمان یاتیان بر اثر مسامحه و غفلت ماموران مال یه مود ک ي در موارد  -2

 از خـدمات  ی انتظـام یات عـال یـ  هيقصر به موجـب را ست می نی به آن الزام یدگین قانون رس  یا) 158( ماده   يه در اجرا  ک یینامه ها 

ضـمنا نـسبت بـه    . وم خواهـد شـد   ک محي به تخلفات اداریدگینار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رس         ک بر یاتیمال

 ین انتظـام له دادسـتا ی داشـته و وسـ  یت مدنی دهد متخلف مسئولیص می تشخیاتی مالی عاليه شوراک یزانیان وارده به دولت به م    یز

ت یـ ان اقامه خواهد شد و درصـورت وجـود سـوء ن   ی جبران ضرر و ز  ين عنوان دعوا  ی به ا  ي دادگستر ی حقوق ي در دادگاهها  یاتیمال

 مختوم را مجددا مورد یاتیه امر مالک یاتیماموران مال.  قرار خواهد گرفت ییب جزای مورد تعق  یاتی مال ی انتظام یله دادستان یمتهم وس 

ـ کیـ  به انفصال از خدمات دولـت از  ی انتظامیات عالیم هک به موجب ح اقدام قرار دهند    شـوند و در  یوم مـ کـ  چهـار سـال مح  ی ال

راند فـراهم سـازند بـه موجـب     ی تقـص یه بـ ک را یانیب مودیل تعقی تعمدا وسایاتیه با دادن گزارش خالف واقع در امر مال       ک يموارد

 یدگیم رسـ ین جـرا یـ دادگاهها خارج از نوبـت بـه ا  .  شوند یوم مکمح به حبس از شش ماه تا دو سال ي دادگستريم دادگاهها کح

ن قـانون بـه   یـ ا) 239(و ) 227(و ) 156(ور در مـواد  که در موارد مذ کز خواهد بود    ی ن یاتیم شامل ماموران مال   کن ح یا. خواهند نمود   

ا نـوع  یه از همان نوع باشد کن ی از ا اعميگر مودیت دیه باشد ، بابت فعالک يص در هر مرحله ای بعد از صدور برگ تشخ   یلکطور  

ن قـانون مطالبـه   یـ ا) 157(و ) 156( موضوع مـواد  یاتیا در خارج از مهلت مرور زمان مالی مثبت كگر بدون به دست آوردن مدر     ید

  .ند یات نمایمال

  

 شـده  ینیش بین قانون پی آن در اي برایه مقررات خاصک ي به تخلفات و مجازات آنها جز در موارد    یدگیفات رس یتشر:     تبصره  

  . خواهد بود ي به تخلفات اداریدگیاست مطابق قانون رس

  

 سـال  کیـ ن قـانون در یـ ا) 97(مـاده  ) 3( موضـوع بنـد   يات سه نفری هرگاه هي مودكدر مورد رد دفاتر و اسناد و مدار     : 271ماده  

 کیـ  مدت ي مربوط برایاتید ماموران مالید اعالم نمامردو )یبا نوبت اضاف( را یاتیات اداره امور مال   ی پنجم نظر  کیش از   ی ب یاتیمال

  . منفصل خواهند شد یاتیم از اشتغال در رده ماموران مالیرار به طور داکسال و در صورت ت



  

ه کـ  ی عضو جامعه حسابداران رسمی و موسسات حسابرسیران و حسابداران رسم  ی ا ی اسالم ي جمهور یسازمان حسابرس  : 272ماده  

ور ک اشـخاص هـستند در صـورت درخواسـت اشـخاص مـذ      یا حـسابرس ی ی قانونی و بازرس یف حسابرس یادن وظا عهده دار انجام د   

م بـه  ینند و جهت تـسل کم ی شوند ، تنظیه می تهیاتیه از طرف سازمان امور مالک ي طبق نمونه ا   یاتی مال یلف اند گزارش حسابرس   کم

اظهارنامـه نـسبت بـه    : الـف  : ر باشـد  یـ د شـامل مـوارد ز  یر باکرالذیش اخگزار.  قرار دهند يار مودی مربوط در اخت   یاتیاداره امور مال  

ت اصـول و ضـوابط و   یـ ن قـانون و مقـررات مربـوط بـا رعا    یـ  طبـق مفـاد ا     ی امـر حـسابرس    ي بـرا  ي حسابدار كت اسناد و مدار   یفاک

اظهارنامـه نـسبت بـه    : ج . ط ن قـانون و مقـررات مربـو   یـ ات بر اساس مفاد ا  ین درآمد مشمول مال   ییتع: ب   . ي حسابدار ياستانداردها

 ير مـوارد یسـا : د .  بوده اسـت  یاتیسر و پرداخت آن به سازمان امور مالکلف به  ک به موجب قانون م    يه مود ک یفیلک ت يات ها یمال

  .ن خواهد شد ییشور تعک یاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی مالیه در نمونه گزارش حسابرسک

  

 یات صـادر مـ  یص مالی قبول ومطابق مقررات برگ تشخیدگی را بدون رسیاتی مالی گزارش حسابرس یاتیاداره امور مال  : 1    تبصره  

ه طبـق  کـ  ی مـال ي نسبت به صورت هـا ی مالی گزارش حسابرسيه مودکول به آن است   ک مو یاتی مال یند ، قبول گزارش حسابرس    ک

 یاتیـ  مالیمه گـزارش حـسابرس  یده باشـد را ضـم  م شی تنظیا موسسه حسابرسی ی توسط همان حسابدار رسم    ی حسابرس ياستانداردها

 مربـوط نمـوده   یاتیـ م اداره امور مالیم اظهارنامه ، تسلی مهات تسليخ انقضایثر ظرف سه ماه از تار کا حدا ی یاتیهمراه با اظهارنامه مال   

  .باشد 

  

 را به ی و حقوقیقی اشخاص حقیاتیم گزارش مالی و تنظی مالي صورت هایتواند حسابرسیشور مک یاتیسازمان امور مال: 2    تبصره 

ن صورت پرداخت حق الزحمه ، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان   یدر ا . د  ی واگذار نما  یا موسسات حسابرس  ی یحسابداران رسم 

  . باشد یشور مک یاتیامور مال

  

ن ی آنهـا از اول فـرورد  ی سال ماله شروعک یه اشخاص حقوقیلک خواهد بود و  1381ن قانون از اول سال      ی ا يخ اجرا یتار : 273ماده  

ن قـانون  یـ  ايخ اجـرا یاز تـار . ن قانون خواهند شـد  ی مشمول ایاتی و نرخ مالیدگیب رسیز از لحاظ ترت   ی به بعد باشد ن    1380ماه سال   

 ی اسـالم ير جمهوی و فرهنگی ، اجتماعي در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادیاتیام مالک اح ير به استثنا  ین و مقررات مغا   یه قوان یلک

ران مـصوب  یـ  ای اسـالم ي جمهـور ی صـنعت – ي اداره مناطق آزاد تجـار یقانون چگونگ) 13(ز ماده یران در دوران برنامه مزبور و ن یا



ه شـمول  کـ  يرین و مقـررات مغـا  یم شامل قوانکن حیا.  گردد یر لغو مکرالذی قانون اخ21/1/1374ه مصوب ی و استفسار 7/6/1372

  . باشد یز میح نام است نیا تصریر نام که آنها مستلزم ذ بین و مقررات عمومیقوان

  

  سازمان امور اقتصاد و دارایی استان تهران: منبع 
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