
متن کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده که در جلسه مورخ ھفدھم اردیبھشت ماه یکھزار و سیصد و ھشتاد و ھفت 
) قانون اساسی جمھوری اسالمی ٨۵کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی طبق اصل ھشتاد و پنجم (

شنبه مورخ نھم آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز سهایران تصویب گردیده و مجلس با اجراء 
به تأیید شورای نگھبان رسیده و طی ٢/٣/١٣٨٧بھمن ماه یکھزار و سیصد و ھشتاد و شش موافقت و در تاریخ 

۴٧ماده و ۵٣مجلس شورای اسالمی واصل گردیده است، این قانون با ١٩/٣/١٣٨٧مورخ١۶٢٧٣/٩۵نامه شماره
برای اجرا ابالغ شده است.تبصره 

فصل اول ـ کلیات و تعاریف

باشد.ـ عرضه کاالھا و ارائه خدمات در ایران و ھمچنین واردات و صادرات آنھا مشمول مقررات این قانون می١ماده

ـ منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول ھشتم و نھم، مالیات بر ارزش افزوده ٢ماده
باشد.یم

ـ ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کاالھا و خدمات عرضه شده با ارزش کاالھا و خدمات ٣ماده
باشد.خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می

ـ عرضه کاال در این قانون، انتقال کاال از طریق ھر نوع معامله است.۴ماده

شود در صورتی که برای سط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید میتبصره ـ کاالھای موضوع این قانون که تو
استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کاال به خود 

محسوب و مشمول مالیات خواھدشد.

ازاء خدمات برای غیر در قبال مابهـ ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نھم، انجام۵ماده
باشد.می

ـ واردات در این قانون، ورود کاال یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه ۶ماده
باشد.اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می

ناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ـ صادرات در این قانون، صدور کاال یا خدمت به خارج از کشور یا به م٧ماده
باشد.ویژه اقتصادی می

نمایند، به عنوان مؤدی ـ اشخاصی که به عرضه کاال و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنھا مبادرت می٨ماده
شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواھندبود.

خدمت از طرف ھر یک از متعاملین تلقی و به طور ـ معاوضه کاالھا و خدمات در این قانون، عرضه کاال یا ٩ماده
باشد.جداگانه مشمول مالیات می

شود. در صورتی که شروع یا خاتمه ـ ھرسال شمسی به چھار دوره مالیاتی سه ماھه، تقسیم می١٠ماده
فعالیت مؤدی در خالل یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی

شود.می

وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنھاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای ھر 
گروه از مؤدیان دو یا یک ماھه تعیین نماید.

ـ تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است:١١ماده

الف ـ در مورد عرضه کاال:

تاریخ تحقق معامله کاال، ھرکدام که مقدم باشد، حسب مورد؛ـ تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کاال یا١

) این قانون، تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده، ھرکدام که ۴ـ در موارد مذکور در تبصره ماده (٢
مقدم باشد یا تاریخ برداشت، حسب مورد؛



.) این قانون، تاریخ معاوضه٩ـ در مورد معامالت موضوع ماده (٣

ب ـ در مورد ارائه خدمات:

ـ تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت، ھرکدام که مقدم باشد حسب مورد؛١

) این قانون، تاریخ معاوضه.٩ـ در مورد معامالت موضوع ماده (٢

ج ـ در مورد صادرات و واردات:

یص کاال از گمرک و درخصوص خدمت، در مورد صادرات، ھنگام صدور (از حیث استرداد) و در مورد واردات تاریخ ترخ
تاریخ پرداخت مابه ازاء.

باشد.تبصره ـ در صورت استفاده از ماشینھای صندوق، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت معامله در ماشین می

فصل دوم ـ معافیتھا

باشد:معاف میـ عرضه کاالھا و ارائه خدمات زیر و ھمچنین واردات آنھا حسب مورد از پرداخت مالیات ١٢ماده

ـ محصوالت کشاورزی فرآوری نشده؛١

ـ دام و طیور زنده، آبزیان، زنبورعسل و نوغان؛٢

ـ انواع کود، سم، بذر و نھال؛٣

ـ آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص ۴
تغذیه کودکان؛

ریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات؛ـ کتاب، مطبوعات، دفاتر تح۵

ھا، مؤسـسات دولتـی و نھادھای عمومی غیردولتی با ـ کـاالھای اھـدایی به صـورت بالعـوض به وزارتـخانه۶
ھای علمیه با تأیـید حوزه گیرنده ھدایا؛تأییـد ھیـأت وزیران و حـوزه

یزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، ـ کاالھایی که ھمراه مسافر و برای استفاده شخصی تا م٧
شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواھدبود؛وارد کشور می

ـ اموال غیر منقول؛٨

ـ انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاھی) و خدمات توانبخشی و ٩
حمایتی؛

مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتھای مستقیم؛ـ خدمات مشمول ١٠

الحسنه مجاز و صندوق ھای قرضھای اعتباری و صندوقـ خدمات بانکی و اعتباری بانکھا، مؤسسات و تعاونی١١
تعاون؛

ای، ریلی، ھوایی و دریایی؛شھری جادهـ خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برون١٢

ـ فرش دستباف؛١٣

ھای علوم تحقیقات ای که با پیشنھاد مشترک وزارتخانهنامهـ انواع خدمات پژوھشی و آموزشی که طبق آئین١۴
و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی 

رسد؛میظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب ھیأت وزیران

ـ خوراک دام و طیور؛١۵



ـ رادار و تجھیزات کمک ناوبری ھوانوردی ویژه فرودگاھھا براساس فھرستی که به پیشنھاد مشترک وزارت راه ١۶
و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تھیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب ھیأت 

رسد؛وزیران می

ا مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی براساس فھرستی که به پیشنھاد مشترک وزارت ـ اقالم ب١٧
رسد. دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تھیه و به تصویب ھیأت وزیران می

بود.فھرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب ھیأت وزیران قابل اجراء خواھد

ـ صادرات کاال و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این ١٣ماده
باشد و مالیاتھای پرداخت شده بابت آنھا با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (درمورد کاال) و قانون نمی

گردد.اسناد و مدارک مثبته، مسترد می

تی بابت کاالھای ھمراه مسافران تبعه کشورھای خارجی که از تاریخ خرید آنھا تا تاریخ تبصره ـ مالیاتھای پرداخ
ھای جاری درآمد مربوط ھنگام خروج از کشور در خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولی

مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواھدبود.

