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مقدمه
باتوجهبه نیاز روز افزودن به دانش مالیاتی برای همه مودیان مالیاااتی و یلیااه ااااحلان ا و باتوجهبااه نیااز واقعاای یلیااه
دانشجویان ،مدیران مالی ،حسابداران به مطالعه خود قانون ،جهت یادگیری بهتر بر آن دیم یتاب را چاپ نماییم.
باتوجهبه حجم گسترده اطالعات مالیاتی و جلوگیری از فراموش نمودن موارد و اطالعات در انتهای هر ماده (مواد مهم قانون)
قسمتی را جهت یاددا ت در نظر گرفتهایم یه مطالعهینندگان یتاااب بااهراحتی باا مراجعااه بااه یتاااب بهسااهولت بااه نکااات
موردنیاز خود رجوع نمایند.
ازآنجایه هیچ نو تهای یام و بدون نقص نیست ،از خوانندگان گرامی درخواست میگردد ،یاستیها و ایرادات یتاااب و نیااز
پیشنهادهای تکمیلی خود را به نگارنده یادآوری نمایند.
عالقهمندان میتوانند جهت ارتباط با مؤلف به تلگرام و اینستاگرام به آدرس  hesabdaranbartarو ی ا اط ال از
سایر کتب ،کالسهای آموزشی و نرمافزار مالیاتی سام به آدرس سایت  hesabdaranbartar.comو یا شمارهتلفن
 09122207470تماس حاصل نمایند.
********************************************************************
باتوجهبه هزینههای باالی چاپ کتاب تصمیم گرفته شد ،فایل  pdfکتاب رایگان در اختیار عم وم ق رار گی رد و
دوستانی که عالقهمند به تهیه چاپی کتاب هستند میتوانند از سایت ،اقدام به تهیه کتاب نمایند.
جهت دانلود فایل کتاب
به سایت حسابداران برتر به آدرس  hesabdaranbartarمراجعه نموده و در قسمت "افحات برگزیده یتاب" اقدام بااه دانلااود
یتاب نمایید.
این کتاب تا تاریخ  28مردادماه  1401بهروزرسانی شده است.
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باب اول :اشخاص مشمول مالیات
ماده -1
اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات میباشند:
 .1کلیه مال کین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا امالک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.
 .2هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید.
 .3هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل میکند.
 .4هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید.
 .5هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل مینماید و همچنین
نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی و یا
واگذاری فیلمهای سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها میگردد) از ایران
تحصیل میکند.
یادداشت:
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ماده -2
اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند:
 .1وزارتخانهها و مؤسسات دولتی؛
 .2دستگاههایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین میشود.
 .3شهرداریها و دهیاریها

*

تبصره  -اعمال این ماده از زمان تأسیس دهیاریهای کشور میباشد .مالیاتهایی که قبل از الزماالجرا
شدن این قانون به دهیاریها تعلق گرفته و اخذ شده است ،مشمول معافیت این قانون نمیشود.
 .4بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری
تبصره  -1شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسههای مذکور در بندهای فوق باشد ،سهم
درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود .حکم این تبصره مانع استفاده شرکتهای مزبور از معافیتهای مقرر در
این قانون ،حسب مورد ،نیست.
تبصره  -2درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی ،معدنی ،تجاری ،خدماتی و سایر فعالیتهای
تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده ،که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل میشود ،در هر مورد به طور جداگانه به
نرخ مذکور در ماده ( )105این قانون مشمول مالیات خواهد بود.
مسئوالن اداره امور در اینگونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون
خواهند بود .در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

* [ماده  280همین قانون  ... -مالیات سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداریها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی
شهرداری در امور عمومی ،شهری و خدماتی تشکیل و صد درصد ( )%100سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ
صفر میباشد].
یادداشت:
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باب دوم :مالیات بر دارایی
فصل اول :مالیات ساالنه امالک
مواد  3تا  9حذف گردید.
فصل دوم :مالیات مستغالت مسکونی خالی
مواد  10تا  11حذف گردید.
فصل سوم :مالیات بر اراضی بایر
مواد  12تا  16حذف گردید.
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فصل چهارم :مالیات بر ارث

ماده -17
اموال و داراییهایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال مییابد ،به شرح زیر مشمول مالیات است:
 .1نسبت به سپردههای بانکی ،اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به استتتانای متتوارد منتدرج در بنتتد ( )2ایتتن متتاده و
سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهمالشتترکه تتتا تتتاریا تبتتت انتقتتال بتته نتتام ورا و یتتا پرداختتت و
تحویل به آنها به نرخ سه درصد ()%3
 .2نسبت به سهام و سهمالشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم ( )1.5برابر نرخهای مذکور در تبصتتره ( )1متتاده ( )143و
ماده ( 143مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریا تبت انتقال به نام ورا
 .3نسبت به حقاالمتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای متتذکور بته آنهتتا تصتتری نشتتده استت ،بتته نتترخ ده
درصد ( )%10ارزش روز در تاریا تحویل یا تبت انتقال به نام ورا
 .4نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری ،زمینی ،دریایی و هوایی به نرخ دو درصد ( )%2بهتتای اعالمتتی توستتا ستتازمان
امور مالیاتی کشور در تاریا تبت انتقال به نام ورا
 .5نسبت به امالک و حق واگذاری محل یک و نیم ( )1.5برابر نرخهای متتذکور در متتاده ( )59ایتتن قتتانون بتته مأختتذ
ارزش معامالتی امالک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد ،در تاریا تبت انتقال به نام ورا
 .6نسبت به اموال و داراییهای متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کستتر مالیتات بتتر
ارتی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و داراییهتتا پرداختتت شتتده استتت بتته نتترخ ده درصتد ( )%10ارزش
ماترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ار در کشور محتتل وقتتوع متتال قتترار گرفتتته استتت .در صتتورت عتتدم شتتمول
مالیات بر ار در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام ورا
تبصره  -1محاسبه و اخذ مالیات بر ار در مورد متوفیان قبل از الزماالجتترا شتتدن ایتتن قتتانون ( )1395/1/1اعتتم از اینکتته پرونتتده
مالیاتی برای آنها تشکیل شده یا نشده باشد ،مشمول حکم این ماده نخواهد بود.
تبصره  -2نرخهای مذکور در این ماده مربوط به ورا طبقه اول است .در صورتی که ورا طبقات دوم و سوم باشتتند ،نرخهتتای
مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.
تبصره  -3در صورتی که متوفی و ورا  ،تبعه خارجی باشند ،اموال و داراییهای متوفی که در ایران واقع استتت ،مشتتمول مالیتتات
به نرخ ورا طبقه اول خواهد بود.
تبصره  -4در مواردی که ورا سهم خود از اموال موضوع بندهای ( )4( ،)2و ( )5این ماده را به اشتتخاص تالتث یتتا ورا دیگتتر
انتقال دهند ،عالوه بر مالیات بر ار به شرح این فصل ،مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.
تبصره  -5حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها و سایر نهادهای مالی و اعتباری ،نسبت به عرصه و اعیتتان امتتالک
بر اساس ارزش معامالتی در تاریا تبت انتقال به نام ورا محاسبه خواهد شد.
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یادداشت:

ماده -18
ورا از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم میشوند:
 .1ورا طبقه اول که عبارتند از :پدر ،مادر ،زن ،شوهر ،اوالد و اوالد اوالد.
 .2ورا طبقه دوم که عبارتند از :اجداد ،برادر ،خواهر و اوالد آنها.
 .3ورا طبقه سوم که عبارتند از :عمو ،عمه ،دایی ،خاله و اوالد آنها.
یادداشت:

ماده  19تا  20حذف شد.
ماده -21
اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یتا احکتتام ختتاص ،مالکیتت آنهتا ستتلب و یتتا بتته صتتورت بالعتتو

در اختیتتار

اشخاص موضوع ماده ( )2این قانون قرار گیرد ،با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیتتات بتتر ار ختتارج و در صتتورتی کتته بابتتت
سلب مالکیت عوضی داده شود ،ارزش آن عو

یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد ،جزء اموال مشمول مالیتتات بتر

ار موضوع ردیفهای مربوط در ماده ( )17این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.
یادداشت:

ماده  22و  23حذف شد.
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ماده -24
اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:
 .1وجوه بازنشستگی و وظیفه و پتتس انتتداز ختتدمت و مزایتتای پایتتان ختتدمت ،مطالبتتات مربتتوط بتته خستتارت اختراج،
بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمههای اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسا مؤسسات بیمه
یا بیمهگذار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمههای عمر و زندگی ،خسارت فوت و همچنین دیه و ماننتتد آنهتتا حستتب
مورد که یک جا و یا به طور مستمر به ورته متوفی پرداخت میگردد.
 .2اموال منقول متعلق به مشمولین بند  4ماده  39قرارداد وین مورخ فروردین  1340و متتاده ( )51قتترارداد ویتتن متتورخ
اردیبهشت ماه  1342و بند ( )4ماده ( )38قرارداد وین مورخ اسفند ماه  1353بتتا رعایتتت شتترایا مقتترر در قتترارداد
مزبور با شرط معامله متقابل.
 .3اموالی که برای سازمانها و مؤسسههای مذکور در ماده ( )2این قانون مورد وقف یا نذر یتتا حتتبس واقتتع گتتردد بتته
شرط تأیید سازمانها و مؤسسههای مذکور.
 .4اتا البیت محل سکونت متوفی
یادداشت:

ماده -25
ورا طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقالب اسالمی مشمول مالیات بر ار موضتتوع ایتتن فصتتل نخواهنتتد بتتود .احتراز
شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسل جمهوری اسالمی ایتتران و یتتا بنیتتاد شتتهید انقتتالب
اسالمی حسب مورد میباشد.
یادداشت:

ماده -26
ورا متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنهتتا موظفنتتد بتته منظتتور کستتر هزینتههای کفتتن و دفتتن در
حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متتتوفی از متتاترک موضتتوع متتاده ( )17ایتتن
قانون ،ظرف مدت یک سال از تاریا فوت متوفی اظهارنامهای حاوی کلیه اقالم ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصتتری
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مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود به انضمام مدارک زیر بتته اداره
امور مالیاتی صالحیتدار تسلیم نماید:
 .1رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی
 .2رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مابت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.
 .3رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد.
 .4در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشتتت یتتا تصتتویر گتتواهی شتتده وکالتنامتته یتتا
قیمنامه
 .5رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذیربا
اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند:
الف  -در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی ،واجبتتات متالی و عبتتادی و هزینتته کفتتن و دفتتن
باشد ،اموال و داراییهای متوفی مشمول مالیات موضوع ماده ( )17این قانون نخواهد شد و مالیاتهای پرداختتتی متتاده متتذکور بتتا
ارائه اسناد و مدارک مابته به پرداختکننده مسترد خواهد شد.
ب  -در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی ،واجبات مالی و عبادی و هزینههای کفن و دفن باشد ،در این
صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و داراییهای موضتتوع بنتتدهای ( )4( ،)3( ،)2( ،)1و ( )5متتاده ( )17ایتتن قتتانون
کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضتتافه مالیاتهتتای پرداختتتی موضتتوع
ماده ( )17این قانون با ارائه اسناد و مدارک مابته به پرداختکننده مسترد خواهد شد.
ج  -در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای (الف) و (ب) مشتتمول مالیتتات نباشتتد ،اداره امتتور مالیتتاتی موظتتف
است گواهی الزم مبنی بر بالمانع بودن تبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیر مشتتمول متتتوفی بتته ورا را حستتب
موارد مذکور در ماده ( )17این قانون به عنوان مراجع ذیربا صادر نماید.
تبصره  -1در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مابتتته قتتانونی بتتوده و اصتتالت آن متتورد تأییتتد اداره امتتور مالیتتاتی
صالحیتدار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود.
تبصره  -2آئیننامه اجرایی این ماده در مورد نحوه رستتیدگی ،ارزیتتابی امتتوال و داراییهتتا و صتتدور گتواهی توستتا وزارت امتتور
اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد (.آئیننامه شماره  1همین ماده )
یادداشت:

ماده  27تا  32حذف شد.
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ماده -33
مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفند ظرف سه ماه از تاریا اطالع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضتتمن ارستتال
کلیه اطالعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیر منقول واقع در کشور محل مأموریت خود ،با تعیتتین مشخصتتات و ارزش
آنها ،از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعالم نمایند.
تبصره  -آئیننامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریا تصویب این قتتانون توستتا وزارتخانتتههای امتتور اقتصتتادی و دارایتتی و
امور خارجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
یادداشت:

ماده -34
اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون ،اموال و داراییهای متوفی را بتته ورا یتا
موصیله تسلیم کنند و یا به نام آنها تبت و یا معامالتی راجع به اموال و داراییهای مزبور انجام دهند:
بانکها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری ،شرکتها ،مؤسسات ،نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیتتر
دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.
ادارات تبت اسناد و امالک موقعی که مال غیر منقول را به اسم ورا یا موصیله تبت مینمایند.
دفاتر اسناد رسمی موقعی که میخواهند تقسیمنامه یا هر نوع معامله ورا راجع به اموال و داراییهای متوفی را تبت نمایند.
شرکتهایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهمالشرکه میباشد.
شرکتهای کارگزاری ،صندوقهای سرمایهگذاری و سایر نهادهای مالی
صندوقهای دادگستری و صندوقهای ادارات تبت اسناد و امالک کشور
اشخاص مذکور در بندهای یاد شده (به استانای اشخاص موضوع بندهای  2و  6این ماده و اشخاص موضوع بندهای  1و  2ماده 2
این قانون) در صورت تخلف عالوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول ورا نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مستئولیت
تضامنی دارند ،مشمول جریمهای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود .در مورد بانکها ،شرکتها و مؤسستتات دولتتتی،
متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
محاکم دادگستری ،ادارات اجرای احکام دادگستری ،ادارات تبت اسناد و امالک کشور ،ستتازمان اوقتتاف و امتتور خیریتته و اداره
سرپرستی صغار و محجورین ،صتتندوقهای دادگستتتری ،صتندوقهای ادارات تبتتت استتناد و امتتالک کشتتور و اشتخاص موضتتوع
بندهای ( )1و ( )2ماده ( )2این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قتتانونی ختتود حکمتتی را در خصتتوص امتتوال و داراییهتای
متوفی صادر یا اجرا نمایند ،موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب متتورد پتتس از صتتدور یتتا اجتترا بتته
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سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.
کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور ،در صورت عدم ارسال حکتتم یتتا عتتدم اختتذ مفاصتتای مالیتتاتی ،عتتالوه بتتر مجتتازات
مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود ،مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولتتت
با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به موجب حکم مراجع قضایی ذیربا خواهند بود .این حکم در مورد شرکا و
معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است.
تبصره  -1سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اشخاصی را که امتتوال موضتتوع بنتتد ( )1متتاده ( )17ایتتن قتتانون را نتتزد ختتود دارنتتد
مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به ورا  ،مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان
امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به ورا یا ذینفعتتان دیگتتر پرداختتت نماینتتد در ایتتن صتتورت اشتتخاص متتذکور مکلفنتتد
مشخصات ورا یا ذینفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کنند.
تبصره  -2آئیننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قتتانون بتته
تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
یادداشت:

ماده  35تا  37حذف شد.
ماده -38
اموالی که به موجب نذر یا وصیت حسب مورد به ورا منتقل میشود به نرخ مذکور در ماده ( )17این قانون و در صورتی که بتته
غیر ورا به استانای اشخاص مذکور در بند ( )3ماده ( )24این قانون ،منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود.
در مواردی که منافع مالی ،مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است ،اشخاص منتفع از منافع به
استانای اشخاص مذکور در بند ( )3ماده ( )24این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.
تبصره  -مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.
یادداشت:
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ماده -39
در مورد وقف ،متولی و در مورد حبس و نذر ،حبس و نذرکننده و در متتورد وصتتیت ،وصتتی مکلفنتتد حتتداکار ظتترف ستته متتاه از
تاریا وقوع عقد یا فوت موصی ،حسب مورد ،اظهارنامهای روی نمونهای که از طرف سازمان امور مالیتتاتی کشتتور تهیتته میشتود
حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام استتناد مربوطتته بتته اداره امتتور مالیتتاتی صتتالحیتدار
تسلیم و رسید دریافت دارند مالیات متعلق را حداکار ظرف سه ماه از تاریا انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند.
تبصره  -در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند ( )3ماده ( )24این قانون یا مشمول مقتتررات فصتتل
مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی ،یا حبس و نذرکننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات امتتوال متتورد وقتتف یتا
حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذینفع را روی نمونهای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشتود درج و حتتداکار
ظرف مدت سه ماه از تاریا وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صالحیتدار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند.
یادداشت:

ماده  40تا  43حذف شد.

جزوه درس قوانین و مقررات مالیاتی

18

فصل پنجم  :حق تمبر
ماده -44
از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ میشود در موقع چاپ دویست ( )200ریال حق تمبر اخذ میشود.
یادداشت:

ماده -45
از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ میشود:
 برات؛ فته طلب (سفته) و نظایر آنها.تبصره  -حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.
یادداشت:

ماده -46
از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده میشود (به استانای اوراق مذکور در مواد
 45و  48این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مالالتجاره از قبیل بارنامه دریتتایی و هتتوایی و همچنتتین اوراق بیمتته
مالالتجاره پنج هزار ( )5000ریال و بارنامه زمینی و صورتوضعیت مسافری یک هزار ( )1000ریتتال حتتق تمبتتر دریافتتت خواهتتد
شد .مؤسسههای حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحی صاحب کاال و سایر اطالعتتات مربتتوط
را در آن درج نمایند و نسا کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریا صدور نگهداری کنند.
تبصره  -از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ میشود:
 .1از کارت معافیت هر یک از مشموالن که به انحای مختلف از انجتتام دادن ختدمت وظیفتته معتتاف میشتوند ،بابتتت
صدور کارت معافیت مذکور ،مبلغ ده هزار ( )10,000ریال.
 .2از هرگونه گواهینامه رانندگی بینالمللی مبلغ پنجاه هزار ( )50,000ریال.
 .3از هر پالک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شمارهگذاری هر وسیله نقلیتته کتته بتته صتورت موقتتت وارد کشتتور
میشود مبلغ دویست هزار ( )200.000ریال.
 .4از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار ( )1.000ریال.
 .5از کارنامه و گواهینامه دانشآموزان دوره ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار ( )1.000ریال.
 .6از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد ،دکترا و باالتر مبلغ ده هزار ( )10.000ریال.
 .7از گواهی ارزش تحصیلی دورههای ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار ( )20.000ریال.
 .8از گواهی ارزش تحصیلی دورههای فنی و حرفهای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار ( )50.000ریال.
 .9از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار ( )20.000ریال.
 .10از پروانه مشاغل پزشکی ،دندانپزشکی ،پیراپزشکی ،دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار ( )100.000ریال.
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 .11از جواز تأسیس ،کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی ،کارت بازرگانی ،پروانه وکالت و کارشناسی و سایر
پروانههای کسب و کار ،بابت صدور مبلغ یکصد هتتزار ( )100.000ریتال و بابتتت تجدیتتد آنهتتا مبلتتغ پنجتتاه هتتزار
( )50.000ریال.
یادداشت:

ماده -47
از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طترف مشتتتریان تعهتتد میشتود ،در
صورتی که در دفاتر اسناد رسمی تبت نشود ،معادل ده هزار ( )10.000ریال حق تمبر اخذ میشود:
 .1برگ قبول شرایا عمومی حساب جاری.
 .2قرارداد وام یا اعطای تسهیالت از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرمهای تعهدآوری که بانکها به نامهای مختلتتف
در موقع انجام معامالت به امضای مشتریان خود میرسانند.
 .3قراردادهای انواع سپردههای سرمایهگذاری.
 .4وکالتنامههای بانکی که در دفتر بانک تنظیم میشود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار مینمایند.
 .5قراردادهای دیگری که بتتین بانکهتتا و مشتتتریان منعقتد میشتتود و طتترفین تعهتدات و مستتئولیتهایی را بتته عهتتده
میگیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبا میشود.
 .6ضمانتنامههای صادره از طرف بانکها.
 .7تقاضای صدور ضمانتنامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانتنامه صادر گردد.
 .8تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخل ایران یا برای کشورهای خارج در صتورتی کتته تقاضتتا از طتترف بانتک
قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.
یادداشت:

ماده 48
سهام و سهمالشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استانای شرکتهای تعاونی بر اساس ارزش استتمی ستتهام یتتا
سهمالشرکه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود .کسور صد ( )100ریال هم صد ( )100ریال محسوب میشود.
تبصره  -حق تمبر سهام و سهمالشرکه شرکتها باید ظرف دو ماه از تاریا تبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و ستتهام
اضافی از تاریا تبتتت افتتزایش ستترمایه در اداره تبتتت شتترکتها از طریتتق ابطتتال تمبتتر پرداختت شتتود .افتتزایش ستترمایه در متتورد
ال سرمایه خود را کاهش دادهاند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهتتد
شرکتهایی که قب ً
بود.
یادداشت:
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ماده -49
در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد  47 ،46 ،45و  48این قانون در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر
مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شتتده باشتتد اولتتین شخصتتی کتته استتناد
مزبور را متصرف میشود باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نمایتد و در
هر صورت کلیه مؤسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه مینماینتتد متضتتامناً مستتئول پرداختتت
حقوق مقرر خواهند بود.
یادداشت:

ماده -50
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضتتیان
بگذارد .وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبتتر در
قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.
یادداشت:

ماده -51
در صورت تخلف از مقررات این فصل ،متخلف عالوه بر اصل حق تمبر ،معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.
یادداشت:

فصل اول :مالیات بر درآمد امالک
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باب سوم :مالیاتبردرآمد
فصل اول :مالیات بر درآمد امالک
ماده -52
درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به امالک واقع در ایران پس از کستتر معافیتهتتای مقتترر در
این قانون مشمول مالیات بر درآمد امالک میباشد.
یادداشت:

