
٨١قانون  قانون مالیاتھاي مستقیم  :

قانون مالیاتھاي مستقیم  

اشخاص مشمول مالیات : باب اول 

. باشند اشخاص زير مشمول پرداخت مالیات مي - ١ماده  

كلیه مالكین اعم از اشخاص حقیقي يا حقوقي نسبت به اموال يا امالك خود واقع در ايران طبق  - ١
. مقررات باب دوم

ھر شخص حقیقي ايراني مقیم ايران نسبت به كلیه درآمدھايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصیل  - ٢
. نمايد مي

. كند ھر شخص حقیقي ايراني مقیم خارج از ايران نسبت به كلیه درآمدھايي كه در ايران تحصیل مي - ٣

. نمايد ن يا خارج از ايران تحصیل ميھر شخص حقوقي ايراني نسبت به كلیه درآمدھايي كه در ايرا - ۴

نسبت به درآمدھايي كه در ايران تحصیل ) اعم از حقیقي و يا حقوقي (ھر شخص غیر ايراني  - ۵
واگذاري امتیازات يا ساير حقوق خود و يا دادن  نمايد و ھمچنین نسبت به درآمدھايي كه بابت مي

كه به عنوان بھا يا حق نمايش يا ھر  (نمايي ھاي سی ھاي فني و يا واگذاري فیلم تعلیمات و كمك
. كند از ايران تحصیل مي) گردد ديگر عايد آنھا مي عنوان

: ھاي موضوع اين قانون نیستند اشخاص زير مشمول پرداخت مالیات - ٢ماده  

 
ھا و موسسات دولتي؛  وزارتخانه - ١

 
. شود دستگاھھايي كه بودجه آنھا وسیله دولت تأمین مي - ٢

 
. ھا شھرداري - ٣

 
ھاي مذكور در  ھايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنھا متعلق به اشخاص و مؤسسه شركت - ١تبصره  

حكم اين تبصره مانع . مشمول حكم اين ماده نخواھد بود بندھاي فوق باشد، سھم درآمد يا سود آنھا
. ھاي مقرر در اين قانون، حسب مورد، نیست ھاي مزبور از معافیت استفاده شركت

ھاي صنعتي، معدني، تجاري،  ھاي اقتصادي از قبیل فعالیت درآمدھاي حاصل از فعالیت - ٢ه تبصر
اشخاص موضوع اين ماده، كه به نحوي غیر از طريق شركت نیز  ھاي تولیدي براي خدماتي و ساير فعالیت

مالیات مشمول  اين قانون) ١٠۵(شود، در ھر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده  تحصیل مي
.خواھد بود

مسؤوالن اداره امور در اين گونه موارد نسبت به سھم فعالیت مذكور مكلف به انجام دادن تكالیف مربوط  
اين صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدي  در غیر. طبق مقررات اين قانون خواھند بود

. مسؤولیت تضامني خواھند داشت

يا مقام معظم ) ره (ن ماده براي مواردي كه از طرف حضرت امام خمینيمعافیت مالیاتي اي - ٣تبصره 
. مقام معظم رھبري است باشند براساس نظر رھبري داراي مجوز مي

مالیات بر دارايي  -باب دوم  

مالیات بر ارث  -فصل چھارم 

في باقي بماند به ھر گاه در نتیجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي، اموالي از متو - ١٧ماده  
: شرح زير مشمول مالیات است

االرث ھر يك از وراث  در صورتي كه متوفي يا وراث يا ھر دو ايراني مقیم ايران باشند نسبت به سھم - ١
اين قانون واقع در ايران يا در خارج از ايران پس از كسر  ١٩ماده  از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع

در آن واقع  ابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ايران به دولت محلي كه مالمالیات بر ارثي كه ب
. اين قانون ٢٠گرديده پرداخت شده است به نرخ مذكور در ماده 



االرث ھر يك از وراث از  در صورتي كه متوفي و وراث ھر دو ايراني مقیم خارج از ايران باشند سھم - ٢
اين قانون و نسبت به آن  ٢٠موجود است به نرخ مذكور در ماده  ايران اموال و حقوق مالي متوفي كه در

دولت محل وقوع مال  قسمت كه در خارج از ايران وجود دارد پس از كسر مالیات بر ارثي كه از آن بابت به
. پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد

اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران در مورد اتباع خارجي و ساير موارد نسبت به آن قسمت از  - ٣
. اين قانون براي وراث طبقه دوم ٢٠مذكور در ماده  موجود است كًال مشمول مالیات به نرخ

: شوند وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسیم مي - ١٨ماده  

. پدر، مادر، زن، شوھر، اوالد، و اوالد اوالد: وراث طبقه اول كه عبارتند از - ١

. اجداد، برادر، خواھر و اوالد آنھا: وراث طبقه دوم كه عبارتند از - ٢

. عمو، عمه، دايي، خاله و اوالد آنھا: وراث طبقه سوم كه عبارتند از - ٣

ارت است از كلیه ماترك متوفي واقع در ايران يا خارج از ايران اموال مشمول مالیات بر ارث عب - ١٩ماده  
وصول و حقوق مالي پس از كسر ھزينه كفن و دفن در حدود  اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل

. عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي

د دارد در صورتي كه مستند به مدارك قانوني بوده و اصالت آن مورد بدھي كه متوفي به وراث خو -تبصره  
گیرد قابل كسر از ماترك خواھد بود و در مورد مھريه و نفقه ايام عده  تأيید ھیأت حل اختالف مالیاتي قرار

آن است كه متوفي تا  تأيید ھیأت مذكور الزم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم كسر ديون منوط به
. ريخ فوت خود داراي وراث از طبقه ما قبل حسب مورد بوده باشدتا

 :شود ھاي ذيل آن حذف مي به شرح زير اصالح و تبصره) ٢٠(ماده  - ٣ماده  
 
 :نرخ مالیات بر ارث نسبت به سھم االرث به شرح زير است - ٢٠ماده  

 
 شرح

 
 طبقه اول

 
 طبقه دوم

 
 طبقه سوم

 
 ريال ۵٠ ٠٠٠ ٠٠٠تا مبلغ  

 
۵٪ 

 
١۵٪ 

 
٣۵٪ 

 
ريال نسبت  ٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠تا مبلغ  

 
 ريال ۵٠ ٠٠٠ ٠٠٠به مازاد  

 
١۵٪ 

 
٢۵٪ 



 
۴۵٪ 

 
 
 

 ريال نسبت ۵٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠تا مبلغ 
 
 ريال ٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠به مازاد  

 
٢۵٪ 

 
٣۵٪ 

 
۵۵٪ 

 
 ريال ۵٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠نسبت به مازاد  

 
٣۵٪ 

 
۴۵٪ 

 
۶۵٪ 

 
ريال به عنوان معافیت كسر و )٣٠٠٠٠٠٠٠(از سھم االرث ھريك از وراث طبقه اول مبلغ سي میلیون   

معافیت مذكور براي ھر يك از وراث طبقه اول كه كمتر . باشد مي ھاي مذكور مشمول مالیات مازاد به نرخ
ريال ) ۵٠٠٠٠٠٠٠(یوناز بیست سال سن داشته يا محجور يا معلول از كار افتاده باشند مبلغ پنجاه میل

.خواھد بود

اموالي كه جزء ماترك متوفي باشد و تا يك سال پس از قطعیت مالیات و غیرقابل رسیدگي  - ٢١ماده 
احكام خاص مالكیت آنھا سلب و يا به موجب گواھي  بودن پرونده امر در مراجع مالیاتي طبق قوانین يا

انقالب  ھا، نھادھاي ھاي دولتي، شھرداري مؤسسه ھا، ربط بالعوض در اختیار وزارتخانه سازمان ذي
سھام آنھا متعلق به دولت باشد قرار گیرد، از شمول ) ٪١٠٠(ھايي كه صددرصد  اسالمي يا شركت

سلب مالكیت عوضي داده شود ارزش آن عوض يا اموال سلب  مالیات بر ارث خارج و در صورتي كه بابت
حال چنانچه  مشمول مالیات بر ارث محسوب و در ھرمالكیت شده ھر كدام كمتر است جزء اموال 

حكم اين ماده در مواردي كه وراث تمام يا . مالیاتي اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواھد شد
اين قانون ) ٢(طور رايگان به يكي از اشخاص مذكور در ماده  قسمتي از اموال را كه جزء ماترك باشد به

. واگذار كنند نیز جاري است

در صورتي كه به موجب رأي ھیأت حل اختالف مالیاتي مطالبات متوفي غیر قابل وصول  - ٢٢ه ماد 
شود و اگر مالیات آن قبًال وصول شده باشد  منظور نمي تشخیص داده شود مطالبات مذكور جزء ماترك

لق متع مسترد خواھد شد و در صورت وصول احتمالي اين گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مالیات
تواند به عنوان  در ھر صورت وزارت امور اقتصادي و دارايي از نظر تأمین مالیات متعلق مي. خواھند بود

. اقامه دعوي نمايد ثالث در دعوي مربوط شركت و يا رأسًا

: اموال زير از شمول مالیات اين فصل خارج است - ٢۴ماده  

انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت  وجوه بازنشستگي و وظیفه و پس - ١
ھاي اجتماعي و نیز وجوه پرداختي  استحقاقي استفاده نشده و بیمه اخراج، بازخريد خدمت و مرخصي

ديه و مانند بیمه عمر، خسارت فوت و ھمچنین   گزار و يا كارفرما از قبیل توسط مؤسسات بیمه يا بیمه



.گردد جا و يا به طور مستمر به ورثه متوفي پرداخت مي  آنھا حسب مورد كه يك

) ۵١(و ماده  ١٣۴٠قرار داد وين مورخ فروردين  ٣٩ماده  ۴اموال منقول متعلق به مشمولین بند  - ٢
با رعايت  ١٣۵٣اسفندماه  قرارداد وين مورخ) ٣٨(ماده ) ۴(و بند  ١٣۴٢قرارداد وين مورخ ارديبھشت ماه 

.متقابل شرايط مقرر در قرار داد مزبور با شرط معامله

اين قانون مورد وقف يا نذر يا حبس ) ٢(ھاي مذكور در ماده  ھا و مؤسسه اموالي كه براي سازمان - ٣
. مذكور ھاي ھا و موسسه واقع گردد به شرط تأيید سازمان

ھاي ايراني و شعب آنھا در خارج  ي متوفي نزد بانكھا اوراق مشاركت و سپرده) ٪٨٠(ھشتاددرصد   - ۴
ارزش سھام متوفي در ) ٪۵٠(ھمچنین پنجاه درصد ھاي اعتباري غیربانكي مجاز؛ از كشور و مؤسسه

) ٪۴٠(ھايي كه سھام آنھا طبق قانون مربوط در بورس پذيرفته شده باشد و چھل درصد  شركت
ارزش خالص دارايي ) ٪۴٠(ھا و نیز چھل درصد  الشركه متوفي در ساير شركت سھام يا سھم ارزش

. متوفي در واحدھاي تولیدي، صنعتي، معدني و كشاورزي

وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شھداي انقالب اسالمي مشمول مالیات بر ارث  - ٢۵ماده  
. موضوع اين فصل نخواھند بود

به تأيید يكي از نیروھاي مسلح جمھوري اسالمي احراز شھادت براي استفاده از مقررات اين ماده منوط  
. باشد مورد مي ايران و يا بنیاد شھید انقالب اسالمي حسب

يا ولي يا امین يا قیم يا نماينده قانوني آنھا مكلفند ظرف شش ماه از ) منفردًا يا مجتمعًا (وراث  - ٢۶ماده 
رف سازمان امور مالیاتي كشور تھیه مخصوصي كه از ط  اي روي نمونه تاريخ فوت متوفي اظھارنامه

طبق  ھايي كه شود حاوي كلیه اقالم ماترك با تعیین بھاي زمان فوت و تصريح مطالبات و بدھي مي
مقررات اين فصل قابل احتساب ھستند به ضمیمه مدارك زير به اداره امور مالیاتي صالحیتدار تسلیم و 

. رسید دريافت دارند

. ھي شده اسناد مربوط به بدھي و مطالبات متوفيرونوشت يا تصوير گوا - ١

رونوشت يا تصوير گواھي شده كلیه اوراقي كه مثبت حق مالكیت متوفي نسبت به اموال و حقوق  - ٢
. مالي است

در صورتي كه اظھارنامه از طرف وكیل يا قیم يا ولي داده شود رونوشت يا تصوير گواھي شده  - ٣
. نامه وكالتنامه يا قیم

. نامه موجود باشد نامه متوفي اگر وصیت رونوشت يا تصوير گواھي شده آخرين وصیت - ۴

. گردد تسلیم اظھارنامه با مشخصات مذكور از طرف يكي از وراث، سالب تكلیف ساير ورثه مي -تبصره  

آخرين اقامتگاه  اي است كه اداره امور مالیاتي اداره امور مالیاتي صالحیتدار در مورد ارث،   - ٢٧ماده 
اداره امور مالیاتي مربوط  ايران مقیم نبوده  قانوني متوفي در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفي در

. در تھران خواھد بود

. باشد اقامت از نظر اين قانون تابع تعاريف مقرر در قانون مدني مي -تبصره  

متعلق را بر اساس اظھارنامه تا سه ماه پس از  مشمولین مالیات بر ارث مكلفند مالیات - ٢٨ماده  
.دريافت دارند  الحساب پرداخت و رسید انقضاي مھلت تسلیم اظھارنامه به رسم علي

اداره امور مالیاتي مربوط مكلف است پس از رسیدگي و قطعي شدن مالیات و پرداخت آن مفاصا  -تبصره  
.نفع تسلیم نمايد مقررات اين قانون صادر و به ذيحساب مالیاتي را حداكثر ظرف مھلت يك ھفته طبق 

سازمان امور مالیاتي كشور مكلف است به منظور اجراي صحیح مقررات مالیات بر ارث دفتر  - ٢٩ماده 
ھاي دريافتي را ظرف مدت  مكلفند اظھارنامه  اداره ھاي امور مالیاتي .مركزي ارث را در تھران تشكیل دھد

 .به دفتر مذكور ارسال نماينديك ھفته پس از دريافت 
ھاي واصله را ثبت و ممھور و ظرف يك ماه جھت اقدامات قانوني بعدي به  دفتر مركزي ارث اظھارنامه 

 .اداره امور مالیاتي مربوط اعاده خواھد نمود



ھاي  ھاي متعددي واصل شده باشد دفتر مركزي ارث اظھارنامه در صورتي كه براي يك متوفي اظھارنامه 
به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به  ور را به اداره امور مالیاتي كه اولین اظھارنامه رامذك

. ساير اداره ھاي امور مالیاتي ذيربط اعالم خواھد نمود

اداره امور مالیاتي مربوط مكلف است اظھارنامه مؤديان را طبق مقررات اين فصل رسیدگي و   - ٣٠ماده 
:عمل كند تشخیص و به شرح زير ارزش اموال را

در صورتي كه جمع ارزش اموال مشمول مالیات اظھار شده در اظھارنامه با ارزش تعیین شده  -الف 
ھمان اموال توسط اداره امور مالیاتي بیش از پانزده درصد اختالف نداشته باشد اظھارنامه را قطعي 

. تلقي و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدي ابالغ نمايد

در صورتي كه اختالف بیش از پانزده درصد باشد و ھمچنین در مواردي كه وراث يا نماينده قانوني  -ب 
قانون مكلف به دادن اظھارنامه ھستند از تسلیم اظھارنامه  آنھا و ساير كساني كه طبق مقررات اين

اين قانون  را بر طبق مقرراتخودداري كنند يا در اظھارنامه قسمتي از اموال را ذكر ننمايند مالیات متعلق 
. تشخیص و به مؤدي ابالغ كند

ھر گاه وراث ظرف يك ماه از تاريخ اخطار كتبي اداره امور مالیاتي از ارائه اموال به منظور ارزيابي  -تبصره  
.بھاي اموال رأسًا اقدام خواھد نمود  خودداري نمايند اداره امور مالیاتي نسبت به تعیین

اره امور مالیاتي مكلف است پس از تسلیم اظھارنامه از طرف وراث يا نماينده قانوني آنھا در اد - ٣١ماده 
گواھینامه متضمن رونوشت مصدق ريز ماترك را كه در اظھارنامه  صورت درخواست كتبي ظرف يك ھفته

تبر است وراثت مع نوشته شده صادر و به مؤدي تسلیم نمايد اين گواھینامه فقط از نظر صدور برگ حصر
ھا موكول به ارائه گواھینامه مذكور در اين ماده خواھد بود و  رسیدگي به تقاضاي حصر وراثت در دادگاه

صادركننده تصديق حصر وراثت موظفند رونوشت گواھي شده آن را ظرف پانزده  ھاي مديران دفتر دادگاه
. روز از تاريخ صدور به اداره امور مالیاتي محل بفرستند

) ۵٩(ماده ) ١(مأخذ ارزيابي امالك اعم از عرصه يا اعیان ارزش معامالتي ملك با رعايت تبصره  - ٣٢ماده 
ارزيابي ساير اموال و حقوق مالي متوفي ارزش آنھا در تاريخ فوت  اين قانون در زمان فوت بوده و مأخذ

. خواھد بود

. في محسوب نخواھد شدالبیت محل سكونت از نظر مالیاتي جزء ماترك متو اثاث - ١تبصره  

العاده  ھايي كه با توجه به نوع مصالح يا طرز معماري خاص داراي ارزش فوق در مورد ساختمان - ٢تبصره  
نبوده و اداره امور مالیاتي مكلف است در اين مورد و ھمچنین در  ھستند ارزش معامالتي اعیاني مالك

ذيربط استفاده   ارشناسان و متخصص يا متخصصینارزيابي جواھر و اشیاء نفیس از نظر كارشناس يا ك
.كند

شود و ھمچنین در حبس چنانچه پس از  در مواردي كه منفعت مال مورد وصیت يا نذر واقع مي - ٣تبصره  
الفوت مورث يا  شود ارزش مال مورد وصیت و نذر و حبس به تاريخ حین انقضاي مدت، اصل مال عايد وراث

شود اضافه و مشمول  مي االرث وراثي كه مال عايد آنھا ن آن تقويم و به سھمالمنفعه بود رعايت مسلوب
. مالیات بر ارث خواھد بود

حقوق ناشي از عقود اجاره به شرط تملیك با بانكھا نسبت به عرصه و اعیان امالك بر اساس  - ۴تبصره 
. خواھد شد الفوت متوفي محاسبه ارزش معامالتي حین

مأموران كنسولي ايران در خارج از كشور موظفند ظرف سه ماه از تاريخ اطالع از وقوع فوت  - ٣٣ماده  
اطالعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول يا غیر منقول واقع در  اتباع ايراني مراتب را ضمن ارسال كلیه

خارجه به وزارت امور  وركشور محل مأموريت خود با تعیین مشخصات و ارزش آنھا از طريق وزارت ام
. اقتصادي و دارايي اعالم نمايند

ھاي امور  نامه اجرايي اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتخانه آيین -تبصره  
. تصويب ھیأت وزيران خواھد رسید اقتصادي و دارايي و امور خارجه تھیه و به

سات و اشخاصي كه اموالي از متوفي نزد خود دارند مكلفند ظرف ھا و مؤس ھا و شركت بانك - ٣۴ماده 



اموال اعم از وجوه نقد يا سفته يا جواھر و نیز مقدار سھام يا  يك ماه از تاريخ اطالع از فوت صورت آن
صورت  الشركه متوفي را تنظیم و به اداره امور مالیاتي محل تسلیم نمايند، ھمچنین موظفند در سھم

. امور مالیاتي، دفاتر و اسناد مورد نیاز را براي رسیدگي در اختیار آنھا بگذارندمراجعه اداره 

له ثبت  ادارات ثبت اسناد و امالك موقعي كه مال غیر منقول را به اسم وراث يا موصي - ٣۵ماده 
نامه يا ھر نوع معامله  خواھند تقسیم موقعي كه مي نمايند ھمچنین كلیه دفاتر اسناد رسمي در مي

نامه اداره امور مالیاتي صالحیتدار را مبني بر عدم شمول  وراث راجع به ماترك ثبت كنند بايد گواھي
مالیات يا اين كه مالیات متعلق كًال پرداخت يا ترتیب يا تضمین الزم براي پرداخت آن داده شده است ،  

. ثبت نیستند مطالبه نمايند و قبل از ارائه اين گواھینامه مجاز به

ھا و مؤسسات و اشخاصي كه وجوه نقد يا سفته يا جواھر يا سھام يا  ھا و شركت بانك - ٣۶ده ما
دارند مجاز نخواھند بود آن را به وراث يا وصي  الشركه و يا ھر نوع مال ديگر از متوفي نزد خود سھم

اين  ٣۵ه حسب مورد تسلیم و يا به آنان ثبت نمايند مگر اين كه گواھینامه موضوع قسمت اخیر ماد
.قانون ارائه گردد

ھا بر اساس حقوق مالي متوفي، مالي به ورثه برسد  در صورتي كه به موجب احكام دادگاه - ٣٧ماده  
اداره امور مالیاتي مربوط ارسال دارند تا در صورتي كه قبًال  ھا مكلفند رونوشت حكم را به مديران دادگاه

اي  تازه اين حكم در مواردي كه اسناد و مدارك. ه مالیات گرددمالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالب
در صورتي كه پس از قطعیت مالیات، اسناد و . مربوط به دارايي متوفي به دست آيد نیز جاري خواھد بود

يا عدم تعلق دارايي به وي ارائه گردد و در محاسبه مالیات مؤثر    اي مربوط به بدھي متوفي مدارك تازه
ده امر جھت صدور رأي مقتضي به ھیأت حل اختالف مالیاتي ارسال و طبق رأي ھیأت اقدام باشد پرون

.خواھد شد

شود در صورتي كه از موارد  اموالي كه به موجب وقف يا حبس يا نذر يا وصیت منتقل مي - ٣٨ماده  
آمد اتفاقي نگردد به يا مشمول مقررات فصل مالیات بر در اين قانون نباشد و ٢۴و  ٣معافیت مذكور در بند 

: شرح زير مشمول مالیات است

اين قانون  ١٣١در مورد وقف و حبس، منافع مال ھر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده  -الف  
. خواھد بود

در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد به شرح زير بند الف فوق و در صورتي كه عین  -ب 
مال طبق مقررات اين فصل تعیین و يكجا به نرخ مقرر براي وراث طبقه  مال مورد نذر و وصیت باشد ارزش

. دوم مشمول مالیات خواھد بود

. ات خواھد بود كه وصیت با فوت موصي قطعي شده باشدمال مورد وصیت وقتي مشمول مالی - ١تبصره  

اداره امور مالیاتي صالحیتدار در مورد وقف و حبس و نذر و وصیت اداره امور مالیاتي اي است  - ٢تبصره 
محدوده آن واقع است و در صورتي كه افراد مذكور  كه محل اقامت متولي يا حبس و نذركننده يا موصي در

. مقیم ايران نباشند اداره امور مالیاتي مربوط در تھران خواھد بود

دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت اسناد و محاكم دادگستري و سازمان حج و اوقاف و امور  - ٣صره تب
ھا و ساير مؤسسات مجاز نخواھند بود به مفاد  ھمچنین بانك خیريه و اداره سرپرستي صغار و محجورين و

نامه مذكور  وصیت اين كه اي ترتیب اثر دھند مگر اين كه گواھینامه اداره امور مالیاتي مبني بر نامه وصیت
. از طرف وصي يا وراث به اداره امور مالیاتي صالحیتدار تسلیم شده است، ارائه گردد

در مورد وقف، متولي و در مورد حبس و نذر، حبس و نذركننده و در مورد وصیت، وصي، مكلفند  - ٣٩ماده 
اي كه از طرف  اي روي نمونه ھارنامهعقد يا فوت موصي حسب مورد اظ حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ وقوع

مورد وقف يا حبس يا نذر يا   شود حاوي مشخصات و ارزش مال سازمان امور مالیاتي كشور تھیه مي
وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتي صالحیتدار تسلیم و رسید دريافت دارند و ھمچنین 

اين قانون باشد مالیات منافع ھر سال را تا آخر تیر ماه  ٣٨مصاديق بند الف ماده  در صورتي كه مورد از
مالیات متعلق را حداكثر ظرف  سال بعد و چنانچه مورد از مصاديق قسمت اخیر بند ب ماده مزبور باشد

 ۴١و  ۴٠سه ماه از تاريخ انقضاي مھلت تسلیم اظھارنامه پرداخت كنند و يا از تسھیالت مذكور در مواد 
. نمايند دهاين قانون استفا



اين قانون و يا  ٢۴ماده  ٣در مواردي كه موضوع وقف يا حبس يا نذر يا وصیت از مصاديق بند  -تبصره 
اتفاقي باشد متولي، يا حبس و نذركننده يا وصي حسب مورد  مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد

اي كه از طرف  نمونه را روي مكلفند مشخصات اموال مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصیت و مشخصات ذينفع
شود درج و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي  سازمان امور مالیاتي كشور تھیه مي

. صالحیتدار تسلیم و رسید دريافت دارند به اداره امور مالیاتي 

مالیات خود  در صورتي كه مشموالن مالیات اين فصل قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از - ۴٠ماده 
اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از  تواند با نباشند سازمان امور مالیاتي كشور مي

نباشد  تاريخ قطعي شدن مالیات متعلق بدھد و در صورتي كه دادن تضمین و تقسیط براي وراث مقدور 
. اين قانون عمل كنند ۴١توانند طبق ماده  مي

تواند در صورتي كه جزء ماترك، وجوه نقد موجود نباشد به  امور مالیاتي كشور ميسازمان  - ۴١ماده 
مالي را اعم از منقول يا غیر منقول از ماترك با توافق وراث  تقاضاي كتبي وراث معادل مالیات متعلق

. كند انتخاب و به قیمتي كه مبناي محاسبه مالیات بر ارث قرار گرفته است به جاي مالیات قبول

در صورتي كه در اجراي اين ماده مالي به جاي مالیات قبول شود انتقال آن به سازمان امور  -تبصره 
. نخواھد بود مالیاتي كشور مشمول ھیچ گونه مالیاتي

يا واحدھاي كشاورزي باشد و ارزش  در صورتي كه جزء ماترك متوفي كارخانه يا كارگاه تولیدي  - ۴٢ماده  
پس از وصول مالیات از محل ساير اموال  تكافوي مالیات ارث متعلق به ماترك را نكندساير اموال متوفي 

يا واحدھاي  نسبت به مازاد مالیات و ھمچنین در مواردي كه ماترك منحصر به كارخانه يا كارگاه تولیدي 
ر كشاورزي باشد سازمان امور مالیاتي كشور مكلف است در صورت تقاضاي وراث با تقسیط مالیات د

.مدت مناسبي موافقت نمايد

ھا و مؤسسات و اشخاصي كه مالي از متوفي نزد خود دارند از  ھا و شركت در صورتي كه بانك - ۴٣ماده  
نمايند عالوه بر اين كه تا معادل ارزش مالي كه نزد آنھا بوده با وراث  اين قانون تخلف ٣۶و  ٣۴اجراي مواد 

اي معادل پنج درصد  جريمه ق مسئولیت تضامني دارند، مشمولنسبت به پرداخت مالیات و جرايم متعل
ھاي دولتي و مؤسسات دولتي، متخلف و شركاء و  ھا و شركت در مورد بانك. قیمت مال نیز خواھند بود

. تخلف نیز مسئولیت تضامني خواھند داشت معاونان وي در

حق تمبر  -فصل پنجم  

ريال حق تمبر ) ٢٠٠(شود در موقع چاپ دويست  ھا چاپ مي كاز ھر برگ چك كه از طرف بان - ۴۴ماده  
. شود اخذ مي

 .شود از اوراق مشروحه زير نسبت به مبلغ آنھا معادل سه در ھزار حق تمبر اخذ مي - ۴۵ماده  
 
 .برات -
 
. و نظاير آنھا) سفته (طلب  فته -

. ادل حق تمبر ھزار ريال خواھد بودحق تمبر مقرر در اين ماده بابت كمتر از ھزار ريال مع -تبصره  

از كلیه اسناد تجاري قابل انتقال كه در ايران صادر و يا معامله و مورد استفاده قرار داده  - ۴۶ماده  
و اسناد كاشف و از حقوق مالكیت نسبت ) اين قانون ۴٨و  ۴۵به استثناي اوراق مذكور در مواد  (شود  مي

ريال و ) ۵٠٠٠(التجاره نج ھزار  دريايي و ھوايي و ھمچنین اوراق بیمه مال التجاره از قبیل بارنامه به مال
ريال حق تمبر دريافت خواھد ) ١٠٠٠(بارنامه زمیني و صورت وضعیت مسافري يك ھزار 

ھاي حمل و نقل مسؤول تنظیم دقیق بارنامه ھستند و بايد ھويت و نشاني صحیح صاحب  مؤسسه.شد
ا در آن درج نمايند و نسخ كافي اوراق مذكور را حداقل تا پنج سال از تاريخ اطالعات مربوط ر كاال و ساير

صدور نگاھداري كنند 

 :شود از اوراق و مدارك زير به شرح مقرر در اين تبصره حق تمبر اخذ مي -تبصره 
از كارت معافیت ھريك از مشموالن كه به انحاي مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف  - ١



 .ريال) ١٠٠٠٠(ده ھزار  ، بابت صدور كارت معافیت مذكور، مبلغشوند مي
 .ريال) ٠٠٠٠۵(المللي مبلغ پنجاه ھزار  از ھرگونه گواھینامه رانندگي بین - ٢
از ھر پالك ترانزيت انواع خودرو و ھمچنین از شماره گذاري ھر وسیله نقلیه كه به صورت موقت وارد  - ٣

 .ريال) ٢٠٠٠٠٠(شود مبلغ دويست ھزار  كشور مي
 .ريال) ١ ٠٠٠(از گواھینامه رانندگي انواع خودرو به ازاي ھر سال مدت اعتبار مبلغ يك ھزار  - ۴
 .ريال) ١٠٠٠(آموزان دوره ابتدايي، راھنمايي و متوسطه مبلغ يك ھزار  از كارنامه و گواھینامه دانش - ۵
ناسي ارشد، دكترا و باالتر مبلغ ده از دانشنامه و گواھي دانشنامه كارداني، كارشناسي، كارش - ۶

 .ريال) ١٠٠٠٠(ھزار 
ھاي ابتدايي، راھنمايي و متوسطه خارجي مبلغ بیست ھزار  از گواھي ارزش تحصیلي دوره - ٧
 .ريال) ٢٠٠٠٠(
) ۵٠٠٠٠(اي و دانشگاھي خارجي مبلغ پنجاه ھزار  ھاي فني و حرفه از گواھي ارزش تحصیلي دوره - ٨

 .ريال
) ٢٠٠٠٠(ه مامايي يا مدرك تحصیلي دوره كارداني و دندانپزشكي تجربي مبلغ بیست ھزار از پروان - ٩

 .ريال
از پروانه مشاغل پزشكي، دندانپزشكي، پیراپزشكي، دامپزشكي و داروسازي مبلغ يكصد ھزار  - ١٠

 .ريال) ١٠٠٠٠٠(
، پروانه وكالت و از جواز تأسیس، كارت شناسايي واحدھاي تولیدي و معدني، كارت بازرگاني - ١١

ريال و بابت تجديد آنھا ) ١٠٠٠٠٠(صدور مبلغ يكصد ھزار  ھاي كسب و كار، بابت كارشناسي و ساير پروانه
.ريال) ۵٠٠٠٠(مبلغ پنجاه ھزار 

ھا و مشتريان آنھا مبادله يا از  از كلیه قراردادھا و اسناد مشابه آنھا به شرح زير كه بین بانك - ۴٧ماده 
) ١٠٠٠٠(دفاتر اسناد رسمي ثبت نشود معادل ده ھزار  شود در صورتي كه در تعھد ميطرف مشتريان 

.شود ريال حق تمبر اخذ مي

. برگ قبول شرايط عمومي حساب جاري - ١

ھا به  ھاي تعھدآوري كه بانك قرارداد وام يا اعطاي تسھیالت از ھر نوع كه باشد و نیز اوراق و فرم - ٢
. رسانند امضاي مشتريان خود مي ھاي مختلف در موقع انجام معامالت به نام

. گذاري ھاي سرمايه قراردادھاي انواع سپرده - ٣

شود و مشتريان حق امضاي خود را به ديگري  ظیم ميھاي بانكي كه در دفتر بانك تن نامه وكالت - ۴
. نمايند واگذار مي

ھايي را  شود و طرفین تعھدات و مسئولیت ھا و مشتريان منعقد مي قراردادھاي ديگري كه بین بانك - ۵
. شود ماده مرتبط مي گیرند و به امور مذكور در اين به عھده مي

. ھا ھاي صادره از طرف بانك ضمانتنامه - ۶

. تقاضاي صدور ضمانتنامه در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و ضمانتنامه صادر گردد - ٧

تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي براي داخله ايران يا براي كشورھاي خارج در صورتي كه تقاضا از  - ٨
. گشايش يابد طرف بانك قبول شده و اعتبار اسنادي

ھاي  سھام و سھم الشركه كلیه شركتھاي ايراني موضوع قانون تجارت به استثناي شركت - ۴٨ماده 
. قرار دو در ھزار مشمول حق تمبر خواھد بود تعاوني براساس ارزش اسمي سھام يا سھم الشركه به 

. شود ريال محسوب مي) ١٠٠(ريال ھم صد ) ١٠٠(كسور صد 

ھا بايد ظرف دو ماه از تاريخ ثبت قانوني شركت و در  الشركه شركت سھام و سھمحق تمبر  -تبصره 
ھا از طريق ابطال  افزايش سرمايه در اداره ثبت شركت مورد افزايش سرمايه و سھام اضافي از تاريخ ثبت

یزاني م اند تا ھايي كه قبًال سرمايه خود را كاھش داده افزايش سرمايه در مورد شركت. تمبر پرداخت شود
.كه حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواھد بود

اين قانون در ايران  ۴٨و  ۴٧و  ۴۶و  ۴۵در صورتي كه اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد  - ۴٩ماده  
را بر روي آنھا الصاق و ابطال نمايند و ھر گاه اسناد مذكور  صادر شده باشد صادركنندگان بايد تمبر مقرر



از ھر نوع  شود بايد قبل در خارج از كشور صادر شده باشد اولین شخصي كه اسناد مزبور را متصرف مي
امضاء اعم از ظھرنويسي يا معامله يا قبولي يا پرداخت به ترتیب فوق عمل نمايد و در ھر صورت كلیه 