سط سازمان امور مالیاتی کشور تھیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی ضوابط اجرائی این ماده تو
رسد.می

فصل سوم ـ مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات

ـ مأخذ محاسبه مالیات، بھای کاال یا خدمت مندرج در صورتحساب خواھدبود. در مواردی که صورتحساب ١۴ماده
موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنھا و یا بهموجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود

باشد.واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات بھای روز کاال یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می

باشد:تبصره ـ موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمی

الف ـ تخفیفات اعطائی؛

است؛قبالً توسط عرضه کننده کاال یا خدمت پرداخت شدهب ـ مالیات موضوع این قانون که 

است.ج ـ سایر مالیاتھای غیرمستقیم و عوارضی که ھنگام عرضه کاال یا خدمت به آن تعلق گرفته

ـ مأخذ محاسبه مالیات واردات کاال، عبارت است از ارزش گمرکی کاال (قیمت خرید، ھزینه حمل و نقل و ١۵ماده
قوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی.حق بیمه) به عالوه ح

تبصره ـ مأخذ محاسبه مالیات واردات خدمات، عبارت است از معادل ارزش ریالی مربوطه به مابه ازاء واردات 
خدمت مزبور.

باشد.) می%۵/١ـ نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک و نیم درصد (١۶ماده

گردد:ارزش افزوده کاالھای خاص به شرح زیر تعیین میتبصره ـ نرخ مالیات بر

)؛%١٢ـ انواع سیگار و محصوالت دخانی، دوازده درصد (١

)؛%٢٠ـ انواع بنزین و سوخت ھواپیما، بیست درصد (٢

ـ مالیاتھایی که مؤدیان در موقع خرید کاال یا خدمت برای فعالیتھای اقتصادی خود به استناد ١٧ماده
اند، حسب مورد از مالیاتھای وصول شده توسط آنھا کسر دره موضوع این قانون پرداخت نمودهصورتحسابھای صا

آالت و تجھیزات خطوط تولید نیز از جمله کاالی مورد استفاده برای فعالیتھای گردد. ماشینو یا به آنھا مسترد می
گردد.اقتصادی مؤدی محسوب می

ن ماده در ھر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات ـ در صورتی که مؤدیان مشمول حکم ای١تبصره
ھای بعد مؤدیان منظور خواھد شد و در صورت تقاضای مؤدیان، اضافه اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره

ھای جاری درآمد مربوط، مسترد خواھدشد.مالیات پرداخت شده از محل وصولی



باشند و یا عرضه کاال یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشتهـ در صورتی که مؤدیان به ٢تبصره
طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیتھای پرداخت شده بابت خرید کاال یا خدمت تا این مرحله 

باشد.قابل استرداد نمی

الیات و معاف از مالیات اشتغال ـ درصورتی که مؤدیان به عرضه توأم کاالھا یا خدمات مشمول م٣تبصره
باشند، صرفاً مالیاتھای پرداخت شده مربوط به کاالھا یا خدمات مشول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی داشته

منظور خواھدشد.

) و بندھای ١۶ـ مالیات برارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کاالھای خاص موضوع تبصره ماده (۴تبصره
) این قانون، صرفاً در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کاالھا توسط واردکنندگان، ٣٨) ماده ((ب)، (ج) و (د

کنندگان آن، قابل کسر از مالیاتھای وصول شده و یا قابل استرداد به آنھا خواھدبود.تولیدکنندگان و توزیع

مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتھای ـ آن قسمت از مالیاتھای ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق۵تبصره
ھای قابل قبول موضوع قانون مالیاتھای مستقیم محسوب وصول شده یا قابل استرداد نیست، جز ھزینه

شود.می

ـ مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ ۶تبصره
) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد %٢نشود، مشمول خسارتی به میزان دو درصد (درخواست مؤدی مسترد 

و مدت تأخیر خواھدبود.

ـ مالیاتھایی که در موقع خرید کاالھا و خدمات توسط شھردایھا و دھیاریھا برای انجام وظایف و خدمات ٧تبصره
استرداد خواھدبود.گردد، طبق مقررات این قانون، قابل تھاتر و یاقانونی پرداخت می

فصل چھارم ـ وظایف و تکالیف مؤدیان

نماید نسبت به ارائه ـ مؤدیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعالم می١٨ماده
اطالعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمھای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.

عرضه کاال یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی ـ مؤدیان مکلفند در قبال ١٩ماده
ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعالم و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به

فروش ھای شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشینمی
شود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواھدشد.استفاده می

تبصره ـ کاالھای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، عالوه بر جرائم متعلق و 
شود.سایر مقررات مربوط موضوع این قانون، کاالی قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می

ـ مؤدیان مکلفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول ٢٠ماده
نمایند.

ـ گمرک جمھوری اسالمی ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کاال ١تبصره
مورد درج نماید و اطالعات مربوط به اشخاص حقیقی و ھای گمرکی و یا فرمھای مربوط حسبوصول و در پروانه

حقوقی مشمول مقررات این قانون را حداکثر به صورت ماھانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نموده و امکان 
ربط را فراھم آورد.دسترسی ھمزمان سازمان امور مالیاتی کشور به پایگاھھای اطالعاتی ذی

ان مکلف است مالیات وصولی ھر ماه را تا پانزدھم ماه بعد به حساب مخصوصی نزد گمرک جمھوری اسالمی ایر
گردد، واریز نماید.داری کل کشور که به این منظور توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعالم میخزانه

به و ـ واردکنندگان خدمات مکلفند مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را محاس٢تبصره
پرداخت نمایند.