ماده -53
درآمد مشمول مالیات امالکی که به اجاره واگذار میگردد عبارت است از کل مالاالجاره ،اعتتم از نقتتدی و غیتتر نقتتدی ،پتتس از
کسر بیست و پنج درصد بابت هزینهها و استهالکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره .درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره
دست اول امالک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شتد .در رهتتن تصتترف ،راهتتن طبتتق مقتتررات ایتتن فصتتل
مشمول مالیات خواهد بود .هرگاه موجر مالک نباشد ،درآمد مشمول مالیات وی عبتتارت استتت از مابتتهالتفاوت اجتتاره دریتتافتی و
پرداختی بابت ملک مورد اجاره .حکم این ماده در مورد خانههای سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها
طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.
تبصره  -1محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحتتت تکفتتل مالتتک اجتتاری تلقتتی
نمیشود مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک تابت گردد که اجاره پرداخت میشود .در صورتی که چند واحتد مستکونی محتتل
سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک و یک واحتتد مستتکونی بتترای هتتر یتتک از افتتراد متتذکور بتته
انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.
تبصره  -2امالکی که مجاناً در اختیار سازمانها و مؤسسات موضوع ماده  2این قانون قرار میگیرد غیر اجاری تلقی میشود.
تبصره  -3از نظر مالیات بر درآمد اجاره امالک هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب میشود.
تبصره  -4در مورد امالکی که با اتاته یا ماشینآالت به اجاره واگذار میشود ،درآمد ناشی از اجاره اتاته و ماشتینآالت نیتتز جتتزء
درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل میشود.
تبصره  -5مستحدتاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد میشتتود ،بتتر استتاس ارزش معتتامالتی
روز تحویل مستحدته به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب میگردد.
تبصره  -6هزینههایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستأجر انجام میشود و همچنین مخارجی کتته
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به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفاً به عهده مالک باشد ،به بهای روز انجام هزینه تقویم و
به عنوان مالاالجاره غیر نقدی به جمع اجارهبهای سال انجام هزینه اضافه میشود.
ال یا جزئاً به اجاره واگتتذار نمایتتد ،مبلتتغ اجتتاره
تبصره  -7در صورتی که مالک اعیان احدا شده در عرصه استیجاری ملک را ک ً
پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مالاالجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهتتد
بود.
تبصره  -8در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجارهبها مهلتی برای تخلیه ملک داده شتتود،
در مدتی که محل سکونت انتقالدهنده میباشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایا معامله مبیع در اختیار بتتایع شتترطی
است ،اجاری تلقی نمیشود ،مگر این که به موجب اسناد و مدارک تابت گردد که اجاره پرداخت میشود.
تبصره  -9وزارتخانهها ،مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجته آنهتا بتته وستتیله دولتتت تتتأمین
میشود ،نهادهای انقالب اسالمی ،شهرداریها و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین ستتایر اشتتخاص حقتتوقی مکلفنتتد
مالیات موضوع این فصل را از مالاالجارههایی که پرداخت میکنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امتتور مالیتتاتی محتتل وقتتوع
ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.
تبصره  -10واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مابته به موجتتب
قرارداد واگذار میگردد مادام که در تصرف خریدار میباشتتد ،در متتدت متتذکور اجتتاری تلقتتی نمیشتتود و از لحتتا مالیتتاتی بتا
خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط بر اینکه مالیات نقل و انتقال قطعی موضتتوع متتاده ( )59ایتتن قتتانون بتته مأختتذ تتتاریا
تصرف پرداخت شده باشد.
تبصره  -11مالکان مجتمعهای مسکونی دارای بیش از سه واحد استتیجاری کتته بتتا رعایتت الگتتوی مصتترف مستتکن بنتتا بتته اعتتالم
وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا میشوند در طول مدت اجاره از صد درصد ( )%100مالیات بر درآمتد امتتالک اجتاری
معاف میباشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحتتدهای مستتکونی در تهتتران تتتا مجمتتوع یکصتتد و
پنجاه متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای مفید از مالیات بر -درآمد ناشی از اجاره امتالک
معاف میباشد.
یادداشت:
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ماده -54
درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته
باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد ( )%80ارقام مندرج در جدول امالک مشابه
تعیین و اعالم شده توسا سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده ( 54مکرر) این قانون ،میزان اجارهبها بر اساس
جدول اجاره امالک مشابه تعیین خواهد شد.
تبصره  -1در صورتی که مستأجر جزء مشموالن تبصره ( )9ماده ( )53این قانون باشد ،اجاره پرداختی مستأجر مالک تعیین
درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.
تبصره  -2چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مابته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول
مالیات قرار گرفته است ،مالیات مابهالتفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعترا

مؤدی ،پرونده قابل

رسیدگی در مراجع حل اختالف موضوع این قانون خواهد بود.
تبصره  -3در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد
اعترا

مؤدی باشد ،در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختالف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.

ماده  54مکرر  -هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای باالی یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی امالک و اسکان
کشور موضوع تبصره ( )7ماده ( 169مکرر) این قانون ،در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از  120روز ساکن یا کاربر نداشته
باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور ،بدون لحا معافیتهای تبصره ( )11ماده ( )53این
قانون ،ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب زیر میشود:
سال اول  -معادل شش برابر مالیات متعلقه
سال دوم  -معادل دوازده برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد  -معادل هجده برابر مالیات متعلقه
واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در طرح (پروژه) های انبوهسازی پس از هجده ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات
ساختمانی (موضوع ماده  100قانون شهرداری مصوب  11/4/1334با اصالحات و الحاقات بعدی آن) مشمول مالیات موضوع این
ماده میشوند.
وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،یک ماه قبل از اتمام مهلتهای مذکور،
اخطار الزم را به مالک واحد مسکونی یا به کد پستی محل آن ارسال کند.
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ضرایب مالیاتی فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده ( )29قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب  ،14/12/1395که دارای بیش از پنج خانه خالی در هر سال مالیاتی
باشند ،نسبت به کل واحدها ،دو برابر ضرایب مذکور در صدر ماده اعمال میشود.
مالیات موضوع این ماده تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهرهای باالی یکصد هزار نفر جمعیت به استناد مرکز آمار
ایران به یک ممیز بیست و پنج صدم ( )1.25برابر تعداد خانوارهای ساکن در این شهرها برسد ،قابل اجرا است.
تبصره  -1در صورت تغییر مالکیت به صورت رسمی ،مهلت  120روزه مذکور برای مالک جدید جاری است .سازمان امور
مالیاتی کشور مکلف است تا پایان تیر ماه هر سال مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده را اعالم نماید .اشخاص
مشمول ،مکلفند مبالغ مذکور را تا یک ماه پس از اعالم سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند .در صورت عدم پرداخت ،مالیات
متعلقه ،به موجب برگ مطالبه از اشخاص ،مطالبه و وصول میشود .جریمه موضوع ماده ( )190این قانون ،برای پرداختهای پس
از مرداد ماه هر سال اعمال میشود .پس از الزماالجرا شدن این ماده ،دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از دریافت گواهی پرداخت
مالیات موضوع این ماده ،سند انتقال قطعی را تبت نمایند.
تبصره  -2سازمان امور مالیاتی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه
نماید.
تبصره  -3در صورتی که مالک ،واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره ،حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده ()54
این قانون یا میانگین قیمتهای روز منطقه موضوع ماده ( )64این قانون ،از طریق سامانه معامالت امالک که وزارت راه و
شهرسازی ظرف مدت حداکار سه ماه از الزماالجرا شدن این ماده ،با استفاده از امکانات موجود ،راهاندازی و اجرا میکند،
عرضه نماید ،مشمول مالیات موضوع این ماده نمیشود .اگر مالک بیش از دو بار از اجاره یا فروش ملک خود به قیمتهای
مذکور خودداری کند ،واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی امالک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده
است ،حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند ( )5تبصره ( )8ماده ( 169مکرر) این قانون میشود.
سامانه معامالت امالک باید به گونهای طراحی شود که قابلیت ارزشگذاری واحدهای مسکونی به قیمتهای مذکور ،امکان
تبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره امالک عرضه شده در آن و تبت تحقق یا عدم تحقق معامله را داشته باشد .در صورت
نیاز ،وزارت راه و شهرسازی میتواند از منابع تخصیص یافته حاصل از مالیات بر خانههای خالی برای تأمین هزینههای ارتقا و
نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص میگردد.
تبصره  -4واحدهای مسکونی موقوفه که بر اساس استعالم از سازمان اوقاف و امور خیریه امکان اجاره آنها حسب وقفنامه
وجود ندارد ،مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.
یادداشت:
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ماده -55
هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی ،آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجتتاره نمایتد یتتا
از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او میگذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مالاالجتتارهای
که به موجب سند رسمی یا قرارداد میپردازد یتتا توستا کارفرمتتا از حقتتوق وی کستر و یتتا بتترای محاستتبه مالیتات حقتتوق تقتتویم
میگردد از کل مالاالجاره دریافتی او کسر خواهد شد.
یادداشت:

ماده  -56حذف شد.
ماده -57
در مورد شخص حقیقی که هیچگونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده ( )84این قانون از درآمد
مشمول مالیات ساالنه مستغالت از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات میباشد .مشموالن این ماده باید
اظهارنامه مخصوصی طبق نمونهای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک
تسلیم و اعالم نمایند که هیچگونه درآمد دیگری ندارند .اداره امور مالیاتی مربوط باید خالصه مندرجات اظهارنامه مؤدی را به
اداره امور مالیاتی محل سکونت مؤدی ارسال دارد و در صورتی که تابت شود اظهارنامه مؤدی خالف واقع است مالیات متعلق به
اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد.
در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپردههای بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.
تبصره  -1حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت والیت پدر باشند جاری نخواهد بود.
تبصره  -2در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه مؤدی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد ،آن مقدار از درآمد
مشمول مالیات اجاره امالک که با سایر درآمدهای مؤدی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول
مالیات خواهد بود.
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تبصره  12قانون بودجه  -1401حقوق و دستمزد
الف -
... -5
میزان معافیت مالیات ساالنه مستغالت اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده ( )57قانون مالیاتهای مستقیم
اصالحی  27/11/1380و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده ( )101قانون مالیاتهای مستقیم اصالحی 27/11/1380
ساالنه به مبلغ سیصد و نود و شش میلیون ( )396.000.000ریال تعیین میشود.
یادداشت:

ماده  -58حذف شد.
ماده -59
نقل و انتقال قطعی امالک به مأخذ ارزش معامالتی و به نرخ پنج درصد ( )%5و همچنتتین انتقتتال حتتق واگتتذاری محتتل بتته مأختتذ
وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد ( *)%2در تاریا انتقتتال از طتترف مالکتتان عتتین یتتا صتتاحبان حتتق مشتتمول
مالیات میباشد.
تبصره  -1چنانچه برای مورد معامله ارزش معامالتی تعیین نشده باشد ،ارزش معتتامالتی نزدیتتکترین محتتل مشتتابه مبنتتای محاستتبه
مالیات خواهد بود.
تبصره  -2حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشتتی از موقعیتتت
تجاری محل.
یادداشت:

ماده  -60حذف شد.
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ماده -61
در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمیشود نیز ارزش معتتامالتی ملتتک طبتتق مقتتررات ایتتن فصتتل در محاستتبه
مالیات مالک عمل خواهد بود و به طور کلی برای امالکی که ارزش معامالتی آنهتا تعیتین نشتتده ارزش معتتامالتی نزدیتتکترین
محل مشابه مناط اعتبار میباشد.
یادداشت:

ماده  -62حذف شد.
ماده -63
نقل و انتقال قطعی امالکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام میشود به استانای نقل و انتقال بالعو

که طبق مقتتررات مربتتوط

مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی امالک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین ،هر دو ملک
باشند هر یک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.
یادداشت:

ماده -64
تعیین ارزش معامالتی امالک بر عهده کمیسیون تقویم امالک میباشد .کمیسیون مزبور موظف استتت ارزش معتتامالتی موضتتوع
این قانون را در سال اول معادل دو درصد ( )%2میانگین قیمتهای روز منطقه با لحا مالکهای زیر تعیین کند.
این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش مییابد تتتا زمتتانی کتته ارزش معتتامالتی هتتر منطقته بته بیستتت درصتد ()%20
میانگین قیمتهای روز امالک برسد.
الف  -قیمت ساختمان با توجه به مصال (اسکلت فلزی یا بتنآرمه یا استتکلت بتنتتی و ستتوله و غیتتره) و قتتدمت و تتتراکم و طریقتته
استفاده از آن (مسکونی ،تجاری ،اداری ،آموزشی ،بهداشتی ،خدماتی و غیره) و نوع مالکیت
ب  -قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحا تجاری ،صنعتی ،مسکونی ،آموزشی ،اداری و کشاورزی
این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نماینتتدگان ستتازمان امتتور مالیتتاتی کشتتور ،وزارتخانتتههای راه و شهرستتازی و
جهاد کشاورزی ،سازمان تبت اسناد و امالک کشور و شورای اسالمی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یتتا راستتای ادارات امتتور
مالیاتی ،راه و شهرسازی ،جهاد کشاورزی و تبت اسناد و امالک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسالمی شهر تشکیل میشتتود.
کمیسیون مذکور هر سال یک بار ارزش معامالتی امالک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین میکند.
در موارد تقویم امالک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (بر اساس تقسیمات کشوری) نماینتتده بخشتتدار یتتا شتتورای بختتش در
جلسات کمیسیون شرکت میکند .در صورت نبودن شورای اسالمی شهر یا بخش ،یک نفر کتته کارمنتتد دولتتت نباشتتد بتتا معرفتتی
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فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت میکند.
کمیسیون تقویم امالک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت متتدیرکل یتتا رئتتیس اداره امتتور
مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل میشود .جلسات کمیسیون با حضور حتتداقل چهتتار نفتتر از اعضتتا رستتمیت
مییابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضا معتبر است .دبیتتری جلستتات کمیستتیون حستتب متتورد بتر عهتتده نماینتتده
سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.
ارزش معامالتی تعیین شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریا تصویب نهایی کمیسیون تقویم امتتالک ،الزماالجتترا و تتتا تعیتتین
ارزش معامالتی جدید معتبر است.
تبصره  -1سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور میتوانند قبل از اتمام دوره یک ساله در هر شتتهر یتتا بختتش یتتا
روستا ،در موارد زیر کمیسیون تقویم امالک را تشکیل دهند:
برای تعیین ارزش معامالتی نقاطی که فاقد ارزش معامالتی است.
برای تعدیل ارزش معامالتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقتتاط مشتتابه همتتاهنگی
الزم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش امالک به وجود آمده باشد.
ارزش معامالتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریا تصویب نهتتایی کمیستتیون تقتتویم امتتالک ،الزماالجتترا و تتتا
تعیین ارزش معامالتی جدید معتبر است.
تبصره  -2در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلستته تصتتمیم
مقتضی در مورد تعیین ارزش معامالتی حاصل نشود ،سازمان امور مالیاتی کشور مکلف استتت آختترین ارزش روز امتالک تعیتتین
شده توسا کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کاالها و خدمات اعالمی توسا مراجع قانونی ذیصالح تعدیل و ارزش معتتامالتی
را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.
تبصره  -3در مواردی معامالتی موضوع این متاده میباشتتد کتته بتتا پیشتتنهاد مشتتترک وزارت امتور اقتصتتادی و دارایتتی و دستتتگاه
ذیربا به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبا میرسد .درصد مذکور باید بتته نحتتوی تعیتتین گتتردد کتته مأختتذ محاستتبه
عوار

و وجوه یاد شده بیش از نرخ تورم رسمی اعالمی از طرف مراجع قانونی ذیربا افزایش نیافته باشد.که ارزش معتتامالتی

موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات ،مأخذ محاسبه سایر عتتوار

و وجتتوه قتترار میگیتترد ،مأختتذ محاستتبه عتتوار

و

وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معامالتی موضوع این ماده میباشتتد کتته بتتا پیشتتنهاد مشتتترک وزارت امتتور اقتصتتادی و
دارایی و دستگاه ذیربا به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبا میرسد .درصد مذکور باید به نحوی تعیتتین گتتردد کتته
مأخذ محاسبه عوار
یادداشت:

و وجوه یاد شده بیش از نرخ تورم رسمی اعالمی از طرف مراجع قانونی ذیربا افزایش نیافته باشد.
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ماده -65
نقل و انتقال قطعی امالک که در اجرای قوانین و مقررات اصالحات ارضی به عمل آمده و یا خواهد آمتتد و واحتدهای مستتکونی
از طرف شرکتهای تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.
یادداشت:

ماده -66
در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداریها یا مؤسسات وابسته به آنهتا بتتوده و همچنتتین در متتواردی کتته ملتتک بتته وستتیله
اجرای تبت و یا سایر ادارات دولتی به قائممقامی مالک انتقال داده میشود چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معتتامالتی
باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده ( )59این قانون بهای مذکور در ستتند بتته جتتای ارزش معتتامالتی هنگتتام انتقتتال حستتب متتورد
مالک عمل قرار خواهد گرفت.
یادداشت:

ماده -67
فسا معامالت قطعی امالک بر اساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسا معامالت قطعی امتتالک در ستتایر متتوارد تتتا
شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.
یادداشت:

ماده -68
امالکی که در اجرای ماده  34قانون تبت مصوب مرداد ماه  1320و اصالحات بعدی آن بتته دولتت تملیتتک میشتتود از پرداختتت
مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است.
یادداشت:
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ماده -69
اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسا قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریا تصویب این قانون مطابق ضتوابا و
قیمتهایی که وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تعیین مینمایند احدا و حداکار در مدت یک ستتال
از تاریا انقضای مهلت اجرای برنامه احدا که حسب مورد توسا وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل تعیتتین میشتود
منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی امالک معاف میباشد.
یادداشت:

ماده -70
هرگونه مال یا وجوهی که از طرف وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی یا شتتهرداریها بابتتت عتتین یتتا حقتتوق راجتتع بتته
امالک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احدا جاده ،راه آهتن ،خیابتتان ،معتتابر ،لولتته
کشی آب و نفت و گاز ،حفر نهر و نظایر آنها به مالک یا صاحب حق تعلق میگیرد یا به حساب وی به ودیعتته گذاشتتته میشتود
از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود .امالکی که طبق قوانین مربوطتته در فهرستتت آتتتار ملتتی ایتتران بتته تبتتت
رسیده یا میرسد در صورت انتقال به سازمان میرا فرهنگی کشور نسبت به کتتل مالیتتات نقتتل و انتقتتال قطعتتی متعلتتق و در ستتایر
موارد که مالکیت در دست اشخاص باقی میماند نسبت به  50درصد مالیات مربوط به درآمتتد موضتتوع فصتتل مالیتتات بتتر درآمتتد
امالک از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد؛ و همچنین هرگونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک امالک
یا حقوق واقع در محدوده طرحهای نوستتازی ،بهستتازی و بازستتازی محتتالت قتتدیمی و بافتهتتای فرستتوده شتتهرها بتته متتالکین یتتا
صاحبان حق تعلق میگیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.
یادداشت:
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ماده -71
زمینهایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریتتدار قیمتتت اعیتتانی احتتدا شتتده بتته
وسیله خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که موضوع مورد تأیید مراجع ذیصالح دولتی یتتا محتتاکم قضتتایی یتتا
شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.
یادداشت:

ماده -72
در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مؤدی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواستتت
مؤدی و تأیید دفتر اسناد رسمی مربوط ،مبنی بر عدم تبت معامله ظرف پانزده روز از تاریا اعالم دفتر اسناد رسمی مالیات وصتتول
شده متعلق به معامله انجام نشده را از محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد .حکتتم ایتتن متتاده در متورد استتترداد
مالیاتهای مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری خواهد بود.
یادداشت:

ماده  -73حذف شد.
ماده -74
در مورد امالک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی
حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی امالک برابر مقررات این
فصل میباشد .همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع امالک متصرف از نظر مالیاتی مانند
مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریا تصرف تاریا تملک متصرف محسوب میگردد.
یادداشت:
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ماده -75
از نظر مالیاتی مستأجرین امالک اوقافی اعم از این که اعیان مستحدته در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول
مقررات این فصل خواهند بود.
تبصره  -1در محاسبه مالیات اینگونه مؤدیان تاریا اجاره به جای تاریا تملک منظور خواهد شد.
تبصره  -2حکم این ماده در مواردی که ملک توسا مستأجر واگذار میشود مانع اجرای تبصره  7ماده  53این قانون نخواهد بود.
یادداشت:

ماده -76
در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده ( )52این قانون حسب مورد مشمول مواد ( )59یا ( )77باشد ،وجه دیگری بابت مالیات
بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.
یادداشت:

ماده -77
درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد
موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.
تبصره  -1اولین نقل و انتقال ساختمانهای مذکور عالوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ( )59این قانون مشمول مالیات
علیالحساب به نرخ ده درصد ( )%10به مأخذ ارزش معامالتی ملک مورد انتقال است .مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس
از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین میشود.
تبصره  -2شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسا اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از
سه سال از تاریا صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.
تبصره  -3شهرداریها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل
پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربا به ترتیبی که توسا سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میگردد ،گزارش کنند.
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تبصره  -4شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستانا است.
تبصره  -5آئیننامه اجرایی این ماده در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علیالحساب مالیاتی با پیشنهاد
وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
یادداشت:

ماده -78
در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده  52این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد  53تا 77
این قانون ذکر شده است دریافتی مالک به نرخهای مذکور در ماده  59مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.
یادداشت:

ماده  -79حذف شد.
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ماده -80
مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونهای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در
دسترس آنها قرار میگیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع ماده  74این قانون تا سی روز پس از انجام
معامله و در سایر موارد تا آخر تیر ماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات
متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.
تبصره  -1در مواردی که معامالت موضوع ماده  52این قانون به موجب اسناد رسمی انجام میگیرد ،مؤدی مکلف است قبل از
انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هر یک از مالیاتهای مندرج در ماده  187این قانون را به تفکیک به اداره امور
مالیاتی ذیربا اعالم دارد .این اعالم ،به استانای مواردی که موجر تغییر ننموده ،به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این ماده
میباشد.
تبصره  -2در مواردی که معامالت موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمیگیرد ،انتقال گیرنده مکلف است مراتب را
ظرف سی روز از تاریا انجام معامله کتباً به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطالع دهد.
یادداشت:
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ماده -81
درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی ،دامپروری ،دامداری ،پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور ،صیادی و
ماهیگیری ،نوغانداری ،احیای مراتع و جنگلها ،باغات اشجار از هر قبیل و نخیالت از پرداخت مالیات معاف میباشد.
دولت مکلف است مطالعات و بررسیهای الزم را در زمینه کلیه فعالیتهای کشاورزی و آن رشته از فعالیتهای مزبور که ادامه
معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و الیحه مربوط را حداکار تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران به مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید.
یادداشت:
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ماده -82
درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در
ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل میکند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.
تبصره  -درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (از طرف دولت جمهوری اسالمی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از
منابع ایرانی عاید شخص میشود مشمول مالیات بر درآمد حقوق میباشد.
یادداشت:

ماده -83
درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد ،یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا
غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون.
تبصره  -درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه میشود:
•

الف  -مسکن با اتاتیه معادل  25درصد و بدون اتاتیه  20درصد حقوق و مزایای نقدی (به استانای مزایای نقدی
معاف موضوع ماده  91این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود.

•

ب  -اتومبیل اختصاصی با راننده معادل  10درصد و بدون راننده معادل  5درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (به
استانای مزایای نقدی معاف موضوع ماده  91این قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق
کارمند کسر میشود.