نمايند متضامنًا مسئول  مذكور را معامله يا دريافت يا تأديه مي مؤسسات يا اشخاصي كه در ايران اسناد
. پرداخت حقوق مقرر خواھند بود

رت امور اقتصادي و دارايي مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق ديگر مشمول حق وزا - ۵٠ماده  
تواند در مواردي كه مقتضي  وزارت امور اقتصادي و دارايي مي. بگذارد تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان

. داكتفا نماي بداند به جاي الصاق ابطال تمبر به دريافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات

در صورت تخلف از مقررات اين فصل، متخلف عالوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جريمه  - ۵١ماده  
. خواھد شد

مالیات بر درآمد : باب سوم 

مالیات بر درآمد امالك  -فصل اول 

ايران درآمد شخص حقیقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خود نسبت به امالك واقع در  - ۵٢ماده  
. باشد مشمول مالیات بر درآمد امالك مي ھاي مقرر در اين قانون پس از كسر معافیت

االجاره اعم  گردد عبارت است از كل مال درآمد مشمول مالیات امالكي كه به اجاره واگذار مي - ۵٣ماده  
دات مالك نسبت ھا و استھالكات و تعھ درصد بابت ھزينه از نقدي و غیر نقدي پس از كسر بیست و پنج

. به مورد اجاره
درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول امالك مورد وقف يا حبس بر اساس اين ماده محاسبه  

. خواھد شد
. در رھن تصرف، راھن طبق مقررات اين فصل مشمول مالیات خواھد بود 
التفاوت اجاره دريافتي و پرداختي  ھر گاه موجر مالك نباشد درآمد مشمول مالیات وي عبارت است از مابه 

. بابت ملك مورد اجاره
ھاي سازماني متعلق به اشخاص حقوقي در صورتي كه مالیات آنھا طبق  حكم اين ماده در مورد خانه 

. دفاتر قانوني تشخیص شود جاري نخواھد بود

كونت افراد تحت تكفل محل سكونت پدر يا مادر يا ھمسر يا فرزند يا اجداد و ھمچنین محل س - ١تبصره 
. شود موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي شود مگر اين كه به مالك اجاري تلقي نمي

براي سكونت مالك و  در صورتي كه چند واحد مسكوني محل سكونت مالك و يا افراد مزبور باشد يك واحد
ك از شمول مالیات موضوع اين بخش خارج يك واحد مسكوني براي ھر يك از افراد مذكور به انتخاب مال

. خواھد بود

گیرد غیر  اين قانون قرار مي ٢ھا و مؤسسات موضوع ماده  امالكي كه مجانًا در اختیار سازمان - ٢تبصره 
.شود مي  اجاري تلقي

. شود از نظر مالیات بر درآمد اجاره امالك، ھر واحد آپارتمان يك مستغل محسوب مي - ٣تبصره  

شود درآمد ناشي از اجاره اثاثه و  در مورد امالكي كه با اثاثه يا ماشین آالت به اجاره واگذار مي - ۴تبصره  
. شود و مشمول مالیات اين فصل مي ماشین آالت نیز جزء درآمد ملك محسوب

شود  مستحدثاتي كه طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ايجاد مي - ۵تبصره  
مستحدثه به موجر تقويم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول  بر اساس ارزش معامالتي روز تحويل
. گردد مالیات اجاره سال تحول محسوب مي

ھايي كه به موجب قانون يا قرارداد به عھده مالك است و از طرف مستأجر انجام  ھزينه - ۶تبصره  
رداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتي كه قرا شود و ھمچنین مخارجي كه به موجب مي

جمع  االجاره غیر نقدي به عرفًا به عھده مالك باشد به بھاي روز انجام ھزينه تقويم و به عنوان مال
. شود بھاي سال انجام ھزينه اضافه مي اجاره

يا جزئًا به اجاره واگذار  در صورتي كه مالك اعیان احداث شده در عرصه استیجاري ملك را كًال - ٧تبصره  
االجاره دريافتي كسر و مازاد طبق  به نسبت مورد اجاره از مال نمايد مبلغ اجاره پرداختي بابت عرصه

. مقررات صدر اين ماده مشمول مالیات خواھد بود



در صورتي كه مالك محل سكونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجازه بھا مھلتي براي  - ٨تبصره  
باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام  سكونت انتقال دھنده مي تخلیه ملك داده شود در مدتي كه محل

به موجب  اين كهشود مگر  كه طبق شرايط معامله مبیع در اختیار بايع شرطي است اجاري تلقي نمي
. شود اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي

ھا، مؤسسات و شركتھاي دولتي و دستگاھھايي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنھا  وزارتخانه - ٩تبصره 
اسالمي، شھرداريھا و شركتھا و مؤسسات وابسته به  شود، نھادھاي انقالب به وسیله دولت تأمین مي

پرداخت  ھايي كه االجاره ین ساير اشخاص حقوقي مكلفند مالیات موضوع اين فصل را از مالآنھا و ھمچن
اداره امور مالیاتي محل وقوع ملك پرداخت و رسید آنرا به مؤجر تسلیم  كنند كسر و ظرف ده روز به  مي

.نمايند

قطعي و طبق واحدھاي مسكوني متعلق به شركتھاي سازنده مسكن كه قبل از انتقال  - ١٠تبصره 
باشد در مدت مذكور  كه در تصرف خريدار مي گردد مادام اسناد و مدارك مثبته به موجب قرارداد واگذار مي

شود و از لحاظ مالیاتي با خريدار مانند مالك رفتار خواھد شد مشروط براينكه مالیات  اجاري تلقي نمي
.يخ تصرف پرداخت شده باشداين قانون به مأخذ تار) ۵٩(موضوع ماده  نقل و انتقال قطعي

ھاي مسكوني داراي بیش از سه واحد استیجاري كه با رعايت الگوي مصرف  مالكان مجتمع - ١١تبصره 
شوند در طول مدت اجاره از صد درصد  ساخته شده يا مي مسكن بنا به اعالم وزارت مسكن و شھرسازي

ي از اجاره ناش باشد در غیر اين صورت درآمد ھر شخص مالیات بر درآمد امالك اجاري معاف مي) ٪١٠٠(
واحد يا واحدھاي مسكوني در تھران تا مجموع يكصد و پنجاه مترمربع زيربناي مفید و در ساير نقاط تا 

. باشد مفید از مالیات بر در آمد ناشي از اجاره امالك معاف مي مجموع دويست مترمربع زيربناي

اره امالك، ارزش اجاري خواھد ، مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اج١٣٨٢از ابتداي سال  - ٢تبصره 
اين قانون براي محدوده شھرھا و روستاھا و ) ۶۴(ماده  بود كه توسط كمیسیون تقويم امالك موضوع

. براساس ھر مترمربع تعیین خواھد شد

نامه رسمي وجود  شود و در صورتي كه اجاره االجاره از روي سند رسمي تعیین مي مال - ۵۴ماده  
خودداري گردد و يا موجر عالوه بر اجاره بھا وجھي به  تسلیم سند يا رونوشت آن نداشته باشد يا از

بر اساس  عنوان وديعه يا ھر عنوان وديعه يا ھر عنوان ديگر از مستأجر دريافت نموده باشد میزان اجاره بھا
د اجاره چنانچه بعدًا اسناد و مدارك مثبته به دست آيد كه معلوم شو. امالك مشابه تعیین خواھد شد

التفاوت طبق  تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته، مالیات مابه ملك بیش از مبلغي است كه مأخذ
. مقررات اين قانون قابل مطالبه خواھد بود

ارزش اجاري مستغالت در مواردي كه بايد براساس اجاره بھاي امالك مشابه تقويم گردد به  - ١تبصره 
. واقع است تعیین خواھد شد كه ملك در محدوده آنوسیله اداره امور مالیاتي 

، مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره امالك، ارزش اجاري خواھد ١٣٨٢از ابتداي سال  - ٢تبصره  
اين قانون براي محدوده شھرھا و روستاھا و ) ۶۴(ماده  بود كه توسط كمیسیون تقويم امالك موضوع

.شد براساس ھر مترمربع تعیین خواھد

ھر گاه مالك خانه يا آپارتمان مسكوني، آن را به اجاره واگذار نمايد و خود محل ديگري براي  - ۵۵ماده  
گذارد استفاده كند در احتساب  سازماني كه كارفرما در اختیار او مي سكونت خويش اجاره نمايد يا از خانه

پردازد يا  قرارداد مي جب سند رسمي يااي كه به مو االجاره درآمد مشمول مالیات اين فصل میزان مال
االجاره  گردد از كل مال توسط كارفرما از حقوق وي كسر و يا براي محاسبه مالیات حقوق تقويم مي

. دريافتي او كسر خواھد شد

در مورد شخص حقیقي كه ھیچ گونه درآمدي ندارد تا میزان معافیت مالیاتي درآمد حقوق  - ۵٧ماده 
اين قانون از درآمد مشمول مالیات ساالنه مستغالت از مالیات معاف و مازاد طبق ) ٨۴(ماده  موضوع

اي  بايد اظھارنامه مخصوصي طبق نمونه مشموالن اين ماده. باشد مقررات اين فصل مشمول مالیات مي
كه از سازمان امور مالیاتي كشور تھیه خواھد شد به اداره امور مالیاتي محل وقوع ملك تسلیم و 

اداره امور مالیاتي مربوط بايد خالصه مندرجات اظھارنامه . نمايند كه ھیچ گونه درآمد ديگري ندارند اعالم
دارد و در صورتي كه ثابت شود اظھارنامه مؤدي  مؤدي را به اداره امور مالیاتي محل سكونت مؤدي ارسال



حكم  در اجراي. خواھد شدخالف واقع است مالیات متعلق به اضافه يك برابر آن به عنوان جريمه وصول 
ھاي بانكي درآمد تلقي  اين ماده حقوق بازنشستگي و وظیفه دريافتي و جوائز و سود ناشي از سپرده

. نخواھد شد

. حكم اين ماده در مورد فرزندان صغیري كه تحت واليت پدر باشند جاري نخواھد بود - ١تبصره  

مالیات ماھانه مؤدي كمتر از مبلغ مذكور در اين ماده در صورتي كه ساير درآمدھاي مشمول  - ٢تبصره 
اجاره امالك كه با ساير درآمدھاي مؤدي بالغ بر مبلغ فوق باشد  باشد آن مقدار از درآمد مشمول مالیات

.معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول مالیات خواھد بود

و ھمچنین انتقال ) ٪۵(ي و به نرخ پنج درصدنقل و انتقال قطعي امالك به ماخذ ارزش معامالت - ۵٩ماده 
در تاريخ انتقال از ) ٪٢(مالك يا صاحب حق و به نرخ دودرصد  حق واگذاري محل به ماخذ وجوه دريافتي

.باشد طرف مالكان عین يا صاحبان حق مشمول مالیات مي

امالتي نزديكترين محل چنانچه براي مورد معامله ارزش معامالتي تعیین نشده باشد، ارزش مع - ١تبصره  
. بود مشابه مبناي محاسبه مالیات خواھد

حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پیشه يا حق تصرف محل يا  - ٢تبصره  
. حقوق ناشي از موقعیت تجاري محل

زش معامالتي ملك شود نیز ار در مواردي كه انتقال ملك در دفاتر اسناد رسمي انجام نمي - ۶١ماده 
عمل خواھد بود و به طور كلي براي امالكي كه ارزش  طبق مقررات اين فصل در محاسبه مالیات مالك

.باشد معامالتي آنھا تعیین نشده ارزش معامالتي نزديكترين محل مشابه مناط اعتبار مي

شود به استثناي نقل و  نقل و انتقال قطعي امالكي كه به صورتي غیر از عقد بیع انجام مي - ۶٣ماده  
مالیات است، مشمول مالیات نقل و انتقال قطعي امالك  انتقال بالعوض كه طبق مقررات مربوط مشمول

ترتیب فوق  برابر مقررات اين فصل خواھد بود و چنانچه عوضین، ھر دو مالك باشند ھر يك از متعاملین به
. را پرداخت خواھند نمودمالیات نقل و انتقال قطعي مربوط به ملك واگذاري خود 

باشد  تعیین ارزش معامالتي امالك به عھده كمیسیون تقويم امالك متشكل از ھفت عضو مي - ۶۴ماده 
ھاي مسكن و شھرسازي، جھاد  كه در تھران از نمايندگان سازمان امور مالیاتي كشور و وزارتخانه

مد محل بصیر و مطلع در امور تقويم امالك كشاورزي و نماينده سازمان ثبت اسناد و امالك و سه نفر معت
معرفي شوراي شھر و در شھرستانھا از مديران كل يا رؤساي ادارات امور مالیاتي، مسكن و  به

ھا حسب  ھا يا شھرستان ترتیب در مراكز استان شھرسازي، جھاد كشاورزي و ثبت اسناد و امالك به
  یر و مطلع در امور تقويم امالك به معرفي شوراي شھرمورد و يا نمايندگان آنھا و سه نفر معتمد محل بص

در موارد تقويم  . تشكیل و ھر سال يك بار نسبت به تعیین ارزش معامالتي امالك اقدام خواھد نمود
سه نفر معتمد محل بصیر و ) بر اساس تقسیمات كشوري (امالك واقع در ھر بخش و روستاھاي تابعه 

در صورت نبودن شوراي شھر . شوراي بخش مربوط معرفي خواھند شد  مطلع در امور تقويم امالك توسط
بخشدار مربوط در   يا بخش سه نفر با شرايط مذكور كه كارمند دولت نباشند، به معرفي فرماندار يا

 .كمیسیون شركت خواھند نمود
دعوت مدير ھا به  كمیسیون تقويم امالك در تھران به دعوت سازمان امور مالیاتي كشور و در شھرستان

جلسات . سازمان مزبور يا ادارات تابعه آن تشكیل خواھد شد  مالیاتي در محل كل يا ريیس اداره امور
يابد و تصمیمات متخذه  حضور حداقل پنج نفر كه سه نفر آنھا عضو دولت باشند رسمیت مي كمیسیون با

 .با رأي موافق چھار نفر معتبر است
 
: كمیسیون مزبور مكلف است 

قیمت اراضي شھري را با توجه به آخرين ارزش معامالتي تعیین شده و موقعیت جغرافیايي  -ف ال 
مشاع بودن،  (و وضعیت حقوقي ) االرضي، آب و ھوا و ارتفاع تحت شبكه بندي زمین، نوع خاك، خدمات (

آب، برق،  (خدمات شھري  و) نوع مالكیت از لحاظ جاري بودن يا داشتن دفترچه مالكیت، استیجاري بودن
و میزان مساحت و ) تلفن، گاز، بھداشت، آموزش و پرورش، شبكه حمل و نقل شھري و ساير خدمات

ساخت و موقعیت ملك از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاري و صنعتي و مسكوني  تراكم جمعیت و تراكم



و مراكز خريد و  ھا به فضاي سبز دسترسي و آموزشي و يا مختلط و به طور كلي نوع كاربري اراضي و
. كیفیت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور

قیمت زمینھاي كشاورزي و روستايي را عالوه بر رعايت موارد مذكور در بند الف فوق فاصله تا شھر،  -ب 
داشتن قابلیت براي كشت مكانیزه و وضعیت طبیعي زمین و  نوع محصول و قیمت آنھا، و میزان آب و

اشجار باغات  ھاي اصلي و مواردي كه مالكین عرصه و اعیان و نوع جاده و فاصله تا جادهداشتن جاده و 
. متفاوت باشند

آرمه يا اسكلت بتوني و سوله و  اسكلت فلزي يا بتون (قیمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح  -ج 
مسكوني، تجاري، اداري، آموزشي، بھداشتي و خدماتي  (و قدمت و تراكم و طريقه استفاده از آن) غیره

. و نوع مالكیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نمايد) و غیره
االجرا  ن شده پس از يك ماه از تاريخ تصويب نھايي كمیسیون تقويم امالك الزمارزش معامالتي تعیی 

. است باشد و تا تعیین ارزش معامالتي جديد معتبر مي

توانند قبل از اتمام دوره يكساله  سازمان امور مالیاتي كشور يا ادارات تابعه سازمان مزبور مي - ١تبصره 
: تشكیل دھند ركمیسیون تقويم امالك را در موارد زي

. براي تعیین ارزش معامالتي نقاطي كه فاقد ارزش معامالتي است - ١

براي تعديل ارزش معامالتي تعیین شده نقاطي كه حسب تشخیص سازمان امور مالیاتي كشور با  - ٢
.مقايسه با نقاط مشابه ھماھنگي ندارد

شخیص سازمان امور مالیاتي كشور با براي تعديل ارزش معامالتي تعیین شده نقاطي كه حسب ت - ٣
 .تغییرات عمده در ارزش تعیین شده به وجود آمده باشد توجه به عوامل ذكر شده در اين ماده

ارزش معامالتي تعیین شده حسب اين تبصره پس از يك ماه از تاريخ تصويب نھايي كمیسیون تقويم  
. د معتبر خواھد بودجدي  االجرا بوده و تا تعیین ارزش معامالتي امالك الزم

مادامي كه ارزش معامالتي امالك طبق مقررات اين قانون تعیین نشده است آخرين ارزش  - ٢تبصره  
. معامالتي تعیین شده معتبر است

نقل و انتقال قطعي امالك كه در اجراي قوانین و مقررات اصالحات ارضي به عمل آمده و يا  - ۶۵ماده  
ھاي تعاوني مسكن به اعضاء آنھا مشمول مالیات  شركت كوني از طرفخواھد آمد و واحدھاي مس
. موضوع اين فصل نخواھد بود

در صورتي كه انتقال گیرنده دولت يا شھرداريھا يا مؤسسات وابسته به آنھا بوده و ھمچنین در  - ۶۶ماده 
شود  لك انتقال داده ميساير ادارات دولتي به قائم مقامي ما مواردي كه ملك به وسیله اجراي ثبت و يا

بجاي ارزش معامالتي ھنگام  اين قانون بھاي مذكور در سند) ۵٩(باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده  
انتقال حسب مورد مالك عمل قرار خواھد گرفت 

فسخ معامالت قطعي امالك بر اساس حكم مراجع قضايي به طور كلي و اقاله يا فسخ  - ۶٧ماده  
از انجام معامله به عنوان معامله جديد مشمول  امالك در ساير موارد تا شش ماه بعدمعامالت قطعي 

.مالیات موضوع اين فصل نخواھد بود

و اصالحات بعدي آن به دولت  ١٣٢٠قانون ثبت مصوب مرداد ماه  ٣۴امالكي كه در اجراي ماده  - ۶٨ماده  
. ف استانتقال قطعي معا شود از پرداخت مالیات نقل و تملیك مي

اولین انتقال قطعي واحدھاي مسكوني ارزان و متوسط قیمت كه ظرف مدت ده سال از تاريخ  - ۶٩ماده  
ھاي مسكن و شھرسازي و امور اقتصادي و  ھايي كه وزارتخانه قیمت تصويب اين قانون مطابق ضوابط و

اجراي برنامه احداث كه  مھلتنمايند احداث و حداكثر در مدت يك سال از تاريخ انقضاي  دارايي تعیین مي
شود منتقل گردد از پرداخت  حسب مورد توسط وزارت مسكن و شھرسازي يا شھرداري محل تعیین مي

. باشد قطعي امالك معاف مي مالیات بر نقل و انتقال

ھاي دولتي و يا  ھا و مؤسسات و شركت ھر گونه مال و يا وجوھي كه از طرف وزارتخانه - ٧٠ماده 
ايجاد و يا توسعه مناطق نظامي يا مرافق  ھا بابت عین يا حقوق راجع به امالك و اراضي براي شھرداري

كشي آب و نفت و گاز، حفر نھر و نظاير  آھن، خیابان، معابر، لوله عامه از قبیل توسعه يا احداث جاده، راه



د از مالیات نقل و شو گیرد يا به حساب وي به وديعه گذاشته مي مالك يا صاحب حق تعلق مي آنھا به
 .انتقال موضوع اين فصل معاف خواھد بود

رسد در صورت انتقال به  امالكي كه طبق قوانین مربوطه در فھرست آثار ملي ايران به ثبت رسیده يا مي
مالیات نقل و انتقال قطعي متعلق و در ساير موارد كه در  سازمان میراث فرھنگي كشور نسبت به كل

بر درآمد  درصد مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات ۵٠اند نسبت به م دست اشخاص باقي مي
امالك از معافیت مالیاتي برخوردار خواھد شد و ھمچنین ھرگونه وجه يا مالي كه از طرف اشخاص مذكور 

محالت قديمي و   بابت تملك امالك يا حقوق واقع در محدوده طرحھاي نوسازي، بھسازي و بازسازي
گیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف  سوده شھرھا به مالكین يا صاحبان حق تعلق ميبافتھاي فر

.است

ھايي كه از طريق اسناد عادي معامله گرديده است در موقع تنظیم سند رسمي به نام  زمین - ٧١ماده  
اين كه  خريدار در محاسبه منظور نخواھد شد مشروط بر  خريدار،قیمت اعیاني احداث شده وسیله

دولتي يا محاكم قضايي يا شھرداري محل كه ملك در محدوده آن واقع  موضوع مورد تأيید مراجع ذيصالح
. است حسب مورد قرار گرفته باشد

در مواردي كه پس از پرداخت مالیات از طرف مؤدي معامله انجام نشود اداره امور مالیاتي  - ٧٢ماده 
دفتر اسناد رسمي مربوط، مبني بر عدم ثبت معامله  ي و تأيیدمربوط مكلف است بنا به درخواست مؤد

از  ظرف پانزده روز از تاريخ اعالم دفتر اسناد رسمي مالیات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را
حكم اين ماده در مورد استرداد مالیاتھاي مربوط . محل وصولي جاري طبق مقررات اين قانون مسترد دارد

. خواھد بود ي و درآمد اتفاقي نیز جاريبه حق واگذار

دارمي يا عناوين ديگر كه حسب عرف محل در تصرف شخصي  در مورد امالك با عنوان دست - ٧۴ماده  
نسبت به ملك را به ديگري منتقل نمايد انتقال مزبور مشمول  است چنانچه متصرف تمامي حقوق خود

حاصل از  باشد، ھمچنین در مورد درآمد اين فصل مي مالیات نقل و انتقال قطعي امالك برابر مقررات
واگذاري ساير حقوق مربوط به اين نوع امالك متصرف از نظر مالیاتي مانند مالك حسب مورد مشمول 

. گردد فوق تاريخ تصرف، تاريخ تملك متصرف محسوب مي مالیات مربوط خواھد بود و در موارد

الك اوقافي اعم از اين كه اعیان مستحدثه در آن داشته يا از نظر مالیاتي مستأجرين ام - ٧۵ماده  
. فصل خواھند بود نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات اين

. در محاسبه مالیات اين گونه مؤديان تاريخ اجاره به جاي تاريخ تملك منظور خواھد شد - ١تبصره  

 ۵٣ماده  ٧شود مانع اجراي تبصره  حكم اين ماده در مواردي كه ملك توسط مستأجر واگذار مي - ٢تبصره  
. اين قانون نخواھد بود

اين قانون طبق مقررات اين فصل مشمول مالیات  ۵٢در مواردي كه نقل و انتقال موضوع ماده  - ٧۶ماده  
. مزبور مطالبه نخواھد شد  نقل و انتقالاين قانون باشد وجه ديگري بابت  ۵٩به شرح ماده 

ھاي نوساز اعم از مسكوني و غیره كه بیش از دو سال از  اولین نقل و انتقال قطعي ساختمان - ٧٧ماده  
) ۵٩(باشد، عالوه بر مالیات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده   تاريخ صدور گواھي پايان كار آنھا نگذشته

مورد انتقال  به مأخذ ارزش معامالتي اعیاني ) ٪١٠(درصد  وع به نرخ ده اين قانون مشمول مالیات مقط
اشخاص حقیقي يا حقوقي، مشمول مالیات ديگري از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش . خواھند بود

. موضوع اين ماده نخواھند بود

اين قانون از طرف مالك عین غیر از مواردي  ۵٢در مورد واگذاري ھر يك از حقوق مذكور در ماده  - ٧٨ماده 
مأخذ  ۵٩دريافتي مالك به نرخھاي مذكور در ماده  اين قانون ذكر شده است ٧٧تا  ۵٣كه ضمن مواد 

. محاسبه مالیات قرار خواھد گرفت

سازمان  اي كه از طرف  اظھارنامه مالیاتي خود را روي نمونهمؤديان موضوع اين فصل مكلفند  - ٨٠ماده 
آنھا قرار گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاري محل و نیز مؤديان  امور مالیاتي كشور تھیه و در دسترس

آخر تیر ماه سال  اين قانون تا سي روز پس از انجام معامله و در ساير واگذاري موارد تا ٧۴موضوع ماده 
ام مدارك مربوط به اداره امور مالیاتي محل وقوع ملك تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات بعد به انضم

. پرداخت نمايند



گیرد  اين قانون به موجب اسناد رسمي انجام مي ۵٢در مواردي كه معامالت موضوع ماده  - ١تبصره 
ھاي مندرج در  ر يك از مالیاتدريافتي و يا درآمد موضوع ھ مؤدي مكلف است قبل از انجام معامله میزان

مواردي كه  اين قانون را به تفكیك به اداره امور مالیاتي ذيربط اعالم دارد اين اعالم به استثناي ١٨٧ماده 
. باشد موجر تغییر ننموده به منزله انجام تكالیف مقرر در متن اين ماده مي

گیرد انتقال  ناد رسمي انجام نميدر مواردي كه معامالت موضوع اين فصل به موجب اس - ٢تبصره 
تاريخ انجام معامله كتبًا به اداره امور مالیاتي محل وقوع  گیرنده مكلف است مراتب را ظرف سي روز از

. ملك اطالع دھد

مالیات بر درآمد كشاورزي  -فصل دوم 

ھي و زنبور عسل و ھاي كشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ما درآمد حاصل از كلیه فعالیت - ٨١ماده  
از ھر قبیل و نخیالت از  پرورش طیور، صیادي و ماھیگیري، نوغانداري، احیاءمراتع و جنگلھا، باغات اشجار

ھاي الزم را در زمینه كلیه  دولت مكلف است مطالعات و بررسي .باشد معاف مي پرداخت مالیات
داشته باشد معمول  معافیت آنھا ضرورتھاي مزبور كه ادامه  ھاي كشاورزي و آن رشته از فعالیت فعالیت

و اليحه مربوط را حداكثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرھنگي جمھوري 
ايران و به مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد  اسالمي

مالیات بر درآمد حقوق  -فصل سوم 

در قبال تسلیم ) اعم از حقیقي يا حقوقي (درآمد كه شخص حقیقي در خدمت شخص ديگر  - ٨٢ماده  
حسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد يا غیر نقد تحصیل  نیروي كار خود بابت اشتغال در ايران بر

. كند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است مي

از طرف دولت جمھوري اسالمي ايران يا  (يت خارج از كشور درآمد حقوقي كه در مدت مأمور -تبصره  
. باشد شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق مي شخص مي از منابع ايراني عايد) اشخاص مقیم ايران

مقرري  (درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق  - ٨٣ماده  
تمر يا غیر مستمر قبل از وضع كسور و پس و مزاياي مربوط به شغل اعم از مس) يا مزد، يا حقوق اصلي

. ھاي مقرر در اين قانون از كسر معافیت

: شود درآمد غیر نقدي مشمول مالیات حقوق به شرح زير تقويم و محاسبه مي -تبصره  

به  (درصد حقوق و مزاياي مستمري نقدي  ٢٠درصد و بدون اثاثیه  ٢۵مسكن با اثاثیه معادل  -الف  
در ماه پس از وضع وجوھي كه از اين بابت از ) اين قانون ٩١اي نقدي معاف موضوع ماده استثناي مزاي

. شود حقوق كارمند كسر مي

درصد حقوق و مزاياي مستمر  ۵درصد و بدون راننده معادل  ١٠اتومبیل اختصاصي با راننده معادل  -ب 
در ماه پس از كسر وجوھي كه از اين ) اين قانون ٩١موضوع ماده  به استثناي مزاياي نقدي معاف (نقدي 

. شود بابت از حقوق كارمند كسر مي

. كننده حقوق ساير مزاياي غیر نقدي معادل قیمت تمام شده براي پرداخت -ج 

قانون نظام ) ١(تا میزان يكصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده  -٨۴ماده 
بگیران  درآمد ساالنه مشمول مالیات حقوق كلیه حقوق  -١٣٧٠مصوب  -ھماھنگ پرداخت كاركنان دولت 

.از جمله كارگران مشمول قانون كار، از يك يا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف میشود

ھا و مؤسسات و ساير دستگاه ھاي  نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد كاركنان وزارتخانه - ٨۵ماده 
قانون مديريت خدمات كشوري و نیز ساير دستگاه ) ۵(و قسمت اخیر ماده ) ٢(و ) ١(دولتي موضوع مواد 

ت عمومي كشور قانون محاسبا) ۵(قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ) ۵(ھاي اجرائي موضوع ماده 
در صورت اجراي فصل دھم قانون مديريت خدمات كشوري و اصالحات و الحاقات بعدي آن، قضات، اعضاي 

ھاي مقرر در اين  معافیت ھیأت علمي دانشگاه ھا و مؤسسات آموزشي عالي و تحقیقاتي پس از كسر
ھاي مقرر در  كسر معافیت بگیران نیز پس از و در مورد ساير حقوق) ٪١٠(قانون به نرخ مقطوع ده درصد 

و ) ٪١٠(درصد  ريال به نرخ ده ) ۵٨/٢٠٠/٠٠٠(اين قانون تا مبلغ پنجاه و ھشت میلیون و دويست ھزار
. اين قانون خواھد بود) ١٣١(ھاي مقرر در ماده  نسبت به مازاد آن به نرخ

متعلق را طبق مقررات  پرداخت كنندگان حقوق ھنگام ھر پرداخت يا تخصیص آن مكلفند مالیات - ٨۶ماده 



ظرف سي روز ضمن تسلیم فھرستي متضمن نام و نشاني  اين قانون محاسبه و كسر و) ٨۵(ماده 
تغییرات را  ھاي بعد فقط  كنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتي محل پرداخت و در ماه دريافت

. صورت دھند

آيد  كنندگان مقرري مزد و حقوق اصلي به عمل مي ھايي كه از طرف غیر از پرداخت پرداخت -تبصره 
پرداخت مالیات متعلق را بدون رعايت معافیت موضوع  پرداخت كنندگان اين قبیل وجوه مكلفند ھنگام ھر

صورتي  اين قانون محاسبه و كسر و ظرف سي روز با) ٨۵(ھاي مقرر در ماده  اين قانون به نرخ) ٨۴(ماده 
.ندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتي محل پرداخت كنندكن حاوي نام و نشاني دريافت

اضافه پرداختي بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات اين قانون مسترد خواھد شد  - ٨٧ماده 
بگیر از اداره  تا آخر آن سال با در خواست كتبي حقوق مشروط بر اين كه بعد از انقضاي تیر ماه سال بعد

 .سكونت مورد مطالبه قرار گیردامور مالیاتي محل 
ھاي الزم را  اداره امور مالیاتي مذكور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تسلیم درخواست رسیدگي

بدھي قطعي ديگر در آن اداره امور مالیاتي نسبت به  معمول و در صورت احراز اضافه پرداختي و نداشتن
  كننده بدھي در صورتي كه درخواست. ام كندھاي جاري اقد استرداد اضافه پرداختي از محل وصولي

. قطعي مالیاتي داشته باشد اضافه پرداختي به حساب بدھي مزبور منظور و مازاد مسترد خواھد شد

در مواردي كه از اشخاص مقیم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت  - ٨٨ماده 
روز از تاريخ دريافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات  كنندگان حقوق مكلفند ظرف سي شود دريافت

مالیاتي  اين فصل به اداره امور مالیاتي محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تیر ماه سال بعد اظھارنامه 
. مربوط به حقوق دريافتي خود را به اداره امور مالیاتي مزبور تسلیم نمايند

يا تمديد پروانه اقامت و يا اشتغال براي اتباع خارجه به استثناي  صدور پروانه خروج از كشور - ٨٩ماده  
باشند موكول به ارائه مفاصا حساب  پرداخت مالیات معاف مي كساني كه طبق مقررات اين قانون از

اتباع خارجي يا  مالیاتي يا تعھد كتبي كارفرماي اشخاص حقوقي ايراني طرف قرارداد با كارفرماي
.يراني استاشخاص حقوقي ثالث ا

در مواردي كه پرداخت كنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند يا كمتر از میزان  - ٩٠ماده 
) ٨٢(بگیر، يا در مورد مشموالن تبصره ماده  محل اشتغال حقوق  واقعي پرداخت نمايند، اداره امور مالیاتي

به انضمام جرايم  حقوق مكلف است مالیات متعلق راكننده  اين قانون، اداره امور مالیاتي محل پرداخت
باشند به موجب برگ  موضوع اين قانون محاسبه و از پرداخت كنندگان حقوق كه در حكم مودي مي

حكم اين ماده نسبت به مشموالن . اين قانون مطالبه كند) ١۵٧(ماده  تشخیص با رعايت مھلت مقرر در
. وداين قانون نیز جاري خواھد ب) ٨٨(ماده 

. درآمدھاي حقوق به شرح زير از پرداخت مالیات معاف است - ٩١ماده  

ھاي نمايندگي  ھاي سیاسي خارجي در ايران و رؤسا و اعضاي ھیأت رؤسا و اعضاي مأموريت - ١
دريافتي از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و  العاده دول خارجي نسبت به درآمد حقوق و فوق

ايران  ھاي نمايندگي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي آن در و اعضاي ھیأت ھمچنین رؤسا
نسبت به درآمد حقوق و دريافتي از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتي كه تابع دولت جمھوري اسالم 

. ايران نباشند

ھاي كنسولي خارجي در ايران و ھمچنین كارمندان مؤسسات فرھنگي دول  رؤسا و اعضاي مأموريت - ٢
. دول متبوع خود به شرط معامله متقابل خارجي نسبت درآمد حقوق دريافتي از

ھاي بالعوض فني و  كارشناس خارجي كه با موافقت دولت جمھوري اسالمي ايران از محل كمك - ٣
شود نسبت به  المللي به ايران اعزام مي يا مؤسسات بین و فرھنگي دول خارجي و اقتصادي و علمي

. المللي مذكور حقوق دريافتي آنان از دول متبوع يا مؤسسات بین

ھاي دولت جمھوري اسالمي ايران در  ھا و نمايندگي ھا و كنسولگري كارمندان محلي سفارتخانه - ۴
جمھوري اسالمي ايران در صورتي كه داراي تابعیت دولت  دولت خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتي از