ـ مؤدیان مالیاتی مکلفند، اظھارنامه ھر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان ٢١ماده
شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء ھردوره، به ترتیب مقرر تسلیم امور مالیاتی کشور تعیین و اعالم می

اند و قابل کسر کسر مالیاتھایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کردهو مالیات متعلق به دوره را پس از



داری کل کشور) تعیین باشد، در مھلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهمی
گردد، واریز نمایند.و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعالم می

لی مؤدی کمتر از مدت یک دوره مالیاتی باشد، تکلیف مقرر در این ماده نسبت ـ چنانچه مدت فعالیت شغ١تبصره
باشد.به مدت یاد شده نیز جاری می

ـ اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از یک محل شغل یا فعالیت دارند، تسلیم اظھارنامه و پرداخت ٢تبصره
مالیات برای ھر محل شغل یا فعالیت به طور جداگانه الزامی است.

ـ در مورد کارگاھھا و واحدھای تولیدی، خدماتی و بازرگانی که نوع فعالیت آنھا ایجاد دفتر، فروشگاه یا ٣صرهتب
شعبه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، تسلیم اظھارنامه واحد مطابق دستورالعملی است که توسط 

گردد.سازمان امور مالیاتی کشور اعالم می

حل ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان از لحاظ تسلیم اظھارنامه و سایر امور ـ مؤدیانی که م۴تبصره
مالیاتی مناط اعتبار خواھدبود.

ـ مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، ٢٢ماده
ای به شرح زیر خواھندبود:خیر، مشمول جریمهعالوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأ

نام یا ) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت%٧۵ـ عدم ثبت نام مؤدیان در مھلت مقرر معادل ھفتاد و پنج درصد (١
شناسایی حسب مورد؛

ـ عدم صدور صورتجلسات معادل یک برابر مالیات متعلق؛٢

التفاوت مالیات متعلق؛مابهـ عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر ٣

) مالیات %٢۵ـ عدم درج و تکمیل اطالعات صورتحساب طبق نمونه اعالم شده معادل بیست و پنج درصد (۴
متعلق؛

) مالیات %۵٠نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (ـ عدم تسلیم اظھارنامه از تاریخ ثبت۵
متعلق؛

) مالیات متعلق.%٢۵ناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (ـ عدم ارائه دفاتر یا اس۶

ای به میزان دو درصد ـ تأخیر در پرداخت مالیاتھای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه٢٣ماده
) در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواھدبود.%٢(

زش افزوده و وظایف و اختیارات آنفصل پنجم ـ سازمان مالیات بر ار

ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، ساختار و ٢۴ماده
تشکیالت موردنیاز خود را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس جمھور پیشنھاد نماید. سازمان امور 

شکیالت استانی بدون رعایت سطح تقسیمات کشوری و متناسب با توان تواند در ایجاد تمالیاتی کشور می
اقتصادی ھر استان (منطقه) اقدام نماید. این تشکیالت پیشنھادی پس از تأیید رئیس جمھور قابل اجراء 

خواھدبود.

این قانون شود نیروی انسانی متخصص موردنیاز برای اجراء تبصره ـ به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می
را در چھارچوب تشکیالت سازمانی مصوب از محل نیروھای موجود و کمبود آن را از طریق برگزاری آزمون 

) از %١٠تواند تا ده درصد (استخدامی اختصاصی، انتخاب و استخدام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می
گاھی، بدون انتشار آگھی و برگزاری آزمون مجوز استخدام مذکور را، از بـین دارنـدگان مدرک تحـصیلی دانش

استخدام در آورد.به

ـ شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتھا به سازمان امور مالیاتی کشور محول ٢۵ماده
شود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیالت و تجربه، وظایف و نحوه انجام دادن تکالیف و می

ختیارات و برخورداری از صالحیتھای ھریک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و ھمچنین ترتیبات اجرائی تعیین ا



موجب است، بهبینی شدهنامه پیشاحکام مقرر در این قانون به استثناء موادی که برای آن دستورالعمل یا آئین
اھدبود.خو٢٧/١١/١٣٨٠) قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ٢١٩ترتیبات ماده (

ربط سازمان امور مالیاتی کشور جھت رسیدگی به اظھارنامه یا بررسی میزان ـ در مواردی که مأموران ذی٢۶ماده
معامالت به مؤدیان مراجعه و دفاتر و اسناد مدارک آنان را درخواست نمایند، مؤدیان و خریداران مکلف به ارائه 

شند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک موردنیاز، بادفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می
) این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی ٢٢متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده (

الرأس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواھدشد.کند، به صورت علیکه سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می

توانند تنظیم گزارشھای حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به دیان موضوع این قانون میـ مؤ٢٧ماده
سازمان حسابرسی جمھوری اسالمی ایران یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ارجاع 

وده را با نمایند. اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مؤدی، مکلفند گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افز
کند، تنظیم نموده و رعایت شرایط زیر و طبق نمونه و دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می

جھت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مؤدی قرار دھند.

افزوده طبق الف ـ اظھارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیات بر ارزش
مفاد قوانین و مقررات و استانداردھای حسابداری؛

ب ـ تعیین مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق ھر دوره مالیاتی براساس مفاد این قانون و مقررات مربوط.

ـ اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را که با رعایت شرایط اخیرالذکر این ماده تنظیم شود، ١تبصره 
کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی ھر بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر می

دوره مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش مزبور را به ھمراه اظھارنامه مالیاتی دوره مزبور و یا حداکثر 
اره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضاء مھلت تسلیم اظھارنامه، تسلیم اد

تواند حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی و حقوقی را ـ سازمان امور مالیاتی کشور می٢تبصره
به سازمان حسابرسی جمھوری اسالمی ایران یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه 

الزحمه، طبق مقررات مربوط به عھده سازمان امور رداخت حقحسابداران رسمی واگذار نماید. در این صورت، پ
باشد.مالیاتی کشور می

ای صحیح در امور مالیاتی ـ به منظور ارتقاء فرھنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارائه خدمات مشاوره٢٨ماده
ت نمایندگی مورد نیاز آنان برای به مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و ھمچنین ارائه خدما

شود تا تأسیس می» جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران« مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نھادی به نام 
باره فعالیت نماید.صالح در اینبا پذیرش اعضاء ذی

مالیاتی عضو جامعه، در ربط دولتی مکلفند پس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاورانکلیه مراجع ذی
حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان ھمکاری نمایند.