•

یادداشت:

ج  -سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداختکننده حقوق.
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ماده -84
میزان معافیت مالیات بر درآمد ساالنه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع ،هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص
میشود.
تبصره  12قانون بودجه  1401حقوق و دستمزد
الف -
 -5سقف معافیت مالیاتی ساالنه موضوع ماده ( )84قانون مالیاتهای مستقیم اصالحی  31/4/1394در سال  1401مبلغ ششصد و
هفتاد و دو میلیون ( )672.000.000ریال تعیین میشود.
یادداشت:

ماده -85
نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده ( )84این قانون و تا هفت برابر آن مشمول
مالیات ساالنه ده درصد ( )%10و نسبت به مازاد آن بیست درصد ( )%20است.
قانون بودجه سال  1401کل کشور
تبصره  -12حقوق و دستمزد
الف -
... -5
نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل ،حق
شاغل ،فوقالعاده مدیریت و فوقالعاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختیها و کارانه به استانای عیدی پایان سال به شرح زیر
میباشد:
 -1-5نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون ( )672.000.000ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون ( )1.800.000.000ریال،
ده درصد ()%10
 -2-5نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون ( )1.800.000.000ریال تا سه میلیارد ( )3.000.000.000ریال ،پانزده درصد
()15%
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 -3-5نسبت به مازاد سه میلیارد ( )3.000.000.000ریال تا چهار میلیارد و دویست میلیون ( )4.200.000.000ریال ،بیست درصد
()20%
 -4-5نسبت به مازاد چهار میلیارد و دویست میلیون ( )4.200.000.000ریال به باال ،سی درصد ()%30
یادداشت:

ماده -86
پرداختکنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ( )85این قانون محاسبه و
کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافتکنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل
پرداخت و در ماههای بعد فقا تغییرات را صورت دهند.
تبصره  -1در مورد پرداختهایی که از طرف غیر از پرداختکننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی ،به عمل میآید،
پرداختکنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت ،مالیات متعلق را با رعایت معافیتهای قانونی مربوط به حقوق بجز معافیت موضوع
ماده ( )84این قانون ،به نرخ مقطوع ده درصد ( )%10محاسبه ،کسر و حداکار تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی
دریافتکنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل ،پرداخت کنند و در صورت تخلف ،مسئول پرداخت مالیات و جریمههای
متعلق خواهند بود.
تبصره  -2پرداختهای دانشگاهها ،مراکز و مؤسسات آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش
آموزش عالی وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و سایر مؤسسات آموزشی و
پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوقالذکر میباشند ،به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیر کارکنان خود در
قالب حقالتدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد ( )%10و حقالتحقیق ،حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی
مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد ( )%5با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره ( )1خواهد بود.
یادداشت:
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ماده -87
اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیر ماه
سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوقبگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد.
اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریا تسلیم درخواست رسیدگیهای الزم را معمول و در صورت احراز
اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولیهای جاری
اقدام کند .در صورتی که درخواستکننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد
مسترد خواهد شد.
یادداشت:

ماده -88
در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافتکنندگان حقوق
مکلفند تا پایان ماه بعد از تاریا دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود
پرداخت و تا آخر تیر ماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.
یادداشت:

ماده -89
صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه ،به استانای کسانی که طبق مقررات این قانون
از پرداخت مالیات معاف میباشند ،موکول به ارائه مفاصاحساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف
قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی تالث ایرانی است.
یادداشت:
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ماده -90
در مواردی که پرداختکنندگان حقوق ،مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند ،اداره
امور مالیاتی ذیصالح مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداختکنندگان حقوق که
در حکم مؤدی میباشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده ( )157این قانون مطالبه کند .حکم این ماده
نسبت به مشموالن ماده ( )88این قانون نیز جاری خواهد بود.
یادداشت:

ماده -91
درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:
 .1راسا و اعضای مأموریتهای سیاسی خارجی در ایران و راسا و اعضای هیأتهای نمایندگی فوقالعاده دول
خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین راسا و اعضای
هیأتهای نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از
سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسالمی ایران نباشند.
 .2راسا و اعضای مأموریتهای کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی
نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.
 .3کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسالمی ایران از محل کمکهای بالعو

فنی و اقتصادی و

علمی و فرهنگی دول خارجی و یا مؤسسات بینالمللی به ایران اعزام میشوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از
دول متبوع یا مؤسسات بینالمللی مذکور.
 .4کارمندان محلی سفارتخانهها و کنسولگریها و نمایندگیهای دولت جمهوری اسالمی ایران در خارج نسبت به
درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسالمی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسالمی
ایران نباشند به شرط معامله متقابل.
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 .5حقوق بازنشستگی* و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری
پرداختی به ورا و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.
 .6هزینه سفر و فوقالعاده مسافرت مربوط به شغل.
 .7این بند حذف شده است.
 .8مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانههای ارزان قیمت سازمانی در خارج از
محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار میگیرد.
 .9وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و اماال آن.
 .10عیدی ساالنه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده ( )84این قانون.
 .11خانههای سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آئیننامههای خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده میشود.
 .12وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقوقبگیر به
پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مابته پرداخت کند.
 .13مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکار معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ( )84این قانون.
 .14درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسل جمهوری اسالمی ایران اعم از نظامی و انتظامی ،مشموالن قانون استخدامی
وزارت اطالعات و جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و آزادگان.
 .15این بند حذف شده است.
 .16این بند حذف شده است.
[* .17قانون بیمه بیکاری
ماده ... -7
تبصره  -6مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمریهای تأمین اجتماعی از پرداخت هرگونه مالیات معاف خواهد بود.
یادداشت:
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ماده -92
پنجاه درصد ( )%50مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
بخشوده میشود.
یادداشت:
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ماده -93
درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون در
ایران تحصیل کند پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل میباشد.
تبصره  -درآمد شرکتهای مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیتهای مضاربه در صورتی که
عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل میباشد.
یادداشت:

ماده -94
درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کاال و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که
مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینهها و استهالکات مربوط طبق مقررات فصل هزینههای قابل قبول و
استهالکات.
یادداشت:

ماده -95
صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابا مربوط از
جمله اصول و ضوابا مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم میگردد برای تشخیص
درآمد مشمول مالیات ،نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.
آئیننامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر ،اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه
اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص
درآمد مشمول مالیات به مراجع ذیربا ،حداکار ظرف مدت شش ماه از تاریا الزماالجرا شدن این قانون ( )1395/1/1توسا
سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
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یادداشت:

ماده  -96حذف شد.
ماده -97
درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی میباشند به استناد اظهارنامه
مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد ،خواهد بود .سازمان امور مالیاتی
کشور میتواند اظهارنامههای مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین
شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.
در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند ،سازمان امور مالیاتی کشور
نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطالعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه
مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام میکند .در صورت اعترا

مؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریا

ابالغ برگ تشخیص مالیات ،نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند ،اعترا

مؤدی طبق مقررات این

قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد ،این حکم مانع از تعلق جریمهها و اعمال مجازاتهای عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد
مقرر قانونی نیست.
حکم موضوع تبصره ماده ( )239این قانون در اجرای این ماده جاری است.
تبصره  -سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکار ظرف مدت سه سال از تاریا ابالغ این قانون ،بانک اطالعات مربوط
به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید .در طی این مدت ،در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به
صورت کامل به اجرا درنیامده است ،مواد ( )154( ،)153( ،)152( ،)98( ،)97و ( )271قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال
 1380مجری خواهد بود.
یادداشت:
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ماده  -98حذف شد.
ماده -99
قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ( )76قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه  1345و اصالحیههای بعدی آن که پیشتتنهاد
آنها قبل از تاریا تصویب این قانون میباشد از لحا تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطتتوع
کماکان مشمول مقررات قانون فوقالذکر خواهند بود.
تبصره  -قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ( )76قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند متتاه  1345و اصتتالحیههای بعتتدی کتته
پیشنهاد آنها از تاریا  1366/12/3لغایت  1367/12/29تسلیم گردیده از لحا تعیین درآمد مشتتمول مالیتتات تتتابع مقتتررات ایتتن
قانون بوده و فقا از لحا اعمال نرخ مالیات بر درآمد عملکرد منتهی به سال  1367تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبتتور خواهنتتد
بود.
یادداشت:

ماده – 100
مؤدیان موضوع این فصل این قانون مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر
واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونهای که به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر
خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده ( )131این قانون پرداخت
نمایند.
تبصره  -سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کاال و خدمات ساالنه آنها
حداکار ده برابر [برای عملکرد سالهای  1399 ،1398 ،1397و  1400سی برابر] معافیت موضوع ماده ( )84این قانون باشد از
انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان
مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید .در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد
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مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود .حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی تسلیم
شده در موعد مقرر نخواهد بود.
یادداشت:

ماده -101
درآمد ساالنه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم
کردهاند تا میزان معافیت موضوع ماده ( )84این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخهای مذکور در ماده ( )131این
قانون مشمول مالیات خواهد بود .شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال  1382به بعد جاری
است.
تبصره  -1در مشارکتهای مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکار از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور
مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود .شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند
از لحا استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا میگردد .در صورت فوت احد از شرکا
ورا وی به عنوان قائممقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور
مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.
تبصره  -2در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد ،مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر
فقا یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده ( )131این قانون میشود.
تبصره  12قانون بودجه  - 1401حقوق و دستمزد
الف -
... -5
میزان معافیت مالیات ساالنه مستغالت اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده ( )57قانون مالیاتهای مستقیم اصالحی  27/11/1380و
مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده ( )101قانون مالیاتهای مستقیم اصالحی  27/11/1380ساالنه به مبلغ سیصد و نود و شش
میلیون ( )396.000.000ریال تعیین میشود.
یادداشت:
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ماده -102
در مضاربه ،عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه عالوه بر پرداخت مالیات ختتود مالیتتات درآمتتد ستتهم صتتاحب
سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده  101این قانون کسر و به عنوان مالیات علیالحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و
رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذیربا و صاحب سرمایه ارائه نماید.
تبصره  -در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقا است.
یادداشت:

ماده -103
وکالی دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکالهها را قید
نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر
حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:
•

الف  -در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حقالوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

•

ب  -در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً الزم نیست و همچنین در دعاوی
کیفری که تعیین حقالوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حقالوکاله مقرر در آئیننامه حقالوکاله برای
هر مرحله.

•

ج  -در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند (الف) این ماده.

•

د  -در مورد دعاوی و اختالفات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای
حقالوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختالفات مالیاتی و عوار

توسعه معابر شهرداری و نظایر

آنها میزان حقالوکاله صرفاً از لحا مالیاتی به شرح زیر:
o

تا ده میلیون ( )10,000,000ریال مابهاالختالف ،پنج درصد؛ تا سی میلیون ( )30,000,000ریال
مابهاالختالف ،چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون ( )10,000,000ریال .از سی میلیون ()30,000,000
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ریال مابهاالختالف به باال سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون ( )30,000,000ریال منظور میشود و
معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
o

*

مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام مینمایند (ولو اینکه وکیل
دادگستری نباشند) نیز جاری است ،جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر ،مادر ،برادر ،خواهر ،پسر،
دختر ،نواده و همسر مؤدی.

تبصره  -1در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچ
یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانهها و مؤسسات
دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه
نمیباشند.
تبصره  -2وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلفند
از وجوهی که بابت حقالوکاله به وکال پرداخت میکنند پنج درصد آن را کسر و بابت علیالحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه
بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.
تبصره  -3در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی
وکالتنامه مربوط نخواهد بود.
تبصره  -4در مواردی که دادگاهها حقالوکاله یا خسارت حقالوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی
وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط
اطالع دهند تا مابهالتفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.
* حد نصاب طبقه اول و طبقه دوم حقالوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی موضوع بند (د) ماده ( )103قانون به ترتیب به
 400.000.000و  1.200.000.000ریال تعدیل شد.
یادداشت:

ماده  -104حذف شد.
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ماده -105
جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران
تحصیل میشود ،پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استانای مواردی که طبق مقررات
این قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد ،مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد ( )%25خواهند بود.
تبصره  -1در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشدهاند ،در صورتی که دارای فعالیت
انتفاعی باشند ،از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول میشود.
تبصره  -2اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استانای مشموالن تبصره ( )5ماده ( )109و ماده ( )113این
قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهرهبرداری سرمایه در ایران یا از فعالیتهایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از
قبیل شعبه ،نماینده ،کارگزار و اماال آن در ایران انجام میدهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود ،انتقال دانش فنی،
دادن تعلیمات ،کمکهای فنی یا واگذاری فیلمهای سینمایی از ایران تحصیل میکنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات
خواهند بود .نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل
میکنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات میباشند.
ال پرداخت شده است با
تبصره  -3در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی ،مالیاتهایی که قب ً
رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.
تبصره  -4اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به سود سهام یا سهامالشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایهپذیر مشمول مالیات
دیگری نخواهند بود.
تبصره  -5در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول
مالیات اشخاص قابل وصول باشد ،مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.
تبصره  -6درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیههای تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست
و پنج درصد ( )%25تخفیف از نرخ موضوع این ماده میباشد.
تبصره  -7به ازای هر ده درصد ( )%10افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی
مشمول مالیات سال گذشته آنها ،یک واحد درصد و حداکار تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود .شرط
برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعالم شده از
سوی سازمان امور مالیاتی است.
یادداشت:
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ماده -106
درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استانای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص
آن مقرر شده است) بر اساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد ( )95( ،)94و ( )97این قانون و تبصره آن تعیین میشود.
یادداشت:

ماده -107
درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل
مینمایند به شرح زیر تعیین میشود:
بابت تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات ،نقشهبرداری ،نقشهکشی ،نظارت و محاسبات فنی ،دادن تعلیمات و کمکهای فنی ،انتقال
دانش فنی ،سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق ،همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش
یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل میکنند به استانای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای
تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ ده درصد ( )%10تا
چهل درصد ( )%40مجموع وجوهی میباشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها میشود.
آئیننامه اجرایی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت ،ظرف مدت شش ماه از تاریا
الزماالجرا شدن این قانون ( )1395/1/1به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
پرداختکنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت ،مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن
تاریا پرداخت کردهاند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند ،در غیر اینصورت پرداختکنندگان مذکور
و دریافتکنندگان متضامناً مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمههای متعلق آن خواهند بود.
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تبصره  -1در مورد عملیات پیمانکاری ،آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات میرسد مشروط بر آنکه
در قرارداد یا اصالحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقالم قرارداد درج شده باشد ،در مورد
خرید داخلی حداکار تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کاال و حقوق ورودی و
سایر پرداختهای قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره  -2در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان
پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسا پیمانکار
دست دوم خریداری میشود و با رعایت قسمت اخیر تبصره ( )1این ماده از پیمانکار دست اول دریافت میگردد ،از پرداخت
مالیات بر درآمد معاف است.
تبصره  -3شعب و نمایندگیهای شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و
جمعآوری اطالعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی
دریافت میکنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.
تبصره  -4درآمد حاصل از بهرهبرداری سرمایه و سایر فعالیتهایی که اشخاص حقوقی مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه،
نماینده ،کارگزار و اماال آنها در ایران انجام میدهند مشمول مقررات ماده ( )106این قانون خواهد بود.
یادداشت:

ماده -108
اندوختههایی که مالیات آن تا تاریا الزماالجرا شدن این اصالحیه پرداخت نشده در صتتورت انتقتتال بتته حستتاب ستترمایه مشتتمول
مالیات نخواهد بود ،لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حستتاب
سرمایه ،به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه میشود .این حکم شامل اندوختههای ستتود ناشتتی از
فعالیتهای معاف مؤسسه در دوران معافیتتت و اندوختتته موضتتوع متاده ( )138قتتانون مالیاتهتتای مستتتقیم مصتتوب  1366/12/3و
اصالحیههای بعدی آن تا تاریا تصویب این اصالحیه پس از احراز شرایا مربتوط تتا آن تتتاریا نخواهتتد بتتود .اندوختتتههایی کتته
مالیات آن تا تاریا الزماالجرا شدن این اصالحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیتتان یتتا ستترمایه یتتا
انحالل مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.
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یادداشت:

ماده -109
درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی عبارت است از:
 .1ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.
 .2حق بیمه دریافتی در معامالت بیمه مستقیم پس از کسر برگشتیها و تخفیفها.
 .3حق بیمه بیمههای اتکایی وصولی پس از کسر برگشتیها.
 .4کارمزد و مشارکت در سود معامالت بیمههای اتکایی واگذاری.
 .5بهره سپردههای بیمه بیمهگر اتکایی نزد بیمهگر واگذارکننده.
 .6سهم بیمهگران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمههای غیر زندگی و باز خرید و سرمایه و مستمریهای بیمههای
زندگی.
 .7سایر درآمدها.
پس از کسر:
 .1هزینه تمبر قراردادهای بیمه.
 .2هزینههای پزشکی بیمههای زندگی.
 .3کارمزدهای پرداختی از بابت معامالت بیمه مستقیم.
 .4حق بیمههای اتکایی واگذاری.
 .5سهم صندوق تأمین خسارتهای بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وستایل نقلیتته موتتتوری زمینتتی
در مقابل شخص تالث.
 .6مبالغ پرداختی از بابت باز خرید و سرمایه و مستمریهای بیمه زندگی و خستتارت پرداختتتی از بابتتت بیمتههای غیتتر
زندگی.
 .7سهم مشارکت بیمهگذاران در منافع.
 .8کارمزدها و سهم مشارکت بیمهگران در سود معامالت بیمههای اتکایی قبولی.
 .9بهره متعلق به سپردههای بیمههای اتکایی واگذاری.
 .10ذخایر فنی در آخر سال مالی.
 .11سایر هزینهها و استهالکات قابل قبول.
تبصره  -1انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه (اندوختههای فنی موضوع ماده  61قانون تأسیس بیمه مرکزی ایتتران و بیمتتهگری) بترای
هر یک از رشتههای بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آئیننامهای خواهد بود کتته از طتترف بیمتته مرکتتزی ایتتران تهیتته و
پس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
تبصره  -2انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشتههای بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمتتومی
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بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد.
تبصره  -3در معامالت بیمه مستقیم ،حق بیمه و کارمزدهتتا و تخفیتتف حتتق بیمتته و ستتهم مشتتارکت بیمهگتتذاران در منتتافع و نحتتوه
احتساب آنها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود .کلیه اقالم مزبور بتته استتانای کتتارمزد بایتد در
قرارداد بیمه ذکر شده باشد.
تبصره  -4اقالم مربوط به معامالت بیمههای اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایا قراردادها و یا توافقهتتای مؤسستات
بیمه ذیربا خواهد بود.
تبصره  -5مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از مؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد مینمایند مشمول مالیاتی بته نتترخ
دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران میباشتتند .در صتتورتی کتته مؤسستات بیمتته ایرانتتی در کشتتور
متبوع مؤسسه بیمهگر اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معامالت اتکایی معاف باشتتند ،مؤسستته مزبتتور نیتتز از
پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد .مؤسسات بیمه ایرانی مکلفند در موقع تخصیص حتتق بیمتته بتته نتتام بیمتتهگر اتکتتایی
خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره ،دو درصد آن را به عنوان مالیات بیمهگر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هتتر
ماه را تا پایان ماه بعد به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمهگر اتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امتتور مالیتتاتی مربتتوط ارستتال و
وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.
یادداشت:

ماده -110
اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکار تا چهار ماه
پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهمالشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از
آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
پس از تسلیم اولین فهرست مزبور ،تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود .محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت
مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمیباشند تهران است.
حکم این ماده در مورد کارخانهداران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.
تبصره  -اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است
مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصلهای مربوط پیشبینی شده است نیستند.
یادداشت:
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ماده -111
شرکتهایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت ،در هم ادغام یا ترکیب میشوند از لحا
مالیاتی مشمول مقررات زیر میباشند:
•

الف  -تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایههای تبت شده شرکتهای
ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده ( )48این قانون معاف است.

•

ب  -انتقال داراییهای شرکتهای ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش
دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.

•

ج  -عملیات شرکتهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحالل
موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.

•

د  -استهالک داراییهای منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید بر اساس روال قبل از ادغام یا ترکیب
ادامه یابد.

•

هت  -هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب ،درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکتهای ادغام یا ترکیب شده تعلق
گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

•

و  -کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکتهای ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب
مورد میباشد.