. جمھوري اسالمي ايران نباشند به شرط معامله متقابل

حقوق بازنشستگي و وظیفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و وظیفه  - ۵



نشده كه در موقع يا مستمري پرداختي به وراث و حق سنوات و حقوق ايام مرخصي استفاده 
.شود مي بازنشستگي يا از كارافتادگي به حقوق بگیر پرداخت

. العاده مسافرت مربوط به شغل ھزينه سفر و فوق - ۶

ھاي ارزان قیمت سازماني  مسكن واگذاري در محل كارگاه يا كارخانه جھت استفاده كارگران و خانه - ٨
. گیرد ستفاده كارگران قرار ميا در خارج از محل كارگاه يا كارخانه كه مورد

. وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن - ٩

) ٨۴(عیدي ساالنه يا پاداش آخر سال جمعًا معادل يك دوازدھم میزان معافیت مالیاتي موضوع ماده  - ١٠
. اين قانون

ھاي خاص در اختیار مأموران كشوري  نامه ھاي سازماني كه با اجازه قانوني يا به موجب آيین خانه - ١١
. شود گذارده مي

وجوھي كه كارفرما بابت ھزينه معالجه كاركنان خود يا افراد تحت تكفل آنھا مستقیمًا يا به وسیله  - ١٢
. مدارك مثبته پرداخت كنداسناد و  بگیر به پزشك يا بیمارستان به استناد حقوق

اين ) ٨۴(مزاياي غیرنقدي پرداختي به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدھم معافیت موضوع ماده  - ١٣
. قانون

درآمد حقوق پرسنل نیروھاي مسلح جمھوري اسالمي ايران اعم نظامي و انتظامي مشموالن  - ١۴
.سالمي و جنگ تحمیلي و آزادگانقانون استخدامي وزارت اطالعات و جانبازان انقالب ا

مالیات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته طبق فھرست ) ٪۵٠(درصد  پنجاه - ٩٢ماده 
.شود ريزي كشور بخشوده مي سازمان مديريت و برنامه

بدھي مالیات بر درآمد حقوق كادر نظامي و انتظامي تا تاريخ اجراي اين قانون بخشوده  -تبصره  
. شود مي

مالیات بر درآمد مشاغل  -فصل چھارم  

درآمدي كه شخص حقیقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين دير غیر از موارد مذكور در  - ٩٣ماده  
ھاي مقرر در اين قانون مشمول مالیات  كند پس از كسر معافیت ھاي اين قانون در ايران تحصیل ساير فصل

. دباش بر درآمد مشاغل مي

ھاي  و ھمچنین درآمدھاي ناشي از فعالیت) اعم از اختیاري يا قھري (ھاي مدني  درآمد شركت -تبصره  
يا صاحب سرمايه شخص حقیقي باشد تابع مقررات اين فصل  )مضارب (مضاربه در صورتي كه عامل 

.باشد مي

فروش كاال و خدمات به  درآمد مشمول مالیات مؤديان موضوع اين فصل عبارت است از كل - ٩۴ماده  
ھا و  درآمدھاي آنان كه مشمول مالیات فصول ديگر شناخته نشده پس از كسر ھزينه اضافه ساير

.استھالكات ھاي قابل قبول و استھالكات مربوط طبق مقررات فصل ھزينه

 صاحبان مشاغل موضوع اين فصل مكلفند اسناد و مدارك مثبته كافي براي تشخیص درآمد - ٩۵ماده 
مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به   صاحبان. مشمول مالیات خود نگاھداري كنند

 :شوند ھاي زير تقسیم مي گروه
 
ھاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و  صاحبان مشاغلي كه به موجب اين قانون مكلف به ثبت فعالیت -الف  

دارك مربوط را با رعايت اصول و موازين و و اسناد و م كل موضوع قانون تجارت ھستند و بايد دفاتر
 .استانداردھاي پذيرفته شده حسابداري نگاھداري كنند

 
ھاي شغلي خود در دفاتر درآمد و  صاحبان مشاغلي كه بر حسب اين قانون مكلف به ثبت فعالیت -ب 



د و در دسترس گرد سازمان امور مالیاتي كشور تھیه مي  ھاي دفاتر مذكور توسط نمونه. باشند ھزينه مي
 .گیرد قرار مي

 
فوق نیستند مكلفند صورت خالصه ) ب(و ) الف (صاحبان مشاغلي كه مشمول مقررات بندھاي  -ج 

ھاي تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتي كشور  نمونه وضعیت درآمد و ھزينه خود را طبق ضوابط و
. نگاھداري كنند

ر صورت تشخیص ضرورت تاپايان دي ماه ھر سال فھرست سازمان امور مالیاتي كشور د - ١تبصره  
و مشمول از آغاز سال بعد را تھیه و از طريق ) ٩۶(ماده) ب(و ) الف (مشاغل افزوده شده به بندھاي 

ھاي كثیراالنتشار به مؤديان اعالم  ھاي صنفي و درج آگھي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه تشكل
. دارد مي 

ھاي نگھداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و  نامه مربوط به روش آيین - ٢تبصره  
نوع فعالیت و ھمچنین رعايت اصول و موازين و  ھاي مالي نھايي براساس چگونگي تنظیم صورت

استانداردھاي پذيرفته شده حسابداري توسط سازمان امور مالیاتي كشور با كسب نظر از 
. ي تھیه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواھد رسیدحسابداران رسم جامعه

اشخاص حقیقي مذكور بشرح ذيل مكلف به نگاھداري دفاتر قانوني میباشند و درآمد آنان از  - ٩۶ماده 
: روي دفاتر قانوني تشخیص داده میشود

. دارندگان كارت بازرگاني و كلیه واردكنندگان و صادركنندگان - ١
برداري از  ھا و كارگاھھا و واحدھاي تولیدي كه براي آنھا پروانه تأسیس و يا بھره ان كارخانهصاحب - ٢

. وزارت ذيربط صادر شده يا بشود
صاحبان مؤسسات ساختماني و تأسیسات فني و صنعتي و دفاتر فني و مھندسي مشاور و  - ٣

. برداري و نظارت كشي و نقشه مؤسسات نقشه
. اي سابرسي و مشاورهصاحبان مؤسسات ح - ۴
. صاحبان ھتلھا و متلھا - ۵
. ھا صاحبان بیمارستان، زايشگاه، آسايشگاه، تیمارستان و درمانگاه - ۶
. برداران معادن بھره - ٧
. صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوري، زمیني، دريائي و ھوائي اعم از مسافري و يا باربري - ٨
. و مؤسسات نشر كتاب و مؤسسات چاپھا  صاحبان مجالت و روزنامه - ٩

ھاي آموزش و پرورش يا  صاحبان مؤسسات تعلیم و تربیت كه داراي پروانه از يكي از وزارتخانه - ١٠
. فرھنگ و آموزش عالي میباشند

. تماشاخانه و مؤسسات فیلمبرداري و دوبالژ فیلم -صاحبان سینما  - ١١
. ھستند و دامپزشكان كه به دامپزشكي اشتغال دارندپزشكان، دندانپزشكان كه داراي مطب  - ١٢
صاحبان آزمايشگاه و البراتوار و نظاير آنھا اعم از طبي و غیر طبي و صاحبان راديولوژي و فیزيوتراپي  - ١٣

. و مؤسسات بھداشتي
. ھاي نفتي كاران به استثناي عاملین توزيع فرآورده العمل دالالن و حق - ١۴
سسات تجارتي و صنعتي اعم از داخلي و خارجي نمايندگان مؤ - ١۵
. صاحبان تعمیرگاھھاي مجاز و اتوسرويسھا - ١۶
. صاحبان دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طالق - ١٧
. وكال، كارشناسان و مترجمین رسمي دادگستري - ١٨

. توانند از دفاتر مشاغل استفاده نمايند مي ١٨تا  ٧موديان مذكور در رديفھاي  

تواند تكلیف نگاھداري دفاتر  وزارت امور اقتصادي و دارايي در صورت تشخیص ضرورت مي - ١تبصره  
مشاغل تغییر دھد و يا بر حسب مقتضیات و نوع فعالیت شغلي  قانوني روزنامه و كل را به دفاتر قانوني

مكلفین به . مايدن اشخاص حقیقي مجاز به نگاھداري دفاتر مشاغل را از نگاھداري دفاتر مذكور معاف
شوند بعدًا از نگاھداري  نگاھداري دفاتر قانوني روزنامه و كل كه مجاز به نگاھداري دفاتر مشاغل مي

. دفاتر معاف نخواھند شد
اين موارد تا آخر دي ماه ھر سال از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي در روزنامه رسمي و يكي از جرايد 



موضوع آگھي از سال بعد از سال انتشار مكلف به اجراي آن  و اشخاص كثیراالنتشار آگھي خواھد شد
. باشند مي

برداري از مؤسسات به حساب  منظور از صاحبان مذكور در اين ماده اشخاصي است كه بھره - ٢تبصره  
. شود آنان انجام مي

موضوع اين فصل  ھاي شغلي ديگر مشموالن اين ماده كه در محل شغل خود داراي فعالیت - ٣تبصره  
. را در دفاتر قانوني خود ثبت نمايند  ھاي شغلي مربوط باشند مكلفند فعالیت مي

: الرأس تشخیص خواھد شد در موارد زير درآمد مشمول مالیات مؤدي از طريق علي - ٩٧ماده  

در صورتي كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حساب درآمد و ھزينه و حساب سود و  - ١
. زيان حسب مورد تسلیم نشده باشد

در صورتي كه مؤدي به درخواست كتبي اداره امور مالیاتي مربوطه از ارائه دفاتر و يا مدارك حساب  - ٢
محل كار در مورد اشخاص حقوقي نیز ھمان اقامتگاه قانوني  از منظور (در محل كار خود خودداري نمايد 

كتبًا به اداره امور  باشد مگر اين كه مؤدي قبًال مركز عملیات خود را براي ارائه دفاتر اسناد و مدارك آنھا مي
 .)مالیاتي مربوط اعالم نموده باشد

داري نمايد چنانچه مربوط به ھزينه در اجراي اين بند ھر گاه مؤدي از ارائه قسمتي از مدارك حساب خود
شود و در صورتي كه مربوط به درآمد باشد  خودداري مي  ھاي قابل قبول باشد از احتساب آن جزء ھزينه

. الرأس تعیین خواھد شد درآمد مشمول مالیات اين قسمت از طريق علي

اداره امور  ل مالیات به نظر در صورتي كه دفاتر و اسناد و مدارك ابرازي براي محاسبه درآمد مشمو - ٣
نامه مربوط مورد  رسیدگي تشخیص شود و يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و آيین مالیاتي غیر قابل

كتبًا به مؤدي ابالغ و پرونده براي   قبول واقع نشود كه در اين صورت مراتب بايد با ذكر داليل كافي
سازمان امور مالیاتي كشور احاله  تخب رئیس كلرسیدگي به ھیأتي متشكل از سه نفر حسابرس من

يك ماه از تاريخ ابالغ با مراجعه به ھیأت مزبور نسبت به رفع اشكال رسیدگي  تواند ظرف مؤدي مي. گردد
حسب مورد اقدام نمايد و در ھر حال  نامه  و اداي توضیح كتبي در مورد نحوه رعايت موازين قانوني و آيین

روز پس از انقضاي يك ماه فوق نظر خود را با توجیھات و داليل الزم و كافي ھیأت مكلف است ظرف ده 
مالیاتي اعالم نمايد تا بر اساس آن اقدام گردد نظر ھیأت با اكثريت مناط اعتبار است و نظر  به حوزه

در  در مواردي كه ھیأت نظر حوزه مالیاتي را. گردد عضوي كه در اقلیت قرار گیرد بايد در صورت جلسه درج
  كند بايد مراتب را به دادستاني انتظامي مورد غیر قابل رسیدگي بودن دفاتر مؤدي مورد اعالم مي

. مالیاتي نیز اعالم نمايد

اين قانون اضافه  ١۵۶اين ماده دو ماه به مھلت رسیدگي موضوع ماده  ٣در اجراي بند  - ١تبصره 
 .شود مي

زي يا به دست آمده امكان تعیین درآمد واقعي مؤدي وجود ھرگاه طبق اسناد و مدارك ابرا - ٢تبصره 
درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگي به اسناد و  داشته باشد، اداره امور مالیاتي مكلف است

مكتوم كه  ھاي  مدارك مزبور يا دفاتر، حسب مورد، تعیین كند، در صورت داشتن درآمد ناشي از فعالیت
الرأس  ھا ھمواره از طريق علي في باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیتمستند به داليل و قراين كا

مشخص شده قبلي افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواھد  تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات
. شد

ھاي الزم و  الرأس اداره امور مالیاتي بايد پس از تحقیقات و بررسي در موارد تشخیص علي - ٩٨ماده  
از دولتي يا غیر دولتي ابتدا قرينه و يا قرائن مذكور در اين  اطالعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم كسب

قرينه يا قرائن و  قانون را كه متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مؤدي باشد انتخاب و داليل انتخاب نوع
ال ضريب يا ضرائب مقرر در قرينه رقم آنھا را با توجیه كافي در گزارش رسیدگي قید نمايد و سپس با اعم

در صورتي كه به چند قرينه اعمال ضريب . مالیات مؤدي را تعیین نمايد يا قرائن انتخابي درآمد مشمول
. خواھد بود آيد درآمد مشمول مالیات  شود معدلي كه از نتايج اعمال ضريب به دست مي

و  ١٣۴۵ھاي مستقیم مصوب اسفند ماه  الیاتقانون م ٧۶قراردادھاي پیمانكاري موضوع ماده  - ٩٩ماده 



باشد از لحاظ تشخیص درآمد  تاريخ تصويب اين قانون مي ھاي بعدي آن كه پیشنھاد آنھا قبل از اصالحیه
الذكر خواھند  فوق مشمول مالیات و نیز پرداخت چھار درصد مالیات مقطوع كماكان مشمول مقررات قانون

. بود

و  ١٣۴۵قانون مالیاتھاي مستقیم مصوب اسفند ماه  ٧۶اري موضوع ماده قراردادھاي پیمانك -تبصره 
تسلیم گرديده از لحاظ  ٢٩/١٢/١٣۶٧لغايت  ٣/١٢/١٣۶۶ھاي بعدي كه پیشنھاد آنھا از تاريخ اصالحیه

درآمد عملكرد  تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات اين قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر
. تابع نرخ مالیاتي مقرر در سال مزبور خواھند بود ١٣۶٧به سال  منتھي

ھاي شغلي خود را در  مؤديان موضوع اين فصل مكلفند اظھارنامه مالیاتي مربوط به فعالیت - ١٠٠ماده  
اي كه وسیله سازمان امور  نمونه  سال مالیاتي براي ھر واحد شغلي يا براي ھر محل جداگانه طبق

یاتي محل شغل خود مالیاتي كشور تھیه خواھد شد تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره امور مال
. اين قانون پرداخت نمايند ١٣١متعلق را به نرخ مذكور در ماده  تسلیم و مالیات 

در مورد كارگاه و واحدھاي تولیدي كه نوع فعالیت آنان ايجاد دفتر يا فروشگاه در يك يا چند  - ١تبصره 
ھاي خود را طي يك  یتاست كلیه درآمدھاي حاصل از فعال  محل ديگر را اقتضاء نمايد مؤدي مكلف

.اظھارنامه به اداره امور مالیاتي محل وقوع كارگاه يا واحد تولیدي تسلیم نمايد

باشند محل سكونت  در مورد مشمولین اين فصل كه داراي محل ثابت براي شغل خود نمي - ٢تبصره  
.گردد مي آنھا از لحاظ تسلیم اظھارنامه محل شغل تلقي

ھاي مدني تسلیم اظھارنامه توسط يكي از شركاء موجب اسقاط تكلیف ساير  شركتدر  - ٣تبصره  
.باشد شركاء نخواھد بود اين امر مانع از تسلیم اظھارنامه مشترك نمي

اظھارنامه مالیاتي مؤديان موضوع اين فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زيان يا حساب  - ۴تبصره 
ھايي كه توسط سازمان امور  حسب مورد طبق نمونه آمد و ھزينه،درآمد و ھزينه يا خالصه وضعیت در

. شود خواھد بود مالیاتي كشور تعیین مي

تواند در مورد بعضي از منابع اين فصل در ھر سال و در نقاطي  سازمان امور مالیاتي كشور مي - ۵تبصره  
اين قانون را كه  ٩۵بند ج ماده  تمام يا برخي از مؤديان مشمول  كه مقتضي بداند درآمد مشمول مالیات

قطعي خواھد بود وصول نمايد و در مواردي كه معلوم شود از اول يك سال مالیاتي يا در اثناء آن مؤدي 
كسب نموده و يا به عللي خارج از اختیار وي قادر به انجام كار نبوده است و اين امر مورد تأيید ھیأت   ترك

مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه  د مشمولحل اختالف مالیاتي قرار گیرد درآم
. وصول خواھد شد

درآمد ساالنه مشمول مالیات مؤديان موضوع اين فصل كه اظھارنامه مالیاتي خود را طبق  - ١٠١ماده 
خت اين قانون از پردا) ٨۴(میزان معافیت موضوع ماده  اند تا مقررات اين فصل در موعد مقرر تسلیم كرده

شرط  .اين قانون مشمول مالیات خواھد بود) ١٣١(ھاي مذكور در ماده  مالیات معاف و مازاد آن به نرخ
. به بعد جاري است ١٣٨٢تسلیم اظھارنامه براي استفاده از معافیت فوق نسبت به عملكرد سال 

ستفاده خواھند كرد در مشاركتھاي مدني اعم از اختیاري و قھري شركاء حداكثر از دو معافیت ا -تبصره 
باقیمانده سھم ھر شريك جداگانه مشمول مالیات  و مبلغ معافیت بطور مساوي بین آنان تقسیم و

تلقي و   شركائي كه با ھم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حكم يك شريك. خواھد بود
مقام قانون از  وراث وي به عنوان قائمدر صورت فوت احد از شركاء . گردد معافیت مقرر به زوج اعطاء مي

مشاركت بشرح فوق استفاده نموده و اين معافیت بطور مساوي بین  معافیت مالیاتي سھم متوفي در
. تقسیم و از درآمد سھم ھر كدام كسر خواھد شد

مكلف است در موقع تسلیم اظھارنامه عالوه بر پرداخت مالیات ) مضارب (در مضاربه عامل  - ١٠٢ماده 
اين قانون كسر و به عنوان ) ١٠١(بدون رعايت معافیت ماده  خود مالیات درآمد سھم صاحب سرمايه را

ذيربط و  مور مالیاتي الحساب صاحب سرمايه به حساب مالیاتي واريز و رسید آن را به اداره ا مالیات علي



. صاحب سرمايه ارائه نمايد

در صورتي كه صاحب سرمايه بانك باشد تكلیف كسر مالیات صاحب سرمايه از عامل يا مضارب  -تبصره  
. ساقط است

ھاي  كنند مكلفند در وكالتنامه وكالء دادگستري و كساني كه در محاكم اختصاصي وكالت مي - ١٠٣ماده  
الحساب مالیاتي روي وكالتنامه تمبر  پنج درصد آن بابت علي ھا را قید نمايند و معادل كالهالو خود رقم حق

: باشد الصاق و ابطال نمايند كه در ھر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد كمتر از میزان مقرر در زير

رفه براي ھر الوكاله مقرر در تع در دعاوي و اموري كه خواسته آنھا مالي است پنج درصد حق -الف  
. مرحله

در مواردي كه موضوع وكالت مالي نباشد يا تعیین بھاي خواسته قانونًا الزم نیست و ھمچنین در  -ب 
نامه  الوكاله مقرر در آيین دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوكاله به نظر دعاوي كیفري كه تعیین حق

. الوكاله براي ھر مرحله حق

ت به مورد ادعاي خصوصي كه مالي باشد بر طبق مفاد حكم بند الف اين در دعاوي كیفري نسب -ج 
. ماده

شود  در مورد دعاوي و اختالفات مالي كه در مراجع اختصاصي غیر قضايي رسیدگي و حل و فصل مي -د 
مقرر نشده است از قبیل اختالفات مالیاتي و عوارض توسعه معابر   الوكاله آنھا تعرفه خاصي و براي حق

 :الوكاله صرفًا از لحاظ مالیاتي به شرح زير رداري و نظاير آنھا میزان حقشھ
 
ريال ) ٣٠٠٠٠٠٠٠(االختالف، پنج درصد تا سي میلیون  ريال مابه) ١٠ ٠٠٠٠٠٠(تا ده میلیون  

) ٣٠٠٠٠٠٠٠(ريال از سي میلیون ) ١٠ ٠٠٠٠٠٠(االختالف، چھار درصد نسبت به مازاد ده میلیون  مابه
شود و  ريال منظور مي) ٣٠٠٠٠٠٠٠(الختالف به باال سه درصد نسبت به مازاد سي میلیون ا ريال مابه

 .معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواھد شد
ولو اين كه وكیل  (مفاد اين بند درباره اشخاصي كه وكالتًا در مراجع مذكور در اين بند اقدام نمايند  

دختر  -پسر  -خواھر  -برادر  -مادر  -مؤدي يا پدر  منداننیز جاري است جز در مورد كار) دادگستري نباشد
. نواده و ھمسر مؤدي -

در ھر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد وكالت وكیل با رعايت مقررات قانون  - ١تبصره  
رد و مراجع مزبور قابل قبول نخواھد بود مگر در مو ھا نامه دادرسي مدني در ھیچ يك از دادگاه آيین

ھا  ھاي دولتي و شھرداري ھا و مؤسسات دولتي و شركت ھاي مرجوعه از طرف وزارتخانه وكالت
. باشند ھا كه محتاج به ابطال تمبر روي وكالتنامه نمي مؤسسات وابسته به دولت و شھرداري و

 
 
 
سته به ھا و مؤسسات واب ھاي دولتي و شھرداري ھا و مؤسسات دولتي و شركت وزارتخانه - ٢تبصره  

كنند پنج درصد آن را  الوكاله به وكال پرداخت مي بابت حق  ھا مكلفند از وجوھي كه دولت و شھرداري
.الحساب مالیاتي وكیل ظرف ده روز به اداره امور مالیاتي محل پرداخت نمايند كسر و بابت علي

در صورتي كه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوي به وكیل ديگري واگذار شود وكیل جديد مكلف  - ٣تبصره  
. نخواھد بود به ابطال تمبر روي وكالتنامه مربوط

الوكاله را بیشتر يا كمتر از مبلغي كه مأخذ  الوكاله يا خسارت حق ھا حق در مواردي كه دادگاه - ۴تبصره  
ھا مكلفند میزان مورد حكم  تعیین نمايند مديران دفتر دادگاه لتنامه قرار گرفته استابطال تمبر روي وكا

.التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد قطعي را به اداره امور مالیاتي مربوط اطالع دھند تا مابه

ھا و  ھا، مؤسسات وابسته به دولت و شھرداري ھا، مؤسسات دولتي، شھرداري وزارتخانه - ١٠۴ماده 
اين قانون ) ٩۵(ماده ) الف (موضوع بند  انتفاعي و اشخاص كلیه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غیر

وژي، ھاي بیمارستاني و آزمايشگاھي و راديول پزشكي، ھزينه الزحمه مكلفند در ھر مورد كه بابت حق



تصنیف،  داوري، مشاوره، كارشناسي، حسابرسي، خدمات مالي و اداري، نويسندگي، تألیف و
كاري، ھرگونه  العمل سازي، نوازندگي و ھنرپیشگي و خوانندگي، نقاشي و داللي و حق آھنگ

س و به بورس ھا، بازارھاي خارج از بور الزحمه يا كارمزد ارائه خدمات به استثناي كارمزد پرداختي  حق
كارمزد معامالت و تسويه اوراق بھادار و كاال در بورس ھا و بازارھاي خارج از بورس و بانكھا، صندوق 

اجاره ماشین آالت اداري  تعاون و مؤسسات اعتباري غیربانكي مجاز، امور مربوط به نظافت اماكن و ابنیه،
ل نقلیه موتوري زمیني، ھوايي اي، اجاره ھر نوع وساي و محاسباتي، كلیه خدمات و ارتباطات رايانه

شوفاژ و تھويه  ھا،انبارداري، نگاھداري و تعمیر آسانسور و دريايي،ماشین آالت و كارخانجات و سردخانه و
ھا و تأسیسات،  مطبوع، ھر نوع كار ساختماني و تأسیساتي فني و تأسیساتي، تھیه طرح ساختمان

ارداد حمل و نقل و وجوھي كه بابت حق نمايش محاسبات فني، قر برداري، نظارت و كشي، نقشه نقشه
دريافت (آن به عنوان علي الحساب مالیات مؤدي ) ٪٣(كنند سه درصد  فیلم به ھر عنوان پرداخت مي

كسر و تا پايان ماه بعدي، به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتي كشور ) كنندگان وجوه
كنندگان را با  ند و ھمچنین ظرف ھمین مدت مشخصات دريافتتسلیم نماي  واريز و رسید آن را به مؤدي

تسھیالت اعطائي بانكھا از طريق قرارداد   .ربط ارسال دارند ذكر نام و نشاني آنھا به اداره امور مالیاتي ذي
 ٪۵جعاله در امور مربوط به كشاورزي و تعمیر و تكمیل يك واحد مسكوني مشمول كسر 

ن ماده نبوده و دراينگونه موارد بانكھا مكلفند رونوشت قرارداد جعاله الحساب موضوع اي علي مالیات
.ربط ارسال دارند به اداره امور مالیاتي ذي تنظیمي با عامل را ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد

 در مورد انجام امور مربوط به اين ماده چنانچه قراردادي تنظیم گردد كارفرما مكلف ظرف سي - ١تبصره  
.به اداره امور مالیاتي محل با اخذ رسید تسلیم نمايد روز از تاريخ انعقاد قرارداد، رونوشت آن را

در مواردي كه منابع درآمد مذكور در اين ماده كًال از پرداخت مالیات معاف باشد كسر  - ٢تبصره  
الیاتي محل منتفي قبلي و كسب نظر اداره امور م الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعالم علي
.است

در مواردي كه وجوه مذكور در اين ماده در صندوق دادگستري و امثال آن توديع و يا وسیله  - ٣تبصره  
كننده مكلف به كسر مالیات نخواھد بود و انجام تكالیف مقرر  توديع گردد مراجع اجرايي وصول و ايصال مي

. كنند مي تور پرداخت وجوه مذكور را صادردر اين ماده به عھده متصدياني خواھد بود كه دس

قانون مالیاتھاي مستقیم مصوب اسفند ماه  ٧۶در مورد قراردادھاي پیمانكاري موضوع ماده  - ۴تبصره  
قبل از تاريخ اجرا اين قانون باشد كارفرما مكلف است طبق  ھاي بعدي آن كه پیشنھاد آنھا اصالحیه ١٣۴۵

 .مقررات ماده مذكور عمل نمايد

سازمان امور مالیاتي كشور تا پايان دي ماه ھر سال فھرست ساير مواردي را كه بايد از آغاز  - ۵تبصره 
طريق درج آگھي در روزنامه رسمي و يكي از  سال بعد به امور مصرح در اين ماده اضافه شود، از

. ھاي كثیراالنتشار كشور اعالم خواھد كرد روزنامه

تواند در صورت خودداري پرداخت كنندگان وجوه موضوع اين  سازمان امور مالیاتي كشور مي - ۶تبصره 
در . ھاي الزم، مالیات متعلق را مطالبه كند پس از رسیدگي ماده از انجام تكالیف مقرر، به آنھا مراجعه و

اين قانون،  باب چھارمصورت استنكاف آنھا از پرداخت، از طريق عملیات اجرايي موضوع فصل نھم از 
مالیات را وصول و در مورد كلیه دستگاھھاي اجرايي دولت، نھادھاي عمومي غیر دولتي و ساير 

كنند و ھمچنین ساير دستگاھھايي  اعتبارات دولتي استفاده مي سازمانھا و مؤسساتي كه به نحوي از
. كند  بانكي آنھا برداشت كه شمول قانون بر آنھا مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، از حساب

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقي  -فصل پنجم 

ھاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از  ھا و درآمد ناشي از فعالیت جمع درآمد شركت -١٠۵ماده 
ھاي حاصل از منابع غیرمعاف و  شود، پس از وضع زيان مي منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصیل

باشد،  مي اي ھاي مقرر به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه فیتكسر معا
. خواھند بود) ٪٢۵(مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد 

اند، در  در مورد اشخاص حقوقي ايراني غیر تجاري كه به منظور تقسیم سود تاسیس نشده - ١تبصره 



كل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعي آنھا مالیات  عي باشند، از ماخذصورتي كه داراي فعالیت انتفا
. شود به نرخ مقرر در اين ماده وصول مي

) ۵(اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقیم خارج از ايران به استثناي مشموالن تبصره  -٢تبصره 
برداري سرمايه در ايران  ه از بھرهدرآمد مشمول مالیاتي ك اين قانون از مأخذ كل) ١١٣(و ماده ) ١٠٩(ماده 

ايران  ھايي كه مستقیمًا يا به وسیله نمايندگي از قبیل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آن در يا از فعالیت
ھاي  دھند يا از واگذاري امتیازات و ساير حقوق خود، انتقال دانش فني، دادن تعلیمات، كمك انجام مي

كنند به نرخ مذكور در اين ماده مشمول مالیات  تحصیل مي ايي از ايرانھاي سینم فني يا واگذاري فیلم
عنوان به  نمايندگان اشخاص و مؤسسات مذكور در ايران نسبت به درآمدھايي كه به ھر. خواھند بود

. باشند كنند طبق مقررات مربوط به اين قانون مشمول مالیات مي حساب خود تحصیل مي

ھايي كه  مالیات بر درآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي، مالیاتدر موقع احتساب  - ٣تبصره 
مربوط از مالیات متعلق كسر خواھدشد و اضافه پرداختي از اين  قبًال پرداخت شده است با رعايت مقررات

. بابت قابل استرداد است

دريافتي از اشخاص اعم از حقیقي يا حقوقي نسبت به سود سھام يا سھام الشركه  - ۴تبصره 
. بود پذير مشمول مالیات ديگري نخواھند  ھاي سرمايه شركت

در مواردي كه به موجب قوانین مصوب وجوھي تحت عناوين ديگري غیر از مالیات بر درآمد از  - ۵تبصره 
وصول باشد، مالیات اشخاص پس از كسر وجوه مزبور به نرخ  مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل

. محاسبه خواھد شد مقرر مربوط

درآمد مشمول مالیات ابرازي شركتھا و اتحاديه ھاي تعاوني متعارف و شركتھاي تعاوني  -۶تبصره 
. تخفیف از نرخ موضوع اين ماده مي باشد) ٪٢۵(سھامي عام مشمول بیست وپنج درصد

ه طبق مقررات به استثناي درآمدھايي ك (درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقي  - ١٠۶ماده 
از طريق رسیدگي به دفاتر قانوني بر طبق ) شده است اين قانون نحوه ديگري براي تشخیص آن مقرر

اين قانون به طور  ٩٧اين قانون و در موارد مذكور در ماده ) ٩۵(ماده ) الف (و بند ) ٩۴(مقررات ماده 
.گردد تشخیص مي  الرأس علي

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقیم خارج از ايران به شرح زير  - ١٠٧ماده 
: گردد تشخیص مي

در مورد پیمانكاري در ايران نسبت به عملیات ھر نوع كار ساختماني، تأسیسات فني و  -الف 
ونقل و عملیات تھیه طرح ساختمانھا و  تأسیساتي شامل تھیه و نصب موارد مذكور، و نیز حمل

تأسیسات، نقشه برداري، نقشه كشي، نظارت و محاسبات فني، دادن تعلیمات و كمكھاي فني، انتقال 
. كل دريافتي ساالنه) ٪١٢(و ساير خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد  ش فنيدان

بابت واگذاري امتیازات و ساير حقوق خود از ايران و واگذاري فیلمھاي سینمايي، كه به عنوان بھا يا  -ب 
) ٪۴٠(د تا چھل درص) ٪٢٠(شود، به مأخذ بیست درصد  مي  حق نمايش يا ھر عنوان ديگر عايد آنھا

درآمد مشمول  ضريب تعیین. باشد گردد، مي مجموع وجوھي كه ظرف يك سال مالیاتي عايد آنھا مي
مالیات ھريك از موارد مذكور در اين بند بنا به پیشنھاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب ھیأت 

 .شود وزيران تعیین مي
اين ماده مكلفند در ھر ) الف (ان وجوه مذكور در بند كنندگان وجوه مزبور و ھمچنین پرداخت كنندگ پرداخت 

اند كسر و ظرف مدت  كه از اول سال تا آن تاريخ پرداخت كرده پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغي 
كنندگان متضامنًا  در غیر اين صورت دريافت. ده روز به اداره امور مالیاتي محل اقامت خود پرداخت كنند

. اصل مالیات و متعلقات آن خواھند بود مشمول پرداخت

ھايي كه اشخاص حقوقي و مؤسسات مزبور به  در مورد بھره برداري از سرمايه و ساير فعالیت -ج 
دھند طبق مقررات ماده  امثال آنھا در ايران انجام مي وسیله نمايندگي از قبیل شعبه، نماينده، كارگزار و

. اين قانون) ١٠۶(

اين ماده به ) ب(و ) الف (واردي كه تمام يا قسمتي از عملیات پیمانكاري موضوع بندھاي در م - ١تبصره 
گردد، پرداخت كننده وجه بايد از ھر پرداخت به پیمانكاران  مي اشخاص حقوقي پیمانكار ايراني واگذار

ريخ پرداخت از تا الحساب آنھا كسر و ظرف سي روز به عنوان مالیات علي) ٪۵/٢(ايراني دو و نیم درصد 



. به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتي كشور واريز كند

ھا،  اين ماده در صورتي كه كارفرما، وزارتخانه) الف (در مورد عملیات پیمانكاري موضوع بند  - ٢تبصره 
خلي باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد كه از طريق خريد دا ھاي دولتي يا شھرداريھا مؤسسات و شركت

و الحاقات  رسد مشروط بر آنكه در قرارداد يا اصالحات  يا خارجي به مصرف خريد لوازم و تجھیزات مي
بعدي آن مبالغ لوازم و تجھیزات به طور جدا از ساير اقالم قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف 

. خواھد بود

ي در ايران كه بدون داشتن حق انجام دادن ھاي شركتھا و بانكھاي خارج شعب ونمايندگي - ٣تبصره 
اقتصادي در ايران براي شركت مادر اشتغال دارند و براي  آوري اطالعات  معامله به امر بازاريابي و جمع