اساسنامه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تھیه و با پیشنھاد وزارت 
وزیران خواھدرسید.امور اقتصادی و دارایی به تصویب ھیأت

شود، در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مؤدی ابالغ میـ در٢٩ماده
تواند ظرف بیست روز پس از ابالغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خود را به صورتی که مؤدی معترض باشد، می

ربط، پرونده اختالفات با مسئوالن ذیاداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختالف تسلیم نماید و در صورت رفع 
گردد. چنانچه مؤدی در مھلت مذکور کتباً اعتراض ننماید، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات و یا مختومه می

برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به استثناء مواردی که اوراق موضوع این ماده ابالغ قانونی شده باشد، 
گردد.میحسب مورد قطعی محسوب

در صورتی که مؤدی ظرف مھلت مقرر در این ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید، 
باشد، پرونده امر ظرف ولی رفع اختالف نشده باشد و ھمچنین در مواردی که اوراق مذکور ابالغ قانونی شده

اء مھلت اعتراض در موارد ابالغ قانونی جھت رسیدگی به ھیأت بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ انقض
شود.ھای مستقیم احاله میحل اختالف مالیاتی موضوع قانون مالیات



الحسنه و صندوق تعاون مکلفند صرفاً ھای قرضھای اعتباری، صندوقـ کلیه بانکھا، مؤسسات و تعاونی٣٠ماده
باشد، ان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده میاطالعات و اسناد الزم مربوط به درآمد مؤدی

حسب درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعالم نمایند. اشخاص مزبور در صورت 
عدم ارائه اطالعات و اسناد مذکور مسؤول جبران زیان وارده به دولت خواھندبود.

اطالعات موجود در پایگـاھھای اطالعاتی خود مربـوط به امالک، مشاغل و سایر موارد ـ شھرداریھا مکلفند ٣١ماده
باشد، را حسب که در امر شناسایی یا تشخیص عملکرد مالی مؤدیان مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور می

ازمان امور درخواست رئیس کل سازمان مذکور در اختیار این سازمان قرارداده و امکان دسترسی ھمزمان س
ربط فراھم آورند.مالیاتی کشور به این اطالعات را در پایگاھھای اطالعاتی ذی

ـ رسیدگی به تخلفات مأموران مالیاتی، تابع احکام مربوط به قانون مالیتھای مستقیم مصوب ٣٢ماده
اتی کشور ناشی از خواھدبود. اجراء این ماده مانع از اعمال اختیارات رئیس کل سازمان امور مالی٢٧/١١/١٣٨٠

سایر قوانین نخواھدبود.

) و ٢٠٢)، (١٩١)، (١۶٧ـ احکام مربوط به فصول ھشتم و نھم باب چھارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (٣٣ماده
در مورد مالیاتھای مستقیم و مالیاتھای این قانون ٢٧/١١/١٣٨٠) قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ٢٣٣) تا (٢٣٠(

در مورد این قانون جاری نخواھدبود.٢٧/١١/١٣٨٠) قانون مالیاتھای مستقیم مصوب٢۵١(جاری است. حکم ماده

فصل ششم ـ سایر مقررات

ـ مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابھا و سایر فرمھای مربوط، ٣۴ماده
کند، امور مالیاتی کشور تعیین میماشینھای صندوق و یا سایر وسایل و روشھای نگھداری حساب که سازمان

استفاده نمایند. مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگھداری و در صورت 
مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود.

ت کارکنان ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است طرح الزم برای توسعه، تجھیز، آموزش و تربی٣۵ماده
ھا و ساز و کارھای مناسب در سطح کشور در طول یک مالیاتی، آموزش و ترویج فرھنگ مالیاتی از طریق رسانه

دوره زمانی حداکثر پنجساله را تھیه و تنظیم نماید. ھمچنین سازمان مذکور مجاز است، برای اجراء این قانون 
فضای اداری و تجھیزات مورد نیاز) اقدام نماید. دولت مکلف ای (از جمله ھای سرمایهنسبت به تملک انواع دارایی

است اعتبار و مجوزھای مورد نیاز برای اجراء این ماده را در لوایح بودجه ساالنه کل کشور منظور نماید.

ربط ھر سال به صورت متمرکز در ردیف ـ بودجـه سازمـان امور مـالیـاتی کشور و واحدھای اسـتانی ذی٣۶ماده
شود و جھت انجام ) تخصیص یافته تلقی می%١٠٠ای در قوانین بودجه منظور و به طور صددرصد (جداگانه

ای ستاد سازمان و واحدھای استانی در اختیار سازمان مزبور قرار ھای سرمایهھای جاری و تملک داراییھزینه
شود.داده می

گردد، در جرائم متعلق موضوع این قانون وصول میـ یک در ھزار از وجوھی که بابت مالیات، عوارض و٣٧ماده
گردد و معادل آن از محل اعتباری که در حساب مخصوصی در خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می

گردد، در اختیار سازمـان مزبور قرار خواھدگرفـت تـا برای آموزش، تشـویق و قوانین بودجه سنواتی منظور می
کنندگان و مؤدیان ھزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند از شمول مالیات و کلیه مقررات صرفجایـزه به م

مغایر مستثنی است.

یک نفر از اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با تصویب مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر 
گردد.میبر اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد تعیین

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ساالنه گزارشی از میزان و نحوه توزیع وجوه موضوع این ماده بین 
کنندگان و مؤدیان را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید.مصرف

فصل ھفتم ـ عوارض کاالھا و خدمات

ابطه با کاال و خدمات مشمول این قانون، عالوه بر نرخ مالیات ـ نرخ عوارض شھرداریھا و دھیارھا در ر٣٨ماده
گردد:) این قانون، بشرح زیر تعیین می١۶موضوع ماده (

)؛%۵/١) این قانون، یک و نیم درصد (١۶الف ـ کلیه کاالھا و خدمات مشمول نرخ ماده(



)؛%٣ب ـ انواع سیگار و محصوالت دخانی، سه درصد (

)؛%١٠ھواپیما، ده درصد (ج ـ انواع بنزین و سوخت

)؛%۵) و نفت کوره پنج درصد (%١٠دـ نفت سفید و نفت گاز، ده درصد (

زیست که استانداردھا و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت ـ واحدھای تولیدی آالینده محیط١تبصره
ر سال برای اجراء در نمایند، طبق تشخیص و اعالم سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدھم اسفند ماه ھنمی