•

ز  -آئیننامه اجرایی این ماده حداکار ظرف شش ماه از تاریا تصویب این اصالحیه به پیشنهاد مشترک
وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

یادداشت:

ماده -112
حکم ماده ( )99و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.
یادداشت:
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ماده -113
مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کاال و اماال آنها از ایران به طور مقطوع عبارت است
از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه
دریافت شود.
نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل
تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند .مؤسسات مذکور از بابت اینگونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر
درآمد نخواهند بود .هرگاه شعب یا نمایندگیهای مذکور صورتهای مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها
مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم محموالت علیالرأس تشخیص خواهد شد.
تبصره  -در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی ایرانی در کشورهای دیگر بیش از  %5کرایه
دریافتی باشد با اعالم سازمان ذیربا ایرانی ،وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مالیات شرکتهای کشتیرانی و
هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد.
یادداشت:

ماده -114
آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظفند قبل از تاریا تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صالحیتدار که برای
اتخاذ تصمیم نسبت به انحالل شخص حقوقی دعوت شده است ،اظهارنامهای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در
تاریا دعوت روی نمونهای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میگردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی
مربوط تسلیم نمایند .اظهارنامهای که حداقل حاوی امضا یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص
حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود.
یادداشت:

ماده -115
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مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای
ال پرداخت گردیده است.
بدهیها و سرمایه پرداخت شده و اندوختهها و مانده سودهایی که مالیات آن قب ً
ال فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز
تبصره  -1ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قب ً
انحالل تعیین میشود.
تبصره  -2چنانچه در بین داراییهای شخص حقوقی که منحل میشود ،دارایی یا داراییهای موضوع فصل اول باب سوم این
قانون و سهام یا سهمالشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد و این دارایی یا داراییها حسب مورد در هنگام نقل و
انتقال قطعی مشمول مقررات ماده ( )59و تبصره ( )1ماده ( )143و ماده ( 143مکرر) این قانون باشند ،در تعیین مأخذ محاسبه
مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا داراییهای مذکور جزء اقالم داراییهای شخص
حقوقی منحل شده منظور نمیگردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهیها کسر میگردد .مالیات متعلق به دارایی
یا داراییهای مزبور حسب مورد بر اساس مقررات ماده ( )59و تبصره ( )1ماده ( )143و ماده ( 143مکرر) این قانون تعیین و مورد
مطالبه قرار میگیرد.
تبصره  -3آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که بر اساس مقررات فوق در تاریا انحالل مشمول مالیات مقطوع
موضوع ماده ( )59و تبصره ( )1ماده ( )143و ماده ( 143مکرر) این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریا انحالل مشمول
مالیات نخواهند بود.
یادداشت:

ماده -116
مدیران تصفیه مکلفند ظرف شش ماه از تاریا انحالل (تاریا تبت انحالل شخص حقوقی در اداره تبت شرکتها) اظهارنامه
مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده ( )115این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط
تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
تبصره  -مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند با رعایت تبصره ( )2ماده ( )115این قانون به نرخ
مذکور در ماده ( )105این قانون محاسبه میگردد.
یادداشت:

ماده -117
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اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط بتته آختترین دوره عملیتتات اشتخاص حقتتوقی ختتارج از
نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعترا

داشته باشد حداکار ظرف یک سال از تتتاریا تستتلیم اظهارنامتته،

مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابالغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامتته تستتلیمی بته وستتیله متتدیران تصتفیه
قطعی تلقی میگردد .در صورتی که بعداً معلوم گردد اقالمی از دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت بتته آن
قسمت که در اظهارنامه قید نشده است در مهلت مقرر در تبصره ماده ( )118این قانون ،مالیات مطالبه خواهد شد.
یادداشت:

ماده -118
تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصاحساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات مجاز
نیست.
تبصره  -آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ( )114این قانون یا تسلیم اظهارنامه خالف
واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده ( )116این قانون و این ماده و ضامن یا ضامنهای شخص
حقوقی و شرکای ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به
نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی
خواهد بود به شرط آن که ظرف مهلت مقرر در ماده ( )157این قانون از تاریا درج آگهی انحالل در روزنامه رسمی کشور
مطالبه شده باشد.
یادداشت:
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ماده -119
درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بالعو

و یا از طریق معامالت محاباتی و یا به عنوان جایزه

یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل مینماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده ( )131این قانون خواهد بود.
یادداشت:

ماده -120
درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صد درصد درآمد حاصله و در صورتی که غیر نقدی باشد ،به بهای روز
تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم میشود مگر در مورد امالکی که در اجرای مفاد ماده ( )64این قانون برای آنها
ارزش معامالتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معامالتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.
تبصره  -در مورد صل معو

و هبه معو

به استانای مواردی که مشمول ماده ( )63این قانون میباشد درآمد مشمول مالیات

موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابهالتفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین میشود نسبت به طرف
معاملهای که از آن منتفع شده است.
یادداشت:

ماده -121
صل با شرط خیار فسا و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی میگردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریا وقتتوع
عقد معامله فسا یا اقاله یا رجوع شود ،وجوهی که به عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد میباشتتد .در
این صورت اگر در فاصله بین وقوع عقد و فسا یا اقاله یا رجوع منتقلالیه از منافع آن استتفاده کتترده باشتتد نستتبت بتته آن منفعتتت
مشمول مالیات این فصل خواهد بود.
یادداشت:
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ماده -122
در مورد صل مالی که منافع آن مادامالعمر یا برای مدت معین به مصال یا شتتخص تالتتث اختصتتاص داده میشتتود بهتتای متتال بتته
مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریا تعلق منافع ،مأخذ مالیات متصال در تاریا مزبور خواهد بود.
تبصره  -در صورتی که قبل از تاریا تعلق منفعت انتقاالتی صورت گیرد قیمت مذکور در ستتند مأختتذ مالیتتات انتقالدهنتتده قتترار
خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود ،لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منتتافع متتال
نیز به او تعلق بگیرد ،عبارت خواهد بود از مابهالتفاوت بهای مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است.
یادداشت:

ماده -123
در صورتی که منافع مالی به طور دائم یا موقت بالعو

به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را

در سال بعد پرداخت نماید.
یادداشت:

ماده  -124حذف شد.
ماده -125
انتقاالتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ار مشمول مالیات میباشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.
یادداشت:
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ماده -126
صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلفند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده ( )123این قانون تا
آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد تا پایان ماه بعد از تاریا تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط
تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند .در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم
اظهارنامه ساقا میشود.
یادداشت:

ماده -127
موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:
الف  -کمکهای نقدی و غیر نقدی بالعو

سازمانهای خیریه یا عامالمنفعه یا وزارتخانهها یا مؤسسات دولتی و شرکتهای

دولتی یا شهرداریها یا نهادهای انقالب اسالمی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است.
ب  -وجوه یا کمکهای مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ ،زلزله ،سیل ،آتشسوزی و یا حواد غیر مترقبه دیگر.
ج  -جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصوالت کشاورزی پرداخت مینماید.
د  -کمکهای بالعو

دولتی به شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری با

هدف توسعه فناوری
تبصره  -ضوابا اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق آئیننامهای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت
کشور تهیه خواهد شد.
یادداشت:

ماده -128
درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیاتهایی
که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت میگردد به عنوان پیشپرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد.
یادداشت:

فصل هفتم :مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف
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ماده  -129حذف شد.
ماده -130
بدهیهای گذشته موضوع مواد ( )3تا ( )16و تبصره ( )3ماده ( ،)59ماده ( )129قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  1366/12/3و
اصالحیههای بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.
تبصره  -وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند بدهی مالیاتهایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل
ال و جزئاً مورد
از سال  1381باشد را تا سقف ده میلیون ( )10.000.000ریال* برای هر مؤدی در نقاطی که مقتضی بداند ک ً
بخشودگی قرار دهد.
* بخشودگی مالیاتی نسبت به بدهی مالیاتهای قبل از سال  1381موضوع تبصره ماده ( )130قانون به مبلغ  40.000.000ریال
تعدیل شد.
یادداشت:

ماده -131
نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استانای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد به شرح زیر
است*:
 .1تا میزان پانصد میلیون ( )500.000.000ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ پانزده درصد ()%15
 .2نسبت به مازاد پانصد میلیون ( )500.000.000ریال تا میزان یک میلیارد ( )1.000.000.000ریال درآمد مشمول
مالیات ساالنه به نرخ بیست درصد ()%20
 .3نسبت به مازاد یک میلیارد ( )1.000.000.000ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ بیست و پنج درصد ()%25
تبصره  -به ازای هر ده درصد ( )%10افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی
مشمول مالیات سال گذشته آنها ،یک واحد درصد و حداکار تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود .شرط
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برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعالم شده از سوی سازمان
امور مالیاتی است.
* طبقه اول و دوم نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل ،امالک اجاری و  )...موضوع ماده ( )131قانون به ترتیب به
 2.000.000.000و  4.000.000.000ریال تعدیل شد.
یادداشت:

فصل اول :معافیتها
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فصل اول :معافیتها
ماده -132
درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریا
اجرای این ماده از طرف وزارتخانههای ذیربا برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود و
همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستانها ،هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریا مذکور از طرف
مراجع قانونی ذیربا برای آنها پروانه بهرهبرداری یا مجوز صادر میشود ،از تاریا شروع بهرهبرداری یا استخراج یا فعالیت به
مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد.
•

الف  -منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه ،دفاتر قانونی،
اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد ،برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص
شده به سازمان امور مالیاتی کشور میباشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد
مشمول مالیات مؤدیان بر اساس مستندات ،مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات
مؤدیان ،مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه میشود.

•

ب  -مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه
نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت ،هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل
پنجاه درصد ( )%50افزایش دهند ،به ازای هر سال افزایش کارکنان یک سال اضافه میشود .تعداد نیروی کار
شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و
مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق میشود .در صورت کاهش نیروی کار از حداقل
افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند ،مالیات متعلق در سال کاهش ،مطالبه
و وصول میشود .افرادی که بازنشسته ،بازخرید و مستعفی میشوند کاهش محسوب نمیگردد.

•

پ  -دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در
شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق
ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته ،به مدت سه سال افزایش مییابد.
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•

ت  -شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر
مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است .اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه
و حساب سود و زیان طبق نمونهای است که توسا سازمان امور مالیاتی تهیه میشود.

•

 به منظور تشویق و افزایش سرمایهگذاریهای اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده عالوه بر دوره حمایتاز طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد ،سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و سایر مناطق به شرح زیر
مورد حمایت قرار میگیرد:
 .1در مناطق کمتر توسعه یافته:
▪

مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که
جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه تبت و پرداخت شده برسد ،با نرخ صفر
محاسبه میشود و بعد از آن ،مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده ( )105این قانون و
تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود.

 .2در سایر مناطق:
▪

پنجاه درصد ( )%50مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با
نرخ صفر و پنجاه درصد ( )%50باقی مانده با نرخهای مقرر در ماده ( )105قانون مالیاتهای
مستقیم و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود .این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول
مالیات واحد ،معادل سرمایه تبت و پرداخت شده شود ،ادامه مییابد و بعد از آن ،صد درصد
( )100%مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده ( )105این قانون و تبصرههای آن محاسبه و
دریافت میشود.

o

درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیر دولتی ،از مشوق مالیاتی جزءهای ( )1و ( )2این بند برخوردار
میباشند .اشخاص حقوقی غیر دولتی موضوع این ماده که قبل از این اصالحیه تأسیس شدهاند ،در
صورت سرمایهگذاری مجدد از مشوق این ماده میتوانند استفاده کنند.

o

هرگونه سرمایهگذاری که با مجوز مراجع قانونی ذیربا به منظور تأسیس ،توسعه ،بازسازی و نوسازی
واحدهای مذکور برای ایجاد داراییهای تابت به استانای زمین هزینه میشود ،مشمول حکم این بند
است.

•

ج  -استانای زمین مذکور در انتهای بند (ت) ،در مورد سرمایهگذاری اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای
حمل و نقل ،بیمارستانها ،هتلها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیین شده در مجوزهای قانونی صادر
شده از مراجع ذیصالح ،جاری نمیباشد.
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چ  -در صورت کاهش میزان سرمایه تبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای
افزایش سرمایه استفاده کرده باشند ،مالیات متعلق و جریمههای آن مطالبه و وصول میشود.

•

ح  -در صورتی که سرمایهگذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایهگذاران خارجی با مجوز
سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد ( )%5مشارکت
سرمایهگذاری خارجی به میزان ده درصد ( )%10به مشوق این ماده به نسبت سرمایه تبت و پرداخت شده و
حداکار تا پنجاه درصد ( )%50اضافه میشود.

•

خ  -شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصوالت با
نشان معتبر اقدام کنند در صورتی که حداقل بیست درصد ( )%20از محصوالت تولیدی را صادر نمایند از تاریا
انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول
حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور ،از پنجاه درصد ( )%50تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به
درآمد ابرازی حاصل از فروش محصوالت تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار میباشند.

•

د  -نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع
یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر
استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمیشود.
o

واحدهای تولیدی فناوری اطالعات با تأیید وزارتخانههای ذیربا و معاونت علمی و فناوری
رئیسجمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار میباشند .همچنین مالیات واحدهای تولیدی و
معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استانای مناطق ویژه اقتصادی و
شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه میشود و
از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار میباشند.

o

در خصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند
استان یا شهر قرار میگیرند ،مالک تعیین محدوده به موجب آئیننامهای است که حداکار سه ماه پس از
تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سازمان حفاظت محیا زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران
میرسد.

•

ذ  -فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان ،شهرستان ،بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر برنامه پنج
ساله ،توسا سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحا شاخصهای
نرخ بیکاری و سرمایهگذاری در تولید تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد و تا ابالغ فهرست جدید،
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فهرست برنامه قبلی معتبر میباشد .تاریا شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذیربا ،مناط اعتبار برای احتساب
مشوقهای مناطق کمتر توسعه یافته است.
•

ر  -کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این ماده پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربا
اخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس از تاریا الزماالجرا شدن این ماده از پرداخت پنجاه درصد ( )%50مالیات
بر درآمد ابرازی معاف میباشند .حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری
نیست.

•

ز  -صد درصد ( )%100درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربا که از
محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان ،عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی
مشمول مالیات میباشد.

•

ژ  -مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی بجز درآمدهای کتمان شده میباشد .این
حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.

•

س  -معادل هزینههای تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی
دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربا که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و
آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام میشود ،مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت ساالنه آن به
تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از
فعالیتهای تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج میلیارد ( )5.000.000.000ریال* نباشد ،حداکار به میزان ده درصد
( )10%مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده میشود .معادل مبلغ منظور شده به حساب مالیات اشخاص
مذکور ،به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
o

دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزرای امور اقتصادی و
دارایی ،صنعت ،معدن و تجارت ،علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
میرسد.

تبصره  -1کلیه معافیتهای مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال 1395
اجرا میشود.
تبصره  -2آئیننامه اجرایی موضوع این ماده و بندهای آن حداکار ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ قانون توسا وزارتخانههای
امور اقتصادی و دارایی و صنعت ،معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران
میرسد.
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* بخشودگی هزینههای تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی موضوع بند
(س) ماده ( )132قانون به مبلغ  10.000.000.000ریال تعدیل شد.
یادداشت:
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ماده -133
صد درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی[ ]،شرکتهای تعاونی روستایی ،عشایری ،کشاورزی ،صیادان،
کارگری ،کارمندی ،دانشجویان و دانشآموزان و اتحادیههای آنها از مالیات معاف است.
تبصره  -دولت مکلف است معادل مالیات بر درآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را
که با تصویب مجمع عمومی برای سرمایهگذاری در شرکتهای تعاونی روستایی اختصاص داده میشود ،پس از وصول و واریز
آن به حساب درآمد عمومی کشور ،از محل اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیشبینی میشود
در وجه سازمان مذکور مسترد نماید.
یادداشت:

ماده -134
درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدایی ،راهنمایی ،متوسطه ،فنی و حرفهای آموزشگاههای فنی و
حرفهای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور ،دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و مهدهای
کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص
مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربا هستند همچنین درآمد باشگاهها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز
از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیتهای منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است.
آئیننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
یادداشت:

ماده  -135حذف شد.
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ماده -136
وجوه پرداختی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع
میشود از پرداخت مالیات معاف است.
یادداشت:

ماده -137
هزینههای درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اوالد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال
مالیاتی به شرط این که اگر دریافتکننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به
تأیید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات الزم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است
پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسالمی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی رسیده باشد ،همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمههای عمر و
زندگی و بیمههای درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر میگردد.
در مورد معلوالن و بیماران خاص و صعبالعالج عالوه بر هزینههای مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از
درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهدهدار است میباشد.
یادداشت:

ماده  -138حذف شد.
ماده  138مکرر -
اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه  -طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی
فراهم نمایند ،معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف
میشوند و برای پرداختکننده سود ،معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.
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تبصره  -1استفادهکننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمیتواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند .در صورت
کاهش آورده نقدی ،به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده ،مالیات سال خروج آورده نقدی ،اضافه میشود.
تبصره  -2تشخیص تحقق بهکارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه  -طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه
مربوط است
یادداشت:

ماده -139
•

الف  -موقوفات ،نذورات ،پذیره ،کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آستان قدس رضوی ،آستان
حضرت عبدالعظیمالحسنی (ع) ،آستانه حضرت معصومه (س) ،آستان حضرت احمد ابن موسی (ع) (شاه چراغ)،
آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره) ،مساجد ،حسینیهها ،تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف
است .تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه میباشد.

•

ب  -کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی سازمان هالل احمر جمهوری اسالمی ایران از پرداخت مالیات
معاف است.

•

ج  -کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی صندوقهای پسانداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات
درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و همچنین حق بیمه و حق
بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمههای دریافتی مربوط توسا آنها از پرداخت مالیات معاف است.

•

د  -کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مدارس علوم اسالمی از پرداخت مالیات معاف است .تشخیص
مدارس علوم اسالمی با شورای مدیریت حوزه علمیه قم میباشد.

•

هت  -کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی نهادهای انقالب اسالمی از پرداخت مالیات معاف است.
تشخیص نهادهای انقالب اسالمی با هیأت وزیران میباشد.

•

و  -آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات
معاف است.
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•

ز  -درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه ،خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است.

•

ح  -آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسالمی،
تحقیقات فرهنگی ،علمی ،دینی ،فنی ،اختراعات ،اکتشافات ،تعلیم و تربیت ،بهداشت و درمان ،بنا و تعمیر و
نگهداری مساجد و مصالها و حوزههای علمیه و مدارس علوم اسالمی و مدارس و دانشگاههای دولتی ،مراسم
تعزیه و اطعام ،تعمیر آتار باستانی ،امور عمرانی و آبادانی ،هزینه یا وام تحصیلی دانشآموزان و دانشجویان،
کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حواد ناشی از سیل ،زلزله ،آتشسوزی ،جنگ و حواد غیر مترقبه
دیگر برسد ،مشروط بر این که درآمد و هزینههای مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد و
همچنین ساخت ،تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست در گروههای
سنی و جنسی مختلف ،مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان ،کارگاههای حرفهآموزی و اشتغال مصدومان ضایعه
نخاعی ،معلوالن جسمی و حرکتی ،زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست ،مراکز آموزش ،توانبخشی و
حرفهآموزی معلوالن ذهنی و کودکان نابینا ،کم بینا ،کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در
خدمت مددجویان سازمانهای حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند ،از پرداخت مالیات معاف است.
o

تبصره  -مفاصاحسابهایی که توسا شعب تحقیق موضوع ماده ( )14قانون تشکیالت و اختیارات
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب  1363/10/2صادر شده یا میشود اگر در مهلت مقرر مربوط
به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود ،برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی
مقرر در این قانون یا سایر قوانین ،به منزله اظهارنامه مالیاتی مؤدی تلقی میشود .همچنین در مورد
سالهای قبل از ابالغ این قانون ،در صورتی که مفاصاحساب مربوط تا پایان سال  1394به سازمان امور
مالیاتی ارائه شود ،به منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.

•

ط  -کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مؤسسات خیریه و عامالمنفعه که به تبت رسیدهاند ،مشروط بر
آن که به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر
درآمد و هزینه آنها نظارت کند ،از پرداخت مالیات معاف است.
o

تبصره  -کمکهای نقدی و غیر نقدی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به
سال مالی بعد منتقل میگردد.

•

ی  -کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع حرفهای ،احزاب و
انجمنها و تشکلهای غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربا باشند و وجوهی که به موجب قانون و
مقررات مربوط از درآمد یا حقالزحمه اعضای آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز میشود ،از پرداخت
مالیات معاف است.
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•

ک  -موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی انجمنها و هیأتهای مذهبی مربوط به اقلیتهای
دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،مشروط بر این که رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور
برسد ،از پرداخت مالیات معاف است.

•

ل  -فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دستگاههای
ذیربا) ،فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام میشوند ،از پرداخت
مالیات معاف است.
[معافیت مالیاتی فعالیتهای مربوط به انتشارات کمک درسی و فعالیتهای هنری از قبیل بازیگری،
صرفاً تا سقف دو میلیارد ( )2.000.000.000ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به
نرخ ماده ( )105یا ماده ( )131قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات میشود].

تبصره  -1وجوهی که از فعالیتهای غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری
دورههای آموزشی ،سمینارها ،نشر کتاب و نشریههای دورهای و ...در چهارچوب اساسنامه آنها تحصیل میشود و سازمان امور
مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت میکند ،از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره  -2حکم تبصره ( )2ماده ( )2این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری میباشد.
تبصره  -3آئیننامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی
به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره  -4مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز میباشند بر اساس
نظر مقام معظم رهبری انجام میگیرد.
تبصره  -5درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی اشخاص موضوع بندهای (ط)
و (ک) از پرداخت مالیات معاف میباشد .این حکم شامل درآمد شرکتهای زیرمجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود.
یادداشت:

ماده  -140حذف شد.
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ماده -141
صد درصد ( )%100درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهای غیر نفتی و محصوالت بخش کشاورزی و بیست درصد
( )20%درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کاالهای واسطهای نیمهخام مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد .فهرست مواد خام
و کاالهای نفتی و کاالهای واسطهای نیمهخام به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی ،صنعت ،معدن و تجارت
و نفت و اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره  -1درآمد حاصل از صادرات کاالهای مختلف که به صورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد میشوند و بدون تغییر در
ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر میشوند مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد.
تبصره  -2مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب 1389/10/15
الزماالجرا میشود.
یادداشت:

ماده -142
درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیههای تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معتتاف
است.
یادداشت:

ماده -143
معادل ده درصد ( )%10از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کاالهایی که در بورسهای کاالیی پذیرفته شده و به فروش میرسد
و ده درصد ( )%10از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته میشود و
پنج درصد ( )%5از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته
میشود ،از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورسها یا بازارها حذف نشدهاند با تأیید سازمان
بخشوده میشود .شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا
خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد ( )%25سهام شناور آزاد داشته باشند
معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار میشوند.
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تبصره  -1از هر نقل و انتقال سهام و سهمالشرکه و حق تقدم سهام و سهمالشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به
میزان چهار درصد ( )%4ارزش اسمی آنها وصول میشود .از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق
مطالبه نخواهد شد .انتقالدهندگان سهام و سهمالشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال ،مالیات متعلق را به حساب سازمان
امور مالیاتی کشور واریز کنند.
ادارات تبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را
اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به تبت یا انتقال کنند.
تبصره  -2در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد ()%0.5
خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمیگیرد .شرکتها مکلفند تا پایان ماه بعد از تاریا تبت افزایش سرمایه آن را به
حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
یادداشت:

ماده  143مکرر –
از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای
مجوز ،مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ( )%0.5ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه
دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد
شد.
کارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقالدهنده وصول و به حساب
تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریا انتقال ،رسید آن را به همراه فهرستی حاوی
تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.
تبصره  -1تمامی درآمدهای صندوق سرمایهگذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری در
اوراق بهادار موضوع بند ( )24ماده ( )1قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب  1384و درآمدهای حاصل از
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نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده
موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  1387/3/2معاف میباشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق
بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.
تبصره  -2سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره ( )1این ماده به استانای سود سهام و سهمالشرکه
شرکتها و سود گواهیهای سرمایهگذاری صندوقها ،مشروط به تبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینههای قابل
قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب میشود.
تبصره  -3در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از
بورس ،سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد ،از این بابت هیچگونه مالیاتی در ایران
دریافت نخواهد شد.
تبصره  -4صندوق سرمایهگذاری مجاز به هیچگونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان
نمیباشد.
تبصره  -5نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس
از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد ( )%0.5این ماده ،معاف است.
یادداشت:

پ

ماده -144
جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیر منقول و جوایز علمی و بورسهای تحصیلی و همچنین درآمدی که بابتت حتق اختتتراع
یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین میگردد به طور کلی و نیز درآمد ناشی از فعالیتهای پژوهشتتی و تحقیقتتاتی مراکتتزی
که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانههای ذیصالح میباشند به مدت ده سال از تاریا اجرای این اصالحیه طبق ضتتوابا مقتترر در
آئیننامهای که به پیشنهاد وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و امتتور اقتصتادی و دارایتتی
به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ،از پرداخت مالیات معاف میباشد.
یادداشت:
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ماده -145
سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است:
 .1سود متعلق به سپردههای مربوط به کسور بازنشستگی و پس انداز کارمندان و کارگران نزد بانکهای ایرانی در
حدود مقررات استخدامی مربوطه.
 .2سود یا جوایز متعلق به حسابهای پس انداز و سپردههای مختلف نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر
بانکی مجاز .این معافیت شامل سپردههایی که بانکها یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز نزد هم میگذارند
نخواهد بود.