درآمد نخواھند  كنند نسبت به آن مشمول مالیات بر جبران مخارج خود از شركت مادر وجوھي دريافت مي
. بود

اين ماده را به ) الف (پیمانكاران خارجي تمام يا قسمتي از پیمانكاري موضوع بند در مواردي كه  - ۴تبصره 
واگذار كنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجھیزات مذكور در  پیمانكاران دست دوم اشخاص حقوقي ايراني 

 اول از گردد از دريافتي پیمانكار دست قرارداد دست اول كه توسط پیمانكار دست دوم خريداري مي
. پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواھد بود

اين قانون كه قرارداد ) ١٠٧(ماده ) الف (ھاي موضوع بند  درآمد مشمول مالیات فعالیت - ۵تبصره 
اين قانون ) ١٠۶(گردد طبق مقررات ماده  مي و به بعد منعقد  ١٣٨٢پیمانكاري آنھا از ابتداي سال 

ھاي موضوع قراردادھاي پیمانكاري كه  ه ادامه فعالیتحكم اين تبصره نسبت ب. گردد تشخیص مي
. بوده است، جاري نخواھد بود ١٣٨٢انعقاد آنھا قبل از سال  تاريخ

ھايي كه مالیات آن تا تاريخ الزم االجراء شدن اين اصالحیه پرداخت نشده در صورت  اندوخته - ١٠٨ماده 
كن در صورت تقسیم يا انتقال به حساب سود و نخواھد بود، لی انتقال به حساب سرمايه مشمول مالیات

مالیات سال  زيان يا كاھش سرمايه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمايه، به درآمد مشمول
ھاي سود ناشي از  اين حكم شامل اندوخته. شود تقسیم يا انتقال يا كاھش سرمايه اضافه مي

قانون مالیاتھاي مستقیم ) ١٣٨(موضوع ماده  اندوخته ھاي معاف مؤسسه در دوران معافیت و فعالیت
شرايط مربوط تا آن  ھاي بعدي آن تا تاريخ تصويب اين اصالحیه پس از احراز و اصالحیه ٣/١٢/١٣۶۶مصوب 

 .تاريخ نخواھد بود
ھايي كه مالیات آن تا تاريخ الزم االجرا شدن اين اصالحیه وصول گرديده در صورت تقسیم يا  اندوخته 

. مشمول مالیات ديگري نخواھد بود حساب سود و زيان يا سرمايه يا انحاللانتقال به 

:درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ايراني عبارت است از - ١٠٩ماده  

. ذخاير فني در آخر سال مالي قبل - ١

. ھا ھا و تخفیف حق بیمه دريافتي در معامالت بیمه مستقیم پس از كسر برگشتي - ٢

. ھا ھاي اتكايي وصولي پس از كسر برگشتي حق بیمه بیمه - ٣

. ھاي اتكايي واگذاري كارمزد و مشاركت در سود معامالت بیمه - ۴

. گر واگذاركننده گر اتكايي نزد بیمه ھاي بیمه بھره سپرده - ۵

رمايه و ھاي غیر زندگي و بازخريد و س گران اتكايي بابت خسارت پرداختي بیمه سھم بیمه - ۶
. ھاي زندگي ھاي بیمه مستمري

: ساير درآمدھا پس از كسر - ٧

. ھزينه تمبر قراردادھاي بیمه - ١

. ھاي زندگي ھاي پزشكي بیمه ھزينه - ٢

. كارمزدھاي پرداختي از بابت معامالت بیمه مستقیم - ٣

. ھاي اتكايي واگذاري حق بیمه - ۴

ھاي بدني از حق بیمه اجباري مسئولیت مدني دارندگان وسائل نقلیه  سھم صندوق تأمین خسارت - ۵
. موتوري زمیني در مقابل شخص ثالث



ھاي بیمه زندگي و خسارت پرداختي از بابت  مبالغ پرداختي از بابت بازخريد و سرمايه و مستمري - ۶
. ھاي غیر زندگي بیمه

. اران در منافعگز سھم مشاركت بیمه - ٧

. ھاي اتكايي قبولي گران در سود معامالت بیمه كارمزدھا و سھم مشاركت بیمه - ٨

. ھاي اتكايي واگذاري ھاي بیمه بھره متعلق به سپرده - ٩

. ذخاير فني در آخر سال مالي - ١٠

. ھا و استھالكات قابل قبول ساير ھزينه - ١١

قانون تأسیس بیمه  ۶١ھاي فني موضوع ماده  اندوخته (انواع ذخاير فني مؤسسات بیمه  - ١تبصره  
اي  نامه ھاي بیمه و میزان و طرز محاسبه آنھا به موجب آيین رشته براي ھر يك از) گري مركزي ايران و بیمه

تصويب وزير امور  یمه بهخواھد بود كه از طرف بیمه مركزي ايران تھیه و پس از موافقت شوراي عالي ب
. اقتصادي و دارايي خواھد رسید

ھاي بیمه و میزان و طرز محاسبه آنھا  انواع ذخاير فني بیمه مركزي ايران براي ھر يك از رشته - ٢تبصره  
. تعیین خواھد شد از طرف مجمع عمومي بیمه مركزي ايران

ا و تخفیف حق بیمه و سھم مشاركت در معامالت بیمه مستقیم حق بیمه و كارمزدھ - ٣تبصره  
مقررات تعیین شده از طرف شوراي عالي بیمه خواھد  گزاران در منافع و نحوه احتساب آنھا با رعايت بیمه
. كلیه اقالم مزبور به استثناي كارمزد بايد در قرارداد بیمه ذكر شده باشد. بود

از قبولي يا واگذاري بر اساس شرايط قراردادھا  ھاي اتكايي اعم اقالم مربوط به معامالت بیمه - ۴تبصره  
. خواھد بود ھاي مؤسسات بیمه ذيربط و يا توافق

مؤسسات بیمه خارجي كه با قبول بیمه اتكايي از مؤسسات بیمه ايراني تحصیل درآمد  - ۵تبصره 
در ايران  بیمه دريافتي و سود حاصل از سپرده مربوط نمايند مشمول مالیاتي به نرخ دو درصد حق مي
فعالیت  گر اتكايي داراي در صورتي كه مؤسسات بیمه ايراني در كشور متبوع مؤسسه بیمه. باشند مي

بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معامالت اتكايي معاف باشند مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت 
گر اتكايي  حق بیمه به نام بیمهبیمه ايراني مكلفند در موقع تخصیص  مؤسسات. ايران معاف خواھد شد

اتكايي كسر نمايند و  گر خارجي مشمول مالیات موضوع اين تبصره دو درصد آن را به عنوان مالیات بیمه
گر اتكايي  وجوه كسر شده در ھر ماه را منتھي ظرف سي روز به ضمیمه صورتي حاوي مشخصات بیمه

. ل و وجه مزبور را به حساب مالیاتي پرداخت نمايندو حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتي مربوط ارسا

اشخاص حقوقي مكلفند اظھارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر و اسناد و  - ١١٠ماده 
داران و  ھمراه با فھرست ھويت شركاء و سھام  مدارك خود را حداكثر تا چھار ماه پس از سال مالیاتي

شركه يا تعداد سھام و نشاني ھر يك از آنھا را به اداره امور مالیاتي كه محل ال حسب مورد میزان سھم
حقوقي در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمايند پس از تسلیم   فعالیت اصلي شخص

محل تسلیم اظھارنامه و . خواھد بود اولین فھرست مزبور تسلیم فھرست تغییرات در سنوات بعد كافي
مالیات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقیم خارج از ايران كه در ايران داراي اقامتگاه يا  پرداخت

داران و اشخاص حقوقي در دوران  حكم اين ماده در مورد كارخانه .باشند تھران است نمي  نمايندگي
. معافیت نیز جاري خواھد بود

ين قانون نحوه ديگري براي تشخیص آن اشخاص حقوقي نسبت به درآمدھايي كه طبق مقررات ا -تبصره  
بیني شده  ھاي مربوط پیش اظھارنامه مالیاتي جداگانه كه در فصل مقرر شده است مكلف به تسلیم

 .است نیستند

ھايي كه با تأسیس شركت جديد يا با حفظ شخصیت حقوقي يك شركت، در ھم  شركت - ١١١ماده 
: باشند مقررات زير مي ولشوند از لحاظ مالیاتي مشم ادغام يا تركیب مي

ھاي ثبت شده  تأسیس شركت جديد يا افزايش سرمايه شركت موجود تا سقف مجموع سرمايه -الف 
اين قانون معاف ) ۴٨(ھزار حق تمبر موضوع ماده  ھاي ادغام يا تركیب شده از پرداخت دو در شركت

. است



شركت جديد يا شركت موجود حسب مورد ھاي ادغام يا تركیب شده به  ھاي شركت انتقال دارايي -ب 
.قانون نخواھد بود به ارزش دفتري مشمول مالیات مقرر در اين

ھاي ادغام يا تركیب شده در شركت جديد يا شركت موجود مشمول مالیات دوره  عملیات شركت -ج 
. نخواھد بود انحالل موضوع بخش مالیات بر درآمد اين قانون 

منتقل شده به شركت جديد يا شركت موجود بايد براساس روال قبل از ادغام ھاي  استھالك دارايي -د 
. يا تركیب ادامه يابد

ھاي ادغام يا تركیب  ھرگاه در نتیجه ادغام يا تركیب، درآمدي به ھر يك از سھامداران در شركت -ھـ 
. خواھد بود شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات

ھاي ادغام يا تركیب شده به عھده شركت جديد يا موجود  كلیه تعھدات و تكالیف مالیاتي شركت -و 
. باشد حسب مورد مي

آيین نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين اصالحیه به پیشنھاد مشترك  -ز 
.تصويب ھیأت وزيران خواھد رسیدو معادن به  ھاي امور اقتصادي و دارايي و صنايع  وزارتخانه

و تبصره آن در مورد عملیات پیمانكاري اشخاص حقوقي اعم از ايراني و  ٩٩حكم ماده   - ١١٢ماده 
. خارجي جاري خواھد بود

مالیات مؤسسات كشتیراني و ھواپیمايي خارجي بابت كرايه مسافر و حمل كاال و امثال آنھا  - ١١٣ماده 
ھا خواھد شد اعم  درصد كلیه وجوھي كه از اين بابت عايد آن ع عبارت است از پنجاز ايران به طور مقطو

 .از اين كه وجوه مزبور در ايران يا در مقصد يا در بین راه دريافت شود
نمايندگي يا شعب مؤسسات مذكور در ايران موظفند تا بیستم ھر ماه صورت وجوه دريافتي ماه قبل را  

مؤسسات مذكور از بابت آن گونه . پرداخت نمايند ل تسلیم و مالیات متعلق رابه اداره امور مالیاتي مح
ھر گاه شعب يا . درآمدھا مشمول مالیات ديگري به عنوان مالیات بر درآمد نخواھند بود

ھاي مقرر را به موقع تسلیم نكنند يا صورت ارسالي آنھا مطابق واقع نباشد  مذكور صورت ھاي نمايندگي
الرأس تشخیص داده خواھد  محموالت علي لیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجمدر اين صورت ما

. شد

در مواردي كه مالیات متعلق بر درآمد مؤسسات كشتیراني و ھواپیمايي ايران در كشورھاي  -تبصره  
اعالم سازمان ذيربط ايراني، وزارت امور اقتصادي و دارايي  درصد كرايه دريافتي باشد با ۵ديگر بیش از 

مالیاتي آنھا  نرخ ھاي كشتیراني و ھواپیمايي تابع كشورھاي فوق را معادل موظف است مالیات شركت
. افزايش دھد

آخرين مدير يا مديران شخص حقوقي مشتركًا موظفند قبل از تاريخ تشكیل مجمع عمومي يا  - ١١۴ماده 
تصمیم نسبت به انحالل شخص حقوقي دعوت شده است  دار كه براي اتخاذ  ساير اركان صالحیت

كه بدين منظور از  اي يخ دعوت روي نمونهاي حاوي صورت دارايي و بدھي شخص حقوقي در تار اظھارنامه
. گردد تنظیم و به اداره امور مالیاتي مربوط تسلیم نمايند طرف سازمان امور مالیاتي كشور تھیه مي

يا امضاھاي مجاز و حسب مورد مھر مؤسسه بر طبق اساسنامه  اي كه حداقل حاوي امضاء اظھارنامه
. عتبر خواھد بودشخص حقوقي باشد براي اداره امور مالیاتي م

شوند ارزش دارايي  مأخذ محاسبه مالیات آخرين دوره عملیات اشخاص حقوقي كه منحل مي - ١١۵ماده  
ھا و مانده سودھايي كه مالیات  سرمايه پرداخت شده و اندوخته ھا و شخص حقوقي است منھاي بدھي

. آن قبًال پرداخت گرديده است

نسبت به آنچه قبًال فروش رفته بر اساس بھاي فروش و نسبت ارزش دارايي شخص حقوقي  - ١تبصره 
 .شود مي به بقیه بر اساس بھاي روز انحالل تعیین

ھاي موضوع  شود، دارايي يا دارايي ھاي شخص حقوقي كه منحل مي چنانچه در بین دارايي - ٢تبصره 
ھا وجود داشته باشد و  تالشركه يا حق تقدم سھام شرك فصل اول باب سوم اين قانون و سھام يا سھم

) ۵٩(ھا حسب مورد در ھنگام نقل و انتقال قطعي مشمول مقررات ماده  اين دارايي يا دارايي



اين قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرين دوره عملیات اشخاص ) ١۴٣(ھاي ماده  تبصره و
ھاي شخص حقوقي منحل  م داراييمذكور جزو اقال  ھاي حقوقي منحله ارزش دفتري دارايي يا دارايي

. گردد ھا كسر مي گردد و معادل ھمان ارزش دفتري از جمع سرمايه و بدھي شده منظور نمي
ھاي ماده  و تبصره) ۵٩(ھاي مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده  متعلق به دارايي يا دارايي مالیات

. گیرد اين قانون تعیین و مورد مطالبه قرار مي) ١۴٣(

آن قسمت از اموال اشخاص حقوقي منحل شده كه براساس مقررات فوق در تاريخ انحالل  - ٣صره تب
اين قانون باشند در اولین نقل و انتقال ) ١۴٣(ھاي ماده  تبصره و) ۵٩(مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده 

.بعد از تاريخ انحالل مشمول مالیات نخواھند بود

تاريخ ثبت انحالل شخص حقوقي در  (ظرف شش ماه از تاريخ انحالل  مديران تصفیه مكلفند - ١١۶ماده 
مربوط به آخرين دوره عملیات شخص حقوقي را بر اساس ماده  اظھارنامه مالیاتي) ھا اداره ثبت شركت

. اين قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتي مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمايند ١١۵

) ١١۵(ماده ) ٢(شوند با رعايت تبصره  آخرين دوره عملیات اشخاص حقوقي كه منحل ميمالیات  -تبصره 
. گردد قانون محاسبه مي اين) ١٠۵(اين قانون به نرخ مذكور در ماده 

اداره امور مالیاتي مكلف است برابر مقررات اين قانون به اظھارنامه مربوط به آخرين دوره  - ١١٧ماده 
نموده و در صورتي كه به مندرجات آن اعتراض داشته  عملیات اشخاص حقوقي خارج از نوبت رسیدگي

تعیین و   گ تشخیصباشد حداكثر ظرف يك سال از تاريخ تسلیم اظھارنامه، مالیات متعلق را به موجب بر
. گردد ابالغ نمايد وگرنه مالیات متعلق به اظھارنامه تسلیمي به وسیله مديران تصفیه قطعي تلقي مي

دارايي شخص حقوقي در اظھارنامه ذكر نشده است نسبت به  در صورتي كه بعدًا معلوم گردد اقالمي از
مطالبه خواھد  اين قانون، مالیات ١١٨آن قسمت از اظھارنامه قید نشده در مھلت مقرر در تبصره ماده 

. شد

تقسیم دارايي اشخاص حقوقي منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتي يا بدون  - ١١٨ماده  
.نیست سپردن تأمین معادل میزان مالیات، مجاز

يا اين قانون  ١١۴آخرين مديران شخص حقوقي در صورت عدم تسلیم اظھارنامه موضوع ماده  -تبصره  
اين قانون و  ١١۶تصفیه در صورت عدم رعايت مقررات موضوع ماده  تسلیم اظھارنامه خالف واقع و مديران

متضامنًا و كلیه ) تجارت موضوع قانون (ھاي شخص حقوقي و شركاء ضامن  اين ماده و ضامن يا ضامن
ي شخص كساني كه دارايي شخص حقوقي بین آنان تقسیم گرديده به نسبت سھمي كه از داراي

مشمول پرداخت مالیات و جرايم متعلق به شخص حقوقي خواھد بود به  حقوقي نصیب آنان شده است
در روزنامه رسمي كشور  اين قانون از تاريخ درج آگھي انحالل ١۵٧شرط آنكه ظرف مھلت مقرر در ماده 

. مطالبه شده باشد

مالیات درآمد اتفاقي  -فصل ششم 

غیر نقدي كه شخص حقیقي يا حقوقي به صورت بالعوض و يا از طريق  درآمد نقدي و - ١١٩ماده  
نمايد مشمول مالیات  عنوان ديگر از اين قبیل تحصیل مي معامالت محاباتي و يا به عنوان جايزه يا ھر

اين قانون خواھد بود  ١٣١اتفاقي به نرخ مقرر در ماده 

صورتي  است از صد درصد درآمد حاصله و در درآمد مشمول مالیات موضوع اين فصل عبارت - ١٢٠ماده  
شود مگر در مورد امالكي  كه غیر نقدي باشد به بھاي روز تحقق درآمد طبق مقررات اين قانون تقويم مي

براي آنھا ارزش معامالتي تعیین شده است كه در اين صورت ارزش  اين قانون ۶۴كه در اجراي مفاد ماده 
. ر خواھد گرفتمعامالتي مأخذ محاسبه مالیات قرا

باشد  اين قانون مي ۶٣در مورد صلح معوض و ھبه معوض به استثناي مواردي كه مشمول ماده  -تبصره  
التفاوت ارزش عوضین كه بر اساس  عبارت خواھد بود از مابه درآمد مشمول مالیات موضوع اين فصل

. فع شده استاي كه از آن منت شود نسبت به طرف معامله مقررات اين ماده تعیین مي

گردد ولي در  صلح با شرايط خیار فسخ و ھبه با حق رجوع از نظر مالیاتي قطعي تلقي مي - ١٢١ماده  
معامله فسخ يا اقامه يا رجوع شود وجوھي كه به عنوان  صورتي كه ظرف شش ماه از تاريخ وقوع عقد

بین وقوع  صلهدر اين صورت اگر در فا. باشد مالیات موضوع اين فصل وصول شده است قابل استرداد مي
الیه از منافع آن استفاده كرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول  عقد و فسخ يا اقاله يا رجوع منتقل



. مالیات اين فصل خواھد بود

العمر يا براي مدت معین به مصالح يا شخص ثالث  در مورد صلح مالي كه منافع آن مادام - ١٢٢ماده  
ارزش عین و منفعت در تاريخ تعلق منافع، مأخذ مالیات  خذ جمعشود بھاي مال به مأ اختصاص داده مي

. متصالح در تاريخ مزبور خواھد بود

در صورتي كه قبل از تاريخ تعلق منفعت انتقاالتي صورت گیرد قیمت مذكور در سند مأخذ مالیات  -تبصره  
بود لیكن مأخذ مالیات مقررات اين فصل مشمول مالیات خواھد  انتقال دھند قرار خواھد گرفت كه طبق

التفاوت بھاي مال به  مابه آخرين انتقال گیرنده عین كه منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبارت خواھد بود از
. شرح حكم فوق و مبلغي كه طبق سند پرداخته است

در صورتي كه منافع مالي به طور دائم يا موقت بالعوض به كسي واگذار شود انتقال گیرنده  - ١٢٣ماده  
. بعد پرداخت نمايد مكلف است مالیات منافع ھر سال را در سال

مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودي كه وصیت قانونًا نافذ است بعد از قطعي  - ١٢۴ماده  
باشد و در مورد غیر وارث  اضافه و مشمول مالیات بر ارث مي االرث آنھا د وراث به سھمشدن آن در مور

. نسبت به كل آن مشمول مالیات اين فصل خواھد بود

باشد مشمول مالیات اين  انتقاالتي كه طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات مي - ١٢۵ماده  
. بخش نخواھد بود

درآمد موضوع اين فصل مكلفند در ھر سال اظھارنامه مالیاتي خود را در مورد منافع صاحبان  - ١٢۶ماده 
ارديبھشت ماه سال بعد و در ساير موارد ظرف سي روز از تاريخ  اين قانون تا آخر ١٢٣موضوع ماده 

صورتي كه در  .تحصیل درآمد يا تعلق منافع به اداره امور مالیاتي مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند
معامله در دفاتر اسناد رسمي انجام و مالیات وصول شده باشد تكلیف تسلیم اظھارنامه ساقط 

. شود مي

. موارد زير مشمول مالیات اتفاقي نخواھد بود - ١٢٧ماده  

ھا يا مؤسسات  المنفعه يا وزارتخانه ھاي خیريه يا عام ھاي نقدي و غیر نقدي بالعوض سازمان كمك -الف  
يا نھادھاي انقالب اسالمي به اشخاص حقیقي غیر از مواردي  ھا لتي و شركتھاي دولتي يا شھرداريدو

. كه مشمول مالیات فصل حقوق است

سوزي و يا حوادث غیر  ھاي مالي اھدايي به خسارت ديدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش وجوه يا كمك -ب 
. مترقبه ديگر

. نمايد درات و تولید و خريد محصوالت كشاورزي پرداخت ميجوايزي كه دولت براي تشويق صا -ج 

اي خواھد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و  نامه ھاي الف و ب طبق آيین ضوابط اجرايي بنده -تبصره  
. شد دارايي و وزارت كشور تھیه خواھد

ز طريق رسیدگي به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدھاي اتفاقي ا - ١٢٨ماده 
گردد به عنوان  مقررات اين فصل در منبع پرداخت مي ھايي كه طبق دفاتر تشخیص خواھد شد و مالیات

. پیش پرداخت مالیات آنھا منظور خواھد شد

مالیات بر جمع درآمد ناشي از منابع مختلف  -فصل ھفتم 

قانون ) ١٢٩(، ماده )۵٩(ماده ) ٣(و تبصره ) ١۶(تا ) ٣(ھاي گذشته موضوع مواد  بدھي - ١٣٠ماده 
. ھاي بعدي آن قابل مطالبه و وصول نخواھد بود اصالحیه و٣/١٢١/١٣۶۶ھاي مستقیم مصوب  مالیات

د مربوط يا تعلق ھايي كه سال تحصیل درآم تواند بدھي مالیات وزارت امور اقتصادي و دارايي مي -تبصره 
ريال براي ھر مؤدي در ) ١ ٠٠٠ ٠٠٠(سقف يك میلیون  باشد را تا ١٣۶٨آنھا حسب مورد قبل از سال 

. نقاطي كه مقتضي بداند كًال يا جزئًا مورد بخشودگي قرار دھد

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقي به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي  - ١٣١ماده 
 :باشد به شرح زير است اي مي رخ جداگانهن
 )٪١۵(ريال درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ پانزده درصد ) ٣٠٠٠٠٠٠٠(تا میزان سي میلیون  
ريال درآمد مشمول مالیات ساالنه نسبت به مازاد سي میلیون ) ١٠٠٠٠٠٠٠٠(تا میزان يكصد میلیون  

 )٪٢٠(ريال به نرخ بیست درصد ) ٣٠ ٠٠٠٠٠٠(



ريال درآمد مشمول مالیات ساالنه نسبت به مازاد يكصد ) ٢۵٠٠٠٠٠٠٠(ا میزان دويست و پنجاه میلیون ت 
 )٪٢۵(و پنج درصد  ريال به نرخ بیست) ١٠٠٠٠٠٠٠٠(میلیون 

ريال درآمد مشمول مالیات ساالنه نسبت به مازاد دويست و پنجاه ) ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠(تا میزان يك میلیارد  
 )٪٣٠(درصد  ريال به نرخ سي) ٢۵٠٠٠٠٠٠٠(میلیون 

ريال درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ سي و پنج درصد ) ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠(نسبت به مازاد يك میلیارد  
)٣۵٪ (

در مقررات مختلفه  -باب چھارم  

ھا  معافیت -فصل اول 

دھاي تولیدي يا ھاي تولیدي و معدني در واح درآمد مشمول مالیات ابرازي ناشي از فعالیت - ١٣٢ماده 
ربط براي  ھاي ذي به بعد از طرف وزارتخانه ١٣٨١اول سال  ھاي تعاوني و خصوصي كه از معدني در بخش
برداري يا  بھره  شود، از تاريخ شروع برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي آنھا پروانه بھره

و در مناطق كمتر توسعه يافته به میزان  و به مدت چھار سال) ٪٨٠(استخراج به میزان ھشتاد درصد 
. اين قانون معاف ھستند) ١٠۵(از مالیات موضوع ماده  و به مدت ده سال) ٪١٠٠(صددرصد 

فھرست مناطق كمتر توسعه يافته براي بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و  - ١تبصره  
ريزي   آغاز ھر دوره برنامه توسط سازمان مديريت و برنامه فرھنگي جمھوري اسالمي ايران و ھمچنین در

. رسد وزيران مي  ب ھیأتھاي امور اقتصادي و دارائي و صنايع و معادن تھیه و به تصوي كشور و وزارتخانه

برداري ا ز وزارت فرھنگ و ارشاد  كلیه تأسیسات ايرانگردي و جھانگردي داراي پروانه بھره - ٣تبصره 
. مالیات متعلق معاف ھستند )٪۵٠(درصد   اسالمي ھر سال از پرداخت پنجاه

ضوع اين ماده و ھمچنین برداري واحدھاي معاف مو ضوابط مربوط به تعیین تاريخ شروع بھره - ۴تبصره 
ھاي امور اقتصادي و دارائي و صنايع و معادن  توسط وزارتخانه اين ماده ) ٢(تعیین محدوده موضوع تبصره 

. گردد تعیین و اعالم مي

صد درصد درآمد شركتھاي تعاون روستايي، عشايري، كشاورزي، صیادان، كارگري،   - ١٣٣ماده 
. معاف است ھاي آنھا از مالیات آموزان و اتحاديه كارمندي، دانشجويان و دانش

دولت مكلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازي سازمان مركزي   -تبصره 
گذاري در شركتھاي تعاوني روستائي  عمومي براي سرمايه ي ايران را كه با تصويب مجمعتعاون روستائ

اعتبار رديف  شود پس از وصول و واريز آن به حساب درآمد عمومي كشور از محل اختصاص داده مي
شود در وجه سازمان مذكور مسترد  بیني مي  خاصي كه بھمین منظور در قانون بودجه كل كشور پیش

.نمايد

درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعي اعم از ابتدائي، راھنمائي، متوسطه،  - ١٣۴ماده 
غیر انتفاعي ومھدھاي كودك در مناطق كمتر توسعه  اي، دانشگاھھا و مراكز آموزش عالي فني و حرفه

خاص مذكور كه يافته و روستاھا و درآمد مؤسسات نگھداري معلولین ذھني و حركتي بابت نگھداري اش
ھستند ھمچنین درآمد باشگاھھا و مؤسسات   ربط حسب مورد داراي پروانه فعالیت از مراجع ذي 

  ورزشي داراي مجوز از سازمان تربیت بدني حاصل از فعالیتھاي منحصرًا ورزشي از پرداخت مالیات معاف
 .است

. رائي به تصويب ھیأت وزيران خواھد رسیدنامه اجرائي اين ماده به پیشنھاد وزارت امور اقتصادي و دا آيین 

وجوه پرداختي بابت بیمه عمر از طرف مؤسسات بیمه كه به موجب قراردادھاي منعقده  - ١٣۶ماده  
. معاف است شود از پرداخت مالیات بیمه عايد ذينفع مي

پدر و مادر و برادر  ھاي درماني پرداختي ھر مؤدي بابت معالجه خود يا ھمسر و اوالد و ھزينه - ١٣٧ماده 
كننده مؤسسه درماني يا پزشك   به شرط اين كه اگر دريافت  و خواھر تحت تكفل در يك سال مالیاتي

آموزش پزشكي  مقیم ايران باشد دريافت وجه را گواھي نمايد و چنانچه به تأيید وزارت بھداشت، درمان و
رت گرفته است، پرداخت ھزينه مزبور به گواھي به علت فقدان امكانات الزم، معالجه در خارج از ايران صو

جمھوري اسالمي ايران در كشور محل معالجه با وزارت بھداشت، درمان و آموزش  مقامات رسمي دولت 
به مؤسسات بیمه ايراني بابت  پزشكي رسیده باشد، ھمچنین حق بیمه پرداختي ھر شخص حقیقي

در مورد معلوالن و بیماران .گردد یات مؤدي كسر ميھاي درماني از درآمد مشمول مال بیمه عمر و بیمه



ھاي مذكور ھزينه مراقبت و توانبخشي آنان نیز قابل كسر از درآمد  خاص و صعب العالج عالوه بر ھزينه
. باشد دار است مي معلول يا بیمار يا شخصي كه تكفل او را عھده   مشمول مالیات

ي تعاوني و خصوصي كه براي توسعه و بازسازي و ھا آن قسمت از سود ابرازي شركت - ١٣٨ماده 
معدني خود يا ايجاد واحدھاي جديد صنعتي يا معدني در آن  نوسازي يا تكمیل واحدھاي موجود صنعتي و

معاف خواھد  اين قانون) ١٠۵(مالیات متعلق موضوع ماده ) ٪۶۵(سال مصرف گردد از شصت و پنج درصد 
سعه يا تكمیل يا ايجاد واحد صنعتي يا معدني جديد در قالب طرح بود مشروط بر اينكه قبًال اجازه تو

در صورتي كه ھزينه اجراي طرح يا . ربط تحصیل شده باشد ذي گذاري معین از وزارتخانه  سرمايه 
گذاري   سرمايه  ھاي يادشده در ھر سال مازاد بر سود ابرازي ھمان سال باشد و يا از ھزينه طرح طرح

تواند از معافیت مذكور در محاسبه مالیات سود ابرازي سالھاي بعد حداكثر به  كمتر باشد شركت مي
.مند شود و يا باقیمانده ھزينه اجراي كامل طرح بھره مدت سه سال و به میزان مازاد مذكور

در صورتي كه شركت ، قبل از تكمیل، اجراي طرح را متوقف نمايد يا ظرف يك سال پس از  - ١تبصره 
برداري نرساند، يا ظرف پنج سال پس از شروع  بھره گذاري ، آنرا به ده در طرح سرمايهمھلت تعیین ش

ھاي مالیاتي منظور شده در اين ماده  برداري آنرا تعطیل، منحل يا منتقل نمايد معادل معافیت بھره
. اين قانون از شركت وصول خواھد شد) ١٩٠(اجراي طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده  براي

شوند  ھاي مندرج در اين ماده تأسیس مي واحدھاي صنعتي جديد كه با استفاده از معافیت -٢ره تبص 
 .اين قانون استفاده نمايند ١٣٢ھاي مالیاتي موضوع ماده توانند از معافیت نمي

ر ھاي واقع در محدوده آبريز تھران كه تعداد كاركنان آنھا كمتر از پنجاه نفر نباشند د كارخانه -٣تبصره 
شعاع يكصد و بیست كیلومتري مركز تھران انتقال دھند، بر  صورتي كه تأسیسات خود را كًال به خارج از

شود تا ده  برقرار مي اساس ضوابطي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ذيربط حسب مورد
از فعالیت صنعتي مربوط معاف برداري در محل جديد از پرداخت مالیات بر درآمد ناشي  سال از تاريخ بھره

كارخانه ھاي واقع در شعاع يكصد و بیست كیلومتري تھران و حوزه استحفاظي شھرھاي .خواھند بود
كه تأسیسات خود را كًال به شھركھاي صنعتي ) مشھد، تبريز، اھواز، اراك، شیراز و اصفھان( بزرگ 

نصف مدت معافیت مالیاتي موضوع اين تبصره مصوب انتقال دھند، از تاريخ بھره برداري در محل جديد از 
برخوردار خواھند شد 

رود گرمسار و  از نظر اين قانون محدوده آبريز تھران شمال منطقه آبريز غربي رودخانه حبله - ۴تبصره  
ھاي دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوين،  مناطق رودخانه منطقه آبريز شرقي رودخانه زياران و كلیه

 :فرحزاد، كن، كرج و كردان بوده و حدود آن عبارت است از
 .شود الرأس كوھھاي البرز كه آب آن به رشته كوير مركزي جاري مي خط -شماًال  
 .رود گرمسار ساحل غربي رودخانه حبله -شرقًا  

 .ساحل شرقي رودخانه زياران -غربًا 
القعر درياچه  نه زياران با رودخانه شوره تا خطخطوط ممتد از غرب به شرق، از محل تقاطع رودخا -جنوبًا 

. رود گرمسار حبله نمك به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر

 - ١٣٩ماده 
ھا و ھداياي دريافتي نقدي و غیرنقدي آستان قدس رضوي، آستان  موقوفات، نذورات، پذيره، كمك  -الف  

) ع(تان حضرت احمد ابن موسي ، آس)س(حضرت معصومه ، آستانه)ع(حضرت عبدالعظیم الحسني 
بقاع متبركه از  ھا، تكايا و ساير ، مساجد، حسینیه)ره (، آستان مقدس حضرت امام خمیني »شاه چراغ «

 .باشد تشخیص ساير بقاع متبركه به عھده سازمان اوقاف و امور خیريه مي. پرداخت مالیات معاف است
مان ھالل احمر جمھوري اسالمي ايران از پرداخت ھا و ھداياي دريافتي نقدي و غیرنقدي ساز كمك -ب 

 .مالیات معاف است
ھاي پس انداز بازنشستگي و سازمان بیمٔه  ھا و ھداياي دريافتي نقدي و غیرنقدي صندوق كمك -ج 

ھمچنین حق  خدمات درماني و سازمان تأمین اجتماعي و صندوق بیمه اجتماعي روستايیان و عشاير و
ھاي دريافتي مربوط توسط آنھا از پرداخت  ھم كاركنان و كارفرما و جريمهبیمه و حق بازنشستگي س



 .مالیات معاف است
. ھا و ھداياي دريافتي نقدي و غیرنقدي مدارس علوم اسالمي از پرداخت مالیات معاف است كمك -د  

 .باشد مديريت حوزه علمیه قم مي تشخیص مدارس علوم اسالمي با شوراي 
. ي دريافتي نقدي و غیرنقدي نھادھاي انقالب اسالمي از پرداخت مالیات معاف استھا و ھدايا كمك -ھـ 