سال بعد)، ھمچنین پاالیشگاھھای نفت و واحدھای پتروشیمی، عالوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این 
) ١٧باشند. حکم ماده () از قیمت فروش به عنوان عوارض آالیندگی می%١قانون، مشمول پرداخت یک درصد (

باشد.این ماده قابل تسری نمیھای آن به عوارض آالیندگی موضوعاین قانون و تبصره

واحدھایی که در طی سال نسبت به رفع آالیندگی اقدام نمایند، با درخواست واحد مزبور و تأیید سازمان 
گردند. در این صورت، واحدھای یادشده از اول دوره زیست از فھرست واحدھای آالینده خارج میحفاظت محیط

ان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض مالیاتی بعد از تاریخ اعالم توسط سازم
آالیندگی نخواھندشد.

زیست به فھرست واحدھای آالینده واحدھایی کـه در طی سال بنـا به تشخیص و اعالم سازمـان حفاظت محیط
شمول پرداخت زیست مزیست اضافه گردند، از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعالم توسط سازمان محیطمحیط

عوارض آالیندگی خواھندبود.

عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شھرھا به حساب شھرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از 
شود، تا بین دھیاریھای ھمان ) واریز می٣٩) ماده (٢حریم شھرھا به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره (

شھرستان توزیع گردد.

ورتی که واحدھای تولیدی به منظور ارتقاء مھارت و سالمت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ـ در ص٢تبصره
) عوارض %١٠توانند ده درصد (ایجادکرده و یا در این خصوص ھزینه نمایند، با اعالم وزارت کار و امور اجتماعی می

ھای اد نمایند، در صورت تأیید ھزینهموضوع بند (الف) این ماده را تا سقف ھزینه صورت گرفته درخواست استرد
مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط قابل تھاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواھدبود.

ـ به منظور تأسیس و توسعه واحدھای آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسه یافته، معادل نیم درصد ٣تبصره
ند (الف) این ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واریز ) از عوارض وصولی ب%٠/۵(

گردد در اختیار وزارت یادشده قرار گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور میمی
ق مزبور ھزینه گردد. خواھدگرفت تا توسط وزارت مزبور در امرتوسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیاز در مناط

ھای آموزش و پرورش، کشور و امور اقتصادی و دارایی نامه اجرائی این تبصره به پیشنھاد مشترک وزارتخانهآئین
رسد.به تصویب ھیأت وزیران می

) این قانـون را به حسابھای رابطی که بنا به ٣٨ـ مؤدیان مکلفند عوارض و جرائم متعـلق موضوع ماده (٣٩ماده
گردد و از طریق سازمان امور داری کل کشور افتتاح میست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانهدرخوا

گردد، واریز نمایند.مالیاتی کشور اعالم می

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی ھر ماه را تا پانزدھم ماه بعد به ترتیب زیر به حساب 
حسب مورد واریز نماید:شھرداری محل و یا تمرکز وجوه

) در مورد مؤدیـان داخل حریم شھـرھا به حساب شھرداری محل و در ٣٨الف) عوارض وصـولی بند (الف) مـاده (
مورد مؤدیان خارج از حریم شھرھا به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دھیاریھای ھمان 

سعه یافتگی؛شھرستان براساس شاخص جمعیت و میزان کمتر تو

) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور.٣٨ب) عوارض وصولی بندھای (ب)، (ج) و (د) ماده (

گردد، در حساب مخصوصی ) از وجوه واریزی که به حسابھای موضوع این ماده واریز می%٣ـ سه درصد (١تبصره
ن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین شود و معادل آنزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می

گردد در اختیار سازمان مزبور که وظیفه شناسایی، رسیدگی، مطالبه و وصول این بودجه سنواتی منظور می
باشد، قرار خواھدگرفت تا برای خرید تجھیزات، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی دار میعوارض را عھده



استناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات وکلیه مقررات مغایر ھزینه نماید. وجوه پرداختی به 
مستثنی است.

داری کل کشـور به نام وزارت کشور افتتاح ـ حساب تمرکز وجوه قیدشده در این ماده توسط خزانه٢تبصره
د (الف) این ماده و شود. وجوه واریزی به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزیع مذکور در قسمتھای اخیر بنمی

) کالن شھرھا (شھرھای باالی یک میلیون نفر %٢٠) این قانون) به نسبت بیست درصد (٣٨) ماده (١تبصره (
یافتگی و ) سایر شھرھا براساس شاخص کمتر توسعه%۶٠جمعیت) براساس شاخص جمعیت، شصت درصد (

کارگروھی متشکل از نمایندگان ھا براساس شاخص جمعیت تحت نظر) دھیاری%٢٠جمعیت و بیست درصد (
ریزی و نظارت راھبردی رئیس جمھور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر معاونت برنامه

نامه اجرائی که به پیشنھاد مشترک وزارت به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی مطابق آئین
رسد توزیع و توسط ھا به تصویب ھیأت وزیران میور و شورای عالی استانامور اقتصادی و دارایی، وزارت کش

شود.ھا ھزینـه میھا و دھیاریشھرداری

)، ٣٧ھا و وجوه موضوع ماده (ھا و دھیاریھرگونه برداشت از حساب تمرکز وجـوه به جز پرداخت به شھرداری
باشد. وزارت کشور موظف است، ماده ممنوع می) این١) این قانون و تبصره (٣٨) ماده (٣) و (٢ھای (تبصره

ھا و کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش عملکرد وجوه دریافتی را ھر سه ماه یکبار به شورای عالی استان
شورای اسالمی ارائه نماید.

اری ـ احکام سایر فصول این قانون، به استثناء احکام فصل نھم در رابطه با عوارض موضوع این فصل نیز ج۴٠ماده
است. لیکن احکام سایر فصول، مربوط به نرخ و ترتیبات واریز و توزیع عوارض که این فصل برای آن دارای حکم 

خاص است، جاری نخواھدبود.