*

 .3جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.
 .4سود پرداختی بانکهای ایرانی به بانکهای خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده تابت به
شرط معامله متقابل.
 .5سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.
تبصره  -در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره میشود ،امتیازات ،تسهیالت ،ترجیحات و تکالیف ذکر
شده شامل مؤسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تأسیس شدهاند یا
میشوند ،صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک ،صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک ،صنایع
دریایی و بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی ،نیز خواهد شد.
*ر  -در سال  1401حکم بند ( )2ماده ( )145قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی به استانای صندوق توسعه
ملی ،صندوق نوآوری و شکوفایی ،بیمه مرکزی ایران ،شرکتهای بیمه بازرگانی ،صندوق بیمه همگانی حواد طبیعی
ساختمان ،صندوق بیمه محصوالت کشاورزی ،صندوقهای بازنشستگی و صندوق تأمین خسارتهای بدنی ،جاری نمیباشد.
یادداشت:

ماده -146
کلیه معافیتهای مدتدار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضای متتدت
به قوت خود باقی است.
تبصره  -مالیات سود متعلق به قبو
یادداشت:

ماده  146مکرر –

اقساطی اصالحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود.
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معافیتهای مذکور در مواد (« )139( ،)134( ،)133به استانای بندهای (التتف)( ،ب) و (ز) آن» )143( ،)142( ،و تبصتتره ( )1ذیتتل
ماده ( 143مکرر) به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور میشود* .
تبصره  -1ارائه اظهارنامه مالیاتی ،دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ( )95این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور
مالیاتی کشور اعالم مینماید بجز مورد بند (ح) ماده ( )139این قانون که مطابق ماده ( )85قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظتتیم
بخشی از مقررات مالی دولت ( )2مصوب  1393/12/4عمل میشود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیتتت یتتا مشتتوق
مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین میباشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه ،دفاتر و یا استتناد و متتدارک متتذکور ،متتؤدی
مطابق احکام و ضوابا این قانون مشمول مالیات ،جریمه و مجازات مقرر در این قتتانون میشتتود .حکتتم ایتتن تبصتتره در خصتتوص
مشموالن مواد ( )144و ( )145و بندهای (الف)( ،ب) و (ز) ماده ( )139این قانون جاری نمیباشد .اجتترای حکتتم ایتتن تبصتتره در
خصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده ( )81این قانون به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیتهای اجرایی ،اداری و حسب
اعالم سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.
تبصره  -2معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی  -خرجی که همه ستتاله در بودجتته
سنواتی پیشبینی میشود به حساب اشخاص مذکور منظور میشود .اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص یافتته تلقتتی میشتتود و
در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلتتغ اعتبتار
ال منابع مربوط ،با پیشنهاد وزارت امتتور اقتصتادی و دارایتتی ،تصتتویب هیتتأت وزیتتران و تصتتویب
جمعی  -خرجی یاد شده و متقاب ً
مجلس شورای اسالمی قابل افزایش است.
یادداشت:

78
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ماده -147
هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از
هزینههایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با
رعایت حد نصابهای مقرر باشد .در مواردی که هزینهای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون
بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
تبصره  -1از لحا مقررات این فصل ،کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده ( )95این قانون که مکلف
به نگهداری دفاتر میباشند ،در حکم مؤسسه محسوب میشوند .همچنین هزینههای قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان
مشاغل نیز قابل پذیرش است.
تبصره  -2هزینههای مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا
با نرخ مقطوع محاسبه میشود ،به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی شناخته نمیشوند.
تبصره  -3پذیرش هزینههای پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون
( )50.000.000ریال* به باال منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.
* مبلغ پذیرش هزینههای پرداختی قابل قبول موضوع تبصره ( )3ماده ( )147قانون به  200.000.000ریال تعدیل شد.
یادداشت:
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ماده -148
هزینههایی که حائز شرایا مذکور در ماده فوق [ماده  ]147میباشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:
 .1قیمت خرید کاالی فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کاال و خدمات فروخته شده.
 .2هزینههای استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیر:
o

الف  -حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیر نقدی به قیمت تمام
شده برای کارفرما).

o

ب  -مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواروبار ،بهرهوری ،پاداش ،عیدی ،اضافه
کار ،هزینه سفر و فوقالعاده مسافرت .نصاب هزینه سفر و فوقالعاده مسافرت مدیران و بازرسان و
کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوایج مؤسسه ذیربا طبق آئیننامهای خواهد بود که از طرف
وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران
میرسد تعیین خواهد شد.

o

ج  -هزینههای بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمههای بهداشتی و عمر و حواد ناشی از
کار کارکنان.

o

د  -حقوق بازنشستگی ،وظیفه ،پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و
بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.

o

هت  -وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد ()%3
حقوق پرداختی ساالنه بابت پس انداز کارکنان بر اساس آئیننامهای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی
کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.

o

و  -معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابهالتفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به
منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت ،خسارت اخراج و بازخرید کارکنان
مؤسسه ذخیره میشود .این حکم نسبت به ذخایری که تا کنون در حساب بانکها نگهداری شده است
نیز جاری خواهد بود.

o

پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکار تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده ( )84این قانون

جزوه درس قوانین و مقررات مالیاتی

80

 .3کرایه محل مؤسسه در صورتی که اجاری باشد ،مالاالجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در
حدود متعارف.
 .4اجارهبهای ماشینآالت و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی که اجاری باشد.
 .5مخارج سوخت ،برق ،روشنایی ،آب ،مخابرات و ارتباطات.
 .6وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه.
 .7حقاالمتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوار

و مالیاتهایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداریها و

وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت میشود (به استانای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و
سایر مالیاتهایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن میباشد و
همچنین جرایمی که به دولت و شهرداریها پرداخت میگردد).
 .8هزینههای تحقیقاتی ،آزمایشی و آموزشی ،خرید کتاب ،نشریات و لوحهای فشرده ،هزینههای بازاریابی ،تبلیغات
و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه ،بر اساس آئیننامهای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب
وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
 .9هزینههای مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این که:
o

اوالً  -وجود خسارت محقق باشد.

o

تانی ًا  -موضوع و میزان آن مشخص باشد.

o

تالااً  -طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از
طریق دیگر جبران نشده باشد.

o

آئیننامه احراز شروط سهگانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر
امور اقتصادی و دارایی میرسد.

 .10هزینههای فرهنگی ،ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکار معادل ده هزار
ریال* به ازای هر کارگر.
 .11ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که:
اوالً  -مربوط به فعالیت مؤسسه باشد.
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تانیاً  -احتمال غالب برای الوصول ماندن آن موجود باشد.
تالااً  -در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا الوصول
بودن آن محقق شود.
آئیننامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی
میرسد.
 .12زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد ،از درآمد
سال یا سالهای بعد استهالکپذیر است.
 .13هزینههای جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهده مستأجر است در صورتی که اجاری باشد.
 .14هزینههای مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتی که ملکی باشد.
 .15مخارج حمل و نقل.
 .16هزینههای ایاب و ذهاب ،پذیرایی و انبارداری.
 .17حقالزحمههای پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حقالعمل ،داللی ،حقالوکاله ،حقالمشاوره ،حق
حضور ،هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی ،هزینه نرمافزاری ،طراحی و استقرار سیستمهای مورد
نیاز مؤسسه ،سایر هزینههای کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و حقالزحمه بازرس قانونی.
 .18سود ،کارمزد و جریمههایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانکها ،صندوق تعاون ،صندوقهای حمایت از
توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای
مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.
 .19بهای ملزومات اداری و لوازمی که معموالً ظرف یک سال از بین میروند.
 .20مخارج تعمیر و نگهداری ماشینآالت و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی
نگردد.
 .21هزینههای اکتشاف معادن که منجر به بهرهبرداری نشده باشد.
 .22هزینههای مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.
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 .23مطالبات الوصول به شرط اتبات آن از طرف مؤدی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوکالوصول.
 .24زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای
مختلف از طرف مؤدی.
 .25ضایعات متعارف تولید.
 .26ذخیره مربوط به هزینههای پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.
 .27هزینههای قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق
مییابد.
 .28هزینه خرید کتاب و سایر کاالهای فرهنگی  -هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکار پنج
درصد ( )%5معافیت مالیاتی موضوع ماده ( )84این قانون به ازای هر نفر.
 .29ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی
تبصره  -1هزینههای دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده میشود و در این ماده پیشبینی نشده است به
پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینههای قابل قبول پذیرفته خواهد شد.
تبصره  -2مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء
کارکنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اوالد
تحت تکفل و همسر نامبرده به استانای هزینه سفر و فوقالعاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء (ب) بند  2این
ماده خواهد بود جزء هزینههای قابل قبول منظور نخواهد شد.
تبصره  -3در محاسبه مالیات شرکتها و اتحادیههای تعاونی ،ذخایر موضوع بندهای ( )1و ( )2ماده ( )15قانون شرکتهای
تعاونی مصوب  1350/3/16و اصالحیههای بعدی آن و در مورد شرکتها و اتحادیههایی که وضعیت خود را با قانون بخش
تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران مصوب  1370/6/13تطبیق دادهاند یا بدهند ،ذخیره موضوع بند ( )1و حق تعاون و آموزش
موضوع بند ( )3ماده ( )25قانون اخیرالذکر جزء هزینه محسوب میشود.
* مبلغ هزینههای فرهنگی و ورزشی و رفاهی کارگران موضوع بند ( )10ماده ( )148قانون به مبلغ  2.500.000ریال تعدیل شد.
یادداشت:
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ماده -149
آن قسمت از داراییهای استهالکپذیر که بر اتر بهکارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش
آن تقلیل مییابد و همچنین هزینههای تأسیس ،قابل استهالک بوده و هزینه استتتهالک آنهتتا جتتزء هزینتههای قابتتل قبتتول مالیتتاتی
تلقی میشود .مقررات مربوط به استهالکهای داراییهای استهالکپذیر شامل جتتداول استتتهالکها و چگتتونگی اجتترای آن بتتا
رعایت استانداردهای حسابداری توسا سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف متتدت شتش متتاه از تتاریا تصتتویب ایتتن
قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره  -1افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی ،با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت
مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهالک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمیشود.
در زمان فروش یا معاوضه داراییهای تجدید ارزیابی شده ،مابهالتفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیتتابی
در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور میشود.
آئیننامه اجرایی این تبصره در مورد نحوه تجدید ارزیابی ،فروش و استهالک داراییهای تجدید ارزیابی شده و ستتایر الزامتتات و
ترتیبات اجرایی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه میشود ،به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایتتی ظتترف متدت شتتش
ماه از تاریا الزماالجرا شدن این قانون ( )1395/1/1به تصویب هیأت وزیران میرسد(.آئیین نامه شماره  1همین ماده)
تبصره  -2در صورتی که بر اتر فروش مال قابل استهالک یا مسلوبالمنفعه شدن ماشینآالت ،زیانی متوجه مؤسستته گتردد ،زیتتان
حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیتتان
همان سال است .حکم این تبصره در مورد داراییهای تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتتتری بتتدون اعمتتال تجدیتتد ارزیتتابی
جاری است.
یادداشت:

ماده  150و  151حذف شد.
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فصل سوم :قرائن و ضرایب مالیاتی
ماده  152تا  154حذف شد.
فصل چهارم :مقررات عمومی
ماده -155
سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همتتان ستتال ختتتم میشتتود
لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیتتق نمیکنتد درآمتتد ستتال
مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهارنامتته و ترازنامتته و حستتاب ستتود و زیتتان و
سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی میباشد.
یادداشت:

ماده -156
اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمتتد را در متتورد هتر منبتتع کتته در موعتتد قتتانونی تستتلیم شتتده استت
حداکار ظرف یک سال از تاریا انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید .در صورتی که ظتترف متتدت متتذکور
برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوقالذکر برگ تشخیص درآمد متتذکور را بتته متتؤدی
ابالغ نکند اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی میشود .هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعتتد از رستتیدگی و صتتدور و ابتتالغ
برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مؤدی ،درآمتد یتتا فعالیتهتتای انتفتتاعی کتمتتان شتتدهای
داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد ،فقا مالیات بر درآمد آن فعالیتها با رعایت متتاده  157ایتتن قتانون قابتتل مطالبتته
خواهد بود .در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه مؤدی به علتتت عتتدم رستتیدگی ،قطعتتی تلقتتی میگتتردد اداره امتتور
مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش تتتوجیهی مربتتوط را ظتترف ده روز از تتتاریا صتتدور جهتت
رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.
یادداشت:

فصل چهارم :مقررات عمومی
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ماده -157
نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نمودهاند یا اصوالً طبق مقررات ایتتن
قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریا سررسید پرداخت مالیات
میباشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود ،مگر این که ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین
و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکار ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال متتذکور بتترگ تشتتخیص صتتادره بتته متتؤدی ابتالغ
شود.
تبصره  -در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختالف مالیتتاتی
مطالبه مالیات از غیر مؤدی در هر مرحلهای که باشد کأنلمیکن تلقی میگردد و در این صورت اداره امور مالیتتاتی مکلتتف استتت
بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریا صدور رأی هیتتأت مزبتتور ،مالیتتات متعلتتق را از متتؤدی واقعتتی
مطالبه نماید و مشمول مرور زمان خواهد بود.
یادداشت:

ماده  -158حذف شد.
ماده -159
وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع ،از طریق واریز به حساب تعیین شتده از طتترف ستازمان امتتور مالیتتاتی کشتتور یتتا ابطتتال تمبتتر
پرداخت میشود در موقع تشخیص و احتساب ،مالیات قطعی مؤدی منظور میگردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلتتق
پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد.
تبصره  -به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود که در مورد مؤدیان غیر ایرانی و اشتتخاص مقتتیم ختتارج از کشتتور کتتل
مالیاتهای متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.
یادداشت:
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ماده -160
سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مؤدیان و مسئوالن پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران
به استانای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وتیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت ،حق تقدم خواهد
داشت .حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وتیقه نخواهد بود.
یادداشت:

ماده -161
در مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریا مال یا امتتوال از طتترف متتؤدی بتته
قصد فرار از پرداخت مالیات میرود اداره امور مالیاتی باید با ارائه دالیل کافی از هیأت حل اختالف مالیاتی قرار تأمین مالیتتات را
بخواهد و در صورتی که هیأت صدور قرار را الزم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ ،قرار مقتضتتی صتتادر خواهتتد کتترد .اداره امتتور
مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی که نزد وی یا اشخاص تالث باشد تأمین نماید در این صورت مؤدی
و اشخاص تالث پس از ابالغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تأمین را از تصرف خود ختتارج کننتد
مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف عالوه بر پرداخت مطالبات متتذکور ،مشتتمول مجتتازات حتتبس
تعزیری درجه شش نیز خواهند بود.
یادداشت:

ماده -162
در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته میشوند ادارات امور مالیاتی حق دارند به همه آنها مجتمعتاً یتتا بته
هر یک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود
یادداشت:

فصل چهارم :مقررات عمومی
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ماده -163
سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است کتته مشتموالن مالیتات را در متتواردی کتته مالیتتات آنتتان در موقتتع تحصتتیل درآمتتد کستتر و
ال یا بعضاً مکلف نماید در طول سال ،مالیات متعلق به همان سال را بتته نستتبتی از آختترین مالیتتات قطعتتی شتتده
پرداخت نمیشود ک ً
سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طتتور علیالحستتاب پرداختتت نماینتد و در صتورت تخلتتف علیالحستتاب متتذکور طبتتق
مقررات این قانون وصول خواهد شد.
یادداشت:

ماده -164
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مؤدیان به ادارات امور مالیاتی
حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مؤدیان بتوانند مستقیماً به شعب یتتا باجتتههای بانتتک مزبتتور
مراجعه و مالیاتهای خود را به حساب مذکور پرداخت نمایند.
یادداشت:

ماده -165
در مواردی که بر اتر حواد و سوان از قبیل زلزله ،سیل ،آتشسوزی ،بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیتتر مترقبتته
دیگر به یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانتتهها یتتا مؤسستتات
دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه و یا مؤسسات عامالمنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصتادی و دارایتی میتوانتتد معتتادل
خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی ،در آن سال و سنوات بعد کسر و نستتبت بتته آن دستتته از مؤدیتتان کتته بتتیش از %50
اموال آنان در اتر حواد مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهیهای مالیاتی خود نمیباشند با تصتتویب هیتتأت وزیتتران
تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها بخشوده یا تقسیا طوالنی نماید .آئیننامه اجرایی این متتاده توستتا وزارت امتتور اقتصتادی و
دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره  -مؤدیان مالیاتی مناطق جنگ زده غرب و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و
دارایی و تصویب هیأت وزیران اعالم میگردد ،از تسهیالت مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد:
الف  -پنجاه درصد مالیات مؤدیان مزبور بابتتت درآمتتد حاصتتل در نقتتاط متتذکور از اول ستتال  1368لغایتتت 1372
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بخشوده میگردد.
ب  -به ازای هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریا اجرای این اصالحیه یک سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال 1367
آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور بخشوده میشود.
ج  -مالیات پرداخت شده مؤدیان موصوف بابت درآمدهای حاصتتل از تتتاریا  1359/6/30لغایتتت ستتال  1367در
نقاط مذکور حداکار معادل یک سوم آن در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شد.
د  -در مواردی که مؤدی قادر به ادامه فعالیتتت در نقتتاط متتذکور نباشتتد بتتا ارائتته دالیتتل متتورد قبتتول وزارت امتتور
اقتصادی و دارایی تمام یا قسمتی از بدهیهای موصوف مؤدی بخشوده خواهد شد.
یادداشت:

ماده -166
سازمان امور مالیاتی کشور میتواند قبو

پیشپرداخت مالیاتی ،تهیه و برای استفاده مؤدیان عرضه نماید .قبو

مذکور بتتا نتتام و

غیر قابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مؤدی مبلغ پیشپرداخت ،به اضافه دو درصد آن به ازای هر سه متتاه زود پرداختتت از
بدهی مالیاتی مربوط کسر خواهد شد.
یادداشت:

ماده -167
وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداختتت بتتدهی مالیتتاتی ختتود اعتتم از
اصل و جریمه به طور یک جا نیستند از تاریا ابالغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکار به مدت سه سال تقسیا نماید.
یادداشت:
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ماده -168
دولت میتواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطالعات راجع به درآمد و دارایی مؤدیان بتتا دولتهتتای ختتارجی
موافقتنامههای مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای استتالمی بتته مرحلتته اجتترا بگتذارد .قراردادهتتا یتتا موافقتنامتتههای
مربوط به امور مالیاتی که تا تاریا اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران رستتیده استتت تتتا
زمانی که لغو نشده به قوت ختتود بتتاقی استتت .دولتتت موظتتف استتت ظتترف یتتک ستتال از تتتاریا اجتترای ایتتن قتتانون قراردادهتتا و
موافقتنامههای قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آنها مستدالً به مجلس شورای اسالمی گزارش نماید.
یادداشت:

ماده -169
اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعالم سازمان امور مالیاتی کشور موظف به تبت نام در نظام
مالیاتی میشوند ،مکلفند برای انجام معامالت خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در
صورتحسابها ،قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معامالت خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا
استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معامالت خود ،حسب مورد مشمول جریمهای معادل دو درصد ( )%2مبلغ مورد معامله
میشود .همچنین عدم ارائه فهرست معامالت انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین میشود
مشمول جریمهای معادل یک درصد ( )%1معامالتی که فهرست آنها ارائه نشده است ،میباشد.
تبصره  -1در صورتی که طرف معامالت اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده ،اشخاص حقیقی مصرفکننده
نهایی کاال یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده ( )81این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور
الزامی نیست.
مصرفکننده نهایی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کاالها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی
خریداری کند و از آن برای عرضه کاالها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.
تبصره  -2مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه
استفاده کنند .معادل هزینههای انجام شده بابت خرید ،نصب و راهاندازی تجهیزات فوق اعم از نرمافزاری و سختافزاری از
مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است.
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سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و بر اساس اولویت ،اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه
هر سال از طریق درج در یکی از روزنامههای کایراالنتشار و روزنامه رسمی کشور اعالم و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن
اعمال نماید.
معادل ده درصد ( )%10از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسا سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش
و تجهیزات مشابه شدهاند مشروط به رعایت آئیننامه اجرایی مربوط ،برای مدت دو سال اول بخشوده میشود .عدم اجرای حکم
این تبصره موجب تعلق جریمهای به میزان دو درصد ( )%2فروش میباشد.
نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطالعات به موجب آئیننامه اجرایی است که حداکار ظرف مدت شش ماه از تاریا
الزماالجرا شدن این قانون توسا سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت ،معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران
تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره  -3ترتیبات اجرایی احکام این ماده و تبصره ( )1آن و تعیین مصادیق معامالت مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم
گردش مالی مؤدی) به موجب آئیننامهای خواهد بود که حداکار ظرف مدت شش ماه از تاریا تصویب این قانون با پیشنهاد
سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره  -4نحوه رسیدگی ،مطالبه ،حل اختالف و وصول جرایم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی
طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده ( )157انجام میشود.
تبصره  -5وزارت صنعت ،معدن و تجارت موظف است حداکار تا مدت شش ماه پس از الزماالجرا شدن این قانون سامانه انجام
معامالت وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایدهها راهاندازی کند و امکان
دسترسی برخا (آنالین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.
کلیه دستگاههای اجرایی موضوع بند (ب) ماده ( )1قانون برگزاری مناقصات مصوب  3/11/1383موظفند حداکار ظرف مدت
سه ماه پس از راهاندازی سامانه مذکور کلیه معامالت خود به غیر از معامالت محرمانه را از طریق این سامانه به تبت برسانند.
تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معامالت مطابق تبصره ( )1بند (ب) ماده ( )3قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد
مصوب  7/8/1390مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
تبصره  -6جرایمی که مؤدیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده ( 169مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380
مرتکب شدهاند ،مطابق مقررات این ماده محاسبه ،مطالبه و وصول میشود.
ماده  169مکرر  -به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطالعات مالیاتی ،پایگاه اطالعات هویتی،
عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطالعات مالی ،پولی و اعتباری ،معامالتی ،سرمایهای و ملکی اشخاص
حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود.
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وزارتخانهها ،مؤسسات دولتی ،شهرداریها ،مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها ،مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی،
نهادهای انقالب اسالمی ،بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ،سازمان تبت اسناد و امالک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از
دولتی و غیر دولتی که اطالعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای
اشخاص را فراهم میآورند ،موظفند اطالعات به شرح بستههای ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
•