 .باشد وزيران مي تشخیص نھادھاي انقالب اسالمي با ھیأت 
آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات كشور كه به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت  -و  

 .مالیات معاف است
 .جوه برّيه ولي فقیه، خمس و زكات از پرداخت مالیات معاف استدرآمد اشخاص از محل و -ز  

آن قسمت از درآمد موقوفات عام كه طبق موازين شرعي به مصرف اموري از قبیل تبلیغات اسالمي،  -ح 
اختراعات، اكتشافات، تعلیم و تربیت، بھداشت و درمان، بنا و  تحقیقات فرھنگي، علمي، ديني، فني،

ھاي  مدارس و دانشگاه ھاي علمیه و مدارس علوم اسالمي و اجد و مصالھا و حوزهتعمیر و نگھداري مس
دولتي، مراسم تعزيه و اطعام، تعمیر آثار باستاني، امور عمراني و آباداني، ھزينه يا وام تحصیلي 

كمك به مستضعفان و آسیب ديدگان حوادث ناشي از سیل، زلزله، آتش  آموزان و دانشجويان، دانش
ھاي مزبور به تأيید  ھزينه گ و حوادث غیرمترقبه ديگر برسد، مشروط بر اين كه درآمد وسوزي، جن

 .سازمان اوقاف و امور خیريه رسیده باشد، از پرداخت مالیات معاف است
اند،  ھا و ھداياي دريافتي نقدي و غیرنقدي مؤسسات خیريه و عام المنفعه كه به ثبت رسیده كمك -ط 

اين ماده شود و سازمان امور ) ح(امور مذكور در بند  جب اساسنامه آنھا صرفمشروط بر آن كه به مو
 .مالیاتي كشور بر درآمد و ھزينه آنھا نظارت كند، از پرداخت مالیات معاف است

اي، احزاب و  ھا و ھداياي دريافتي نقدي و غیرنقدي و ھمچنین حق عضويت اعضاء مجامع حرفه كمك -ي 
ربط باشند و وجوھي كه به موجب قانون  مجوز از مراجع ذي   دولتي كه داراي ھاي غیر ھا و تشكل انجمن

شود، از  مي الزحمه اعضاء آنھا كسر و به حساب مجامع مزبور واريز و مقررات مربوط از درآمد يا حق
 .پرداخت مالیات معاف است

ي مذھبي مربوط به ھا ھا و ھیأت ھا و ھداياي دريافتي نقدي و غیرنقدي انجمن موقوفات و كمك -ك 
جمھوري اسالمي ايران، مشروط بر اين كه رسمیت آنھا به  ھاي ديني مذكور در قانون اساسي  اقلیت

 .تصويب وزارت كشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است
ھاي انتشاراتي و مطبوعاتي، فرھنگي و ھنري كه به موجب مجوز وزارت فرھنگ و ارشاد  فعالیت -ل 

. است شوند، از پرداخت مالیات معاف  ياسالمي انجام م

ھاي غیر انتفاعي و به منظور پیشبرد اھداف و وظايف اشخاص موضوع  وجوھي كه از فعالیت - ١تبصره 
در چارچوب ... اي و  ھاي دوره سمینارھا، نشر كتاب و نشريه ھاي آموزشي، اين ماده از راه برگزاري دوره
كند، از  مي  ان امور مالیاتي كشور بر درآمد و ھزينه آنھا نظارتشود و سازم اساسنامه آنھا تحصیل مي
. پرداخت مالیات معاف است

اين قانون در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع اين ماده ) ٢(ماده ) ٢(حكم تبصره  - ٢تبصره 
. باشد جاري مي

مالیاتي كشور تھیه و با پیشنھاد  آيین نامه اجرايي موضوع اين ماده به وسیله سازمان امور - ٣تبصره 
. وزيران خواھد رسید وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب ھیأت 

يا مقام معظم رھبري داراي ) ره (مفاد اين ماده در مواردي كه از طرف حضرت امام خمیني  - ۴تبصره 
. گیرد انجام مي باشند براساس نظر مقام معظم رھبري مجوز مي

درآمد حاصل از صادرات محصوالت تمام شده كاالھاي صنعتي و ) ٪١٠٠(صددرصد  -ف ال-١۴١ماده 
و صنايع ) باغي، دام و طیور، شیالت، جنگل و مرتع شامل محصوالت زراعي، (محصوالت بخش كشاورزي 

دست  درآمد حاصل از صادرات ساير كاالھايي كه به منظور) ٪۵٠(تبديلي و تكمیلي آن و پنجاه درصد 
شوند از شمول مالیات معاف  ه اھداف صادرات كاالھاي غیرنفتي به خارج از كشور صادر مييافتن ب
ھاي امور اقتصادي و  طول ھر برنامه به پیشنھاد وزارتخانه فھرست كاالھاي مشمول اين ماده در. ھستند

. رسد مي وزيران ھاي صنعتي به تصويب ھیأت  دارائي، بازرگاني كشاورزي و جھاد سازندگي و وزارتخانه
شوند و  درآمد حاصل از صادرات كاالھاي مختلف كه بصورت ترانزيت به ايران وارد شده و يا مي ٪١٠٠ -ب 

. شوند از شمول مالیات معاف است روي آن صادر مي بدون تغییر در ماھیت يا با انجام كاري بر



 
 

زيان حاصل از صدور كاالھاي معاف از مالیات در مورد كساني كه غیر از امور صادراتي فعالیت  -تبصره 
. فعالیتھاي آنان منظور نخواھد شد ديگري ھم دارند، در محاسبه مالیات ساير

ھاي تولیدي  درآمد كارگاھھاي فرش دستباف و صنايع دستي و شركتھاي تعاوني و اتحاديه - ١۴٢ماده 
. مربوطه از پرداخت مالیات معاف است

ھاي كااليي  از مالیات بردرآمد حاصل از فروش كاالھايي كه در بورس) ٪١٠(معادل ده درصد  -١۴٣ماده 
از مالیات بردرآمد شركت ھايي كه سھام آنھا براي ) ٪١٠(رسد و ده درصد  پذيرفته شده و به فروش مي

از مالیات بردرآمد شركت ) ٪۵(شود و پنج درصد  معامله در بورس ھاي داخلي يا خارجي پذيرفته مي
شود، از سال  ھايي كه سھام آنھا براي معامله در بازار خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته مي

اند با  شركت ھاي پذيرفته شده در اين بورس ھا يا بازارھا حذف نشدهپذيرش تا سالي كه از فھرست 
شركت ھايي كه سھام آنھا براي معامله در بورس ھاي داخلي يا . شود تأيید سازمان بخشوده مي

خارجي يا بازارھاي خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته شود در صورتي كه در پايان دوره مالي به 
سھام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت ھاي ) ٪٢٠(ل بیست درصد تأيید سازمان حداق

. شوند فوق از بخشودگي مالیاتي برخوردار مي

 
الشركه شركا در ساير  الشركه و حق تقدم سھام و سھم  از ھر نقل و انتقال سھام و سھم - ١تبصره 
از اين بابت وجه . شود سمي آنھا وصول ميارزش ا )٪۴(ھا مالیات مقطوعي به میزان چھاردرصد  شركت

  سھم انتقال دھندگان سھام و. عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواھد شد ديگري به
الشركه و حق تقدم سھام مكلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتي كشور 
 .واريز كنند

اسناد رسمي مكلفند در موقع ثبت تغییرات يا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواھي  ادارات ثبت يا دفاتر 
. مربوط به ثبت يا انتقال كنند پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده

 
ھاي سھامي پذيرفته شده در بورس اندوخته صرف سھام مشمول مالیات مقطوع  در شركت - ٢تبصره 

ھا مكلفند ظرف  شركت. گیرد درآمد مالیات ديگري تعلق نمي واھد بود و به اينخ) ٪۵/٠(به نرخ نیم درصد 
.كنند سي روز از تاريخ ثبت افزايش سرمايه آن را به حساب سازمان امور مالیاتي كشور واريز

ارھاي از ھر نقل و انتقال سھام و حق تقدم سھام شركتھا اعم از ایراني و خارجي در بورسھا یا باز -مكرر ١۴٣ماده 
ارزش فروش سھام و حق تقدم سھام ) ٪۵/٠(درصد  خارج از بورس داراي مجوز، مالیات مقطوعي بھ میزان نیم

وصول خواھد شد و از این بابت وجھ دیگري بھ عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سھام و حق تقدم سھام و مالیات 
 .بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبھ نخواھد شد

 
 
 

زاران بورس ھا و بازارھاي خارج از بورس مكلفند مالیات یاد شده را بھ ھنگام ھر انتقال از انتقال دھنده كارگ
وصول و بھ حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتي كشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، 

ق تقدم مورد انتقال بھ اداره امور مالیاتي محل رسید آن را بھ ھمراه فھرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سھام و ح
. ارسال كنند

گذاري در چھارچوب اين قانون و تمامي درآمدھاي حاصل از  تمامي درآمدھاي صندوق سرمايه -١تبصره 
قانون بازار اوراق بھادار جمھوري اسالمي ايران ) ١(مادۀ ) ٢۴(گذاري در اوراق بھادار موضوع بند  سرمايه
و درآمدھاي حاصل از نقل و انتقال اين اوراق يا درآمدھاي حاصل از صدور و ابطال آنھا از  ١٣٨۴مصوب 

پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 



یاتي باشد و از بابت نقل و انتقال آنھا و صدور و ابطال اوراق بھادار ياد شده مال معاف مي٢/٣/١٣٨٧
. مطالبه نخواھد شد

اين ماده به استثناء سود ) ١(سود و كارمزد پرداختي يا تخصیصي اوراق بھادار موضوع تبصره  -٢تبصره 
گذاري صندوقھا، مشروط به ثبت اوراق بھادار  الشركه شركتھا و سود گواھیھاي سرمايه سھام و سھم

خیص درآمد مشمول مالیات ناشر اين اوراق ھاي قابل قبول براي تش ياد شده نزد سازمان جزء ھزينه
.شود بھادار محسوب مي

در صورتي كه ھر شخص حقیقي يا حقوقي مقیم ايران كه سھامدار شركت پذيرفته شده در  -٣تبصره .
بورس يا بازار خارج از بورس، سھام يا حق تقدم خود را در بورسھا يا بازارھاي خارج از بورس خارجي 

. گونه مالیاتي در ايران دريافت نخواھد شد بفروشد ، از اين بابت ھیچ

گونه فعالیت اقتصادي ديگري خارج از مجوزھاي صادره از  گذاري مجاز به ھیچ ندوق سرمايهص -۴تبصره .
. باشد سوي سازمان نمي

ھاي تحصیلي و  جھیزيه منقول و مھريه اعم از منقول يا غیر منقول و جوايز علمي و بورس - ١۴۴ماده 
گردد به طور كلي و  كتشفین مياكتشاف عايد مخترعین و م ھمچنین درآمدي كه بابت حق اختراع يا حق

ھاي  نیز درآمد ناشي از فعالیتھاي پژوھشي و تحقیقاتي مراكزي كه داراي پروانه تحقیق از وزارتخانه
اي كه به  نامه تاريخ اجراي اين اصالحیه طبق ضوابط مقرر در آيین باشند به مدت ده سال از ذيصالح مي

امور اقتصادي و  بھداشت، درمان و آموزش پزشكي وھاي فرھنگ و آموزش عالي،  پیشنھاد وزارتخانه
.باشد دارايي به تصويب ھیأت وزيران خواھد رسید از پرداخت مالیات معاف مي

: سود دريافتي به ھر عنوان در مواد زير از پرداخت مالیات معاف است - ١۴۵ماده  

ھاي  ارمندان و كارگران نزد بانكانداز ك ھاي مربوط به كسور بازنشستگي و پس سود متعلق به سپرده - ١
. مربوطه ايراني در حدود مقررات استخدامي

ھاي ايراني يا مؤسسات  ھاي مختلف نزد بانك انداز و سپرده ھاي پس سود يا جوائز متعلق به حساب - ٢
ھا يا مؤسسات اعتباري غیربانكي مجاز  ھايي كه بانك اين معافیت شامل سپرده.اعتباري غیربانكي مجاز

.گذارند نخواھد بود مي نزد ھم

. جوايز متعلق به اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه - ٣

و سپرده ) اوردرافت (ھاي خارج از ايران بابت اضافه برداشت  ھاي ايراني به بانك سود پرداختي بانك - ۴
. ثابت به شرط معامله متقابل

. سود و جوايز متعلق به اوراق مشاركت - ۵

شود، امتیازات، تسھیالت،  ھا اشاره مي ھاي مستقیم به بانك در مواردي كه در قانون مالیات -تبصره 
اعتباري غیر بانكي كه به موجب قانون يا با مجوز بانك  ترجیحات و تكالیف ذكر شده شامل مؤسسات

. شوند، نیز خواھد شد اند يا مي مركزي جمھوري اسالمي ايران تأسیس شده

دار كه به موجب قوانین مالیاتي و مقررات قبلي مقرر شده است با  ھاي مدت كلیه معافیت - ١۴۶ماده 
. خود باقي است  رعايت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت

. مالیات سود متعلق به قبوض اقساطي اصالحات ارضي كماكان بخشوده خواھد بود -تبصره  

ھالك ھاي قابل قبول و است ھزينه -فصل دوم 

ھاي قابل قبول براي تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحي كه ضمن مقررات اين  ھزينه - ١۴٧ماده  
ھايي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصرًا  ھزينه گردد عبارت است از قانون مقرر مي

در مواردي كه . باشد ھاي مقرر مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصاب
ھاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن به  بیني نشده يا بیش از نصاب اي در اين قانون پیش ھزينه

. ھیأت وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواھد بود موجب قانون و يا مصوبه

ھمچنین صاحبان  از لحاظ مقررات اين فصل مؤسسه عبارت است از كلیه اشخاص حقوقي و -تبصره 



. اين قانون )٩۵(ماده ) ب(و ) الف (مشاغل موضوع بندھاي 

باشد به شرح زير در حساب مالیاتي  ھايي كه حائز شرايط مذكور در ماده فوق مي ھزينه - ١۴٨ماده  
. قابل قبول است

. شده قیمت خريد كاالھاي فروخته شده يا قیمت خريد مواد مصرفي در كاال و خدمات فروخته - ١

ھاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان بر اساس مقررات استخدامي مؤسسه به شرح  ھزينه - ٢
: زير

مزاياي غیر نقدي به قیمت تمام  (حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غیر نقدي  -الف  
). شده براي كارفرما

كار،  وري، پاداش، عیدي، اضافه مزاياي غیر مستمر اعم از نقدي و غیرنقدي از قبیل خواروبار، بھره -ب 
بازرسان و كاركنان  العاده مسافرت مديران و العاده مسافرت، نصاب ھزينه سفر و فوق ھزينه سفر و فوق

ھد بود كه از طرف وزارت امور اي خوا نامه به خارج از ايران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذيربط طبق آيین
. رسد و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تھیه و به تصويب ھیأت وزيران مي اقتصادي

ھاي بھداشتي و عمر و حوادث ناشي از  ھاي بھداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بیمه ھزينه -ج 
. كار كاركنان

خدمت طبق مقررات استخدامي مؤسسه و خسارت اخراج و يا حقوق بازنشستگي، وظیفه، پايان  -د 
.بازخريد طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط

) ٪٣(درصد  وجوه پرداختي به سازمان تأمین اجتماعي طبق مقررات مربوط و ھمچنین تا میزان سه -ه 
اي كه به پیشنھاد سازمان امور  هحقوق پرداختي ساالنه بابت پس انداز كاركنان براساس آيین نام

.رسد تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي مالیاتي كشور به

التفاوت تعديل حقوق سنوات قبل كه به منظور  معادل يك ماه آخرين حقوق و دستمزد و ھمچنین مابه -و
كنان مؤسسه خدمت، خسارت اخراج و بازخريد كار تأمین حقوق بازنشستگي و وظیفه و مزاياي پايان 

 .شود ذخیره مي
.ھا نگھداري شده است نیز جاري خواھد بود اين حكم نسبت به ذخايري كه تاكنون در حساب بانك 

االجاره پرداختي طبق سند رسمي و در غیر اين  مال. كرايه محل مؤسسه در صورتي كه اجاري باشد - ٣
. صورت در حدود متعارف

. اجاره بھاي ماشین آالت و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتي كه اجاري باشد - ۴

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

. وجوه پرداختي بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارايي مؤسسه - ۶

ھايي كه به سبب فعالیت مؤسسه به  االمتیاز پرداختي و ھمچنین حقوق و عوارض و مالیات حق - ٧
به استثناي مالیات بر  . (شود و وابسته به آنھا پرداخت مي ھا و مؤسسات دولتي ھا و وزارتخانه شھرداري

ديگران و  به كسر از درآمد و ملحقات آن و ساير مالیاتھايي كه مؤسسه به موجب مقررات اين قانون ملزم
.). گردد ھا پرداخت مي باشد و ھمچنین جرائمي كه به دولت و شھرداري پرداخت آن مي

ھاي  ھاي فشرده، ھزينه ھاي تحقیقاتي، آزمايشي و آموزشي، خريد كتاب، نشريات و لوح ھزينه - ٨
اي كه به پیشنھاد  نامه مؤسسه، براساس آيین بازاريابي، تبلیغات و نمايشگاھي مربوط به فعالیت 

. رسد سازمان امور مالیاتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي

 :ھاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارايي مؤسسه مشروط بر اين كه ھزينه - ٩
. وجود خسارت محقق باشد -اوًال 

 .موضوع و میزان آن مشخص باشد -ثانیًا 
بق مقررات قانون يا قراردادھاي موجود جبران آن به عھده ديگري نبوده يا در ھر صورت از طريق ط -ثالثًا 

 .ديگران جبران نشده باشد
نامه احراز شروط سه گانه مذكور در اين بند به پیشنھاد سازمان امور مالیاتي كشور به تصويب وزير  آيین

. رسد امور اقتصادي و دارايي مي



ھنگي، ورزشي و رفاھي كارگران پرداختي به وزارت كار و امور اجتماعي حداكثر ھاي فر ھزينه - ١٠
. معادل ده ھزار ريال به ازاء ھر كارگر

ذخیره مطالباتي كه وصول آن مشكوك باشد مشروط بر اين كه اوًال مربوط به فعالیت مؤسسه  - ١١
دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور آن باشد ثالثًا در  باشد ثانیًا احتمال غالب براي الوصول ماندن

آيین نامه مربوط به اين بند به .شده تا زماني كه طلب وصول گردد يا الوصول بودن آن محقق شود
.رسد پیشنھاد سازمان امور مالیاتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي

آنھا و با توجه به مقررات احراز زيان اشخاص حقیقي يا حقوقي كه از طريق رسیدگي به دفاتر   - ١٢
. پذير است  گردد، از درآمد سال يا سالھاي بعد استھالك

ھاي جزئي مربوط به محل مؤسسه كه عرفًا به عھده مستأجر است در صورتي كه اجاري  ھزينه - ١٣
. باشد

. ھاي مربوط به حفظ و نگھداري محل مؤسسه در صورتي كه ملكي باشد ھزينه - ١۴

. مخارج حمل و نقل - ١۵

.ھاي اياب و ذھاب، پذيرايي و انبارداري ھزينه - ١۶

 -الوكاله  حق -داللي -العمل  ھاي پرداختي متناسب با كار انجام شده از قبیل حق الزحمه حق - ١٧
افزاري،  و خدمات مالي و اداري و بازرسي، ھزينٔه نرم ھزينه حسابرسي -حق حضور  -المشاوره  حق

ھاي كارشناسي در ارتباط با فعالیت  ھاي مورد نیاز مؤسسه، ساير ھزينه ي و استقرار سیستمطراح
.الزحمٔه بازرس قانوني حق مؤسسه و

ھا، صندوق تعاون و ھمچنین  سود و كارمزدي كه براي انجام دادن عملیات مؤسسه به بانك - ١٨
. باشد تخصیص يافته مؤسسات اعتباري غیر بانكي مجاز پرداخت شده يا

. روند بھاي ملزومات اداري و لوازمي كه معموًال ظرف يك سال از بین مي - ١٩

مخارج تعمیر و نگاھداري ماشین آالت و لوازم كار و تعويض قطعات يدكي كه به عنوان تعمیر  - ٢٠
. اساسي تلقي نگردد

. برداري نشده باشد ھاي اكتشاف معادن كه منجر به بھره ھزينه - ٢١

. ھاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراك پرداختي مربوط به فعالیت مؤسسه ھزينه - ٢٢

مطالبات الوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدي مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشكوك  - ٢٣
.الوصول

نواخت زيان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداري مشروط بر اتخاذ يك روش يك - ٢۴
. ھاي مختلف از طرف مؤدي طي سال

. ضايعات متعارف تولید - ٢۵

. ھاي پرداختني قابل قبول كه به سال مورد رسیدگي ارتباط دارد ذخیره مربوط به ھزينه - ٢۶

ھاي قبلي كه پرداخت يا تخصیص آن در سال مالیاتي مورد  ھاي قابل قبول مربوط به سال ھزينه - ٢٧
. يابد رسیدگي تحقق مي

ھنري براي كاركنان و افراد تحت تكفل آنھا تا میزان  -ھزينه خريد كتاب و ساير كاالھاي فرھنگي  -٢٨
. اين قانون به ازاي ھر نفر) ٨۴(معافیت مالیاتي موضوع ماده) ٪۵(حداكثر پنج درصد 

شود و در اين ماده  ھاي ديگري كه مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده مي ھزينه - ١تبصره  
اقتصادي و دارايي و  پیش بیني نشده است به پیشنھاد سازمان امور مالیاتي كشور و تصويب وزير امور

.ه خواھد شدھاي قابل قبول پذيرفت تصويب ھیأت وزيران جزء ھزينه

مديران و صاحبان سرمايه اشخاص حقوقي در صورتي كه داراي شغل موظف در مؤسسات  - ٢تبصره  
خواھند شد ولي در مؤسساتي كه غیر اشخاص حقوقي  مذكور باشند جزء كاركنان مؤسسه محسوب



سفر و  باشند حقوق و مزاياي صاحب مؤسسه و اوالد تحت تكفل و ھمسر نامبرده به استثناي ھزينه
اين ماده آمده خواھد بود جزء  ٢اده مسافرت مربوط به شغل كه مشمول مقررات جزء ب بند الع فوق

. ھاي قابل قبول منظور نخواھد شد ھزينه

ماده ) ٢(و ) ١(ھاي تعاوني، ذخاير موضوع بندھاي  ھا و اتحاديه در محاسبه مالیات شركت - ٣تبصره  
ھا و  ھاي بعدي آن و در مورد شركت صالحیها و ١۶/٣/١٣۵٠ھاي تعاوني مصوب  قانون شركت) ١۵(

 ١٣/۶/١٣٧٠ھايي كه وضعیت خود را با قانون بخش تعاوني اقتصاد جمھوري اسالمي ايران مصوب اتحاديه
قانون ) ٢۵(ماده ) ٣(و حق تعاون و آموزش موضوع بند ) ١(اند يا بدھند، ذخیره موضوع بند  تطبیق داده

 .شود مي اخیرالذكر جزو ھزينه محسوب

ھاي تأسیس و  در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استھالكات دارايي و ھزينه - ١۴٩ماده  
. شود اي با رعايت اصول زير انجام مي سرمايه

آن قسمت از دارايي ثابت كه بر اثر استعمال يا گذشت زمان يا ساير عوامل بدون توجه به تغییر  - ١
. است استھالك يابد قابل ھا ارزش آن تقلیل مي قیمت

. باشد مأخذ استھالك قیمت تمام شده دارايي مي - ٢

برداري در اختیار  شود كه دارايي قابل استھالك آماده براي بھره استھالكات از تاريخي محاسبه مي - ٣
ھاي سینمايي وارده از  قابل استھالك به استثناء فیلم و در صورتي كه دارايي. گیرد مؤسسه قرار مي

گیرد،  شور كه از تاريخ اولین نمايش قابل استھالك خواھد بود، در خالل ماه در اختیار مؤسسه قرارخارج ك
برداري آزمايشي جزء  در مورد كارخانجات، دوره بھره. ماده مزبور در محاسبه منظور نخواھد شد

. گردد برداري محسوب نمي بھره

ھاي زائد بر درآمد  شاوره و نظاير آن و ھزينهھاي تأسیس از قبیل مخارج ثبت مؤسسه، حق م ھزينه - ۴
اين قانون تصريح  ١۵١مواردي كه ضمن جدول مقرر در ماده  برداري آزمايشي جز در دوره قبل از بھره 

. است برداري به طور مساوي قابل استھالك خواھد شد حداكثر تا مدت ده سال از تاريخ بھره

المنفعه شدن ماشین آالت زياني متوجه  ستھالك يا مسلوبدر صورتي كه بر اثر فروش مال قابل ا - ۵
) در صورت فروش (مستھلك نشده دارايي منھاي حاصل فروش  مؤسسه گردد زيان حاصل معادل ارزش

. باشد يك جا قابل احتساب در حساب سود و زيان ھمان سال مي

شود قیمت تمام  ايران تھیه مي ھاي ايراني كه در كنندگان فیلم در مورد محاسبه مالیات تھیه -تبصره  
كه درآمد فیلم تكافو نكند در سال بعد در محاسبه درآمد  برداري و در صورتي شده فیلم در سال اول بھره

. مشمول مالیات منظور خواھد شد

: طرز محاسبه استھالك به شرح زير است - ١۵٠ماده  

ھا  اين قانون براي استھالك، نرخ تعیین شود نرخ ١۵١در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده  -الف  
ھاي قبل  تمام شده مال مورد استھالك و ملغي كه در سال التفاوت قیمت ثابت بوده و در ھر سال مابه

. گردد براي آن به عنوان استھالك منظور شده است اعمال مي

اين قانون مدت تعیین شده در ھر سال به طور  ١۵١طبق جدول مذكور در ماده در مواردي كه  -ب 
. گردد مقرر استھالك منظور مي مساوي از قیمت تمام شده مال به نسبت مدت

ھزينه مربوط به تغییر يا تعمیر اساسي دارايي قابل استھالك جزء قیمت تمام شده دارايي  - ١تبصره  
 .شود محسوب مي

. افزاري خود را حداكثر تا پنج سال مستھلك كنند ھاي نرم توانند ھزينه ؤسسات ميم - ٢تبصره 

پذير را كه براي بازسازي،   ھاي ثابت استھالك توانند آن مقدار از دارايي مؤسسات مي - ٣تبصره 
ك گرديده است، با دو برابر نرخ يا نصف مدت استھال جايگزيني خطوط تولید يا توسعه و تكمیل خريداري 
. اين قانون حسب مورد مستھلك كنند) ١۵١(پیش بیني شده در جدول استھالكات موضوع ماده 

پذير، نحؤه انعكاس ھزينه استھالك در  ھاي ثابت استھالك  اي دارايي ھاي سرمايه  در اجاره - ۴تبصره 
.حسابداري خواھد بود دفاتر طرفین معامله براساس استانداردھاي



جدول استھالكات براساس ضوابط مصوب، از طرف سازمان امور مالیاتي كشور تھیه و پس از  - ١۵١ماده  
. شود مي تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي به موقع اجرا گذارده

قرائن و ضرائب مالیاتي  -فصل سوم 

قرائن و مالیاتي عبارت است از عواملي كه در ھر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل  - ١۵٢ماده  
رود و فھرست آن به شرح زير  الرأس به كار مي علي براي تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور

: باشد مي

. خريد ساالنه - ١

. فروش ساالنه - ٢

. درآمد ناويژه - ٣

. ولید در كارخانجاتمیزان ت - ۴

.ارزش حق واگذاري محل كسب - ۵

الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عايد دفترخانه اسناد  التحرير و حق جمع كل وجوھي كه بابت حق -۶
 .شود يا میزان تمبر مصرفي آنھا رسمي مي

 .ساير عوامل به تشخیص كمیسیون تعیین ضرائب -٧

اي كه حاصل ضرب آنھا در قرينه مالیاتي در  رت است از ارقام مشخصهضرائب مالیاتي عبا - ١۵٣ماده  
. گردد مالیات تلقي مي الرأس، درآمد مشمول موارد تشخیص علي

در صورتي كه به چند قرينه اعمال ضريب شود، معدلي كه از نتايج اعمال ضرائب به دست  -تبصره  
. آيد درآمد مشمول مالیات خواھد بود مي

. گردد جدول ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات به ترتیب زير تنظیم و ابالغ مي - ١۵۴ماده  

براي تعیین ضرائب ھر سال كمیسیوني مركب از نمايندگان سازمان امور مالیاتي كشور و بانك  -الف 
ام پزشكي شوراي مركزي اصناف در مورد اصناف و نماينده نظ مركزي جمھوري اسالمي ايران و نماينده 

مورد ساير مشاغل  در مورد مشاغل وابسته به پزشكي و نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در
شود و با توجه به جريان معامالت و اوضاع و احوال اقتصادي  در سازمان امور مالیاتي كشور تشكیل مي

اين  ١۵٢به ھر يك از قرائن مذكور در ماده اداره امور مالیاتي تھران را نسبت  ھاي  مالیات ضرايب مربوط به
فھرست آنرا به سازمان امور   قانون درباره مؤديان مختلف بر حسب نوع مشاغل به طور تفكیك تعیین

تصمیمات اين كمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتي كشور به عنوان . نمايد مالیاتي كشور تسلیم مي
. براي اجراء ابالغ خواھد شداداره امور مالیاتي تھران   جدول ضرائب

ھا  الف از طرف سازمان امور مالیاتي كشور به ادارات امور مالیاتي شھرستان جدول مذكور در بند  -ب 
 .گردد ارسال مي

به محض وصول جدول مذكور كمیسیوني مركب از ريیس اداره امور مالیاتي محل و ريیس بانك ملي ايران  
در مورد اصناف و نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به  و نماينده شوراي مركزي اصناف

. شود مي پزشكي و نماينده اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد ساير مشاغل تشكیل
كمیسیون مزبور جدول رسیده را مبناي مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادي خاص حوزه 

نتیجه . اقتضاء، تغییرات الزم را در اقالم آن با ذكر دلیل به عمل خواھد آورد صورتجغرافیايي محل در 
بررسي كمیسیون به مركز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالیاتي كشور مورد بررسي قرار 

كننده به نظر برسد جدول از طرف  گیرد و تا حدي كه داليل اقامه شده براي تغییرات جدول قانع مي
امور مالیاتي كشور اصالح و به عنوان جدول ضرائب به اداره امور مالیاتي مربوط ابالغ خواھد سازمان 

. شد

در نقاطي كه شوراي مركزي اصناف يا اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران يا نظام پزشكي  - ١تبصره  
اي بصیر و مطلع را  ايندهمورد به جاي ھر يك از نمايندگان آنھا نم تشكیل نشده است فرماندار محل حسب



. جھت شركت در كمیسیون ضرائب معرفي خواھد نمود

حضور نماينده سازمان امور مالیاتي كشور يا ريیس اداره امور مالیاتي و ھمچنین نماينده بانك  - ٢تبصره 
مورد براي رسمیت جلسات كمیسیون ضروري است و تصمیمات كمیسیون با  مركزي يا بانك ملي حسب

. آراء حاضرين در جلسه مناط اعتبار است اكثريت

الرأس تشخیص  ضريب مالیاتي در مواردي كه درآمد مشمول مالیات موضوع اين قانون بايد علي - ٣تبصره  
يا طبق جدول، ضريبي براي آن تعیین نشده باشد به وسیله  شود در صورتي كه به موجب اين قانون

. ضريب مشاغل مشابه تعیین خواھد شد ھیأت حل اختالف مالیاتي محل با توجه به

كمیسیون تعیین ضرائب نماينده اتحاديه ھر رشته يا صنف را براي اداي توضیحات در جلسه  - ۴تبصره  
. كمیسیون ضرائب دعوت خواھد نمود

مقررات عمومي  -فصل چھارم 

سال مالیاتي عبارت است از يك سال شمسي كه از اول فروردين ماه ھر سال شروع و به  - ١۵۵ماده  
مورد اشخاص حقوقي مشمول مالیات كه سال مالي  شود لیكن در آخر اسفند ماه ھمان سال ختم مي

كند درآمد سال مالي آنھا به جاي سال  آنھا به موجب اساسنامه با سال مالیاتي تطبیق نمي
گیرد و موعد تسلیم اظھارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و  مبناي تشخیص مالیات قرار مي لیاتيما

. باشد سال مالي مي سررسید پرداخت مالیات آنھا چھار ماه شمسي پس از

كه اداره امور مالیاتي مكلف است اظھارنامه مؤديان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد ھر منبع  - ١۵۶ماده 
ظرف يك سال از تاريخ انقضاء مھلت مقرر براي تسلیم  در موعد قانوني تسلیم شده است حداكثر

تا سه  در صورتي كه ظرف مدت مذكور برگ تشخیص درآمد صادر ننمايد و يا. اظھارنامه رسیدگي نمايد
ھارنامه مؤدي الذكر برگ تشخیص درآمد مذكور را به مؤدي ابالغ نكند اظ ماه پس از انقضاي يك سال فوق

 .شود قطعي تلقي مي
ھر گاه پس از قطعي شدن اظھارنامه مالیاتي يا بعد از رسیدگي و صدور و ابالغ برگ تشخیص اعم از  

ھاي انتفاعي كتمان  مؤدي درآمد يا فعالیت اين كه به قطعیت رسیده يا نرسیده باشد معلوم شود
ھا با رعايت  باشد فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت اي داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده شده
در اين حالت و ھمچنین در مواردي كه اظھارنامه مؤدي به . اين قانون قابل مطالبه خواھد بود ١۵٧ماده

گردد اداره امور مالیاتي بايستي يك نسخه از برگ تشخیص صادر  علت عدم رسیدگي، قطعي تلقي مي
دادستاني  را ظرف ده روز از تاريخ صدور جھت رسیدگي تشخیص بهبه انضمام گزارش توجیھي مربوط 

. انتظامي مالیاتي ارسال نمايد

نسبت به مؤديان مالیات بر درآمد كه در موعد مقرر تسلیم اظھارنامه منبع درآمد خودداري  - ١۵٧ماده  
د پرداخت مالیات نیستند مكلف به تسلیم اظھارنامه در سر رسی اند يا اصوًال طبق مقررات اين قانون نموده

پنج سال   باشد و پس از گذشتن مرور زمان مالیاتي پنج سال از تاريخ سر رسید پرداخت مالیات مي
مذكور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواھد بود، مگر اين كه ظرف اين مدت درآمد مؤدي تعیین و برگ 