فصل ھشتم ـ حقوق ورودی

شود. به مجموع این دریافتی و ) ارزش گمرکی کاالھا تعیین می%۴ـ حقوق گمرکی معادل چھاردرصد (۴١ماده
گردد.شود حقوق ورودی اطالق میوزیران تعیین میکه طبق قوانین مربوطه توسط ھیأتسود بازرگانی

ـ نرخ حقوقی ورودی عالوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات باید به نحوی تعیین گردد که:١تبصره

د؛الف ـ در راستای حمایت مؤثر از اشتغال و کاالی تولید یا ساخت داخل در برابر کاالی وارداتی باش

ھای خصوصی، تعاونی و غیردولتی آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخشب ـ در برگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض
نباشد؛

بندی اشیاء یا ج ـ نرخ حقوق ورودی قطعات، لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته
ورودی محصول فرآوری شده یا شیء یا ماده یا دستگاه آماده گردد از نرخ حقوق مواد یا دستگاھھا وارد می

تر باشد.پائین

ھای موضوع ھای حقوق ورودی به استثناء معافیتـ کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مربوط به معافیت٢تصره
و ماده ١٧/٣/١٣۵٠) قانون امور گمرکی مصوب ٣٧) ماده (١٩) تا (١٢) و (٩) تا (۴)، (٢)، (١) و بندھای (۶ماده (

و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصالحات آن و قانون ٨/٧/١٣٨۴) قانون ساماندھی مبادالت مرزی مصوب ٨(
آالت تولیدی که و معافیت الیحه قانـونی راجـع به ماشین١٣٨۴تشکیـل و اداره مناطـق ویـژه اقتصـادی مصـوب 

٢۴/٢/١٣۵٩شود از پرداخت حقوق ورودی مصوب د میتوسط واحدھای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز وار
احمر جمھوری شورای انقالب اسالمی ایران و معافیت گمرکی لوازم امداد و نجات اھدائی به جمعیت ھالل

گردد.کشور و اقالم عمده صرفاً دفاعی کشور لغو میاسالمی ایران و وزارت

ریزی و نظارت تیبانی نیروھای مسلح و معاونت برنامهاقالم عمده دفاعی به پیشنھاد مشترک وزارت دفاع و پش
گردد.راھبردی رئیس جمھور و با تصویب ھیأت وزیران تعیین می

شود از محل ـ معادل دوازده در ھزار ارزش گمرکی کاالھای وارداتی که حقوق ورودی آنھا وصول می٣تبصره
گیرد شود در اختیار وزارت کشور قرار میور میاعتباراتی که ھمه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظ

ھای سراسر کشور به عنوان کمک ھا و دھیاری) این قانون به شھرداری٣٩) ماده(٢تا براساس مقررات تبصره (
پرداخت و به ھزینه قطعی منظور شود.



فصل نھم ـ سایر مالیاتھا و عوارض خاص

ھای راھسازی، کارگاھی، معدنی، کشاورزی، تثناء ماشینـ مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به اس۴٢ماده
) %١چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد (شناورھا، موتورسیکلت و سه

شود. ) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنھا تعیین می%١قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (
سال به میزان الیات، به ازاء سپری شدن ھر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش مبنای محاسبه این م

یابد.) تقلیل می%۶٠) و حداکثر تا شصت درصد (%١٠ساالنه ده درصد (

ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم ھر نوع سند بیع قطعی، صلح، ھبه و وکالت برای فروش انواع ١تبصره
ت، رسید و یا گواھی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند، موضوع بند (ب) ماده خودرو مشمول مالیا

) این قانون و ھمچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط ۴٣(
یمی موارد زیر را درج نمایند:شود، از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظسازمان امور مالیاتی کشور اعالم می

الف ـ شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت، مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات؛

ب ـ شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره و تاریخ گواھی پرداخت 
عوارض؛

سی، شماره موتور و مدل؛ج ـ مشخصات خودرو شامل نوع، سیستم، تیپ، شماره شا

د ـ نام متعاملین، کدپستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین؛

دفاتر اسناد رسمی ھمچنین مکلفند که فھرست کامل نقل و انتقاالت انجام شده در ھر ماه را حداکثر تا پانزدھم 
خواھدشد به اداره امور مالیاتی بینی ماه بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور پیش

ربط ارسال نمایند.ذی

ھای کلی در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصریح ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم و وکالتنامه٢تبصره
نمایند.

ح زیر ) این ماده مشمول جریمه به شر٢) و (١ھای (ـ دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره٣تبصره
خواھندبود:

باشد، عالوه بر الف ـ در صورتی که مالیات و عوارض متعلق پرداخت نگردیده و یا کمتراز میزان مقرر پرداخت شده
) در %٢ای به میزان دو درصد (التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمهپرداخت وجه معادل مالیات و عوارض و یا مابه

باشد. جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است.ت نشده و مدت تأخیر میماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخ

)، در سند ١ب ـ تخلف از درج ھر یک از مشخصات و موارد مذکور دربندھای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (
) در موعد مقرر قانونی، تخلف انتظامی محسوب ١تنظیمی و ارسال فھرست طبق فرم یا روش موضوع تبصره (

ربط با آنان عمل خواھدگردید.و مطابق قوانین و مقررات ذیشود می

ـ فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواھدبود. در ۴تبصره
صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواھی دفتر اسناد 

شود، قابل استرداد به معامل یا ی مربوط طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعالم میرسم
موکل خواھدبود.

ھای ـ اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی۵تبصره
ه انتقال به صورت صلح و ھبه به نفع دولت، نھادھای رسمی شرکتھای خارجی) به خریداران و ھمچنین ھرگون

ھای علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواھد عمومی غیردولتی، دانشگاھھا و حوزه
بود.

ـ قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروھای وارداتی که ۶تبصره
گیرند، ھمه ساله ) و مالیات نقل و انتقال قرار می۴٣سبه مالیات و عوارض بندھای (ب) و (ج) ماده (مبنای محا

براساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدھم دی ماه ھر سال برای اجراء در سال بعد اعالم 
خواھد شد.