ال مذكور برگ تشخیص صادره به ماه پس از انقضاي پنج س تشخیص مالیات صادر و حداكثر ظرف سه
. مؤدي ابالغ شود

در مواردي كه مالیات به ھر علت از غیر مؤدي مطالبه شده باشد پس از تأيید مراتب از طرف  -تبصره  
گردد و در اين  يكن تلقي مي لم مؤدي در ھر مرحله كه باشد كان ھیأت حل اختالف مالیاتي مطالبه از غیر

سال از تاريخ صدور  مكلف است بدون رعايت مرور زمان موضوع اين ماده ظرف يك صورت اداره امور مالیاتي
. رأي ھیأت مزبور، مالیات متعلق را از مؤدي واقعي مطالبه نمايد وگرنه مشمول مرور زمان خواھد بود

در نقاطي  تواند در مورد بعضي از منابع مالیاتي كًال يا جزئًا و سازمان امور مالیاتي كشور مي  - ١۵٨ماده 
ھاي  نیمه اول ھر سال اعالم نمايد كه در سال بعد اظھارنامه كه مقتضي بداند طبق آگھي منتشره در

آنھا را به  مؤديان مزبور را كه به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگي قبول نموده و فقط تعدادي از
. دادگیري و طبق مقررات اين قانون مورد رسیدگي قرار خواھد  طور نمونه

وجوھي كه به عنوان مالیات ھر منبع از طريق واريز به حساب تعیین شده از طرف سازمان  - ١۵٩ماده 
شود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعي مؤدي  مي امور مالیاتي كشور يا ابطال تمبر پرداخت

پرداختي مسترد  فهگردد و در صورتي كه مبلغي بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضا منظور مي



. خواھد شد

شود كه در مورد مؤديان غیر ايراني و اشخاص  به سازمان امور مالیاتي كشور اجازه داده مي -تبصره 
. را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نمايد ھاي متعلق مقیم خارج از كشور كل مالیات

جرايم متعلق از مؤديان و مسئوالن پرداخت سازمان امور مالیاتي كشور براي وصول مالیات و  - ١۶٠ماده 
استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مالیات كارگران و  مالیات نسبت به ساير طلبكاران به

مانع وصول مالیات  حكم قسمت اخیر اين ماده. كارمندان ناشي از خدمت، حق تقدم خواھد داشت
. دمتعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواھد بو

در مواردي كه مالیات مؤدي ھنوز قطعي نشده يا مراحل اجرايي آن طي نشده است و بیم  - ١۶١ماده 
رود اداره امور مالیاتي بايد با ارائه  از پرداخت مالیات مي تفريط مال يا اموال از طرف مؤدي به قصد فرار

قرار را  د و در صورتي كه ھیأت صدورداليل كافي از ھیأت حل اختالف مالیاتي قرار تأمین مالیات را بخواھ
اداره امور مالیاتي مكلف است . الزم تشخیص دھد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضي صادر خواھد كرد

وي و يا اشخاص ثالث باشد تأمین نمايد در اين صورت  معادل ھمان مبلغ از اموال و وجوه مؤدي كه نزد 
تأمین  داره امور مالیاتي حق نخواھند داشت اموال موردمؤدي و اشخاص ثالث پس از ابالغ اخطار كتبي ما

را از تصرف خود خارج كنند مگر اين كه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دھند و در صورت تخلف عالوه بر 
. اين قانون نیز خواھند بود ١٩٩ماده  ٢مجازات مقرر در تبصره  پرداخت مطالبات مذكور، مشمول

شود ادارات امور مالیاتي  اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته مي در مواردي كه - ١۶٢ماده 
كننده و  به ھر يك جداگانه براي وصول مالیات مراجعه كنند و مراجعه حق دارند به ھمه آنھا مجتمعًا يا

. مراجعه به يكي از آنھا مانع مراجعه به ديگران نخواھد بود

مجاز است كه مشموالن مالیات را در مواردي كه مالیات آنان در سازمان امور مالیاتي كشور  - ١۶٣ماده 
شود كًال يا بعضًا مكلف نمايد در طول سال، مالیات متعلق به  نمي موقع تحصیل درآمد كسر و پرداخت

فعالیت به طور  ھمان سال را به نسبتي از آخرين مالیات قطعي شده سنوات قبل يا به نسبتي از حجم
الحساب مذكور طبق مقررات اين قانون وصول  نمايند و در صورت تخلف، عليالحساب پرداخت  علي

. خواھد شد

سازمان امور مالیاتي كشور مكلف است به منظور تسھیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد  - ١۶۴ماده 
مراجعه مؤديان به ادارات امور مالیاتي حساب مخصوصي از طريق بانك مركزي در بانك ملي افتتاح نمايد 

ھاي خود را به حساب مذكور  تمالیا  ھاي بانك مزبور مراجعه و تا مؤديان بتوانند مستقیمًا به شعب يا باجه
. پرداخت نمايند

سوزي، بروز آفات و خشك  در مواردي كه بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش - ١۶۵ماده  
يك منطقه كشور يا به مؤدي يا مؤديان خاصي خساراتي  سالي و طوفان و اتفاقات غیر مترقبه ديگر به

ھاي بیمه و  سازمان ھا يا ھا يا مؤسسات دولتي يا شھرداري ق وزارتخانهوارد گردد و خسارت وارده از طري
تواند معادل خسارت وارده از  المنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادي و دارايي مي يا مؤسسات عام

در آن سال و سنوات بعد كسر و نسبت به آن دسته از مؤديان كه بیش از  درآمد مشمول مالیات مؤدي
ھاي مالیاتي خود  مذكور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدھي آنان در اثر حوادث اموال ٪۵٠
تقسیط طوالني  باشند با تصويب ھیأت وزيران تمام يا قسمتي از بدھي مالیاتي آنھا را بخشوده يا نمي
 .نمايد

 
.وزيران خواھد رسید نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تھیه و تصويب ھیأت آيین 

مؤديان مالیاتي مناطق جنگزده غرب و جنوب كشور كه فھرست اين مناطق بنا به پیشنھاد وزارت  -تبصره 
گردد، از تسھیالت مالیاتي زير برخوردار خواھند  وزيران اعالم مي امور اقتصادي و دارائي و تصويب ھیأت

 : شد
 ١٣٧٢لغايت  ١٣۶٨درآمد حاصل در نقاط مذكور از اول سال  پنجاه درصد مالیات مؤديان مزبور بابت -الف  

. گردد بخشوده مي
به ازاء ھر سال اشتغال در نقاط فوق از تاريخ اجراي اين اصالحیه يكسوم بدھي مالیاتي تا پايان  -ب 

. شود بخشوده مي آنھا بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور ١٣۶٧سال 



 ١٣۶٧لغايت سال  ٣٠/۶/١٣۵٩ف بابت درآمدھاي حاصل از تاريخ مالیات پرداخت شده مؤديان موصو -ج 
در ھر سال از مالیات سنوات بعد آنان در ھمان نقاط كسر  در نقاط مذكور حداكثر معادل يك سوم آن

. خواھد شد
 
در مواردي كه مؤدي قادر به ادامه فعالیت در نقاط مذكور نباشد با ارائه دالئل مورد قبول وزارت امور  -د  

.موصوف مؤدي بخشوده خواھد شد اقتصادي و دارائي تمام يا قسمتي از بدھیھاي

تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتي، تھیه و براي استفاده  سازمان امور مالیاتي كشور مي - ١۶۶ماده 
 غیر قابل انتقال بوده و در موقع واريز مالیات مؤدي مبلغ پیش مؤديان عرضه نمايد قبوض مذكور با نام و

. خواھد شد پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازاء ھر سه ماه زود پرداخت از بدھي مالیاتي مربوط كسر

تواند نسبت به مؤدياني كه  وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالیاتي كشور مي - ١۶٧ماده 
ستند از تاريخ ابالغ مالیات نی قادر به پرداخت بدھي مالیاتي خود اعم از اصل و جريمه به طور يك جا

.قطعي، بدھي مربوط را حداكثر به مدت سه سال تقسیط نمايد

تواند براي جلوگیري از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطالعات راجع به درآمد و دارايي  دولت مي - ١۶٨ماده  
اي اسالمي به ھاي مالیاتي منعقد و پس از تصويب مجلس شور موافقتنامه ھاي خارجي مؤديان با دولت

تاريخ اجراي اين قانون با دول  ھاي مربوط به امور مالیاتي كه تا قراردادھا يا موافقتنامه. مرحله اجرا بگذارد
خارجي منعقد و به تصويب قوه مقننه يا ھیأت وزيران رسیده است تا زماني كه لغو نشده به قوت خود 

ھاي قبلي  اين قانون قراردادھا و موافقتنامه موظف است ظرف يك سال از تاريخ اجراي دولت. باقي است
. شوراي اسالمي گزارش نمايد را بررسي و نظر خود را مبني بر ادامه لغو آنھا مستدًال به مجلس

تواند در صورتي كه به منظور تسھیل در تشخیص درآمد  سازمان امور مالیاتي كشور مي  - ١۶٩ماده 
ھايي را جھت نگاھداري حساب براي ھر  ھا و فرم صورت حساب ومؤديان مالیاتي كاربرد وسايل و روشھا 

ھاي كثیراالنتشار  روزنامه گروه از آنان ضروري تشخیص دھد مراتب را تا آخر دي ماه ھر سال در يكي از
عدم رعايت موارد مذكور در . باشند آگھي كند و مؤديان از اول فروردين سال بعد مكلف به رعايت آنھا مي

اعتباري دفاتر مربوط خواھد بود و در  مكلف به نگاھداري دفاتر قانوني ھستند موجب بي كه مورد مؤدياني
. باشد مالیات منبع مربوط مي اي معادل بیست درصد مورد ساير مؤديان موجب تعلق جريمه

در صورتي كه رعايت موارد مذكور در ماده فوق بنا به تشخیص ھیأت حل اختالف مالیاتي از  -تبصره  
. اعتباري دفاتر و جرايم مربوط حسب مورد نخواھد بود بي ده مؤدي خارج بوده باشد مشمولعھ

شود براي اشخاص حقیقي و حقوقي كارت اقتصادي  بھ سازمان امور مالیاتي كشور اجازه داده مي -مكرر  ١۶٩ماده 
مالیاتي كشور موظف بھ  اشخاص حقیقي و حقوقي كھ حسب اعالم سازمان امور .شامل شماره اقتصادي صادر كند

شود براي انجام  سازمان مزبور تھیھ و اعالم مي  شوند مكلفند براساس دستورالعملي كھ توسط اخذ كارت اقتصادي مي
مربوط  ھا و اوراق ھا و فرم دادن معامالت خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي مربوط را در صورتحساب

عدم صدور صورتحساب یا عدم . سازمان امور مالیاتي كشور تسلیم كننددرج نموده و فھرست معامالت خود را بھ 
طرف معاملھ حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادي خود براي معامالت دیگران یا  درج شماره اقتصادي خود و

 مبلغ مورد) ٪١٠(درصد  اي معادل ده  جریمھ استفاده از شماره اقتصادي دیگران براي معامالت خود مشمول 
 .اي كھ بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواھد بود معاملھ

اي  عدم ارائھ فھرست معامالت انجام شده بھ سازمان امور مالیاتي كشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمھ 
مالیاتي جرایم مذكور توسط اداره امور . فھرست آنھا ارائھ نشده است خواھد بود  معامالتي كھ) ٪١(درصد  معادل یك

شد و مؤدي مكلف است ظرف سي روز از  این قانون مطالبھ خواھد ) ١۵٧(مربوط با رعایت مھلت مقرر در ماده 
جھت  در غیر این صورت معترض شناختھ شده و موضوع . تاریخ ابالغ برگ مطالبھ نسبت بھ پرداخت آن اقدام كند

 .د شدرسیدگي و صدور رأي بھ ھیأت حل اختالف مالیاتي ارجاع خواھ
جریمھ مذكور غیرقابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایي . االجرا است رأي ھیأت مزبور قطعي و الزم 

. موضوع این قانون قابل وصول خواھد بود

استفاده كنندگان از شماره اقتصادي ديگران نسبت به مالیات بر درآمد و ھمچنین جرايم  - ١تبصره 
مورد استفاده قرار گرفته است مسؤولیت  ماره اقتصادي آنان موضوع اين ماده با اشخاصي كه ش

. تضامني خواھند داشت

در صورتي كه طرفین معامله در معامالت خود از انجام دادن ھر يك از تكالیف مقرر در اين ماده  - ٢تبصره 



تصادي خودداري بود و در مواردي كه خريدار از ارائه شماره اق خودداري نمايند، متضامنًا مسؤول خواھند 
سازمان امور مالیاتي  كند، چنانچه فروشنده مشخصات خريدار و موضوع معامله را ظرف مھلت يك ماه به 

. كشور اعالم نمايد مشمول جريمه تخلف فوق از اين بابت نخواھد بود

ف اين قانون مكل) ٩۵(ماده ) ب(و ) الف (اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بندھاي  - ٣تبصره 
باشند و در  خريدھاي خود در سال عملكرد و سال بعد از آن مي ھاي مربوط به به نگھداري صورتحساب

اي معادل ده  جريمه در غیر اين صورت مشمول . صورت درخواست مأموران مالیاتي بايد به آنان ارائه دھند
. صورتحسابھاي ارائه نشده خواھند بود) ٪١٠(درصد 

ھاي موضوع اين قانون بین اداره  به ھر گونه اختالف كه در تشخیص مالیات مرجع رسیدگي - ١٧٠ماده 
باشد، مگر مواردي كه به موجب مقررات  اختالف مالیاتي مي امور مالیاتي و مؤدي ايجاد شود ھیأت حل

. ساير مواد اين قانون مرجع رسیدگي ديگري تعیین شده باشد

دارايي و سازمان امور مالیاتي كشور در دوره خدمت يا كارمندان وزارت امور اقتصادي و  - ١٧١ماده 
. نماينده مؤديان مراجعه نمايند توانند به عنوان وكیل يا آمادگي به خدمت نمي

صد درصد وجوھي كه به حسابھاي تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازي يا كمك و  - ١٧٢ماده 
وجوه پرداختي يا تخصیصي و يا كمكھاي غیر  ینشود و ھمچن نظاير آن به صورت بالعوض پرداخت مي

نقدي بالعوض اشخاص اعم از حقیقي و يا حقوقي جھت تعمیر، تجھیز، احداث و يا تكمیل 
دانشگاھھا، مراكز آموزش عالي و مراكز بھداشتي و درماني و يا اردوگاھھاي تربیتي و  مدارس،

و جمعیت ھالل احمر و كتابخانه و مراكز ) ره(آسايشگاھھا و مراكز بھزيستي و كمیته امداد امام خمیني 
ھاي آموزش و پرورش، فرھنگ و آموزش  طبق ضوابطي كه توسط وزارتخانه) دولتي (فرھنگي و ھنري

شود از درآمد مشمول  دارايي تعیین مي عالي و بھداشت، درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و
.باشد اب خواھد كرد قابل كسر ميمالیات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مؤدي انتخ

شود و مقررات آن شامل  به موقع اجرا گذاشته مي ١٣۶٨اين قانون از اول فروردين سال  - ١٧٣ماده  
سبب تعلق مالیات يا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از  ھا و مالیات بر درآمدھايي است كه كلیه مالیات

سال مالي  وط بهتاريخ اجراي اين قانون بوده و ھمچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقي و حقوقي مرب
يابد، خواھد بود و كلیه قوانین و مقررات مالیاتي مغاير ديگر نسبت  كه در اول اجراي اين قانون خاتمه مي

. به آنھا ملغي است

قانون تعديل و تثبیت اجاره بھا مصوب  ٨با اجراي اين قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده  -تبصره  
. منتفي است ١٣۵٢سال 

مالیات بر درآمدھايي كه تاريخ تحصیل درآمد و ساير مالیاتھاي مستقیم موضوع اين قانون به  - ١٧۴ماده  
باشد به عنوان بقاياي مالیاتي تلقي و از نظر تعیین  مي ١٣۴۵و بعد از ١٣۶٨سبب تعلق آنھا قبل از سال 

احكام قانوني زمان  ور زمان تابعھاي مالیاتي و تكالیف مؤديان و مر و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخ
. تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگي و ترتیب تصفیه تابع مقررات اين قانون خواھد بود

 ١٣۴۶ھايي كه سال تحصیل درآمد مربوط يا تعلق آنھا حسب مورد قبل از سال  مالیات - ١تبصره  
. به نخواھد بودنشده باشد قابل مطال باشد و تا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت مي

و اصالحات  ١٣۴۵ھاي مستقیم مصوب اسفند ماه  قانون مالیات ١٨٠انتقاالت موضوع ماده  - ٢تبصره  
دھنده بعد از اجراي اين قانون به  گرفته است در صورت فوت انتقال بعدي آن قبل از اجراي اين قانون صورت

االرث  از وضع سھم مربوط در اين قانون پساالرث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات  سھم
. پرداختي قبلي وصول خواھد شد

ھاي مندرج در اين قانون، ھماھنگ با نرخ تورم ھر دو سال يك بار به پیشنھاد  كلیه نصاب - ١٧۵ماده 
. وزيران قابل تعديل است وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب ھیأت

تواند مالیات موضوع اين قانون را از طريق ابطال تمبر به  ي كشور ميسازمان امور مالیات - ١٧۶ماده 
 .صورت قطعي و يا تشخیص وصول نمايد

نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان امور مالیاتي كشور تھیه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و  آيین 
. شود دارايي به موقع اجرا گذارده مي



وظايف مؤديان  -فصل پنجم 

ھاي موضوع اين قانون را كه حسب مورد مكلف به  توانند اظھارنامه مؤديان مالیاتي مي - ١٧٧ماده  
در . ممیزي مالیاتي حوزه محل سكونت تسلیم نمايند تسلیم آن ھستند به تفكیك با اخذ رسید به دفتر

را ظرف  نامه تسلیمياين صورت ممیز مالیاتي مذكور بايد مراتب را در پرونده مؤدي منعكس نموده و اظھار
تسلیم اظھارنامه به ممیز مالیاتي حوزه محل . سه روز براي اقدام به حوزه مالیاتي ذيربط ارسال دارد

حكم اين ماده . تسلیم آن به دفتر ممیز مالیاتي مربوط خواھد بود سكونت از لحاظ آثار مترتب، در حكم
شھرستان مربوط  ه دفتر ممیزي حوزه ديگري درشامل مواردي نیز كه مؤدي اظھارنامه خود را اشتباھًا ب

. تسلیم نمايد خواھد بود

ھر گاه آخرين روز مھارت يا موعد مقرر براي تسلیم اظھارنامه يا ساير اوراقي كه مؤدي  - ١تبصره  
باشد مصادف با تعطیل يا تعطیالت رسمي يا عمومي  مالیاتي به موجب مقررات مكلف به تسلیم آن مي

تعطیل يا تعطیالت مزبور بر حسب مورد جزء مھلت يا موعد مقرر جھت تسلیم  روز بعد ازگردد اولین 
.اظھارنامه يا اوراق مذكور محسوب خواھد شد

تسلیم اظھارنامه و پرداخت مالیات مؤدياني كه در خارج از ايران اقامت دارند و ھمچنین  - ٢تبصره  
از كشور است،  خارج ھايي كه مركز اصلي آنھا در مؤسسات و شركت

. چنانچه داراي نماينده در ايران باشند به عھده نماينده آنھا خواھد بود 

صاحبان مشاغل مكلفند ظرف چھار ماه از تاريخ شروع فعالیت مراتب را كتبًا به اداره امور  - ٣تبصره 
 .مالیاتي محل اعالم نمايند

مالیات قطعي و ) ٪١٠(درصد   اي معادل ده عدم انجام دادن تكلیف فوق در مھلت مقرر مشمول جريمه 
ھاي مالیاتي از تاريخ شناسايي توسط اداره امور مالیاتي  معافیت نیز موجب محرومیت از كلیه تسھیالت و

پروانه يا مجوز   اين حكم در مورد صاحبان مشاغلي كه براي آنھا از طرف مراجع ذي ربط. خواھد بود
. دفعالیت صادر گرديده است، نخواھد بو

در مواردي كه اظھارنامه مالیاتي يا ساير اوراقي كه مؤدي مالیاتي به موجب مقررات مكلف  - ١٧٨ماده 
گردد تاريخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز،  باشد به وسیله اداره پست واصل مي مي به تسلیم آن

. مربوط تلقي خواھد شد تاريخ تسلیم به مراجع

ھاي متعددي براي سكونت خود داشته باشد مكلف است يكي از  مؤدي محل در صورتي كه - ١٧٩ماده 
ھاي  تواند ھر يك از محل معرفي نمايد وگرنه اداره امور مالیاتي مي  آنھا را به عنوان محل سكونت اصلي

. سكونت مؤدي را محل سكونت اصلي تلقي نمايد

ھاي مالي يا سیاسي دولت  ندگيھر شخص حقیقي ايراني كه با ارائه گواھي نماي - ١٨٠ماده  
يك سال مالیاتي خود در يكي كشورھاي خارج به  جمھوري اسالمي ايران در خارج ثابت كند كه از درآمد

شد  عنوان مقیم مالیات پرداخته است، از لحاظ مالیاتي در آن سال مقیم خارج از كشور شناخته خواھد
: مگر در يكي از موارد زير

. مزبور در ايران داراي شغلي بوده باشددر سال مالیاتي  - ١

. در سال مالیاتي مزبور الاقل شش ماه متوالیًا يا متناوبًا در ايران سكونت داشته باشد - ٢

. توقف در خارج از كشور به منظور انجام مأموريت يا معالجه يا امثال آن بوده باشد - ٣

اشخاص حقیقي يا حقوقي ايراني مقیم ايران در صورتي كه درآمدي از خارج كشور تحصیل  -تبصره  
درآمد پرداخته باشند و درآمد مذكور را در اظھارنامه يا ترازنامه  نموده و مالیات آن را به دولت محل تحصیل

پرداختي آنھا در خارج  اتو حساب سود و زيان خود حسب مورد طبق مقررات اين قانون اعالم نمايند مالی
از كشور و يا آن مقدار مالیاتي كه به درآمد تحصیل شده در خارج كشور با تناسب به كل درآمد مشمول 

. ھر كدام كمتر باشد از مالیات بر درآمد قابل كسر خواھد بود گیرد مالیات آنان تعلق مي

ارت بر اجراي قوانین و مقررات مالیاتي تواند به منظور نظ سازمان امور مالیاتي كشور مي - ١٨١ماده 
اي كه به  نامه و كنترل دفاتر قانوني مؤديان مالیاتي طبق آيین ھايي مركب از سه نفر را جھت بازديد ھیأت

 .دارايي خواھد بود اعزام نمايد پیشنھاد سازمان امور مالیاتي كشور و تصويب وزير امور اقتصادي و
اين قانون  ٩٧ماده  ٣ر خودداري نمايد با موافقت ھیأت مذكور در بند در صورتي كه مؤدي از ارائه دفت 



. الرأس تشخیص خواھد شد علي درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طريق

توانند حسب تجويز سازمان امور مالیاتي كشور كلیه دفاتر و اسناد  ھیأتھاي موضوع اين ماده مي -تبصره 
مربوط به سال مراجعه و يا سنوات قبل باشند به منظور كسب  نكه و مدارك مالي مؤديان را اعم از اي

لزوم دفاتر و  اطالعات الزم و ارائه آن به اداره امور مالیاتي ذيربط مورد بازرسي قرار دھند و يا در صورت
اسناد و مدارك سنوات قبل را در قبال ارائه رسید به اداره امور مالیاتي ذيربط منتقل نمايند 

وظايف اشخاص ثالث  -فصل ششم 

باشند و ھمچنین  كساني كه مطابق مقررات اين قانون مكلف به پرداخت مالیات ديگران مي - ١٨٢ماده  
ضمانت كرده باشد و كساني كه بر اثر خودداري از انجام  ھر كس كه پرداخت مالیات ديگري را تعھد يا

وصول  از نظر اند در حكم مؤدي محسوب و اي شناخته شده تكالیف مقرر در اين قانون مشمول جريمه
. ھا با آنان رفتار خواھد شد بدھي طبق مقررات قانوني اجراي وصول مالیات

گیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعي  در مواردي كه انتقال ملك به وسیله اداره ثبت انجام مي - ١٨٣ماده 
امور مالیاتي ذيصالح در ذكر شماره مفاصا حساب صادره از اداره  ملك بايد قبًال پرداخت شود و اداره ثبت با

. سند انتقال اقدام به انتقال ملك خواھد نمود

ھا و مؤسساتي را كه در طول ماه به  ادارات ثبت مكلفند در آخر ھر ماه فھرست كامل شركت - ١٨۴ماده 
ھا و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقي يا  شركت رسند و تغییرات حاصله در مورد ثبت مي

اداره امور   ھاي آن به اند با ذكر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره دفتر قانوني به ثبت رساندهحقوقي را كه 
. مالیاتي محل اقامت مؤسسه ارسال دارند

در كلیه مواردي كه معامالت مربوط به فصل چھارم از باب دوم و ھمچنین فصول اول و ششم  - ١٨۵ماده 
گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند فھرست  ميصورت  باب سوم اين قانون به موجب سند رسم

محل تسلیم  خالصه معامالت ھر ماه را تا پايان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتي ذيربط در
. نمايند

صدور يا تجديد يا تمديد كارت بازرگاني و پروانه كسب يا كار اشخاص حقیقي يا حقوقي از  - ١٨۶ماده 
صالحیتدار منوط به ارائه گواھي از اداره امور مالیاتي ذيربط مبني بر پرداخت يا ترتیب  طرف مراجع

باشد و در صورت عدم رعايت اين حكم مسئوالن امر نسبت به  پرداخت بدھي مالیاتي قطعي شده مي
. مالیاتھاي مزبور با مؤدي مسئولیت تضامني خواھند داشت پرداخت

كي به اشخاص حقوقي و ھمچنین صاحبان مشاغل از طرف بانكھا و اعطاي تسھیالت بان - ١تبصره 
 :ذيل خواھد بود ھاي  ساير مؤسسات اعتباري منوط به اخذ گواھي

 .گواھي پرداخت يا ترتیب پرداخت بدھي مالیاتي قطعي شده - ١
بانكھا و ھاي مالي ارائه شده به  اي از صورت گواھي اداره امور مالیاتي مربوط مبني بر وصول نسخه - ٢

 .ساير مؤسسات اعتباري
ضوابط اجرائي اين تبصره توسط سازمان امور مالیاتي كشور و بانك مركزي جمھوري اسالمي ايران تعیین  

. و ابالغ خواھد شد

شود مبلغي معادل يك در ھزار درآمد مشمول  به سازمان امور مالیاتي كشور اجازه داده مي - ٢تبصره 
وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در  مالیات قطعي شده صاحبان درآمد مشاغل را
ص و وصول تشخی اي كه در امر ھاي صنفي و مجامع حرفه حدود اعتبارات مصوب بودجه ساالنه به تشكل

وجوه پرداختي به استناد اين ماده از شمول مالیات و كلیه . نمايند پرداخت نمايد مالیات ھمكاري مي
. مقررات مغاير مستثني است

در كلیه مواردي كه معامالت موضوع فصل چھارم از باب دوم و ھمچنین فصول اول و ششم  - ١٨٧ماده 
گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از  ت ميصور باب سوم اين قانون به موجب اسناد رسمي

موضوع معامله  ثبت و يا اقاله يا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات كامل و چگونگي نوع و
مورد نظر به اداره امور مالیاتي محل وقوع ملك و يا محل سكونت مؤدي حسب مورداعالم و پس از 

مورد نموده و شماره و  ه ثبت يا اقاله يا فسخ سند معامله حسبكسب گواھي انجام معامله اقدام ب
 .مرجع صدور آنرا در سند معامله قید نمايند

ھاي مالیاتي  گواھي انجام معامله حداكثر ظرف ده روز از تاريخ اعالم دفترخانه، پس از وصول بدھي 



امالك و ھمچنین وصول مالیات حق مالیات بر درآمد اجاره  مربوط به مورد معامله از مؤدي ذيربط، از قبیل
شغلي محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقي و مالیات نقل و انتقال قطعي امالك  واگذاري محل، مالیات

. حسب مورد صادر خواھد شد

چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختالف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل  - ١تبصره  
رسیدگي خواھد شد و اگر مؤدي تمايل به اخذ گواھي قبل از رسیدگي  ي موضوع اين قانوناختالف مالیات

قبول مؤدي و اخذ سپرده يا  و صدور رأي از طرف مراجع حل اختالف داشته باشد با وصول مالیات مورد
الف گواھي االخت معادل مبلغ مابه... تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بھادار، وثیقه ملكي و

. انجام معامله صادر خواھد شد

ھا، وجوه مربوط به حق واگذاري محل در صندوق  در مواردي كه به موجب احكام دادگاه - ٢تبصره 
در موقع پرداخت به ذينفع مكلفند ضمن استعالم از اداره  گردد، مسئوالن دادگستري و امثال آن توديع مي

. نمايند مالیاتي كشور واريز كسر و به حساب سازمان امور امور مالیاتي مربوط، مالیات متعلق را

متصديان فروش و ابطال تمبر مكلفند بر اساس مقررات اين قانون به میزان مقرر در روي ھر  - ١٨٨ماده 
اختصاصًا جھت تمبر مصرفي بايد وسیله ھر يك از وكال نگھداري  وكالتنامه تمبر باطل و میزان آنرا در دفتري

به اداره امور  دفتر مزبور بايد در موقع رسیدگي به حساب مالیاتي وكیل. و گواھي نمايندشود ثبت 
. مالیاتي ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وكیل از نظر مالیاتي خواھد بود

. تشويقات و جرايم مالیاتي -فصل ھفتم  

اين ) ٩۵(ماده  )ب(و ) الف (اي اشخاص حقوقي و ھمچنین اشخاص حقیقي موضوع بندھ - ١٨٩ماده 
و دفاتر و مدارك آنان مورد قبول  قانون چنانچه طي سه سال متوالي ترازنامه و حساب سود و زيان

ھاي حل اختالف مالیاتي پرداخت كرده باشند و معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذكور  ھیأت
ن به عنوان جايزه خوش حسابي از محل اين قانو ١٩٠از مزاياي مقرر در ماده  عالوه بر استفاده

 .شد ھاي جاري پرداخت يا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواھد وصولي
. جايزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواھد بود

علي الحساب پرداختي بابت مالیات عملكرد ھر سال مالي قبل از سررسید مقرر در اين  - ١٩٠ماده 
مبلغ پرداختي به ازاي ھر ) ٪١(معادل يك درصد  اي عملكرد موجب تعلق جايزه قانون براي پرداخت مالیات

و پرداخت . ماه تا سررسید مقرر خواھد بود كه از مالیات متعلق ھمان عملكرد كسر خواھد شد
 .مالیات به ازاء ھر ماه خواھد بود ٪٢٫۵اي معادل  پس از آن موعد موجب تعلق جريمه مالیات

در مورد مؤدياني كه مكلف به تسلیم اظھارنامه مالیاتي ھستند نسبت به مبلغ  مبداء احتساب جريمه 
االختالف از تاريخ مطالبه و در مورد  آن و نسبت به مابه مندرج در اظھارنامه از تاريخ انقضاي مھلت تسلیم

تاريخ  مؤدياني كه از تسلیم اظھارنامه خودداري نموده يا اصوًال مكلف به تسلیم اظھارنامه نیستند،
. باشد انقضاي مھلت تسلیم اظھارنامه يا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد مي

مؤدياني كه به تكالیف قانوني خود راجع به تسلیم به موقع اظھارنامه يا ترازنامه و حساب  - ١تبصره 
و زيان و مالیات طبق اظھارنامه يا ترازنامه و حساب سود  سود و زيان و پرداخت يا ترتیب دادن پرداخت

اين ) ٢٣٩(اند در موارد مذكور در ماده حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارك خود اقدام نموده
قانون، ھرگاه برگ تشخیص مالیاتي صادره را قبول يا با اداره امور مالیاتي توافق نمايند و نسبت به 

جرايم مقرر در اين ) ٪٨٠(ز ھشتاد درصد پرداخت آن اقدام كنند ا پرداخت مالیات متعلقه يا ترتیب دادن
 .قانون معاف خواھند بود

تاريخ ابالغ برگ قطعي مالیات نسبت به پرداخت  ھمچنین، در صورتي كه اين گونه مؤديان ظرف يك ماه از
  جرايم متعلقه مقرر در اين قانون معاف) ٪۴٠(يا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمايند از چھل درصد 

 .خواھند بود

چنانچه فاصله تاريخ وصول اعتراض مؤدي نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاريخ قطعي شدن  - ٢تبصره 
در ماه موضوع اين ماده نسبت به مدت زمان ) ٪۵/٢(و نیم درصد  مالیات از يك سال تجاوز نمايد، جريمه دو

سازمان امور . بود دي نخواھدبیش از يك سال مذكور تا تاريخ ابالغ برگ قطعي مالیات قابل مطالبه از مؤ
مالیاتي كشور مكلف است ترتیباتي اتخاذ نمايد كه رسیدگي و قطعیت يافتن مالیات مؤديان حداكثر تا يك 

. اعتراض آنان صورت پذيرد سال پس از تاريخ تسلیم



تمام يا قسمتي از جرايم مقرر در اين قانون بنا به درخواست مؤدي با توجه به داليل ابرازي  - ١٩١ماده 
تكالیف مقرر و يا در نظر گرفتن سوابق مالیاتي و خوش حسابي  مبني بر خارج از اختیار بودن عدم انجام

. باشد مي مؤدي به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتي كشور قابل بخشوده شدن

در كلیه مواردي كه مؤدي يا نماينده او كه به موجب مقررات اين قانون از بابت پرداخت مالیات  - ١٩٢ماده  
چنانچه از تسلیم آن در مواعد مقرر در اين قانون خودداري نمايد  باشد مكلف به تسلیم اظھارنامه مي

. دمالیات متعلق خواھد بو) ٪١٠(اي معادل ده درصد  مشمول جريمه

اين ) ٩۵(ماده ) ب(و ) الف (عدم تسلیم اظھارنامه توسط اشخاص حقوقي و مشموالن بندھاي  -تبصره 
گردد و مشمول بخشودگي  مالیات متعلق مي) ٪۴٠(درصد اي معادل چھل قانون موجب تعلق جريمه

 .شود نمي
به مالیات متعلق به  نمايند حكم اين تبصره نسبت در مورد مؤدياني كه اظھارنامه خود را تسلیم مي 