باشد. این مھلت زمانی برای انواع جدید ل اجراء میمأخذ مذکور در مورد خودروھای وارداتی از تاریخ ابالغ قاب
باشد. ھمچنین قیمت الرعایه نمیشود الزمکشور وارد میخودروھایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنھا شروع یا به

شود توسط سازمان یادشده فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروھایی که تولید آنھا متوقف می
گردد.با آخرین مدل ساخته شده تعیین میو متناسب

ـ نیروی انتظامی جمھوری اسالمی ایران (ادارات راھنمایی و رانندگی) مکلف است ھنگام نقل و انتقال ٧تبصره
خودروھای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال 

انتقال در سوابق اقدام نماید.مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت 

گردد:ـ مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین می۴٣ماده

شھری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثناء ریلی)، دریایی و ھوایی پنج الف ـ حمل ونقل برون
) بھاء بلیط (به عنوان عوارض).%۵درصد (

سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل ب ـ عوارض سالیانه انواع خودروھای 
درھزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنھا.درھزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یکیک

تبصره ـ عوارض موضوع بند (ب) این ماده در مورد خودروھای با عمر بیش از ده سال (به استثناء خودروھای 
) و حداکثر تا صددرصد %١٠درصد (میزان ساالنه دهبه ازاء سپری شدن ھر سال (تا مدت ده سال) بهگازسوز)

یابد.) عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش می%١٠٠(

گذاری انواع خودروھای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثناء خودروھای ج ـ شماره
) قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش %٣درصد (شھری حسب مورد سهشھری یا برونمی درونسواری عمو

) عوارض).%١درصد () مالیات و یک%٢گمرکی و حقوق ورودی آنھا (دودرصد (

باشد.ھای آن به مالیات و عوارض این ماده قابل تسری نمی) این قانون و تبصره١٧حکم ماده (

ربط و کارگروھی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، وزیر بازرگانی، وزیر ذیـ به پیشنھاد ۴۴ماده
وزیران، وجوھی بابت صدور، تمدید و یا ریزی و نظارت راھبردی ریاست جمھوری و تصویب ھیأتمعاون برنامه

ون تنظیم بخشی از مقررات ) قان۴٧) و (٢۶)، (٢۴ھا و مجوزھای مربوط به فعالیت موضوع مواد (اصالح انواع کارت
) قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین ٨٠و ماده (٢٧/١١/١٣٨٠مالی دولت مصوب 

گردد.داری کل کشور) واریز میاز متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه٢٨/١٢/١٣٧٣مصوب 

) ٢۵٠٫٠٠٠ھزار (وپنجاهخروج ھر مسافر از مرزھای ھوایی دویستشود بابت ـ به دولت اجازه داده می۴۵ماده
) ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی ۵٠٫٠٠٠ھزار (ریال و از مرزھای دریایی و زمینی مبلغ پنجاه

تصویب داری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ ھر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با (نزد خزانه
گردد.وزیران تعیین میھیأت

ھای سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، تبصره ـ دارندگان گذرنامه
دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی) بیمارانی که با مجوز شورای 

گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقالب اسالمی که ر اعزام میخارج از کشوپزشکی جھت درمان به
شوند، ھمچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از برای معالجه به کشورھای دیگر اعزام می

باشند.وزارت کار و اموراجتماعی، درخصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، مستثنی می

ـ۴۶ماده

ھای درآمد حساب یا حساب) این قانون به۴۵) و وجوه موضوع ماده (۴٣) و (۴٢ھای موضوع مواد (الف ـ مالیات
داری کل کشور) تعـیین و از طریـق سازمان امور عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خـزانه

گردد.شود، واریز میمالیاتی کشور اعالم می

شود و عوارض ) این قانون به شھرداری محل محول می۴٣موضوع بندھای (الف) و (ب) ماده (ب ـ وصول عوارض 
گردد.مزبور نیز به حساب شھرداری محل فعالیت واریز می



شود تا ) واریز می٣٩) ماده (٢) به حساب تمرکز وجوه، موضوع تبصره (۴٣ج ـ عوارض موضوع بند (ج) ماده (
ع و ھزینه گردد.حسب ترتیبات تبصره مزبور توزی

) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول ۴۵) و (۴٣)، (۴٢دـ مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد (
و اصالحات بعدی ٢٧/١١/١٣٨٠ھای مستقیم مصوب گردد مشمول احکام فصل نھم باب چھارم قانون مالیاتمی

آن است.

) این قانون که توسط ۴٣دریافتی موضوع بندھای (الف) و (ب) ماده (ھـ ـ اختالف و استنکاف از پرداخت وجوه 
) قانون اداره شھرداریھا خواھدبود.٧٧گردد، مشمول احکام ماده (شھرداریھا وصول می

ای معادل دودرصد ) این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه۴٣و ـ پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده (
اه نسبت به مدت تأخیر خواھدبود.) به ازاء ھر م%٢(

ـ۴٧ماده

شھری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، دریایی و الف ـ اشخاصی که مبادرت به حمل ونقل برون
) این قانون را با درج در بلیط و یا ۴٣) بھاء بلیط موضوع بند (الف) ماده (%۵نمایند، مکلفند پنج درصد (ھوایی می

د، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به ھر ماه را حداکثر تا پانزدھم ماه قرارداد حسب مور
حساب شھرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.بعد به

ب ـ مالکان خودروھای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند عوارض سالیانه خودروھای 
درھزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا ) این قانون را به نرخ یک۴٣بند (ب) ماده (متعلق به خود، موضوع 

ھای مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) براساس قیمت
گردد، محاسبه و به حساب شھرداری محل واریز نمایند.مالیاتی کشور اعالم می

ان انواع خودروھای سواری و وانت دوکابین تولید داخل (به استثناء خودروھای سواری که به عنوان ج ـ تولیدکنندگ
) این قانون را در ۴٣شود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ج) ماده (گذاری میخودروھای عمومی شماره

) ٢١را حسب مقررات موضوع ماده (تاریخ فروش با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور
به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور 

شود، واریز نمایند.مالیاتی کشور اعالم می

وھای سواری که استثناء خودروانت دو کابین وارداتی (بهـ واردکنـندگان یا مالـکان خودروھای سواری ١تبصره
گذاری با مراجعه به ادارات امور شوند) حسب مورد مکلفند قبل از شمارهگذاری میعنوان خودرو عمومی شماره

گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند.مالیاتی شھر محل شماره

گذاری یی و رانندگی) مکلف است قبل از شمارهـ نیروی انتظامی جمھوری اسالمی ایران (معاونت راھنما٢تبصره
شھری یا استثناء خودروھای سواری و عمومی درونانواع خودروھای سواری و وانت دوکابین وارداتی به

شھری، گواھی پرداخت مالیات و عوارض را از واردکنندگان یا مالکان حسب مورد اخذ و ضمیمه اسناد مربوط برون
خودروھای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداری نماید. گواھی گذاری نموده و از شماره

مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواھد شد.