. غیرقابل قبول نیز باشد جاري خواھد بود ھاي غیرواقعي كه درآمدھاي كتمان شده يا ھزينه

نسبت به مؤدياني كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به نگھداري دفاتر قانوني ھستند  - ١٩٣ماده  
اي معادل بیست  تر مشمول جريمهسود و زيان يا عدم ارائه دفا در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب

درصد مالیات  اي معادل ده درصد مالیات براي ھر يك از موارد مذكور و در مورد رد دفتر مشمول جريمه
. متعلق خواھند بود

عدم تسلیم اظھارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از  -تبصره  
. معافیت مقرر در سال مربوط خواھد شد

اين قانون مورد رسیدگي قرار  ١۵٨مؤدياني كه اظھارنامه آنھا در اجراي مقررات ماده  - ١٩۴ماده  
مشخصه قطعي با رقم اظھار شده از طرف مؤدي بیش از  یاتگیرد، در صورتي كه درآمد مشمول مال مي

نخواھد بود تا  پانزده درصد اختالف داشته باشد عالوه بر تعلق جرايم مقرر مربوط كه قابل بخشودن نیز
ھاي مقرر در قانون  سه سال بعد از ابالغ مالیات مشخصه قطعي از ھر گونه تسھیالت و بخشودگي

. شد ھا نیز محروم خواھند مالیات

 ١١۴جريمه تخلف آخرين مديران شخص حقوقي از لحاظ عدم تسلیم اظھارنامه موضوع ماده  - ١٩۵ماده 
اظھارنامه خالف واقع به ترتیب عبارت است از دو درصد و يك درصد  اين قانون ظرف مھلت مقرر با تسلیم

. سرمايه پرداخت شده شخص حقوقي در تاريخ انحالل

ف مدير يا مديران تصفیه در مورد تقسیم دارايي شخص حقوقي قبل از تصفیه امور جريمه تخل - ١٩۶ماده  
مالیات  ٪٢٠اين قانون معادل  ١١٨تأمین مقرر موضوع ماده  مالیاتي شخص حقوقي يا قبل از سپردن

. گردد متعلق خواھد بود كه از مدير يا مديران تصفیه وصول مي

قررات اين قانون مكلف به تسلیم صورت يا فھرست يا نسبت به اشخاصي كه به شرح م - ١٩٧ماده  
در صورتي كه از تسلیم آنھا در موعد مقرر خودداري و يا بر  باشند، قرارداد يا مشخصات راجع به مؤدي مي

پرداختي و در  حقوق ٪٢٠خالف واقع تسلیم نمايند جريمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواھد بود از 
غ قرارداد و در ھر حال با مؤدي متضامنًا مسئول جبران زيان وارده به دولت كل مبل ٪١خصوص پیمانكاري 

. خواھند بود

ھاي منحله مديران اشخاص حقوقي مجتمعًا يا منفردًا نسبت به پرداخت مالیات بر  در شركت - ١٩٨ماده 
كلف به حقوقي به موجب مقررات اين قانون م ھايي كه اشخاص درآمد اشخاص حقوقي و ھمچنین مالیات

كسر و ايصال آن بوده و مربوط به دوران مديريت آنھا باشد با شخص حقوقي مسئولیت تضامني 
. داشت خواھند

ھر شخص حقیقي يا حقوقي كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال مالیات  - ١٩٩ماده  
از انجام وظايف مقررات عالوه بر مسئولیت تضامني كه با مؤدي  باشد در صورت تخلف مؤديان ديگري مي

. د بودخواھ مالیات پرداخت نشده ٪٢٠اي معادل  در پرداخت مالیات خواھد داشت مشمول جريمه

ھا يا مؤسسه دولتي يا شھرداري  ھا، شركت در مواردي كه مكلفین به كسر مالیات، وزارتخانه - ١تبصره  
. طبق قانون تخلفات اداري خواھند بود باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر

نیز عالوه  ھر گاه مكلف به كسر مالیات شخص حقوقي غیر دولتي باشد مدير يا مديران مربوط - ٢تبصره 
مالیات جرائم متعلق به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال  بر مسئولیت تضامني نسبت به پرداخت



ھاي مذكور  مالیات محكوم خواھند شد اين حكم شامل مدير يا میران اشخاص حقوقي كه براي پرداخت
. اند نخواھد بود در فوق به سازمان امور مالیاتي كشور تأمین سپرده

چنانچه كسركننده مالیات شخص حقیقي باشد به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال محكوم  - ٣تبصره  
. خواھد شد

اين ماده از طرف  ٣و  ٢ھاي  اقامه دعوي علیه مرتكبین نزد مراجع قضايي در خصوص تبصره - ۴تبصره 
. خواھد آمد رئیس كل سازمان امور مالیاتي كشور به عمل

اي براي دفاتر اسناد رسمي  ورد كه به موجب مقررات اين قانون تكلیف و يا وظیفهدر ھر م - ٢٠٠ماده  
مسئولیت تضامني سردفتر با مؤدي در پرداخت مالیات يا  مقرر گرديده است در صورت تخلف عالوه بر

به مجازات  آن نیز خواھد بود و در مورد تكرار ٪٢٠اي معادل،  ھاي متعلق مربوط، مشمول جريمه مالیات
. اين قانون نیز با رعايت مقررات مربوط محكوم خواھد شد ١٩٩ماده  ٢قرر در تبصره م

ھرگاه مؤدي به قصد فرار از مالیات از روي علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زيان يا به  - ٢٠١ماده 
و تنظیم باشد و برخالف حقیقت تھیه  مالیات مالك عمل مي دفاتر و اسناد و مداركي كه براي تشخیص

حساب سود  شده است استناد نمايد يا براي سه سال متوالي از تسلیم اظھارنامه مالیاتي و ترازنامه و
ھا و  ھاي مقرر در ا ين قانون از كلیه معافیت ھا و مجازات و زيان خودداري كند عالوه بر جريمه

. محروم خواھد شد ھاي قانوني در مدت مذكور بخشودگي

قامه دعوي علیه مرتكبین نزد مراجع قضائي از طرف رئیس سازمان مالیاتي كشور به تعقیب و ا -تبصره 
. عمل خواھد آمد

تواند از خروج بدھكاران  وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالیاتي كشور مي - ٢٠٢ماده  
از كشور جلوگیري  است ريال بیشتر) ١٠ ٠٠٠٠٠٠(مالیاتي كه میزان بدھي قطعي آنھا از ده میلیون 

حكم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدھي قطعي . نمايد
ھايي كه به موجب اين قانون  مالیات بر درآمد شخص حقوقي يا مالیات مالیاتي شخص حقوقي اعم از

آنان بوده نیز جاري مديريت  باشد و مربوط به دوران  شخص حقوقي مكلف است به كسر و ايصال آن مي
. باشند مزبور مكلف به اجراي اين ماده مي مراجع ذيربط با اعالم وزارت يا سازمان. است

در صورتي كه مؤديان مالیاتي به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به  -تبصره 
اند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طريق تو ھمسر و يا فرزندان نمايند سازمان امور مالیاتي كشور مي

. مراجع قضايي اقدام نمايد

ابالغ  -فصل ھشتم 

ھر . اوراق مالیاتي به طور كلي بايد به شخص مؤدي ابالغ و در نسخه ثاني رسید اخذ گردد - ٢٠٣ماده  
مالیاتي بايد در محل سكونت يا محل كار او به يكي از  گاه به خود مؤدي دسترسي پیدا نشود اوراق

اشخاص براي  ري اينبستگان يا مستخدمین او ابالغ گردد مشروط بر اين كه به نظر مأمور ابالغ سن ظاھ
دارد تعارض  تمیز اھمیت اوراق مورد ابالغ كافي بوده و بین مؤدي و شخصي كه اوراق را دريافت مي

. منفعت نباشد

ھر گاه مؤدي يا در صورت عدم حضور وي بستگان يا مستخدمین او از گرفتن برگھا استنكاف  -١تبصره  
در محل نباشند مأمور ابالغ بايد امتناع آنان از گرفتن مذكور  نمايند يا در صورتي كه ھیچ يك از اشخاص

اوراق يا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در ھر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب 
ابالغ شده قانوني تلقي و  اوراق مالیاتي كه به ترتیب فوق. محل سكونت يا محل كار مؤدي الصاق نمايد

 .شود سوب ميتاريخ ابالغ به مؤدي مح

تواند براي ابالغ اوراق مالیاتي از خدمات پست سفارشي  سازمان امور مالیاتي كشور مي - ٢تبصره 
به شخص مؤدي يا بستگان و مستخدمین او در محل  مأمور پست بايد اوراق مالیاتي را. استفاده نمايد

كنند،  ه از گرفتن اوراق امتناع ابالغ و در نسخه ثاني رسید اخذ كند و چنانچه مؤدي يا اشخاص ياد شد
مأمور پست اين موضوع را در نسخ اوراق مذكور قید و نسخه دوم را به نشاني تعیین شده الصاق 

 .دھد مي  كند و نسخه اول را به اداره مالیاتي عودت مي



زده روز پان  «ھرگاه ھیچ يك از اشخاص ياد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاريخ مراجعه، عبارت 
را در اوراق مذكور قید و نسخه دوم را به نشاني تعیین » خواھد شد پس از اين تاريخ مجددًا مراجعه 

صورت عدم حضور  مأمور پست در مراجعه بعدي در. دھد كند و نسخه اول را عودت مي شده الصاق مي
كند و نسخه  الصاق مي اشخاص فوق اين امر را در ذيل اوراق قید و نسخه دوم را به نشاني تعیین شده

شوند از تاريخ الصاق، ابالغ  اوراقي كه بدين ترتیب الصاق مي. دھد مي  اول را به اداره مالیاتي عودت
. شود شده محسوب مي

. مأمور ابالغ بايد مراتب را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتي تصريح و امضاء نمايد - ٢٠۴ماده  

. محل و تاريخ ابالغ با تعیین روز و ماه و سال به حروف و عدد -الف  

نام كسي كه اوراق به او ابالغ شده با تعیین اين كه چه نسبتي با مؤدي دارد و  -ب 

. اين قانون ٢٠٣نام و مشخصات گواھان با نشاني كامل آنان در مورد تبصره ماده  -ج 

اگر مؤدي يكي از ادارات دولتي يا مؤسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالیاتي بايد به  - ٢٠۵ماده  
. يا مؤسسه ابالغ گردد ريیس يا قائم مقام ريیس يا ريیس دفتر آن اداره

اگر مؤدي شركت تجارتي يا ساير اشخاص حقوقي باشد اوراق مالیاتي بايد به مدير يا  - ٢٠۶ماده  
. دارند ابالغ شود يگري كه از طرف شركت حق امضاءاشخاص د

ھاي تجاري و ساير اشخاص حقوقي  اين قانون و تبصره آن در مورد شركت ٢٠٣مقررات اين ماده  -تبصره  
. نیز مجري است

در مواردي كه مؤدي محلي را به عنوان محل كار يا سكونت يا محل ابالغ اوراق مالیاتي  - ٢٠٧ماده  
اوراق مالیاتي در محلي به عنوان محل كار يا سكونت مؤدي  و در غیر اين مورد در صورتي كه معرفي كند

نشاني ايراد نكرده  ابالغ شود و در پرونده دلیل و اثري حاكي از اطالع مؤدي از اين موضوع بوده و به اين
مالیاتي به ھمان باشد مادامي كه محل ديگري به عنوان محل سكونت يا كار اعالم نكند ابالغ اوراق 

. نشاني، قانوني و صحیح است

در مواردي كه نشاني مؤدي در دست نباشد اوراق مالیاتي يك نوبت در روزنامه كثیراالنتشار  - ٢٠٨ماده 
ترين محل  در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه كثیراالنتشار نزديك  حوزه اداره امور مالیاتي محل و اگر

اين آگھي در حكم . شود آگھي مي ھاي كثیراالنتشار مركز ر مالیاتي يا يكي از روزنامهبه حوزه اداره امو
. ابالغ به مؤدي محسوب خواھد شد

در متن اوراق مالیاتي ابالغ شده بايد عالوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مھلت مقرر و  - ١تبصره  
. تكلیف قانوني مؤدي درج شده باشد

اين قانون مشخص نباشد  ٢٠٧مؤديان مالیات مستغالت كه نشاني آنھا طبق ماده  در مورد - ٢تبصره  
اين قانون به محل مستغلي كه مالیات آن مورد مطالبه  ٢٠٣اوراق مالیاتي به ترتیب مذكور در تبصره ماده

. است ابالغ خواھد شد

كه در اين قانون مقرر گرديده  نامه دادرسي مدني راجع به ابالغ، جز در مواردي مقررات آيین - ٢٠٩ماده  
. خواھد شد است در مورد ابالغ اوراق مالیاتي اجرا

وصول مالیات  -فصل نھم 

ھر گاه مؤدي مالیات قطعي شده خود را ظرف ده روز از تاريخ ابالغ برگ قطعي پرداخت  - ٢١٠ماده 
ف يك ماه از تاريخ ابالغ كلیه بدھي كند ظر برگ اجرايي به او ابالغ مي ننمايد اداره امور مالیاتي به موجب

. خود را بپردازد يا ترتیب پرداخت آنرا به اداره امور مالیاتي بدھد

در برگ اجرايي بايد نوع و مبلغ مالیات، مدارك تشخیص قطعي بدھي، سال مالیاتي، مبلغ  - ١تبصره  
. گردد پرداخت شده قبلي و جريمه متعلق درج

آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدي مذكور در اظھارنامه يا ترازنامه تسلیمي به عنوان مالیات  - ٢تبصره  
. اجرايي قابل وصول است شود و از طريق عملیات قطعي تلقي مي

ھر گاه مؤدي پس از ابالغ برگ اجرايي در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را كًال پرداخت نكند  - ٢١١ماده 
ترتیب پرداخت آن را با اداره امور مالیاتي ندھد به اندازه بدھي مؤدي اعم از اصل و جرايم متعلق به  يا

 .توقیف خواھد شد اضافه ده درصد بدھي از اموال منقول يا غیر منقول و مطالبات مؤدي 



. باشد صدور دستور توقیف و دستور اجراي آن به عھده اجرائیات اداره امور مالیاتي مي 

: توقیف اموال زير ممنوع است - ٢١٢ماده  

. بگیران و سه چھارم حقوق بازنشستگي و وظیفه دو سوم حقوق حقوق - ١

لباس و اشیاء و لوازمي كه براي رفع حوائج ضروري مؤدي و افراد تحت تكفل او الزم است و ھمچنین  - ٢
. النفقه مؤدي واجب آذوقه موجود و نفقه اشخاص

. ابزار و آالت كشاورزي و صنعتي و وسايل كسب كه براي تأمین حداقل معیشت مؤدي الزم است - ٣

. محل سكونت به قدر متعارف - ۴

شود زائد بر میزان بدھي مالیاتي مؤدي  ھر گاه ارزش مالي كه براي توقیف در نظر گرفته مي - ١تبصره  
شود مگر اين كه  وخته خواھد شد و مازاد مسترد ميفر بوده و قابل تفكیك نباشد تمام مال توقیف و

. مؤدي اموال بالمعارض ديگري معادل میزان فوق معرفي نمايد

البیت آنچه عادتًا  نمايند از اثاث ھر گاه مؤدي يكي از زوجین باشد كه در يك خانه زندگي مي - ٢تبصره  
شود مگر آنكه خالف ترتیب  ناخته ميمتعلق به شوھر ش مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه

. فوق معلوم شود

توقیف واحدھاي تولیدي اعم از كشاورزي و صنعتي در مدت عملیات اجرايي نبايد موجب  - ٣تبصره  
. تعطیلي واحد تولیدي گردد

ارزيابي اموال مورد توقیف به وسیله ارزياب اداره امور مالیاتي به عمل خواھد آمد ولي مؤدي  - ٢١٣ماده 
ارزيابي طبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري  الزحمه تواند با توديع حق مي

. تقاضا كند كه ارزيابي اموال وسیله ارزياب رسمي به عمل آيد

یه اقدامات الزم مربوط به آگھي حراج و مزايده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و كل - ٢١۴ماده 
باشد در مورد فروش اموال غیر منقول در  غیر منقول به عھده مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتي مي

سئول حاضر نشود م صورتي كه پس از انجام تشريفات مقرر و تعیین خريدار، مالك براي امضاي سند
اجرائیات اداره امور مالیاتي به استناد مدارك مربوط از اداره ثبت محل تقاضاي انتقال ملك به نام خريدار 

. اداره ثبت اسناد و امالك مكلف به اجراي آن است خواھد كرد و

 كه نوبت دوم آن (در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتي كه پس از دو نوبت آگھي  - ٢١۵ماده 
تواند  خريداري براي آن پیدا نشود و سازمان امور مالیاتي كشور مي )شود بدون حداقل قیمت آگھي مي

ھزينه متعلقه از مال مورد  مطابق ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري معادل كل بدھي مؤدي به عالوه
. توقیف، تملك و بھاي آنرا به حساب بدھي مؤدي منظور نمايد

كه مؤدي قبل از انتقال مال مذكور به نام سازمان امور مالیاتي كشور و يا ديگري،  در صورتي - ١تبصره 
سازمان امور مالیاتي كشور با دريافت بدھي مؤدي به اضافه ده   حاضر به پرداخت بدھي خود باشد

. نمايد ھاي متعلقه از ملك مزبور رفع توقیف مي درصد بدھي و ھزينه

تملك سازمان امور مالیاتي كشور درآمده باشد اگر آمادگي جھت فروش  در صورتي كه مال به - ٢تبصره 
. در شرايط مساوي اولويت با مؤدي است داشته باشد و مؤدي درخواست نمايد

مرجع رسیدگي به شكايات ناشي از اقدامات اجرايي راجع به مطالبات دولت از اشخاص،  - ٢١۶ماده  
باشد ھیأت حل  ھا قابل مطالبه و وصول مي اجرايي مالیات اعم از حقیقي يا حقوقي كه طبق مقررات

. صادر خواھد شد به شكايات مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسیدگي و رأي. اختالف مالیاتي خواھد بود
. االجرا است رأي صادره قطعي الزم

صول مالیات قبل از ھاي مستقیم در صورتي كه شكايت حاكي از اين باشد كه و در مورد مالیات - ١تبصره  
ھر گاه ھیأت حل اختالف مالیاتي شكايت را وارد دانست ضمن  قطعیت، به موقع اجرا گذارده شده است

درآمد مشمول  صدور رأي به بطالن اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگي و اقدام الزم صادر يا نسبت به
. اختالف قطعي است رأي صادره از ھیأت حل. مالیات مؤدي رسیدگي و رأي صادر خواھد كرد

ھاي غیر مستقیم ھر گاه شكايت اجرايي از اين جھت باشد كه مطالبه مالیات  در مورد مالیات - ٢تبصره  
شكايت نیز ھیأت حل اختالف مالیاتي خواھد بود و رأي ھیأت مزبور  قانوني نیست مرجع رسیدگي به اين

. االجرا است در اين باره قطعي و الزم



ه شامل جرايم قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و بھاي مال قاچاق از بین رفته و نیز آن مفاد اين تبصر 
مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص بايد حل و فصل شود  ھاي غیر مستقیم كه طبق دسته از مالیات

. نخواھد بود

ز وجوھي كه بابت مالیات شود كه يك درصد ا به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي - ٢١٧ماده  
در حساب ) ھاي دولتي به استثناي مالیات بر درآمد شركت (گردد  مي و جرايم موضوع اين قانون وصول

مالیاتي و حسابرسي و  مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت كارمندان در امور
. دارند خرج نمايد ي مبذول داشته و يا ميتشويق كاركنان و كساني كه در امر وصول مالیات فعالیت مؤثر

اين ماده به عنوان پاداش وصولي از شمول مالیات و كلیه مقررات مغاير  وجوه پرداختي به استناد
. مستثني است

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است كه در ھر شش ماه گزارشي از میزان وصول مالیات و توزيع  
درآمد را به كمیسیون امور اقتصادي و دارايي مجلس شوراي  طوح مختلفمالیات وصولي بین طبقات و س

. اسالمي تقديم نمايد

ھاي امور اقتصادي و دارايي و  نامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه آيین - ٢١٨ماده  
. اقتصادي و دارايي به موقع اجراء گذارده خواھد شد دادگستري تصويب و توسط وزارت امور

سازمان تشخیص و مراجع مالیاتي  -باب پنجم 

ختیارات آنھا مراجع تشخیص مالیات و وظايف و ا -فصل اول 

شناسايي و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع اين قانون به  - ٢١٩ماده  
قانون برنامه سوم توسعه ) ۵٩(ماده ) الف (موجب بند  شود كه به  سازمان امور مالیاتي كشور محول مي

تكالیف و   نحوه انجام دادن. ستاقتصادي، اجتماعي و فرھنگي جمھوري اسالمي ايران ايجاد گرديده ا
ھاي ھر يك از ماموران مالیاتي و اداره امور مالیاتي و  استفاده از اختیارات و برخورداري از صالحیت

اي خواھد بود كه حداكثر ظرف مدت  اين قانون به موجب آيین نامه ھمچنین ترتیبات اجراي احكام مقرر در
وزير امور اقتصادي  د سازمان امور مالیاتي كشور، به تصويبشش ماه پس از تصويب اين قانون به پیشنھا

. و دارايي خواھد رسید

تواند تا تصويب آيین نامه موضوع اين ماده، از روشھا، ترتیبات  سازمان امور مالیاتي كشور مي -تبصره 
.مجري استفاده نمايد اجرايي و عناوين شغلي قبلي به عنوان مقررات 

 :شود عبارتي زير در اين قانون انجام مياصالحات  - ٢٢٠ماده 
» وزارت امور اقتصادي و دارايي «جايگزين عبارت » سازمان امور مالیاتي كشور «در مواد ذيل عبارت  - ١

 .گردد مي
، )١۵٨(ذيل آن، مواد ) ٢(و تبصره ) ١۵۴(و ) ١١۴(، )٨٠(، )۵٧(، )۴١(، )۴٠(، )٣٩(، )٢٩(، )٢۶(مواد  

) ٢(، تبصره )١٩١(و ) ١٨۶(، )١٧۶(، )١۶٩(، )١۶۶(، )١۶۴(،)١۶٣(، )١۶٠(، مواد و تبصره ذيل آن) ١۵٩(
 ).٢٣٠(ذيل آن و تبصره ماده ) ٢(و ) ١(ھاي  و تبصره) ٢١۵(، ماده )٢٠٣(ذيل ماده 

مأموران  «، »مأمور تشخیص «ھاي  ھا و عبارت جايگزين واژه» اداره امور مالیاتي «در موارد زير عبارت  - ٢
دفتر ممیزي حوزه  «، »حوزه مالیاتي «، »حوزه «،»سرممیز مالیاتي «، »ممیز مالیاتي «، »تشخیص
 :شود مي» اداره امور اقتصادي و دارايي «و » دفتر ممیزي «، »مالیاتي

و تبصره ) ٣٩(، ماده ) ٣٨(ماده ) ٣(و ) ٢(ھاي  و تبصره) ٣۵(، ) ٣۴(، ) ٣١(، ) ٢٩(، ) ٢٧(، ) ٢۶(مواد  
، ) ١٠٩(ماده ) ۵(، تبصره ) ١٠٢(و ) ٨٨(، مواد ) ٨٧(ماده ) ٢(و) ١(ھاي  ، تبصره) ٨٠(و ) ٧٢(ذيل آن مواد 

، ) ١۶۴(، ) ١۶٢(،) ١۶١(، ) ١۵۶(آن، مواد ) ٢(و تبصره ) ١۵۴(و ) ١٢۶(، ) ١١٧(، ) ١١۴(، ) ١١٣(مواد 
) ٢١١(، )٢١٠(، ) ٢٠٨( ،) ١٨٨(و تبصره ذيل آن ، مواد ) ١٨۶(و ) ١٨۵(، ) ١٨۴(، ) ١٨٣(، ) ١٧٩(، ) ١٧٠(
). ٢۴٩(و ) ٢٣٣(، ) ٢٣٢(و تبصره ذيل آن، مواد ) ٢٣٠(و ) ٢٢٩(، )٢٢٧(،) ٢١۴(، ) ٢١٣(، 

عدم تسلیم اظھارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدياني كه مكلف به تسلیم اظھارنامه و  -٢٢۶ماده 
رسیدگي به ترازنامه و حساب و سود و زيان آنھا كه در  ترازنامه و حساب سود زيان ھستند موجب عدم

اين  در غیر. اين قانون نخواھد بود ١۵۶موعد مقرر قانوني تسلیم شده است در مھلت مذكور در ماده 
. صورت درآمد مذكور در ترازنامه يا حساب سود و زيان تسلیمي قطعي خواھد بود

شود در صورتي كه به نحوي از انحاء در اظھارنامه يا ترازنامه يا  به مؤديان مالیاتي اجازه داده مي -تبصره 



زم ظرف يك ماه از محاسبه اشتباھي شده باشد، با ارائه مدارك ال حساب سود و زيان تسلیمي از نظر
يا حساب و زيان  تاريخ انقضاء مھلت تسلیم اظھارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظھارنامه يا ترازنامه

و در ھر حال تاريخ تسلیم اظھارنامه مؤدي تاريخ تسلیم اظھارنامه . اصالحي را حسب مورد تسلیم نمايد
.باشد اول مي

شود  و ترازنامه و حساب و سود و زيان مؤدي حسب مورد قبول مي در مواردي كه اظھارنامه - ٢٢٧ماده 
ھايي  صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدي فعالیت الرأس و و ھمچنین پس از تشخیص علي

تشخیص از آن  داشته است كه درآمد آنرا كتمان نموده است و يا اداره امور مالیاتي در موقع صدور برگ 
التفاوت آن با رعايت  ھاي مذكور تعیین و مابه بايد با محاسبه درآمد ناشي از فعالیتاند مالیات  مطلع نبوده

. قانون مطالبه شود اين ١۵٧مھلت مقرر در ماده 

در مواردي كه اظھارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان مؤدي مورد قبول واقع نشود و يا  - ٢٢٨ماده  
قانوني تسلیم نكرده باشد، مالیات مؤدي طبق مقررات اين  قرراساسًا مؤدي اوراق مزبور را در موعد م

. قانون تشخیص و مطالبه خواھد شد

توانند براي رسیدگي به اظھارنامه يا تشخیص ھر گونه درآمد مؤدي به  اداره امور مالیاتي مي  - ٢٢٩ماده 
مكلف به ارائه و تسلیم آنھا و رسیدگي نمايند و مؤدي مالیات  كلیه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه

قبل از تشخیص  باشد وگرنه بعدًا به نفع او در امور مالیاتي آن سال قابل استناد نخواھد بود مگر آنكه مي
قطعي درآمد معلوم شود كه ارائه آنھا در مراحل قبلي به عللي خارج از حدود اختیار مؤدي میسر نبوده 

 .است
ود كه مراجع حل اختالف براي تشخیص درآمد واقعي مؤدي به اسناد و حكم اين ماده مانع از آن نخواھد ب 

. نمايند مدارك ارائه شده از طرف مؤدي استناد

در مواردي كه مدارك و اسناد حاكي از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثناء اشخاص  - ٢٣٠ماده 
مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتي، اشخاص ثالث مكلفند با  اين قانون موجود باشد ٢٣١مذكور در ماده 

يا مشخصات او   دفاتر و ھمچنین اصل يا رونوشت اسناد مربوط و ھر گونه اطالعات مربوط به درآمد مؤدي
را ارائه دھند وگرنه در صورتي كه در اثر اين استنكاف آنھا زياني متوجه دولت شود به جبران زيان وارده 

ثبوت استنكاف اشخاص ثالث و تعیین زيان وارده به دولت مراجع  مرجع  .شد به دولت محكوم خواھند
به موضوع رسیدگي خواھند   صالح قضايي است كه با اعالم دادستاني انتظامي مالیاتي و خارج از نوبت

. نمود

در موارد استنكاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارك مورد درخواست اداره امور مالیاتي  -تبصره 
تواند اشخاص ثالث را از طريق دادستان كل كشور مكلف به ارائه  مي سازمان امور مالیاتي كشور مالیات، 

. تعقیب قضايي موضوع مانع اقدامات اداره امور مالیاتي نخواھد بود. اسناد و مدارك مذكور بنمايد

ھاي دولتي  ولتي، شركتھا، مؤسسات د ادارات امور مالیاتي كتبًا از وزارتخانه در مواردي كه  - ٢٣١ماده  
ساير مؤسسات و نھادھاي عمومي غیر دولتي اطالعات و  ھا و و نھادھاي انقالب اسالمي و شھرداري

رونوشت گواھي   اسناد الزم را در زمینه فعالیت و معامالت و درآمد مؤدي بخواھند مراجع مذكور مكلفند
ان بگذارند مگر اين كه مسئول امر ابراز آن را شده اسناد مربوط و ھر گونه اطالعات الزم را در اختیار آن

نمايد كه در اين صورت با موافقت وزير مسئول و تأيید وزير امور اقتصادي و  مخالف مصالح مملكت اعالم
امر با اعالم دادستاني انتظامي  شود و در غیر اين صورت به تخلف مسئول دارايي از ابراز آن خودداري مي

قضايي خارج از نوبت رسیدگي و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم  مالیاتي در مراجع صالحه
مورد اسناد و اطالعاتي كه نزد مقامات قضايي است و مقامات مزبور ارائه آن را  ولي در. خواھد شد

. خواھد بود مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور

اي اعتباري غیربانكي، سازمان امور مالیاتي كشور اسناد و اطالعات ھ ھا و مؤسسه در مورد بانك -تبصره 
ھاي  ھا و مؤسسه اقتصادي و دارايي مطالبه خواھد كرد و بانك مربوط به درآمد مؤدي را از طريق وزير امور

. اعتباري غیر بانكي موظفند حسب نظر وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند

مالیاتي و ساير مراجع مالیاتي بايد اطالعاتي را كه ضمن رسیدگي به امور مالیاتي  اداره امور - ٢٣٢ماده 
افشاي آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع  آورند، محرمانه تلقي و از مؤدي به دست مي

. ھد شدخوا ذيربط در حد نیاز خودداري نمايند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسالمي با آنھا رفتار



ھاي خود به تخلفات مالیاتي مؤدي موضوع  در صورتي كه اداره امور مالیاتي ضمن رسیدگي - ٢٣٣ماده 
مكلفند مراتب را براي تعقیب به دادستان انتظامي مالیاتي گزارش  اين قانون بر خورد نمودند ٢٠١ماده 
. دھند

كه بدھي مالیاتي قطعي خود را پرداخت اداره امور مالیاتي مكلف است نسبت به مؤدياني  - ٢٣۵ماده 
تقاضاي مؤدي مفاصا حساب مالیاتي تھیه و به مؤدي  اند حداكثر ظرف پنج روز از تاريخ وصول نموده

. تسلیم كند

ترتیب رسیدگي  -فصل دوم 

برگ تشخیص مالیات بايد بر اساس مأخذ صحیح و متكي به داليل و اطالعات كافي و به  - ٢٣٧ماده  
درآمدھاي حاصل از آن به طور صريح در آن قید و براي  نظیم گردد كه كلیه فعالیتھاي مربوط ونحوي ت

تشخیص  كنندگان برگ تشخیص مالیات بايد نام كامل و سمت خود را در برگ امضاء. مؤدي روشن باشد
در  به طور خوانا قید نمايند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظريه خود از ھر حیث خواھند بود و

تشخیص مالیات مكلفند جزئیات گزارشي را كه مبناي صدور برگ تشخیص  صورت استعالم مؤدي از نحوه
. خصوص بخواھد به او بدھند قرار گرفته است به مؤدي اعالم نمايند و ھر گونه توضیحي را در اين

چنانچه مؤدي نسبت به شود،  در مواردي كه برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدي ابالغ مي - ٢٣٨ماده 
االختیار خود به اداره  تاريخ ابالغ شخصًا يا به وسیله وكیل تام تواند ظرف سي روز از آن معترض باشد مي

مسؤول مربوط . تقاضاي رسیدگي مجدد نمايد امور مالیاتي مراجعه و با ارائه داليل و اسناد و مدارك كتبًا
  ربوط و ظرف مھلتي كه بیش از سي روز از تاريخموظف است پس از ثبت درخواست مؤدي در دفتر م

مراجعه نباشد به موضوع رسیدگي و در صورتي كه داليل و اسناد و مدارك ابراز شده را براي رد مندرجات 
را ظھر برگ تشخیص درج و امضاء نمايد و در صورتي كه   برگ تشخیص كافي دانست، آنرا رد و مراتب

قرار گیرد،  مؤثر در تعديل درآمد تشخیص دھد و نظر او مورد قبول مؤديداليل اسناد و مدارك ابرازي را 
مراتب ظھر برگ تشخیص منعكس و به امضاء ممیز كل و مؤدي خواھد رسید و ھر گاه داليل و اسناد و 

تشخیص يا تعديل درآمد مؤثر تشخیص ندھد بايد مراتب را مستدًال در  مدارك ابرازي مؤدي را براي رد برگ
.ارجاع نمايد تشخیص منعكس و پرونده امر را براي رسیدگي به ھیأت حل اختالفظھر برگ 

در صورتي كه مؤدي ظرف سي روز از تاريخ ابالغ برگ تشخیص مالیات قبولي خود را نسبت  - ٢٣٩ماده 
دھد را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت يا ترتیب پرداخت آن را ب به آن كتبًا اعالم كند يا مالیات مورد مطالبه

رفع نمايد پرونده امر از  اين قانون  ٢٣٨يا اختالف موجود بین خود و اداره امور مالیاتي را به شرح ماده 
گردد و در مواردي كه مؤدي ظرف سي روز كتبًا  لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقي مي

ي مربوط مراجعه نكند درآمد تعیین مھلت مقرر در ماده مذكور به اداره امور مالیات اعتراض ننمايد و يا در
. شده در برگ تشخیص مالیات قطعي است

اين قانون ابالغ  ٢٠٨و ماده  ٢٠٣در مواردي كه برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده  -تبصره  
اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ تشخیص مالیات  شده باشد و مؤدي به شرح مقررات اين ماده

تاريخ ابالغ كتبًا به  شود در اين صورت و ھمچنین در مواردي كه مؤدي ظرف مھلت سي روز از ميشناخته 
. گردد برگ تشخیص اعتراض كند پرونده امر براي رسیدگي به ھیأت حل اختالف مالیاتي ارجاع مي

بايد در جلسات  در موقع طرح پرونده، در ھیأت حل اختالف مالیاتي نماينده اداره امور مالیاتي - ٢۴٠ماده 
ھیأت شركت كند و براي توجیه مندرجات برگ تشخیص داليل كافي اقامه كند و توضیحات الزم را  مقرر
. بدھد

اداره امور مالیاتي موظف است در ھر مورد كه به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافي  - ٢۴٢ماده 
باشد،  رات اين قانون قابل استرداد ميمالیاتي طبق مقر  دريافت شده است و ھمچنین در مواردي كه

. وجه قابل استرداد را از محل وصولي جاري ظرف يك ماه به مؤدي پرداخت كند

مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت مالیات موضوع اين قانون به ھر عنوان مشمول خسارتي به  -تبصره 
ھاي جاري  باشد و از محل وصولي استرداد مي دريافت تا زمان در ماه از تاريخ) ٪۵/١(نرخ يك و نیم درصد 

ھاي  الحساب ھاي تكلیفي و علي حكم اين تبصره نسبت به مالیات. به مؤدي پرداخت خواھد شد
پرداختي در صورتي كه اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ درخواست 

. خواھد بود مدت مزبور جاري مؤدي مسترد نشود از تاريخ انقضاء



اداره امور مالیاتي آن  در صورتي كه درخواست استرداد از طرف مؤدي به عمل آمده باشد و  - ٢۴٣ماده 
اداره ياد شده از ھیأت حل اختالف مالیاتي  تواند ظرف سي روز از تاريخ اعالم نظر  را وارد نداند مؤدي مي

غیر قابل تجديد نظر است و  اختالف مالیاتي در اين مورد قطعي و درخواست رسیدگي كند رأي ھیأت حل
اين قانون ملزم به  ٢۴٢در صورت صدور رأي به استرداد مالیات اضافي اداره مربوط طبق جزء اخیر ماده 

. اجراي آن خواھد بود

مرجع حل اختالف مالیاتي  -فصل سوم 

قانون مرجع  ھاي مالیاتي جز در مواردي كه ضمن مقررات اين مرجع رسیدگي به كلیه اختالف - ٢۴۴ماده 
ھر ھیأت حل اختالف مالیاتي از سه نفر به . مالیاتي است  بیني شده، ھیأت حل اختالف ديگري پیش

 :شرح زير تشكیل خواھد شد
 .يك نفر نماينده سازمان امور مالیاتي كشور - ١
در صورتي كه قاضي بازنشسته واجد شرايطي در . يك نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته - ٢

درخواست سازمان امور مالیاتي كشور، رئیس   انھا يا مراكز استانھا وجود نداشته باشد بنا بهشھرست
 .قوه قضائیه يك نفر قاضي شاغل را براي عضويت ھیأت معرفي خواھد نمود

يك نفر نماينده از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون يا جامعه حسابداران رسمي يا مجامع  - ٣
اسالمي شھر به انتخاب مؤدي در صورتي كه برگ تشخیص  ھاي صنفي يا شوراي ي يا تشكلا حرفه

قانوني مؤدي  مالیات ابالغ قانوني شده باشد و يا ھمزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مھلت 
مورد انتخاب خود را اعالم ننمايد سازمان امور مالیاتي باتوجه به نوع فعالیت مؤدي يا موضوع مالیات 

. نفر را انتخاب خواھد كرد رسیدگي از بین نمايندگان مزبور يك 

ھاي مزبور  ھاي حل اختالف مالیاتي با حضور سه نفر رسمي است و رأي ھیأت جلسات ھیأت - ١تبصره 
. نظر اقلیت بايد در متن رأي قید گردد االجرا است، ولي با اكثريت آراء قطعي و الزم

ھا به عھده  ھاي حل اختالف مالیاتي و مسؤولیت تشكیل جلسات ھیأت اداره امور ھیأت - ٢تبصره 
اي  نامه ھاي حل اختالف براساس آيین اعضاء ھیأت الزحمه  باشد و حق سازمان امور مالیاتي كشور مي

خواھد رسید كه بنا به پیشنھاد سازمان امور مالیاتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي 
. شود قابل پرداخت خواھد بود بیني مي محل اعتباري كه به ھمین منظور در بودجه سازمان مذكور پیش از

نمايندگان سازمان امور مالیاتي كشور عضو ھیأت از بین كارمندان سازمان مذكور كه داراي  - ٢۴۵ماده 
ر مالیاتي اشتغال داشته و در امر سال آن را در امو  حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و الاقل شش

. مالیاتي بصیر و مطلع باشند انتخاب خواھند شد

وقت رسیدگي ھیأت حل اختالف مالیاتي در مورد ھر پرونده، جھت حضور مؤدي يا نماينده  - ٢۴۶ماده 
روز تشكیل جلسه فاصله تاريخ ابالغ و . بايد به آنھا ابالغ گردد مؤدي و نیز اعزام نماينده اداره امور مالیاتي

. ھیأت نبايد كمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدي و موافقت واحد مربوط

عدم حضور مؤدي يا نماينده مؤدي و نیز نماينده اداره امور مالیاتي مربوط مانع از رسیدگي ھیأت  -تبصره 
. و صدور رأي نخواھد بود

مگراین كھ ظرف مدت بیست . ي قطعي و الزم االجراء استآراء ھیأت ھاي حل اختالف مالیاتي بدو -٢۴٧ماده 
این قانون و تبصره ھاي آن بھ مؤدي، از طرف مأموران مالیاتي ) ٢٠٣(روز از تاریخ ابالغ رأي براساس ماده

مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض كتبي قرار گیرد كھ در این صورت پرونده جھت رسیدگي بھ ھیأت حل اختالف 
. رأي ھیأت حل اختالف مالیاتي تجدید نظر قطعي و الزم االجراء مي باشد. ظر احالھ خواھد شدمالیاتي تجدید ن

مؤدي مالیاتي مكلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد برآن اعتراض  -١تبصره 
. خود را در مدت مقرر تسلیم كند

یاتي نبايد قبًال نسبت به موضوع مطروحه اظھار نظر نمايندگان عضو ھیأت ھاي حل اختالف مال -٢تبصره 
. داشته يا رأي داده باشند

در صورتي كه رأي صادره ھیأت بدوي از سوي يكي از طرفین مورد اعتراض تجديدنظر خواھي  -٣تبصره 
.قرارگرفته باشد در مرحله تجديدنظر فقط به ادعاي آن طرف رسیدگي و رأي صادر خواھد شد

آراء قطعي ھیأت ھاي حل اختالف مالیاتي به استثناء مواردي كه رأي ھیأت حل اختالف  -۴تبصره 
) ٢۵١(مالیاتي بدوي با عدم اعتراض مؤدي يا مأمور مالیاتي مربوط قطعیت مي يابد برابر مقررات ماده 



. اين قانون قابل شكايت و رسیدگي در شوراي عالي مالیاتي خواھد بود

مان امور مالیاتي كشور اجازه دارد شكايت كتبي مؤديان مالیاتي از آراء ھیأت ھاي حل ساز -۵تبصره 
اختالف مالیاتي صادره تا تاريخ تصويب اين ماده كه در مھلت قانوني به مرجع مالیاتي ذي ربط تسلیم 
شده است را يك بار به ھیأت ھاي حل اختالف مالیاتي تجديد نظر به منظور رسیدگي و صدور رأي 

. مقتضي احاله نمايد

در مواردي كه شكايت مؤديان مالیاتي از آراء ھیأت ھاي بدوي از طرف ھیأت حل اختالف  -۶تبصره 
مالیاتي تجديد نظر رد شود و ھمچنین شكايت از آراء ھیأت ھاي تجديدنظر از طرف شعب شوراي عالي 

تفاوت مالیات موضوع رأي مورد شكايت ) ٪١(مالیاتي مردود اعالم شود، براي ھر مرحله معادل يك درصد
و مالیات ابرازي مؤدي در اظھارنامه تسلیمي، ھزينه رسیدگي تعلق مي گیرد كه مؤدي مكلف به 

.پرداخت آن خواھدبود

رأي ھیأت حل اختالف مالیاتي بايستي متضمن اظھار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض  - ٢۴٨ماده  
تعديل درآمد مشمول مالیات، جھات و داليل آن توسط ھیأت در  میم بهمؤدي بوده و در صورت اتخاذ تص

. متن رأي قید شود

ھاي حل اختالف مالیاتي مكلفند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأي قید و در  ھیأت - ٢۴٩ماده 
، به موضوع اداره امور مالیاتي مربوط باشند با درخواست مؤدي يا  صورتي كه در محاسبه اشتباھي كرده

. رسیدگي و رأي را اصالح كنند

در مواردي كه ھیأت حل اختالف مالیاتي برگ تشخیص مالیات را رد و يا اين كه تشخیص  - ٢۵٠ماده 
اي از رأي خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص  مكلف است نسخه اداره امور مالیاتي را تعديل نمايد

احراز تخلف نسبت به  مي مالیاتي ارسال كند تا در صورتمالیات جھت رسیدگي نزد دادستان انتظا
. تعقیب متخلف اقدام نمايد

توانند ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ رأي قطعي ھیأت حل اختالف  مؤدي يا اداره امور مالیاتي مي - ٢۵١ماده 
ل كافي به مقررات موضوعه يا نقص رسیدگي، با اعالم دالي مالیاتي، به استناد عدم رعايت قوانین و

. شوراي عالي مالیاتي شكايت و نقض رأي و تجديد رسیدگي را درخواست كنند

ھاي غیرمستقیم كه در مرجع  ھاي قطعي موضوع اين قانون و مالیات در مورد مالیات -مكرر ٢۵١ماده 
طرف  از ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غیر عادالنه بودن مالیات مستندًا به مدارك و دالئل كافي

تواند پرونده امر را به  مؤدي شكايت و تقاضاي تجديد رسیدگي شود وزير امور اقتصادي و دارايي مي
 .جھت رسیدگي ارجاع نمايد ھیأتي مركب از سه نفر به انتخاب خود

تا  ١٣۶٨حكم اين ماده نسبت به عملكرد سنوات . باشد االجرا مي رأي ھیأت به اكثريت آرا قطعي و الزم 
بود  ويب اين اصالحیه نیز جاري خواھدتاريخ تص

شوراي عالي مالیاتي و وظايف و اختیارات آن  -فصل چھارم 

شوراي عالي مالیاتي مركب است از بیست و پنج نفر عضو كه از بین اشخاص صاحب نظر،  - ٢۵٢ماده 
درك مالي، حسابداري و حسابرسي كه داراي حداقل م مطلع و مجرب در امور حقوقي، اقتصادي،
باشند به پیشنھاد رئیس كل سازمان  ھاي مذكور مي تحصیلي كارشناسي يا معادل در رشته

. شوند مالیاتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي امور

حداقل پانزده نفر از اعضاء شوراي عالي مالیاتي بايد از كاركنان وزارت امور اقتصادي و دارايي و  - ١تبصره 
حداقل شش سال سابقه كار در مشاغل مالیاتي باشند   يا سازمانھا و واحدھاي تابعه آن كه داراي

. انتخاب شوند

م اعضاء رسمي است و تصمیمات آن با جلسات شوراي عالي مالیاتي با حضور حداقل دوسو - ٢تبصره 
.خواھد بود رأي حداقل نصف به عالوه يك حاضرين معتبر

دوره عضويت اعضاي شوراي عالي مالیاتي سه سال از تاريخ انتصاب است و در اين مدت  - ٢۵٣ماده 
ماده  به موجب حكم قطعي دادگاه اختصاصي اداري موضوع قابل تغییر نیستند مگر به تقاضاي خودشان يا

شوراي عالي  ريیس. انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضاي سه سال مذكور بالمانع است. اين قانون ٢۶٧
مالیاتي از بین اعضاء شورا كه كارمند وزارت امور اقتصادي و دارايي باشد، به پیشنھاد رئیس كل سازمان 

. شود كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي امور مالیاتي



. شوراي عالي مالیاتي داراي ھشت شعبه و ھر شعبه مركب از سه نفر عضو خواھد بود - ٢۵۴ماده  
. شود ريیس و اعضاء شعب از طرف ريیس شوراي عالي مالیاتي منصوب مي 

: وظايف و اختیارات شوراي عالي مالیاتي به شرح زير است - ٢۵۵ماده  

ربوط به اجراي اين قانون در مواردي كه از طرف وزير امور اقتصادي ھاي م ھا و بخشنامه تھیه آئین نامه - ١
گردد و يا در مواردي كه شوراي عالي  كشور ارجاع مي و دارايي يا رئیس كل سازمان امور مالیاتي 

. داند پس از تھیه به رئیس كل سازمان امور مالیاتي كشور پیشنھاد كند مالیاتي تھیه آن را ضروري مي

و مطالعه به منظور پیشنھاد و اعالم نظر در مورد شیوه اجراي قوانین و مقررات مالیاتي و بررسي  - ٢
مقررات مالیاتي و يا حذف بعضي از آنھا به وزير امور اقتصادي و  ھمچنین پیشنھاد اصالح و تغییر قوانین و

. سازمان امور مالیاتي كشور دارايي يا رئیس كل

سازمان  و مسائل مالیاتي كه وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئیس كل اظھار نظر در مورد موضوعات - ٣
. نمايد مالیاتي ارجاع مي امور مالیاتي كشور حسب اقتضاء براي مشورت و اظھار نظر به شوراي عالي

ھاي حل اختالف مالیاتي كه از لحاظ عدم رعايت قوانین و مقررات  رسیدگي به آراء قطعي ھیأت - ۴
. مؤدي يا اداره امور مالیاتي واقع شده باشد قض رسیدگي مورد شكايتموضوعه يا ن

ھر گاه از طرف مؤدي يا اداره امور مالیاتي شكايتي در موعد مقرر از رأي قطعي ھیأت حل  - ٢۵۶ماده 
و يا ارائه اسناد و مدارك صراحتًا يا تلويحًا ادعاي  اختالف مالیاتي واصل شود كه ضمن آن با اقامه داليل

شكايت  نقض قوانین و مقررات موضوعه يا ادعاي نقض رسیدگي شده باشد ريیس شوراي عالي مالیاتي
 .را جھت رسیدگي به يكي از شعب مربوط ارجاع خواھد نمود

شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماھیت امر صرفًا از لحاظ رعايت تشريفات و كامل بودن  
مقررات موضوعه به موضوع رسیدگي و مستندًا به  قوانین و ھاي قانوني و مطابقت مورد با رسیدگي

جھات و  ھاي حل رسیدگي و مستندًا به جھات و اسباب و داليل قانوني رأي مقتضي بر نقض آراء ھیأت
ھاي حل اختالف مالیاتي و يا رد شكايت مزبور  اسباب و داليل قانوني رأي مقتضي بر نقض آراء ھیأت

. اعتبار است و نظر اقلیت بايد در متن رأي قید گردد اكثريت مناطصادر نمايد، رأي شعبه با 

گردد پرونده امر جھت رسیدگي  در مواردي كه رأي مورد شكايت از طرف شعبه نقض مي - ٢۵٧ماده 
ارجاع خواھد شد و در صورتي كه در آن محل يك ھیأت بیشتر  مجدد به ھیأت حل اختالف مالیاتي ديگر

استان باشد  ترين شھري كه با محل مزبور در محدوده يك اختالف مالیاتي نزديكنباشد به ھیأت حل 
مرجع مزبور مجدًا به موضوع مالیاتي بر طبق فصل سوم اين باب و با رعايت نظر شعبه . شود ارجاع مي

شود قطعي و  رأيي كه بدين ترتیب صادر مي. دھد مقتضي مي شوراي عالي مالیاتي رسیدگي و رأي
 .استاالجر الزم

ھاي حل اختالف مالیاتي توسط ديوان عدالت اداري نقض  حكم اين ماده در مواردي كه آراء صادره از ھیأت 
. جاري خواھد بود گردد نیز مي

شود شوراي عالي مالیاتي موظف  ھاي حل اختالف مالیاتي نقض مي در مواردي كه رأي ھیأت -تبصره  
نزد دادستان انتظامي مالیاتي ارسال دارد تا در صورت  رسیدگي است يك نسخه از رأي ھیأت را براي

. احراز تخلف اقدام به تعقیب نمايد

ھاي مختلف اتخاذ شده  ھرگاه در شعب شوراي عالي مالیاتي نسبت به موارد مشابه رويه - ٢۵٨ماده  
سازمان امور مالیاتي كشور يا رئیس شوراي  باشد حسب ارجاع وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئیس كل 

در غیاب  عالي مالیاتي ھیات عمومي شوراي عالي مالیاتي با حضور رئیس شورا و رؤساي شعب و
شعبه يك نفر از اعضاي آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشكیل خواھد شد و موضوع مورد اختالف  رئیس

نمايد در اين صورت رأي ھیات عمومي  صدور رأي مي را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به
اختالف  و ھیأتھاي حلكه با دو سوم آراي تمام اعضا قطعي است براي شعب شوراي عالي مالیاتي 

. االتباع است مالیاتي در موارد مشابه الزم

ھر گاه شكايت از رأي ھیأت حل اختالف مالیاتي از طرف مؤدي به عمل آمده باشد و مؤدي  - ٢۵٩ماده  
تضمین بانكي بسپرد و يا وثیقه ملكي معرفي كند يا ضامن معتبر  به میزان مالیات مورد رأي وجه نقد يا

رأي شوراي عالي  ر ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتي باشد، معرفي نمايد رأي ھیأت تا صدوركه اعتبا
. ماند االجرا مي مالیات موقوف



ھیأت عالي انتظامي مالیاتي و وظايف و اختیارات آن  -فصل پنجم 

ر عضو ھیأت عالي انتظامي مالیاتي مركب خواھد بود از سه نفر عضو اصلي و دو نف - ٢۶١ماده 
اقتصادي و دارايي كه در امور مالیاتي بصیر و مطلع  البدل كه از بین كارمندان عالي مقام وزارت امور علي

سال سابقه خدمت كه الاقل شش سال آن را در امور مالیاتي اشتغال داشته باشند به  ١۶بوده و داراي 
ادي و دارايي براي مدت سه سال امور اقتص پیشنھاد رئیس كل سازمان امور مالیاتي كشور و حكم وزير

به  شوند و در مدت مذكور قابل تغییر نیستند مگر به تقاضاي خودشان و يا به اين سمت منصوب مي
انتصاب مجدد آنان پس از . اين قانون ٢۶٧موجب حكم قطعي دادگاه اختصاصي اداري موضوع ماده 

 .انقضاي سه سال مذكور بالمانع است
مالیاتي از بین اعضاء اصلي ھیأت به پیشنھاد رئیس كل سازمان امور  ريیس ھیأت عالي انتظامي 

. شود امور اقتصادي و دارايي انتخاب و منصوب مي مالیاتي كشور و حكم وزير

ھاي كشور  اين قانون را طي نموده و در يكي از استان ٢٢٠كارمنداني كه مدارج مذكور در ماده  -تبصره  
. كرده باشند در انتخاب به سمت فوق حق تقدم دارند مدير كل خدمتبه جز استان تھران به عنوان 

: وظايف و اختیارات ھیأت عالي انتظامي مالیاتي به شرح زير است - ٢۶٢ماده  

رسیدگي به تخلفات اداري در امور مالیاتي كلیه مأموران مالیاتي و نمايندگان سازمان امور مالیاتي  -الف 
اين قانون و ساير  ٩٧ماده  ٣الف مالیاتي و ھیأت سه نفري موضوع بند ھاي حل اخت كشور در ھیأت

مسئول وصول مالیات ھستند و نیز كساني كه با حفظ سمت وظايف  مأموراني كه طبق اين قانون
رسیدگي به  تعقیب و. دھند به درخواست دادستاني انتظامي مالیاتي مأموران مزبور را انجام مي

ستاني و ھیأت عالي انتظامي مالیاتي سابق به عھده مراجع موضوع اين ھاي مطروحه در داد پرونده
. فصل خواھد بود

نفي صالحیت شاغلین مقامات مذكور در ادامه خدمات مالیاتي به جھات مسائل اخالقي و يا رفتار  -ب 
خود به و سوء شھرت و اھمال و مسامحه آنان در انجام وظايف  منافي با حیثیت و شؤون مأموران مالیاتي

. درخواست دادستان انتظامي مالیاتي

رسیدگي به اعتراض مأموراني كه صالحیت آنھا مورد تأيید دادستان انتظامي مالیاتي قرار نگرفته  -ج 
. مسئولین ذيربط معتبر خواھد بود نظر ھیأت در اين گونه موارد براي. است

. دادستاني انتظامي مالیاتي و وظايف و اختیارات آن -فصل ششم 

دادستان انتظامي مالیاتي از بین كارمندان عالي مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي كه  - ٢۶٣ماده 
سال آنرا در امور مالیاتي اشتغال داشته باشند به  داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش

امور اقتصادي و دارايي به اين سمت منصوب  ازمان امور مالیاتي كشور و حكم وزيرپیشنھاد رئیس كل س
. شود مي

تواند به تعداد كافي داديار داشته باشد و قسمتي از اختیارات  دادستان انتظامي مالیاتي مي -تبصره  
. خود را به آنان تفويض نمايد

: زير است وظايف دادستان انتظامي مالیاتي به شرح - ٢۶۴ماده  

مأموران مالیاتي و نمايندگان سازمان امور مالیاتي كشور در  رسیدگي و كشف تخلفات و تقصیرات  -الف 
اين قانون و  ٩٧ماده  ٣ھاي حل اختالف مالیاتي و ھمچنین اعضاء ھیأت سه نفري موضوع بند  ھیأت

یز كساني كه با حفظ سمت وظايف وصول مالیات دخالت دارند و ن ساير مأموران كه طبق اين قانون در امر
. دھند و تعقیب آنھا مأموران مزبور را انجام مي

. تحقیق در جھات اخالقي و اعمال و رفتار افراد مذكور -ب 

نمايندگان سازمان امور مالیاتي كشور در  اعالم نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتي و -پ 
. ھاي حل اختالف مالیاتي ھیأت

. بیني شده است قامه دعوي علیه مؤديان و مأموران مالیاتي كه در اين قانون پیشا -ت 

: جھات ذيل موجب شروع رسیدگي و تحقیق خواھد بود - ٢۶۵ماده  

. شكايت ذينفع راجع به عدم رعايت مقررات اين قانون -الف  

. گزارش رسیده از مراجع رسمي -ب 



مواردي كه از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئیس كل سازمان امور مالیاتي كشور و يا ھیأت  -پ 
. عالي انتظامي مالیاتي ارجاع شود

. مشھودات و اطالعات دادستاني انتظامي مالیاتي -ت 

دھد و حسب مورد  يدادستان انتظامي مالیاتي موارد مذكور در اين ماده را مورد رسیدگي قرار م -تبصره  
و يا ادعا نامه تنظیم و به ھیأت عالي انتظامي مالیاتي تسلیم  پرونده را بايگاني يا قرار منع تعقیب صادر

ھیأت . شود نمايد و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب بايد به ھیأت عالي انتظامي مالیاتي اعالم مي
بق با موضوع تشخیص ندھد رأسًا نسبت به رسیدگي مذكور در صورتي كه قرار منع تعقیب صادره را منط

. اقدام خواھد نمود

اين قانون مركب است از دو نفر اعضاي  ٢۶٢مرجع رسیدگي به تخلف افراد مذكور در ماده  - ٢۶۶ماده  
يك نفر از اعضاء شوراي عالي مالیاتي بنا به معرفي ريیس  ھیأت عالي انتظامي غیر از ريیس ھیأت و

مقررات موضوعه  مذكور طبق مقررات اين قانون و قانون رسیدگي به تخلفات اداري و سايرشورا، مرجع 
. نمايد نسبت به موضوع ارجاعي رسیدگي و رأي به برائت يا محكومیت صادر مي

رأي مزبور ظرف ده روز از تاريخ ابالغ رأي از طرف كارمند مورد تعقیب و ھمچنین دادستاني انتظامي  
مركب از سه نفر عضو كه عبارتند از ريیس ھیأت عالي  مرجع تجديد نظر. ديد نظر استمالیاتي قابل تج

ريیس  انتظامي مالیاتي، ريیس شوراي عالي مالیاتي و يكي از اعضاء ھیأت عالي انتظامي به انتخاب
االجرا  رأي مرجع تجديد نظر قطعي و الزم. ھیأت عالي انتظامي كه در رأي بدوي دخالت نداشته باشد

. ستا

ھر گاه ھر يك از اعضاء ھیأت عالي انتظامي مالیاتي خواه در مرحله بدوي يا تجديد نظر سابقه  - ١تبصره  
وزير امور اقتصادي و دارايي . موضوع طرح شده داشته باشند صدور رأي يا ھر نوع اظھار نظر نسبت به

. حسب مورد يك نفر ديگر را در آن مورد تعیین خواھد نمود

در ھر مورد كه رأي مرجع تجديد نظر توسط ديوان عدالت اداري نقض و يا پرونده قابل رسیدگي  - ٢تبصره 
جھات مورد نظر ديوان مزبور به ھیأتي مركب از سه نفر به انتخاب  مجدد اعالم گردد پرونده امر منحصرًا به

كشور خواھد بود احاله و رأي  سازمان امور مالیاتي وزير امور اقتصادي و دارايي كه يكي از آنان رئیس كل 
. االجرا خواھد بود ھیأت اخیرالذكر قطعي و الزم

تخلفات انتظامي اعضاء شوراي عالي مالیاتي و اعضاء ھیأت عالي انتظامي به دستور وزير  - ٢۶٧ماده 
اداري مركب از يكي از رؤساي شعب ديوان عالي كشور به  امور اقتصادي و دارايي در دادگاه اختصاصي

معرفي ريیس ديوان عالي كشور، ريیس كل ديوان محاسبات و رئیس كل سازمان امور مالیاتي كشور 
مربوط رسیدگي  گیرد كه بر طبق قانون رسیدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات مورد رسیدگي قرار مي

. االجرا است اين رأي قطعي و الزم. و رأي بر برائت يا محكومیت صادر خواھد نمود

در مواردي كه به موجب قوانین و مقررات مالیاتي به سبب معامالتي كه در دفتر اسناد  - ٢۶٨ماده 
دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تكالیف  شود تكالیفي به عھده صاحبان رسمي انجام مي

تخلف محاكمه و مجازات سردفتر م. مذكور به وسیله دادستاني انتظامي مالیاتي تعقیب خواھد شد
دار مذكور در قانون دفاتر اسناد رسمي به عمل خواھد آمد ولي دادستاني انتظامي  مرجع صالحیت در

نماينده اداره امور مالیاتي براي اداي توضیحات الزم در  تواند از وجود مالیاتي عالوه بر تسلیم ادعانامه مي
. مرجع مزبور استفاده نمايد

ھاي حل اختالف مالیاتي در انجام تكالیفي كه به موجب قوانین و  تخلف قضات اعضاء ھیأت - ٢۶٩ماده  
اختالف گذارده شده است، با اعالم دادستاني انتظامي مالیاتي  ھاي حل مقررات مالیاتي به عھده ھیأت

نیز نمايندگان  در مورد قضات بازنشسته و. در دادسراي انتظامي قضات مورد رسیدگي قرار خواھد گرفت
اين قانون به تخلف آنان با اعالم دادستاني انتظامي در محاكم دادگستري  ٢۴۴اده م ٣موضوع بند 

. خواھند شد رسیدگي و به مجازات متناسب محكوم

امور مالیاتي كشور در ھیأت حل اختالف  مجازات تخلف مأموران مالیاتي و نمايندگان سازمان - ٢٧٠ماده 
: در موارد زير عبارت است از



د از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه مأموران تشخیص و يا ھر گاه بع - ١
عضو ھیأت حل اختالف مالیاتي از روي تعمد يا مسامحه بدون  نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي

ي میزان واقع توجه به اسناد و مدارك مؤدي و بدون تحقیقات كافي درآمد مؤدي را كمتر يا بیشتر از
نمايد  اند عالوه بر جبران خسارات وارده به میزاني كه شوراي عالي مالیاتي تعیین مي تشخیص داده

. ماه و حداكثر پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواھد شد متخلف به مجازات اداري حداقل سه

ل مرور زمان يا غیر قابل در مواردي كه مالیات مؤديان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتي مشمو - ٢
اين قانون رسیدگي به آن الزامي نیست،  ١۵٨كه در اجراي ماده   ھايي وصول گردد جز در مورد اظھارنامه

مجازات متناسب  مقصر به موجب رأي ھیأت عالي انتظامي از خدمت مالیاتي بركنار و حسب مورد به
 .مقرر در قانون رسیدگي به تخلفات اداري محكوم خواھد شد

دھد متخلف  ضمنًا نسبت به زيان وارده به دولت به میزاني كه شوراي عالي مالیاتي تشخیص مي 
ھاي حقوقي دادگستري يا عنوان  مالیاتي در دادگاه مسئولیت مدني داشته و وسیله دادستان انتظامي

انتظامي  دعواي جبران ضرر و زيان اقامه خواھد شد و در صورت وجوه سوء نیت متھم وسیله دادستاني
 .مالیاتي مورد تعقیب جزايي قرار خواھد گرفت

مأموران مالیاتي كه امر مالیاتي مختوم را مجددًا مورد اقدام قرار دھند به موجب حكم ھیأت عالي  
شوند و در مواردي كه با دادن  چھار سال محكوم مي انتظامي به انفصال از خدمات دولتي از يك الي

موجب  تقصیرند فراھم سازند به یاتي تعمدًا وسايل تعقیب مؤدياني را كه بيگزارش خالف واقع در امر مال
ھا خارج از نوبت  دادگاه. شوند ھاي دادگستري به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي حكم دادگاه

 .به اين جرايم رسیدگي خواھند نمود
اين قانون  ٢٣٩و  ٢٢٧و  ١۵۶مواد اين حكم شامل مأموران مالیاتي نیز خواھد بود كه در موارد مذكور در  

اي كه باشد، بابت فعالیت ديگر مؤدي اعم از اين كه  ھر مرحله به طور كلي بعد از صدور برگ تشخیص در
زمان مالیاتي  از ھمان نوع باشد يا نوع ديگر بدون به دست آوردن مدرك مثبت يا در خارج از مھلت مرور

. مالیات نماينداين قانون مطالبه  ١۵٧و  ١۵۶موضوع مواد 

تشريفات رسیدگي به تخلفات و مجازات آنھا جز در مواردي كه مقررات خاصي براي آن در اين  -تبصره  
. رسیدگي به تخلفات اداري خواھد بود بیني شده است مطابق قانون قانون پیش

اين  ٩٧ماده  ٣د در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارك مؤدي ھر گاه ھیأت سه نفري موضوع بن - ٢٧١ماده 
مردود اعالم ) با نوبت اضافي (نظريات اداره امور مالیاتي را  قانون دريك سال مالیاتي بیش از يك پنجم

رده مأموران  نمايد مأموران مالیاتي مربوط براي مدت يك سال و در صورت تكرار به طور دائم از اشتغال در
. مالیاتي منفصل خواھند شد

ابرسي جمھوري اسالمي ايران و حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي سازمان حس - ٢٧٢ماده 
دادن وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني يا  دار انجام عضو جامعه حسابداران رسمي كه عھده

حسابرسي اشخاص ھستند در صورت درخواست اشخاص مذكور مكلفند گزارش حسابرسي مالیاتي 
شود، تنظیم كنند و جھت تسلیم به اداره امور  یاتي تھیه مياي كه از طرف سازمان امور مال نمونه طبق

 :اخیرالذكر بايد شامل موارد زير باشد گزارش. مالیاتي مربوط در اختیار مؤدي قرار دھند
اظھارنظر نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي طبق مفاد اين قانون و  -الف  

 .استانداردھاي حسابداري ضوابط و مقررات مربوط با رعايت اصول و
 .تعیین درآمد مشمول مالیات براساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط -ب 

ھاي تكلیفي كه مؤدي به موجب قانون مكلف به كسر و پرداخت آن به  اظھارنظر نسبت به مالیات -ج 
 .سازمان امور مالیاتي بوده است

رسي مالیاتي مورد نظر سازمان امور مالیاتي كشور تعیین ساير مواردي كه در نمونه گزارش حساب -د  
. خواھد شد

اداره امور مالیاتي گزارش حسابرسي مالیاتي را بدون رسیدگي قبول و مطابق مقررات برگ  - ١تبصره 
حسابرسي مالیاتي موكول به آن است كه مؤدي گزارش   كند، قبول گزارش تشخیص مالیات صادر مي
حسابدار   ھاي مالي كه طبق استانداردھاي حسابرسي توسط ھمان به صورتحسابرسي مالي نسبت 

رسمي يا مؤسسه حسابرسي تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسي مالیاتي ھمراه با 
انقضاي مھلت تسلیم اظھارنامه، تسلیم اداره امور  اظھارنامه مالیاتي يا حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ



. اشدمالیاتي مربوط نموده ب

ھاي مالي و تنظیم گزارش مالیاتي  تواند حسابرسي صورت سازمان امور مالیاتي كشور مي - ٢تبصره 
صورت،  در اين. يا مؤسسات حسابرسي واگذار نمايد  اشخاص حقیقي و حقوقي را به حسابداران رسمي

. دباش عھده سازمان امور مالیاتي كشور مي الزحمه، طبق مقررات مربوط به پرداخت حق

خواھد بود و كلیه اشخاص حقوقي كه شروع سال  ١٣٨١تاريخ اجراي اين قانون از اول سال  - ٢٧٣ماده 
نیز از لحاظ ترتیب رسیدگي و نرخ مالیاتي مشمول اين   به بعد باشد ١٣٨٠مالي آنھا از اول فروردين ماه 

مالیاتي مقرر  ه استثناي احكام از تاريخ اجراي اين قانون كلیه قوانین و مقررات مغاير ب. قانون خواھند شد
در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرھنگي جمھوري اسالمي ايران در دوران برنامه 

صنعتي جمھوري اسالمي ايران مصوب  -اداره مناطق آزاد تجاري  قانون چگونگي) ١٣(مزبور و نیز ماده 
حكم شامل قوانین و  اين. گردد لذكر لغو ميقانون اخیرا ٢١/١/١٣٧۴و استفساريه مصوب  ١٣٧۴/۶/٧

مقررات مغايري كه شمول قوانین و مقررات عمومي به آنھا مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است نیز 
. باشد مي

قانون فوق مشتمل بر دويست و ھفتاد و يك ماده و دويست و يازده تبصره در جلسه علني روز دوشنبه  
شصت و شش مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسیده  و سیصد ومورخ سوم اسفند ماه يك ھزار 

. گردد است با توجه به عدم وصول نظر شوراي نگھبان در مھلت قانوني ابالغ مي

اكبر ھاشمي  -ريیس مجلس شوراي اسالمي  