ھای نگھداری، بھسازی و امنیت پرواز و توسعه زیربناھا در فرودگاھھا ـ به منظور تأمین ھزینه اجراء برنامه۴٨ماده
فاده از تجھیزات و سیستمھای جدید فرودگاھی و ھوانوردی و امنیتی، به شرکت فرودگاھھای کشور و نیز است

) قیمت فروش بلیط مسافران %٢عالی ھواپیمایی کشوری دودرصد (شود با تصویب شورایاجازه داده می
پروازھای داخلی را دریافت کند.

داکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنھاد نامه اجرائی احکام مقرر در این فصل حـ آئین۴٩ماده
رسد.وزیران میھای امور اقتصادی و دارایی و کشور تھیه و به تصویب ھیأتمشترک وزارتخانه

فصل دھم ـ تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجراء

تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که ـ برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کاالھای وارداتی و۵٠ماده
در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است، ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ 



گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص محاسبه مالیات، سود سھام شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود سپرده
باشد.، توسط شوراھای اسالمی و سایر مراجع ممنوع مینزد بانکھا و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز

ـ شوراھای اسالمی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنھا در این قانون ١تبصره
مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و 

یند.اعالم عمومی نما

به عبارت ٧/٩/١٣۴٧) قانون نوسازی و عمران شھری مصوب ٢مندرج در ماده (» پنج در ھزار«ـ عبارت ٢تبصره
شود.اصالح می)» %١یک درصد («

ـ قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شھرداریھا و دھیاریھا ٣تبصره
گردد.ملغی می

ارت کشور موظف است بر ُحسن اجراء این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.ـ وز۴تبصره

) قانون اصالح موادی از قانون ٣ـ از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون، مالیات موضوع بند (ھـ) ماده (۵١ماده
وصول عوارض و برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسالمی ایران و چگونگی برقراری و

و اصالحیه بعدی آن، حذف ١٣٨١دھندگان خدمات و کاالھای وارداتی مصوب سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال، ارائه
گردد.) اصالح می%۵/١ونیم درصد (و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک

) قانون صدراالشاره نیز جاری ٣() این قانون در مورد عوارض موضوع بند (ھـ) ماده٣٩) ماده (١حکم تبصره (
خواھدبود.

االجراءشدن این قانون، قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی ـ از تاریخ الزم۵٢ماده
و فرھنگی جمھوری اسالمی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال، 

و اصالحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام ١٣٨١مات و کاالھای وارداتی مصوب دھندگان خدارائه
مغایر مربوط به دریافت ھرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کاالھا و ارائه خدمات لغو گردیده و 

دھندگان ان و واردکنندگان کاالھا و ارائهبرقراری و دریافت ھرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگ
باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر خدمات ممنوع می

باشد.آنھا مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می

باشد:موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می

ایران؛توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسالمیـ قانون برنامه چھارم ١

ھای بعدی آن؛و اصالحیه١٣۶۶ـ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب اسفند ٢

؛٧/۶/١٣٧٢ـ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمھوری اسالمی ایران مصوب ٣

؛۵/٩/١٣٨۴ایران مصوب ـ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمھوری اسالمی ۴

؛١٢/۴/١٣٧٣ـ قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۵

) قانون حمل ونقل و عبور کاالھای خارجی از قلمرو جمھوری ١٢ـ عوارض آزادراھھا، عوارض موضوع ماده (۶
؛٢۶/١٢/١٣٧۴اسالمی ایران مصوب 

و اصالحات بعدی آن؛١١/٨/١٣٧٢ن و اتاق تعاون مصوب ـ قانون نحوه تأمین ھزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معاد٧

.٢٨/١٢/١٣٧٣) قانون وصول برخی از درآمدھای دولت مصوب ٨٧) و (۶٣ـ مواد (٨

کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کاال تبصره ـ ھزینه، کارمزد و سایر وجوھی که از درخواست
شود و ھمچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا ت میکه طبق قوانین و مقررات مربوطه دریاف

باشد.گردد، از شمول این ماده مستثنی میاختیارات قانونی لغو نشده دریافت می



گذاری و میزان بھای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره به پیشنـھاد مصادیق خدمات خاص، نحوه قیمت
گردد.وزیران تعیین میھـیأتدستـگاه اجرائی مربوط و تصـویب

) از تاریخ ۴٨) و (۴٢)، (٣۶)، (٣۵)، (٣١)، (٢٨)، (٢۵)، (٢۴)، (١٨ـ تاریخ اجراء این قانون در رابطه با مواد (۵٣ماده
) از اول ماه پس از تصویب این قانون خواھدبود و سایر مواد آن از اول مھر ماه سال ۵١تصویب و در مورد ماده (

ھای مقرر در مواد مربوطه پس از تصویب ان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مھلتاست. سازم١٣٨٧
ربط برساند.ھا، دستورالعملھا و ضوابط اجرائی مربوط را تھیه و به تصویب مراجع ذینامهقانون، آئین

جلس کمیسیون اقتصادی م١٧/٢/١٣٨٧وھفت تبصره در جلسه وسه ماده و چھلقانون فوق مشتمل بر پنجاه
) قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران تصویب گردید و پس از ٨۵شورای اسالمی طبق اصل ھشتادوپنجم (

به تأیید شورای نگھبان رسید ٢/٣/١٣٨٧مدت پنج سال در تاریخ موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به