الف  -اطالعات هویتی:
 .1اطالعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
 .2مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معامالت تجاری و عقد قراردادها

•

ب  -اطالعات معامالتی اشخاص:
 .1معامالت (خرید و فروش داراییها ،کاالها و خدمات)
 .2تجارت خارجی (واردات و صادرات کاالها و خدمات)
 .3قراردادهای مربوط به انجام معامالت و فعالیتهای تجاری
 .4قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات
 .5اطالعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طال
 .6اطالعات انواع بیمهنامههای صادره و خسارتهای پرداختی
 .7بارنامه و صورتوضعیت حمل و نقل بار و مسافر

•

پ  -اطالعات مالی ،پولی و اعتباری و سرمایهای اشخاص:
 .1جمع گردش ساالنه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار
 .2جمع گردش و مانده ساالنه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی
 .3جمع گردش و مانده ساالنه (دوره مالی) انواع سپردهها و سود آنها
 .4تسهیالت بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار
اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی ،ضمانتها و نظایر آن
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•
•

ت  -اطالعات داراییها ،اموال و امالک و همچنین نقل و انتقال آنها
 سایر اطالعات فعالیتهای اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران بهموارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره  -1کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت ،نگهداری ،انتقاالت ،خدمات بیمهای و
معامالت داراییهای مذکور میباشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر میدارد اطالعات مربوط را به آن
سازمان ارائه دهند.
متخلف از مفاد حکم این تبصره عالوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمهای
معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.
تبصره  -2سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخا (آنالین) بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،بیمه
مرکزی ،گمرک جمهوری اسالمی ایران ،سازمان بورس اوراق بهادار ،سازمان تبت اسناد و امالک کشور و همچنین سایر
دستگاههای اجرایی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفادهکنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقهبندی ،اطالعات
دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحا کنند.
تبصره  -3اشخاص متخلف از حکم این ماده عالوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون ،مسئول جبران زیانها و
خسارات وارده به دولت خواهند بود.
تبصره  -4دستگاههای اجرایی که مطابق قانون نیاز به این اطالعات دارند ،مجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ طبقهبندی
مربوط ،از اطالعات موجود در پایگاه اطالعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.
تبصره  -5ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخا ،تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطالعات) ،دریافت و
ارسال اطالعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آئیننامهای است که ظرف مدت شش ماه از
تاریا تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تهیه میشود و
به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری میرسد.
تبصره  -6سازمان تبت اسناد و امالک کشور مکلف است بانک اطالعات تبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطالعاتی آن را به
نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخا سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید.
تبصره  -7وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکار شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی امالک و اسکان کشور»
را ایجاد کند .این سامانه باید به گونهای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخا مالکان و ساکنان یا کاربران
واحدهای مسکونی ،تجاری ،خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال امالک و مستغالت به صورت رسمی ،عادی ،وکالتی و
غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد .وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخا به سامانه مذکور را برای
سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.
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تبصره -8
 -1وزیر راه و شهرسازی مکلف است ظرف حداکار سه ماه پس از الزماالجرا شدن این تبصره ،ضمن تدوین و ابالغ
دستورالعمل نحوه تبت اطالعات ،امکان اظهار رایگان اطالعات مربوط به امالک تحت تملک و محل اقامت یا بهرهبرداری
اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده ( )29قانون برنامه ششم توسعه را در سامانه ملی امالک و اسکان کشور
در تمام مناطق کشور فراهم کند.
مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطالعات امالک تحت تملک خود را با تعیین
نوع بهرهبرداری ،حداکار ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه ،در سامانه ملی امالک و اسکان کشور تبت کنند.
تبت واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی ،بر اساس دستورالعمل مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام میشود.
 -2سرپرستان خانوارهای تک نفره و بیشتر مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را (یک واحد ملکی یا استیجاری یا رایگان) حداکار
ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در بند ( )1این تبصره ،در سامانه امالک و اسکان کشور تبت نمایند .عالوه
بر اقامتگاه اصلی ،هر خانوار میتواند یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی ،به عنوان
اقامتگاه فرعی تبت نماید .در صورتی که اقامتگاه اصلی خانوار ،تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد ،خانوار مذکور
میتواند حداکار یک واحد دیگر از واحدهای تحت تملک خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی
تبت نماید .اقامتگاههای موضوع این بند مشمول مالیات مندرج در ماده ( 54مکرر) این قانون نمیشوند .وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی مکلف است آئیننامه اجرایی مربوط به تعیین و شناسایی خانوار اعم از مشمولین و غیر مشمولین دریافت یارانه و اتباع
خارجی را ظرف مدت دو ماه پس از الزماالجرا شدن این تبصره ،با همکاری وزارتخانههای کشور و امور خارجه تدوین نماید و
به تصویب هیأت وزیران برساند .وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مکلف است اطالعات مربوط به خانوارهای کشور را در
اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
 -3دانشجویان ،طالب ،دانشآموزان ،شاغالن و مبتالیان به بیماریهای خاص در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی
و فرعی خانوار ،تنها با ارائه اسناد مابته از جمله گواهی پرداخت حق بیمه برای شاغالن و گواهی اشتغال به تحصیل ،امکان تبت
یک واحد مسکونی دیگر ،معاف از مالیات موضوع ماده ( 54مکرر) این قانون را دارند .وزیر راه و شهرسازی مکلف است ظرف
مدت دو ماه پس از الزماالجرا شدن این تبصره ،با همکاری دستگاههای مربوطه آئیننامه اجرایی این بند شامل نحوه صحت
سنجی اسناد موضوع این بند را تهیه و ابالغ نماید.
 -4واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف ،مشاغل از جمله گردشگری و زیارتی ،مؤسسات یا شرکتهای فعال که مجوز
از دستگاه مربوطه دارند و ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند ،به شرط تبت اطالعات در سامانه امالک و
اسکان کشور و در صورت اطالع سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی ،از مالیات موضوع ماده ( 54مکرر) این
قانون معاف هستند.
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 -5واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که مالک و بهرهبردار آنها هر یک
جداگانه در سامانه ملی امالک و اسکان کشور تبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و صرفاً مشمول جریمهای معادل
بیست درصد ( )%20مالیات سال اول موضوع ماده ( 54مکرر) این قانون خواهد شد و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای باالی
یکصد هزار نفر جمعیت که مالک و بهرهبردار آنها هر یک جداگانه در سامانه ملی امالک و اسکان کشور تبت نشده باشد ،در
حکم خانه خالی موضوع ماده ( 54مکرر) این قانون محسوب و مشمول مالیات مربوطه میشوند .مالکان واحدهای مسکونی
مکلفند اقامت اعالم شده توسا خود یا بهرهبرداران واحد مسکونی در سامانه مذکور را تأیید کنند؛ در غیر اینصورت ،واحدهای
مذکور در حکم خانه خالی تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده ( 54مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند
میشوند .در صورت عدم اعالم بهرهبردار یا ساکن ،مالک میتواند با ارائه اسناد مابته از شمول این مالیات خارج شود .در
صورت احراز تخلف مالک به نحوی که منجر به عدم تشخیص یا تشخیص غلا خانه خالی گردد ،مالک عالوه بر پرداخت
مالیات مندرج در ماده ( 54مکرر) این قانون ،مشمول جریمهای معادل مالیات متعلقه میشود .سامانه باید به گونهای طراحی شود
که مالک بتواند ادعای مستأجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را راستی آزمایی نماید ،در غیر این صورت مسئولیتی
متوجه موجر نخواهد بود .در صورتی که مالک بخواهد واحد مسکونی خود را به فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه
برای او تعریف شده است اجاره دهد ،واحد مسکونی وی در حکم خانه خالی موضوع ماده ( 54مکرر) این قانون تلقی شده و
حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده ( 54مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند میشود و واحد مذکور از شمول مالیات
موضوع ماده ( )53این قانون خارج است.
 -6کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکار ظرف مدت یک ماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و
فروش واحد تحت تملک خود ،اطالعات جدید را در سامانه امالک و اسکان کشور تبت نمایند ،در غیر این صورت به ازای هر
ماه تأخیر ،واحد مسکونی جدید ،مشمول جریمهای معادل مالیات سال اول ماده ( 54مکرر) این قانون میشود .واحدهای مسکونی
دارای جهات امنیتی ،مشمول حکم بند ( )1این تبصره هستند.
 -7پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره ( )1این ماده ،دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب
بانکی و صدور دسته چک ،خدمات ناشی از اعمال سیاستهای حمایتی ،یارانهای و کمک معیشتی ،تعویض پالک خودرو،
فروش انشعاب آب ،برق ،تلفن و گاز طبیعی ،ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی ،گذرنامه ،مدارک خودرو،
اخطاریه ،ابالغیه ،تبت نام مدارس در منطقه محل اقامت ،استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و اماال آن را صرفاً با اخذ کد ملی
و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه امالک و اسکان کشور ارائه کنند.
همچنین حداکار ظرف مدت شش ماه پس از الزماالجرا شدن این تبصره ،کلیه ارائهدهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و
فاضالب ،برق ،گاز و تلفن مکلفند قبو

مصرفی را بر اساس اطالعات مندرج در سامانه امالک و اسکان کشور ،مطابق با کد

پستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهرهبردار صادر نمایند.
 -8وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق شمارشگر (کنتور) هایی که ساکنان آنها در سامانه امالک و اسکان کشور ،خوداظهاری
نکردهاند را با باالترین پلکان قیمتی محاسبه نماید.
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 -9کلیه دستگاههای اجرایی و خدمترسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسا کارگروه تعاملپذیری
دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطالعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان تبت احوال کشور
و سامانه امالک و اسکان کشور تعیین میشود ،استعالم نمایند و اخذ هرگونه اطالعات مشابه از اشخاص ،تخلف محسوب و
متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی میشود .تبادل اطالعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرایی ،رایگان میباشد.
 -10تبت اطالعات اشخاص به عنوان مالک در سامانه امالک و اسکان کشور ،حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمیکند و مبنای
مالکیت جهت استفاده در دستگاههای اجرایی یا محاکم قضایی نیست .مرجع رسیدگی به اعترا

مالک واحد مسکونی نسبت به

خالی بودن آن یا عدم امکان انتقال به دلیل رأی قضایی از جمله انحصار وراتت ،هیأت حل اختالف موضوع ماده ( )244این
قانون است .در این موارد ،نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه امالک و اسکان کشور را در جلسه
هیأت حل اختالف مالیاتی ارائه کند.
 -11وزیر راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطالعات
آئیننامههای اجرایی این تبصره شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاهها به سامانه امالک و اسکان
کشور ،مصادیق خدمات بند ( )7این تبصره ،ساز و کار شناسایی امالک غیر قابل انتقال موضوع بند ( )10این تبصره ،تشویق
گزارشگری مردمی به میزان حداکار پنج درصد ( )%5مالیات متعلقه و سایر آئیننامههای مرتبا را حداکار ظرف مدت دو ماه
پس از الزماالجرا شدن این قانون تهیه و ابالغ نماید.
وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این تبصره هر دو ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای آن را به
کمیسیونهای اقتصادی و عمران مجلس شورای اسالمی ارائه نماید .معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی ،سازمان
امور مالیاتی کشور و دیگر کارکنان دستگاههای اجرایی که از اجرای این تبصره استنکاف نمایند ،به انفصال موقت درجه شش
موضوع قانون مجازات اسالمی محکوم میشوند.
یادداشت:
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ماده -170
مرجع رسیدگی به هرگونه اختالف که در تشخیص مالیاتهای موضوع ایتتن قتتانون بتتین اداره امتتور مالیتتاتی و متتؤدی ایجتتاد شتتود
هیأت حل اختالف مالیاتی میباشد مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رستتیدگی دیگتتری تعیتتین شتتده
باشد.
یادداشت:

ماده -171
کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمیتوانند به عنتتوان
وکیل یا نماینده مؤدیان مراجعه نمایند.
یادداشت:

ماده -172
صد درصد وجوهی که به حسابهای تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یتتا کمتتک و نظتتایر آن بتته صتتورت بالعتتو
پرداخت میشود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمکهای غیر نقدی بالعو

اشخاص اعتتم از حقیقتتی یتتا حقتتوقی

جهت تعمیر ،تجهیز ،احدا و یا تکمیل مدارس ،دانشگاهها ،مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمتتانی و یتتا اردوگاههتتای
تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هاللاحمر و کتابخانتته و مراکتز فرهنگتتی و هنتتری
(دولتی) طبق ضوابطی که توسا وزارتخانههای آموزش و پرورش ،فرهنگ و آموزش عالی ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشتکی
و امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد قابل
کسر میباشد.
یادداشت:

ماده -173
این قانون از اول فروردین سال  1368به موقع اجرا گذاشته میشود و مقررات آن شامل کلیه مالیاتهتتا و مالیتتات بتتر درآمتتدهایی
است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب متتورد بعتتد از تتاریا اجتترای ایتتن قتتانون بتتوده و همچنتتین مالیتتات بتتر درآمتتد
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اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی کتته در ستتال اول اجترای ایتتن قتتانون خاتمتته مییابتتد خواهتتد بتتود و کلیتته قتتوانین و
مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است.
تبصره  -با اجرای این قانون وصول عوار

تخلیه موضوع ماده  8قانون تعدیل و تابیت اجارهبها مصوب سال  1352منتفی است.

یادداشت:

ماده -174
مالیات بر درآمدهایی که تاریا تحصیل درآمد و سایر مالیاتهای مستقیم موضوع این قتانون کتته ستتبب تعلتتق آنهتتا قبتتل از ستتال
 1368و بعد از  1345میباشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخهتتای مالیتاتی و
تکالیف مؤدیان و مرور زمان تابع احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحا رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات ایتتن قتتانون
خواهد بود.
تبصره  -1مالیاتهایی که سال تحصیلی درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال  1346میباشتتد و تتتا تتتاریا تصتتویب
این قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.
تبصره  -2انتقاالت موضوع ماده ( )180قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه  1345و اصالحات بعدی آن که قبل از اجرای
این قانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقالدهنده بعد از اجرای این قانون به ستتهماالر ورتتته مربتتوط اضتتافه و مالیتتات
متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس از وضع سهماالر پرداختی قبلی وصول خواهد شد.
یادداشت:

ماده -175
کلیه نصابهای مندرج در این قانون ،هماهنگ با نرخ تورم هر دو ستتال یتک بتتار بتته پیشتتنهاد وزارت امتور اقتصتتادی و دارایتتی و
تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.
یادداشت:

ماده -176
سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی و یا تشخیصی وصول نماید.
آئیننامه اجرایی این ماده توسا سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیتتر امتتور اقتصتتادی و دارایتتی بتته موقتتع اجتترا
گذارده میشود.
یادداشت:
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ماده -177
مؤدیان مالیاتی میتوانند اظهارنامههای موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به
اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند .در این صورت اداره امور مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونتتده متتؤدی متتنعکس
نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام به اداره امور مالیاتی ذیربتتا ارستتال دارد .تستلیم اظهارنامتته بتته اداره امتتور
مالیاتی محل سکونت از لحا آتار مترتب در حکم تسلیم آن به اداره امور مالیتتاتی مربتتوط خواهتتد بتتود .حکتتم ایتتن متتاده شتتامل
مواردی نیز که مؤدی اظهارنامه خود را اشتباهاً به اداره امور مالیاتی دیگری در شهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود.
تبصره  -1هرگاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا ستتایر اوراقتتی کتته متتؤدی مالیتتاتی بتته موجتتب مقتتررات
مکلف به تسلیم آن میباشد ،مصادف با تعطیل یا تعطیالت رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطتتیالت مزبتتور بتتر
حسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.
تبصره  -2تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مؤدیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین مؤسستتات و شتترکتهایی کتته
مرکز اصلی آنها در خارج از کشور است ،چنانچه دارای نماینده در ایران باشند به عهده نماینده آنها خواهد بود.
تبصره  -3صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریا شروع فعالیت مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی محتتل اعتتالم نماینتتد.
عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمهای معادل ده درصد ( )%10مالیات قطعتتی و نیتتز موجتتب محرومیتتت از
کلیه تسهیالت و معافیتهای مالیاتی تا تاریا شناسایی توسا اداره امور مالیاتی خواهد بود .این حکم در متورد صتتاحبان مشتاغلی
که برای آنها از طرف مراجع ذیربا پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است ،نخواهد بود.
یادداشت:

ماده -178
در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تستتلیم آن میباشتتد بتته وستتیله اداره
پست واصل میگردد تاریا تسلیم به اداره پست در صورت احراز ،تاریا تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.
یادداشت:
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ماده -179
در صورتی که مؤدی محلهای متعدد برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آنها را به عنوان محل سکونت اصتتلی
معرفی نماید وگرنه اداره امور مالیاتی میتواند هر یک از محلهای سکونت مؤدی را محل سکونت اصلی تلقی نماید.
یادداشت:

ماده -180
هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائه گواهی نمایندگیهای مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسالمی ایران در خارج تابتتت کنتتد کتته
از درآمد یک سال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارج به عنوان مقیم مالیتتات پرداختتته استتت از لحتتا مالیتتاتی در آن ستتال
مقیم خارج از کشور شناخته خواهد شد مگر در یکی از موارد زیر:
 .1در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد.
 .2در سال مالیاتی مزبور الاقل شش ماه متوالیاً یا متناوباً در ایران سکونت داشته باشد.
 .3توقف در خارج از کشور به منظور انجام مأموریت یا معالجه یا اماال آن بوده باشد.
تبصره  -اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی که درآمدی از خارج کشور تحصتتیل نمتتوده و مالیتتات آن را بتته
دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب ستتود و زیتتان ختتود حستتب متتورد
طبق مقررات این قانون اعالم نمایند مالیات پرداختی آنها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شتتده در
خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق میگیرد ،هر کدام کمتر باشد از مالیات بر درآمد آنها قابتتل کستتر
خواهد بود.
یادداشت:

ماده -181
به منظور کنترل دفاتر ،اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکتتانیزه) بتتا هتتدف نظتتارت بتتر اجتترای قتتوانین و مقتتررات
مالیاتی ،واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشتتور ایجتتاد میشتتود .واحتتد متتذکور حستتب ارجتتاع
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی ،نسبت به اعتتزام هیأتهتتای بازرستتی حستب متتورد بتتا مجتتوز
مرجع صال قضایی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل میشود ،بتته اقامتگتتاه قتتانونی ،محتتل فعالیتتت متتؤدی و محتل
نگهداری دفاتر ،اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستتتی و ماشتتینی (مکتانیزه) اقتتدام میکنتتد و کلیتته دفتتاتر ،استتناد و متتدارک،
اطالعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار میدهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را بتته اداره امتتور مالیتتاتی
ذیربا انتقال میدهد.
اداره امور مالیاتی ذیربا مکلف است دفاتر ،اسناد و مدارک منتقل شده را حداکار ظرف مدت دو هفته به مؤدی عودت نماید.
تبصره  -1بازرسی دفاتر ،اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر ،اسناد و مدارک و سوابق متتالی مربتتوط
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به مالیاتهای موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.
تبصره  -2چنانچه در بازرسی هیأتهای موضوع این ماده دفاتر ،استتناد و متدارک و ستتوابقی حتتاکی از کتمتتان واقعیتتت در متتورد
مالیات بر واردات کشف شود ،مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذیربا اعالم میشود.
تبصره  -3مؤدیان مالیاتی موظفند با هیأتهای موضوع این ماده همکاریهای الزم را به عمل آورند و کلیه دفاتر ،اسناد ،متتدارک
و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) و دستتتورالعمل کتتار و رمتتز دسترستتی بتته آنهتتا را در اختیتار
هیأتها قرار دهند .مؤدیان مزبور در صورت استنکاف ،عالوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون ،از معافیتهای مالیتتاتی منتتابع
مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم میشوند.
تبصره  -4آئیننامه اجرایی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه از تتتاریا الزماالجترا شتتدن
این قانون ( )1395/1/1مشترکاً به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری میرسد.
یادداشت:

فصل ششم :وظایف اشخاص ثالث

101

فصل ششم :وظایف اشخاص ثالث
ماده -182
کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران میباشتند و همچنتتین هتتر کتتس کتته پرداختتت مالیتتات دیگتتری را
تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اتر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمهای شناخته شتتدهاند در حکتتم
مؤدی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.
یادداشت:

ماده -183
ال پرداختتت شتتود و اداره
در مواردی که انتقال ملک به وسیله اداره تبت انجام میگیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملک بایتتد قتتب ً
تبت با ذکر شماره مفاصاحساب صادره از اداره امور مالیاتی ذیصالح در سند انتقال اقدام به انتقال ملک خواهد نمود.
یادداشت:

ماده -184
ادارات تبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکتها و مؤسساتی را که در طول ماه به تبت میرسند و تغییرات حاصتتله در
مورد شرکتها و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به تبت رستتاندهاند بتتا ذکتتر تعتتداد دفتتاتر
تبت شده و شمارههای آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.
یادداشت:

ماده -185
در کلیه مواردی که معامالت مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب ستند
رسمی صورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند فهرست خالصه معامالت هر متاه را تتتا پایتتان متتاه بعتتد در مقابتتل اختتذ
رسید به اداره امور مالیاتی ذیربا در محل تسلیم نمایند.
یادداشت:
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ماده -186
صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجتتع صتتالحیتدار منتتوط
به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربا مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعتتی شتتده میباشتتد و در صتتورت
عدم رعایت این حکم مسئوالن امر نسبت به پرداخت مالیاتهای مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره  -1اعطای تسهیالت بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسات اعتباری منوط
به اخذ گواهیهای زیر خواهد بود:
 .1گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.
 .2گواهی اداره امور مالیاتی مربتتوط مبنتتی بتتر وصتتول نستتخهای از صتتورتهای متتالی ارائتته شتده بتته بانکهتتا و ستتایر
مؤسسات اعتباری.
ضوابا اجرایی این تبصره توسا سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعیین و ابالغ خواهد شد.
تبصره  -2به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شتتده صتتاحبان
درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه ساالنه بته تشتتکلهای
صنفی و مجامع حرفهای که در امر تشخیص و وصول مالیات همکاری مینمایند پرداخت نماید .وجوه پرداختی به استناد این ماده
از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستانا است.
تبصره  -3سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ،استتامی متدیران مؤسستتات و شتترکتهایی کتته بتتدهی مالیتتاتی اعتتم از مالیتتات
مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیأتمدیره مؤسسات و شرکتها که
به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معامالت غیر واقعتتی در نظتتام اقتصتتادی از جملتته امتتور متتالی و مالیتاتی کشتتور
محکومیت قطعی یافتهاند را به همراه مشخصات آنان به اداره تبت شرکتها اعالم کند.
اداره مذکور موظف است تبت شرکت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین تبت عضویت آنها در هیأتمتتدیره آن شتترکت و
سایر شرکتها و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیتتاتی از ستتازمان امتتور مالیتتاتی
کشور کند.
در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معامالت غیر واقعی مندرج در ایتتن متتاده نیتتز اداره تبتتت شتترکتها موظتف
است از انجام تبت شرکت یا مؤسسه به نام اشخاص یاد شده و همچنین تبت عضتتویت آنهتتا در هیأتمتتدیره آن شتترکت و ستتایر
شرکتها و مؤسسات به مدت سه سال خودداری کند.
تبصره  -4سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج ستتال فاقتتد فعالیتتت تلقتتی میشتتوند بته
سازمان تبت اسناد و امالک کشور اعالم کند .سازمان مذکور مکلتتف استتت از تتتاریا اعتالم ستتازمان امتور مالیتتاتی کشتتور تبتتت
هرگونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به اخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کند.
یادداشت:
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ماده -187
در کلیه مواردی که معامالت موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجتتب استتناد
رسمی صورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رستتمی مکلفنتتد قبتتل از تبتتت و یتتا اقالتته یتتا فستتا ستتند معاملتته ،مراتتب را بتتا شتترح و
مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقتتوع ملتک و یتتا محتتل ستتکونت متتؤدی
حسب مورد اعالم و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به تبت یا اقاله یا فسا سند معامله حسب مورد نموده و شتتماره مرجتتع
صدور آن را در سند معامله قید نمایند .گتتواهی انجتتام معاملتته حتتداکار ظتترف ده روز از تتتاریا اعتتالم دفترخانتته ،پتس از وصتتول
بدهیهای مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربا ،از قبیل مالیات بر درآمد اجاره امالک و همچنین وصتتول مالیتتات حتتق
واگذاری محل ،مالیات شغلی محل مورد معامله ،مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقتتال قطعتتی امتتالک حستتب متتورد صتتادر
خواهد شد.
تبصره  -1چنانچه میزان مالیات مشخصه ،مورد اختالف باشد پرونده امر ،خارج از نوبت در مراجع حل اختتالف مالیتتاتی موضتتوع
این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صتتدور رأی از طترف مراجتتع حتتل اختتتالف
داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته ،بیمهنامه ،اوراق بهادار ،وتیقتته ملکتتی و...
معادل مبلغ مابهاالختالف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.
تبصره  -2در مواردی که به موجب احکام دادگاهها ،وجوه مربوط بتته حتتق واگتتذاری محتتل در صتتندوق دادگستتتری و اماتتال آن
تودیع میگردد ،مسئوالن در موقع پرداخت به ذینفع مکلفند ضمن استعالم از اداره امور مالیاتی مربوط ،مالیات متعلتتق را کستتر و
به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.
تبصره  -3دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی (بالعزل) نسبت به اموال منقتتول و غیتتر منقتتول و حقتتوق
مالی اقدام مینمایند ،موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکار ظرف مدت یک ماه بتته ستتازمان امتتور مالیتتاتی کشتتور ارستتال
کنند .مستنکف از حکم این تبصره ،عالوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده ( )200ایتتن قتتانون ،مستتئول جبتتران زیتتان و خستتارت
وارده به دولت است.
تبصره  -4سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یک ستتال از تتتاریا الزماالجتترا شتتدن ایتتن قتتانون ( )1395/1/1بتا
اتصال به سامانه تبت الکترونیک سازمان تبت اسناد و امالک نسبت به اعالم میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکتتان اختتذ و واریتتز
آن به حساب مالیاتی به صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند .سازمان تبت اسناد و امالک کشور مکلف است امکان
دسترسی برخا به سامانه تبت الکترونیک سازمان تبت اسناد و امالک کشور را برای سازمان امتتور مالیتتاتی کشتتور جهتتت اجتترای
مفاد این ماده فراهم کند.
پس از اجرای مفاد این ماده تبت نقل و انتقال اموال و داراییهای منقول و غیر منقول که به موجب این قتتانون بتترای آنهتتا مالیتتات
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وضع شده است ،قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال ،ممنوع استتت .متخلتتف ،در پرداختتت مالیتتات متعلقتته مستتئولیت
تضامنی دارد.
در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه تبت الکترونیک سازمان تبت استتناد و امتتالک کشتتور ،ستتازمان
امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعالم نکند منتقلالیه و سردفتر اسناد رسمی در قبتتال
بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسئولیتی نخواهند داشت.
آئیننامه اجرایی این ماده با همکاری سازمانهای مذکور تهیه میشود و ظرف مدت شش ماه از تاریا الزماالجرا شدن این قتانون
( )1395/1/1به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

یادداشت:

ماده -188
متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلفند بر اساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وکالتنامه تمبتتر باطتتل و میتزان آن را
در دفتری که اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید به وسیله هر یک از وکال نگهداری شود ،تبت و گواهی نمایند .دفتتتر مزبتتور بایتتد
در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل به اداره امور مالیاتی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیتتل از نظتتر مالیتتاتی
خواهد بود.
یادداشت:

105

فصل هفتم :تشویقات و جرایم مالیاتی

فصل هفتم :تشویقات و جرایم مالیاتی
ماده -189
اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب ستتود و زیتتان و دفتتاتر و متدارک آنتتان
مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأتهای حل اختالف مالیتتاتی پرداختتت
کرده باشند معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور عالوه بر استفاده از مزایای مقتترر در متتاده ( )190ایتتن قتتانون بتته عنتتوان
جایزه خوش حسابی از محل وصولیهای جاری پرداخت یتتا در حستتاب ستتنوات بعتتد آنتتان منظتتور خواهتتد شتتد .جتتایزه مزبتتور از
پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
یادداشت:

ماده -190
علیالحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبتتل از سررستتید مقتترر در ایتتن قتتانون بتترای پرداختتت مالیتتات عملکتترد
موجب تعلق جایزهای معادل یک درصد ( )%1مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همتتان
عملکرد کسر خواهد شد .پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمهای معادل  %2.5مالیات به ازای هر ماه خواهد بتتود.
مبدأ احتساب جریمه در مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت بته مبلتتغ منتتدرج در اظهارنامتته از تتتاریا
انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابهاالختالف از تاریا مطالبه و در مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامته ختتودداری نمتتوده یتتا
اصوالً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند ،تاریا انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد میباشد.
تبصره  -1مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یتتا ترازنامتته و حستاب ستتود و زیتتان و پرداختتت یتتا
ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و استتناد و متتدارک
خود اقدام نمودهاند در موارد مذکور در ماده ( )239این قانون ،هرگاه بتترگ تشتتخیص مالیتتاتی صتتادره را قبتتول یتتا بتا اداره امتتور
مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد ( )%80جتترایم مقتترر
در این قانون معاف خواهند بود .همچنین ،در صورتی که اینگونه مؤدیان ظرف یک ماه از تاریا ابالغ برگ قطعی مالیات نسبت
به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد ( )%40جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.
تبصره  -2چنانچه فاصله تاریا وصول اعترا

مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریا قطعتتی شتتدن مالیتتات از یتتک ستتال

تجاوز نماید ،جریمه دو و نیم درصد ( )%2.5در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریا ابتتالغ
برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد بود .سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رستتیدگی و
قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکار تا یک سال پس از تاریا تسلیم اعترا
یادداشت:

آنان صورت پذیرد.
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ماده -191
تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دالیل ابرازی مبنتتی بتتر ختتارج از اختیتتار بتتودن عتتدم
انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقتتت ستازمان امتتور مالیتتاتی کشتتور
قابل بخشوده شدن میباشد.
یادداشت:

ماده -192
در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب مقررات ایتتن قتتانون از بابتتت پرداختتت مالیتتات مکلتتف بتته تستتلیم اظهارنامتته
مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند ،مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معتتادل ستتی درصتتد ()%30
مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ایتتن قتتانون و ده درصتتد ( )%10مالیتتات متعلتتق بتترای ستتایر مؤدیتتان
میباشد.
حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامههای تسلیمی و یا هزینههای غیر واقعی نیز جاری است.
تبصره  -سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکتتالیف و وظتایف مؤدیتتان مالیتتاتی در متورد نحتتوه تنظتتیم و مواعتتد زمتتانی تستلیم
اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی ،روزنامههای کایراالنتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطالع عموم برساند.
یادداشت:
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ماده -193
نسبت به مؤدیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صتتورت عتتدم تستتلیم
ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمهای معتتادل بیستت درصتتد ( )%20مالیتتات بتترای هتتر یتتک از متتوارد
مذکور خواهند بود.
تبصره  -عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیتتان در دوره معافیتتت موجتتب عتتدم استتتفاده از معافیتتت مقتترر در ستتال
مربوط خواهد شد.
یادداشت:

ماده -194
مؤدیانی که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده ( )158این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد ،در صورتی که درآمد مشتتمول
مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از پانزده درصد ( )%15اختالف داشته باشتد عتتالوه بتتر تعلتتق جتترایم
مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابالغ مالیات مشخصه قطعی از هرگونه تسهیالت و بخشودگیهای
مقرر در قانون مالیاتها نیز محروم خواهند شد.
یادداشت:

ماده -195
جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحا عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ( )114این قانون ظتترف مهلتتت مقتترر یتتا
تسلیم اظهارنامه خالف واقع به ترتیب عبارت است از دو درصد و یک درصد سرمایه پرداختتت شتتده شتتخص حقتتوقی در تتتاریا
انحالل.
یادداشت:
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ماده -196
جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شتتخص حقتوقی یتتا قبتتل از
سپردن تأمین مقرر موضوع ماده ( )118این قانون معادل  %20مالیتتات متعلتتق خواهتتد بتتود کتته از متتدیر یتا متتدیران تصتتفیه وصتتول
میگردد.
یادداشت:

ماده -197
نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرستتت یتتا قتترارداد یتتا مشخصتتات راجتتع بتته متتؤدی
میباشند ،در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا برخالف واقع تسلیم نمایند ،جریمه متعلتتق در متتورد حقتتوق
عبارت خواهد بود از  %2حقوق پرداختی و در خصوص پیمانکاری  %1کل مبلغ قرارداد و در هر حتتال بتتا متتؤدی متضتتامناً مستتئول
جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.
یادداشت:

ماده -198
در شرکتهای منحله ،مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طتتور جمعتتی یتتا
فردی ،نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشتتخاص حقتتوقی بتته موجتتب ایتتن قتتانون و
قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یتتا ایصتتال آن میباشتتند و در دوران متتدیریت آنهتتا قطعتتی شتتده باشتتد بتتا
شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت .این مسئولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.
یادداشت:

ماده -199
هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف بتته کستتر و ایصتتال مالیتتات مؤدیتتان دیگتتر استتت در صتتورت
تخلف از انجام وظایف مقرره عالوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت ،مشمول جریمهای معادل
ده درصد ( )%10مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد ( )%2.5مالیات به ازای هر متاه نستتبت بتته متتدت تتتأخیر از
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سررسید پرداخت ،خواهد بود.
چنانچه مالیات توسا دریافتکننده وجوه پرداخت شود ،در این صتتورت جریمتته دو و نتتیم درصتد ( )%2.5موضتتوع ایتن متاده تتتا
تاریا پرداخت مالیات توسا مؤدی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات ،مطالبه و وصول خواهد شد.
یادداشت:

ماده -200
در هر مورد که به موجب این قانون تکلیف یا وظیفهای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صتتورت تخلتتف عتتالوه بتتر
مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیاتهای متعلق مربوط ،مشمول جریمتهای معتتادل  %20آن نیتتز خواهتتد
بود و در مورد تکرار به مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.
یادداشت:

ماده -201
هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و استتناد و متدارکی کتته بتترای
تشخیص مالیات مالک عمل میباشد و برخالف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یتتا بتترای سته ستتال متتتوالی از تستتلیم
اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و سود و زیان خودداری کند عالوه بر جریمهها و مجازاتهای مقرر در این قانون از کلیه معافیتهتتا و
بخشودگیهای قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد.
یادداشت:
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ماده -202
وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از
برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربا از بیست درصد ( )%20سرمایه تبت شده و یا
مبلغ پنج میلیارد ( )5.000.000.000ریال* ،سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد ( )%10سرمایه تبت شده
و یا دو میلیارد ( )2.000.000.000ریال* و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون ( )100.000.000ریال* بیشتر است از کشور
جلوگیری نماید .حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص
حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیاتهایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن
میباشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است .مراجع ذیربا با اعالم وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای
این ماده میباشند.
[حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذیربا اعزامکننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت
بدهی مالیاتی مربوط ،با اخذ تضمین الزم جاری نمیباشد].
تبصره  -در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان
نمایند سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.
*مبالغ مذکور در ماده ( )202قانون در موارد زیر تعدیل شدهاند:
 -1ممنوعالخروج کردن اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری به مبلغ  20.000.000.000ریال
 -2ممنوعالخروج کردن سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی به مبلغ  8.000.000.000ریال
 -3ممنوعالخروج کردن سایر اشخاص حقیقی به مبلغ  400.000.000ریال
یادداشت:
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ماده -203
اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مؤدی ابالغ و در نسخه تانی رسید اخذ گردد .هرگاه به خود مؤدی دسترسی پیتتدا نشتتود
اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابالغ گردد مشروط بر این که به نظر متتأمور
ابالغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیتتت اوراق متورد ابتتالغ کتتافی بتتوده و بتتین متتؤدی و شخصتی کتته اوراق را دریافتت
میدارد تعار

منفعت نباشد.

تبصره  -1هرگاه مؤدی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگها استنکاف نماینتتد یتا در صتتورتی
که هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابالغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عتتدم حضتتور اشتتخاص فتتوق را در
محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدی الصاق نماید .اوراق مالیاتی که بتته
ترتیب فوق ابالغ شده ،قانونی تلقی و تاریا الصاق تاریا ابالغ به مؤدی محسوب میشود.
تبصره  -2سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برای ابالغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید .مأمور پست بایتتد
اوراق مالیاتی را به شخص مؤدی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابالغ و در نسخه تتانی رستتید اختتذ کنتد و چنانچتته متتؤدی یتتا
اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند ،مأمور پست این موضتتوع را در نستتا اوراق متتذکور قیتتد و نستتخه دوم را بته نشتتانی
تعیین شده الصاق میکند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت میدهد .هرگاه هیچ یک از اشتتخاص یتتاد شتتده در محتتل نباشتتند،
مأمور پست با قید تاریا مراجعه ،عبارت «پانزده روز پس از این تاریا مجدداً مراجعه خواهد شد» را در اوراق مذکور قید و نسخه
دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و نسخه اول را عودت میدهد .مأمور پست در مراجعه بعتدی در صتتورت عتتدم حضتتور
اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را بتته نشتتانی تعیتتین شتتده الصتتاق میکنتتد و نستتخه اول را بتته اداره مالیتتاتی
عودت میدهد .اوراقی که بدین ترتیب الصاق میشوند از تاریا الصاق ،ابالغ شده محسوب میشود.
یادداشت:
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ماده -204
مأمور ابالغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصری و امضا نماید:
الف  -محل و تاریا ابالغ با تعیین روز و ماه و سال به حروف و عدد.
ب  -نام کسی که اوراق به او ابالغ شده با تعیین این که چه نسبتی با مؤدی دارد.
ج  -نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده ( )203این قانون.
یادداشت:

ماده -205
اگر مؤدی یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد ،اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائممقام رئتتیس یتتا رئتتیس دفتتتر
آن اداره یا مؤسسه ابالغ گردد.
یادداشت:

ماده -206
اگر مؤدی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد ،اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حتتق
امضا دارند ابالغ شود.
تبصره  -مقررات ماده ( )203این قانون و تبصره آن در مورد شرکتهای تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است.
یادداشت:

ماده -207
در مواردی که مؤدی محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یتتا محتتل ابتتالغ اوراق مالیتتاتی معرفتی کنتتد و در غیتتر ایتتن متتورد در
صورتی که اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت مؤدی ابالغ شتتود و در پرونتتده دلیتتل و اتتتری حتتاکی از اطتتالع
مؤدی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد ،مادامی که محل دیگری به عنوان محل سکونت یا کتتار اعتتالم نکنتتد،
ابالغ اوراق مالیاتی به همان نشانی ،قانونی و صحی است.
یادداشت:
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ماده -208
در مواردی که نشانی مؤدی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کایراالنتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل و اگتتر
در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کایراالنتشتتار نزدیتتکترین محتتل بتته حتتوزه اداره امتتور مالیتاتی یتتا یکتتی از روزنامتههای
کایراالنتشار مرکز آگهی میشود .این آگهی در حکم ابالغ به مؤدی محسوب خواهد شد.
تبصره  -1در متن اوراق مالیاتی ابالغ شده باید عالوه بر مطالب مربوط ،محل مراجعه ،مهلت مقتترر و تکلیتتف قتتانونی متتؤدی درج
شده باشد.
تبصره  -2در مورد مؤدیان مالیات مستغالت که نشانی آنها طبق ماده ( )207این قتانون مشتتخص نباشتتد اوراق مالیتتاتی بتته ترتیتتب
مذکور در تبصره ماده ( )203این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابالغ خواهد شد.
یادداشت:

ماده -209
مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابالغ ،جز در مواردی که در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابالغ اوراق مالیاتی اجتترا
خواهد شد.
یادداشت:
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ماده -210
هرگاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریا ابالغ برگ قطعی پرداختتت ننمایتتد اداره امتتور مالیتتاتی بته موجتب
برگ اجرایی به او ابالغ میکند ظرف یک ماه از تاریا ابالغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیتب پرداختتت آن را بتته اداره امتتور
مالیاتی بدهد.
تبصره  -1در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات ،مدارک تشخیص قطعی بدهی ،سال مالیاتی ،مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمتته
متعلق درج گردد.
تبصره  -2آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی میشتتود و از
طریق عملیات اجرایی قابل وصول است.
یادداشت:

ماده -211
ال پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به اداره
هرگاه مؤدی پس از ابالغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را ک ً
امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضتافه ده درصتتد بتدهی از امتتوال منقتتول یتتا غیتتر منقتتول و
مطالبات مؤدی توقیف خواهد شد .صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی میباشد.
یادداشت:
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ماده -212
توقیف اموال زیر ممنوع است:
 .1دو سوم حقوق حقوقبگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.
 .2لباس و اشیا و لوازمی که برای رفع حوایج ضروری متتؤدی و افتتراد تحتتت تکفتتل او الزم استتت و همچنتتین آذوقتته
موجود و نفقه اشخاص واجبالنفقه مؤدی.
 .3ابزارآالت کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مؤدی الزم است.
 .4محل سکونت به قدر متعارف.
تبصره  -1هرگاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته میشود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفکیک نباشتتد،
تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد میشود مگر این که مؤدی اموال بالمعار

دیگری معادل میزان فوق معرفی

نماید.
تبصره  -2هرگاه مؤدی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی مینمایند ،از اتا البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است
متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته میشود مگر آن که خالف ترتیب فوق معلوم شود.
تبصره  -3توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در متدت عملیتتات اجرایتتی نبایتتد موجتتب تعطیتتل واحتد تولیتتدی
گردد.
یادداشت:

ماده -213
ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور مالیاتی به عمتتل خواهتتد آمتتد ولتتی متتؤدی میتوانتد بتتا تودیتتع حقالزحمته
ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی امتتوال بتته وستتیله ارزیتتاب رستتمی بتته
عمل آید.
یادداشت:
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ماده -214
کلیه اقدامات الزم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال متتورد توقیتتف اعتتم از منقتتول و غیتتر منقتتول بتته عهتتده مستتئول
اجرائیات اداره امور مالیاتی میباشد .در مورد فروش امتتوال غیتتر منقتتول در صتتورتی کتته پتتس از انجتتام تشتتریفات مقتترر و تعیتتین
خریدار ،مالک برای امضای سند حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امور مالیتتاتی بته استتتناد متتدارک مربتتوط از اداره تبتت محتتل
تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و اداره تبت اسناد و امالک مکلف به اجرای آن است.
یادداشت:

ماده -215
در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که پس از دو نوبتت آگهتتی (کتته نوبتتت دوم آن بتتدون حتتداقل قیمتتت آگهتتی
میشود) خریداری برای آن پیدا نشود سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کتل
بدهی مؤدی به عالوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف تملک و بهای آن را به حساب بدهی مؤدی منظور نماید.
تبصره  -1در صورتی که مؤدی قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری ،حاضر به پرداختت بتتدهی
خود باشد سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مؤدی به اضافه ده درصد بتدهی و هزینتتههای متعلقته از ملتتک مزبتتور رفتع
توقیف مینماید.
تبصره  -2در صورتی که مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشتتته باشتتد و متتؤدی
درخواست نماید در شرایا مساوی اولویت با مؤدی است.
یادداشت:

ماده -216
مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع بته مطالبتات دولتتت از اشتتخاص اعتتم از حقیقتتی یتتا حقتتوقی کتته طبتتق
مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول میباشد هیأت حل اختالف مالیاتی خواهد بتتود .بتته شتتکایات مزبتتور بتته فوریتتت و
خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد .رأی صادره قطعی و الزماالجرا است.
تبصره  -1در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت ،به موقتتع اجتترا
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گذارده شده است هرگاه هیأت حل اختالف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطالن اجرائیه حسب مورد قتترار
رسیدگی و اقدام الزم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رأی صادر خواهتتد کتترد .رأی صتتادره از هیتتأت
حل اختالف قطعی است.
تبصره  -2در مورد مالیاتهای غیر مستقیم هرگاه شکایت اجرایتتی از ایتن جهتتت باشتد کتته مطالبتته مالیتتات قتتانونی نیستتت مرجتتع
رسیدگی به این شکایت نیز هیأت حل اختالف مالیاتی خواهد بتتود و رأی هیتتأت مزبتتور در ایتتن بتتاره قطعتتی و الزماالجتترا استتت.
مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیاتهتای غیتتر
مستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.
یادداشت:

ماده -217
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود که یک درصد از وجوهی کتته بابتتت مالیتات و جتترایم موضتتوع ایتتن قتتانون
وصول میگردد (به استانای مالیات بر درآمد شرکتهای دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش
و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت مؤتری مبذول داشتتته
و یا میدارند خرج نماید .وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغتتایر مستتتانا
است .وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که در هر شش ماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیتع مالیتات وصتتولی
بین طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید.
یادداشت:

ماده -218
آئیننامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسا وزارتخانههای امور اقتصتتادی و دارایتتی و دادگستتتری تصتتویب و توستتا وزارت
امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
یادداشت:
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باب پنجم  :سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی
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ماده -219
شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات ،مطالبه و وصول مالیات موضتوع ایتتن قتتانون بتته ستتازمان امتتور مالیتتاتی کشتتور محتتول
میشود که به موجب بند (الف) ماده ( )59قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری استتالمی ایتتران ایجتاد
گردیده است .نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صالحیتهای هر یک از مأموران مالیتتاتی و اداره
امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آئیننامهای خواهد بود که حداکار ظرف متتدت شتتش
ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ،به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
تبصره  -1سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و روشهتتای ماشتتینی
(مکانیزه) ،ترتیبات و رویههای اجرایی متناسب با آن شامل متتواردی از قبیتتل تبتتت نتتام ،نحتتوه ارائتته اظهارنامتته ،پرداختتت مالیتتات،
رسیدگی ،مطالبه و وصول مالیات ،تبت اعتراضات مؤدیان ،ابالغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصالح برای انجتتام
موارد فوق را تعیین و اعالم میکند .حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامتته ،تبتتت اعتراضتات ،ابتتالغ
اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.
تبصره  -2سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیتتاتی مؤدیتتان ،قستتمتی از فعالیتهتتای ختتود بتته
استانای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات ،دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیتتات را بتته بختتش غیتتر دولتتتی واگتتذار کنتتد.
نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آئیننامه اجرایی است که توستتا ستتازمان امتتور مالیتتاتی کشتتور تهیتته میشتتود و ظتترف
مدت شش ماه از تاریا الزماالجرا شدن این قانون ( )1395/1/1به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره  -3در تبصره ( )9ماده ( ،)53ماده ( ،)86ماده ( ،)88تبصره ( )2ماده ( ،)103تبصتتره ( )5متتاده ( ،)109متاده ( )126و تبصتره
( )2ماده ( )143عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارتهای «ظرف ده روز»« ،ظرف سی روز» و «منتهی ظرف ستتی
روز» میشود.
یادداشت:
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ماده -220
اصالحات عبارتی زیر در این قانون انجام میشود:
 .1در مواد ذیل عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» میگردد:
م تواد ( )114( ،)80( ،)57( ،)41( ،)40( ،)39( ،)29( ،)26و ( )154و تبصتتره ( )2ذیتتل آن ،متتواد (،)158
( )159و تبصره ذیل آن ،مواد ( )186( ،)176( ،)169( ،)166( ،)164( ،)163( ،)160و ( ،)191تبصره ()2
ذیل ماده ( ،)203ماده ( )215و تبصرههای ( )1و ( )2ذیل آن و تبصره ماده (.)230
 .2در موارد زیر عبارت «اداره امور مالیاتی» جایگزین واژهها و عبارتهتتای «متتأمور تشتتخیص»« ،متتأموران تشتخیص»،
«ممیز مالیاتی»« ،سرممیز مالیاتی»« ،حوزه»« ،حوزه مالیاتی»« ،دفتتتر ممیتتزی حتتوزه مالیتتاتی»« ،دفتتتر ممیتتزی» و «اداره
امور اقتصادی و دارایی» میشود:
مواد ( )35( ،)34( ،)31( ،)29( ،)27( ،)26و تبصرههای ( )2و ( )3ماده ( ،)38ماده ( )39و تبصره ذیل آن
مواد ( )72و ( ،)80تبصرههای ( )1و ( )2متتاده ( ،)87متتواد ( )88و ( ،)102تبصتتره ( )5متتاده ( ،)109متتواد
( )126( ،)117( ،)114( ،)113و ( )154و تبصتتتره ( )2آن ،متتتواد (،)170( ،)164( ،)162( ،)161( ،)156
( )185( ،)184( ،)183( ،)179و ( )186و تبصتتره ذیتتل آن ،متتواد (،)213( ،)211( ،)210( ،)208( ،)188
( )229( ،)227( ،)214و ( )230و تبصره ذیل آن ،مواد ( )233( ،)232و (.)249
یادداشت:

مواد  221تا -225حذف شد.
ماده -226
عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلتتف بتته تستتلیم اظهارنامتته و ترازنامتته و حستتاب ستتود و زیتتان هستتتند
موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در متتاده
( )156این قانون نخواهد بود .در غیر این صورت ،درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.
تبصره  -به مؤدیان مالیاتی اجازه داده میشود در صورتی که به نحوی از انحتتا در اظهارنامتته یتتا ترازنامتته یتتا حستتاب ستتود و زیتتان
تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد ،با ارائه مدارک الزم ظرف یک ماه از تاریا انقضای مهلت تسلیم اظهارنامتته نستتبت بتته
رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصالحی را حسب متتورد تستلیم نمایتتد و در هتتر حتتال تتتاریا تستتلیم
اظهارنامه مؤدی تاریا تسلیم اظهارنامه اول میباشد.
یادداشت:
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ماده -227
در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول میشود و همچنین پس از تشخیص علیالتترأس
و صدور برگ تشخیص ،چنانچه تابت شود مؤدی فعالیتهایی داشته است که درآمد آن را کتمتتان نمتتوده استت و یتتا اداره امتتور
مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبودهاند ،مالیات باید با محاستتبه درآمتتد ناشتتی از فعالیتهتتای متتذکور تعیتتین و
مابهالتفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده ( )157این قانون مطالبه شود.
یادداشت:

ماده -228
در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مؤدی اوراق مزبور را در موعتتد
مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد ،مالیات مؤدی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.
یادداشت:

ماده -229
اداره امور مالیاتی میتوانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و متتدارک مربتوط
مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها میباشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابتتل
استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلتتی بته عللتتی ختتارج از حتتدود
اختیار مؤدی میسر نبوده است .حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختالف برای تشخیص درآمتتد واقعتتی متتؤدی
به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی استناد نمایند.
یادداشت:

فصل اول :مراجع تشخیص مالیات و وظائف و اختیارات آنان

121

ماده -230
در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص تالث به استانای اشخاص مذکور در ماده ( )231ایتتن قتتانون
موجود باشد اشخاص تالث مکلفند با مراجعه و مطالبتته اداره امتتور مالیتتاتی ،دفتتاتر و همچنتتین اصتتل یتتا رونوشتتت استتناد مربتتوط و
هرگونه اطالعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی کتته در اتتتر ایتتن استتتنکاف آنهتتا زیتتانی
متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد .مرجع تبوت استنکاف اشخاص تالث و تعیین زیتتان وارده بتته
دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعالم دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.
تبصره  -در موارد استنکاف اشخاص تالث در ارائه اسناد و مدارک متتورد درخواستتت اداره امتتور مالیتتاتی ،ستتازمان امتتور مالیتتاتی
کشور میتواند اشخاص تالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف بتته ارائتته استتناد و متتدارک متتذکور بنمایتتد .تعقیتتب قضتتایی
موضوع ،مانع از اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود.
یادداشت:

ماده -231
در مواردی که ادارات امور مالیتتاتی کتبتاً از وزارتخانتتهها ،مؤسستتات دولتتتی ،شتترکتهای دولتتتی و نهادهتتای انقتتالب استتالمی و
شهرداریها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اطالعات و اسناد الزم را در زمینه فعالیت و معامالت و درآمتتد متتؤدی
بخواهند مراجع مذکور مکلفند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطالعات الزم را در اختیار آنان بگذارنتتد مگتتر ایتتن
که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصال مملکت اعالم نماید که در ایتتن صتتورت بتتا موافقتتت وزیتتر مستتئول و تأییتتد وزیتتر امتتور
اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری میشود و در غیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعالم دادستتتانی انتظتتامی مالیتتاتی در
مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد بتته مجتتازات مناستتب محکتتوم خواهتتد شتتد .ولتتی در متورد استتناد و
اطالعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند ،ارائتته آن منتوط بتته موافقتتت دادستتان
کل کشور خواهد بود.
تبصره  -در مورد بانکها و مؤسسههای اعتباری غیر بانکی ،سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطالعات مربوط به درآمتتد متؤدی
را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانکها و مؤسسههای اعتباری غیر بانکی موظفند حستتب نظتتر وزیتتر
امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
یادداشت:
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ماده -232
اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطالعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی متتؤدی بته دستتت میآورنتتد محرمانتته
تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربا در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشتتا طبتتق
قانون مجازات اسالمی با آنها رفتار خواهد شد.
یادداشت:

ماده  233و  234حذف شد.
ماده -235
اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداختتت نمودهانتتد حتتداکار ظترف پتتنج روز از
تاریا وصول تقاضای مؤدی مفاصاحساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم کند.
یادداشت:
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ماده  -236حذف شد.
ماده -237
برگ تشخیص مالیات باید بر استتاس مأختتذ صتتحی و متکتتی بتته دالیتل و اطالعتتات کتتافی و بتته نحتتوی تنظتتیم گتتردد کتته کلیته
فعالیتهای مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صری در آن قید و برای مؤدی روشن باشد .امضاکنندگان بتترگ تشتتخیص
مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه ختتود
از هر جهت خواهند بود؛ و در صورت استعالم مؤدی از نحوه تشخیص مالیتتات مکلفنتتد جزئیتتات گزارشتتی را کتته مبنتتای صتتدور
برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدی اعالم نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.
یادداشت:

ماده -238
در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابالغ میشود ،چنانچه مؤدی نسبت به آن معتر

باشد میتواند ظرف

سی روز از تاریا ابالغ شخصاً یا به وسیله وکیل تاماالختیار خود با ارائه دالیل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی
تقاضای رسیدگی مجدد نماید.
مسئول/مسئوالن مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص میشوند ،موظفند پس از تبت درخواست مؤدی و ظرف مهلتی
که بیش از چهل و پنج روز از تاریا تبت درخواست نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دالیل و اسناد و مدارک ابراز
شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند ،آن را رد و در صورتی که دالیل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤتر در
تعدیل درآمد تشخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند .چنانچه مؤدی نظر مسئول/مسئوالن مربوط در
تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل شده ،قطعی است .در غیر این صورت برای رسیدگی به
مابهالتفاوت تا مبلغ مورد اعترا

مؤدی ،موضوع به هیأت حل اختالف مالیاتی ارجاع میشود .همچنین هرگاه دالیل و اسناد و

مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤتر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدالً در پرونده منعکس
و مراتب را برای رسیدگی به هیأت حل اختالف مالیاتی ارجاع نمایند.
تبصره  -1دستورالعمل اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
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تبصره  -2در مواردی که مؤدی اطالعات مربوطه را از طریق سامانه مؤدیان اظهار کرده باشد ،مطابق احکام قانون سامانه مؤدیان
و پایانههای فروشگاهی رفتار خواهد شد.
یادداشت:

ماده -239
در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریا ابالغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعالم کند یا مالیات
مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختالف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را
به شرح ماده ( )238این قانون رفع نماید پرونده امر از لحا میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی میگردد و در مواردی که
مؤدی ظرف سی روز کتباً اعترا

ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد

تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.
تبصره  -در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ( )1و قسمت اخیر تبصره ( )2ماده ( )203و ماده ( )208این
قانون ابالغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معتر

به برگ تشخیص مالیات شناخته

میشود و پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختالف مالیاتی ارجاع میگردد.
یادداشت:

ماده -240
در موقع طرح پرونده در هیأت حل اختالف مالیاتی ،نماینده اداره امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیأت شرکت کند و برای
توجیه مندرجات برگ تشخیص دالیل کافی اقامه کند و توضیحات الزم را بدهد.
یادداشت:
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ماده  -241حذف شد.
ماده -242
اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد کتته بتته علتت اشتتتباه در محاستبه ،مالیتتات اضتتافی دریافتتت شتتده استتت و همچنتتین در
مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد میباشد ،وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظتترف یتتک متتاه بته
مؤدی پرداخت کند.
تبصره  -مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خستتارتی بتته نتترخ یتتک و نتتیم درصتتد
( )1.5%در ماه از تاریا دریافت تا زمان استرداد میباشد و از محل وصولیهای جاری به مؤدی پرداخت خواهتتد شتتد .حکتتم ایتتن
تبصره نسبت به مالیاتهای تکلیفی و علیالحسابهای پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی که ظتترف
سه ماه از تاریا درخواست مؤدی مسترد نشود از تاریا انقضای مدت مزبور جاری خواهد بود.
یادداشت:

ماده -243
در صورتی که درخواست استرداد از طرف مؤدی به عمتتل آمتتده باشتتد و اداره امتتور مالیتتاتی آن را وارد ندانتتد ،متتؤدی میتوانتتد
ظرف سی روز از تاریا اعالم نظر اداره یاد شده از هیأت حل اختالف مالیاتی درخواست رسیدگی کند .رأی هیأت حل اختتتالف
مالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است و در صورت صدور رأی به استرداد مالیات اضافی اداره مربتتوط طبتق جتزء
اخیر ماده ( )242این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود.
یادداشت:
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فصل سوم :مرجع حل اختالف مالیاتی
ماده -244
مرجع رسیدگی به کلیه اختالفهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیشبینی شده ،هیأت حل
اختالفات مالیاتی است .هر هیأت حل اختالف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل میشود:
 -1یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور
 -2یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وتاقت و امانت به درخواست سازمان امور
مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان
 -3یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی ایران ،اتاق تعاون ایران ،جامعه حسابداران رسمی ایران ،جامعه
مشاوران رسمی مالیاتی ایران ،مجامع حرفهای ،اتاق اصناف ایران ،شورای اسالمی شهر ،کانون وکال ،مرکز وکال ،کارشناسان
رسمی و مشاوران خانواده که برای مدت سه سال منصوب میشوند .مؤدی همزمان با اعترا

به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات

یکی از مراجع این بند را به عنوان نماینده خود جهت شرکت در جلسات هیأت حل اختالف مالیاتی معرفی مینماید .در صورتی
که برگ تشخیص مالیات ابالغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعترا

به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب

خود را اعالم ننماید ،با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی ،از بین نمایندگان مزبور با رعایت تبصره ()5
این ماده یک نفر انتخاب میشود.
تبصره  -1جلسات هیأتهای حل اختالف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت مییابد و رأی هیأت با اکاریت آرای قطعی و
الزماالجرا است ،ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.
تبصره  -2هیأتهای حل اختالف مالیاتی دارای استقالل کامل بوده و صرفاً اداره امور دبیرخانهای هیأتهای حل اختالف مالیاتی
و تشکیل جلسات هیأتها به عهده سازمان امور مالیاتی میباشد .انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بیطرفی کلیه اعضا و متکی
به اسناد و مدارک مابته و دالیل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکار ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه ،توسا
نماینده بند ( )2این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا میرسد .مؤدی یا نماینده قانونی وی مجاز به حضور کامل در
جلسه و ارائه دفاعیات به صورت کتبی یا شفاهی است .اظهارات شفاهی باید در صورتجلسه قید و به امضای وی برسد .سازمان
امور مالیاتی به منظور اعمال نظارت مؤتر بر عملکرد هیأتهای حل اختالف مالیاتی ،مکلف است نسبت به مستندسازی فرایند
برگزاری جلسات هیأت به نحو مقتضی اقدام کند.
تبصره  -3تعیین حقالزحمه اعضای موضوع بندهای ( )2و ( )3این ماده متناسب با تعداد و مدت جلسات و نیز مراحل ،منابع
مالیاتی و پروندههای مورد رسیدگی از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه ساالنه سازمان امور مالیاتی کشور پیشبینی
میشود ،مطابق دستورالعملی است که توسا سازمان مذکور تهیه و ابالغ میگردد .حقالزحمه اعضا به صورت متمرکز از طرف
سازمان امور مالیاتی کشور به حساب اعضا پرداخت میشود.
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تبصره  -4سازمان امور مالیاتی مکلف است نمایندگان معرفی شده در اجرای بندهای ( )2و ( )3این ماده را به عنوان اعضای
هیأتهای حل اختالف مالیاتی بپذیرد و با رعایت تبصره ( )5این ماده از آنها جهت شرکت در هیأتهای مزبور دعوت نماید.
تبصره  -5اسامی کلیه افراد معرفی شده توسا رئیس کل دادگستری هر استان ،مدیرکل مالیاتی استان و مراجع مذکور در بند ()3
این ماده به تفکیک شهرستانها در سامانهای که به صورت متمرکز و حداکار ظرف سه ماه پس از الزماالجرا شدن این قانون
توسا سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود ،درج میگردد .انتخاب افراد موضوع بندهای ( )2( ،)1و ( )3برای هر پرونده در
مواردی که در شهرستان مورد نظر بیشتر از یک نفر وجود داشته باشد ،به صورت تصادفی توسا سامانه مزبور انجام میشود .این
سامانه مستقیماً زیر نظر رئیس کل سازمان امور مالیاتی ،مدیریت میگردد.
تبصره  -6سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیأت به نحو مقتضی زمینه دسترسی
اعضای هیأت حل اختالف مالیاتی را برابر مقررات مربوط به مندرجات پرونده مورد اعترا

فراهم نماید.

تبصره  -7هر یک از افراد مذکور در بندهای ( )2و ( )3این ماده در صورتی که بیشتر از سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب
در یک سال از حضور در جلسات هیأت خودداری نمایند ،حکم آنان لغو میشود و رئیس کل دادگستری هر استان و مرجع
مربوط ،حسب مورد ،موظف است ظرف ده روز کاری فرد جایگزین را معرفی نماید.
تبصره  -8به منظور اجرای عدالت و اصل استقالل و بیطرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت مؤتر ،سازمان امور مالیاتی
مکلف است ساختار اداره هیأتهای حل اختالف مالیاتی را به صورت مستقل ،تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار
خود ذیل رئیس کل سازمان ایجاد نماید .واحدهای دادرسی مالیاتی در هر استان مستقل از اداره کل مالیاتی استان تشکیل
میشود.
تبصره  -9پس از استقرار سامانه مؤدیان ،تبت اعترا

توسا مؤدی ،انتخاب یکی از مراجع موضوع بند ( )3این ماده ،ارائه

هرگونه الیحه به هیأتهای حل اختالف ،مشاهده اسناد ،مدارک و اطالعات مورد نیاز ،ابالغ تاریا تشکیل جلسات هیأت ،اطالع
از نتایج دادرسی و هرگونه اطالع دیگر در خصوص پرونده دادرسی مالیاتی از طریق سامانه مذکور انجام میشود.
تبصره  -10سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است زمینه دسترسی کامل مؤدی و یا نماینده قانونی وی به مفاد پرونده مورد
اعترا

را حداقل یک هفته قبل از تشکیل هیأت فراهم نماید.

تبصره  -11عضویت همزمان در فهرست نمایندگان بندهای ( )2و ( )3موضوع این ماده ممنوع است.
یادداشت:
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ماده -245
نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و
الاقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.
یادداشت:

ماده -246
وقت رسیدگی هیأت حل اختالف مالیاتی در مورد هر پرونده ،جهت حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز اعزام نماینده اداره امور
مالیاتی باید به آنها ابالغ گردد .فاصله تاریا ابالغ و روز تشکیل جلستته هیتتأت نبایتتد کمتتتر از ده روز باشتتد مگتتر بتته درخواستتت
مؤدی و موافقت واحد مربوط.
تبصره  -عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهتتد
بود.
یادداشت:

ماده -247
آرای هیأتهای حل اختالف مالیاتی بدوی قطعی و الزماالجرا است .مگر اینکه ظرف مدت بیستت روز از تتتاریا ابتتالغ رأی بتتر
اساس ماده ( )203این قانون و تبصرههای آن به مؤدی ،از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعترا

کتبی قتترار گیتترد

که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختالف مالیاتی تجدیدنظر احاله خواهتتد شتتد .رأی هیتتأت حتتل اختتتالف
مالیاتی تجدیدنظر قطعی و الزماالجرا میباشد.
تبصره  -1مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعترا

خود را در متتدت مقتترر

تسلیم کند.
ال نسبت به موضوع مطروحه اظهارنظر داشته یا رأی داده باشند.
تبصره  -2نمایندگان عضو هیأتهای حل اختالف مالیاتی نباید قب ً
تبصره  -3در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعترا

تجدیدنظر خواهی قتترار گرفتتته باشتتد در

مرحله تجدیدنظر فقا به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.
تبصره  -4آرای قطعی هیأتهای حل اختالف مالیاتی به استتتانای متتواردی کتته رأی هیتتأت حتتل اختتتالف مالیتتاتی بتتدوی بتا عتتدم
اعترا

مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت مییابد برابر مقررات ماده ( )251این قتتانون قابتتل شتتکایت و رستتیدگی در شتتورای

عالی مالیاتی خواهد بود.
تبصره  -5سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مؤدیان مالیاتی از آرای هیأتهای حل اختالف مالیتتاتی صتتادره تتتا
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تاریا تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذیربا تسلیم شتتده استتت را یتک بتتار بتته هیأتهتتای حتتل اختتتالف
مالیاتی تجدیدنظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید.
تبصره  -6در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آرای هیأتهای بدوی از طتترف هیتتأت حتتل اختتتالف مالیتاتی تجدیتتدنظر رد
شود و همچنین شکایت از آرای هیأتهای تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی متتردود اعتتالم شتتود ،بتترای هتتر مرحلتته
معادل یک درصد ( )%1تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی ،هزینتته رستتیدگی
تعلق میگیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.
یادداشت:

ماده -248
رأی هیأت حل اختالف مالیاتی بایستی متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعترا

مؤدی بوده و در صتتورت اتختتاذ تصتتمیم

به تعدیل درآمد مشمول مالیات ،جهات و دالیل آن توسا هیأت در متن رأی قید شود.
یادداشت:

ماده -249
هیأتهای حل اختالف مالیاتی مکلفند مأخذ مورد محاسبات مالیتتات را در متتتن رأی قیتتد و در صتورتی کتته در محاستتبه اشتتتباهی
کرده باشند ،با درخواست مؤدی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را اصالح کنند.
یادداشت:
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ماده -250
در مواردی که هیأت حل اختالف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا این که تشتتخیص اداره امتتور مالیتتاتی را تعتتدیل نمایتتد
مکلف است نسخهای از رأی خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیتتات جهتتت رستتیدگی نتتزد دادستتتان انتظتتامی مالیتتاتی
ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید.
یادداشت:

ماده -251
مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی میتوانند ظرف دو ماه از تاریا ابالغ رأی قطعی هیأت حل اختالف مالیاتی تجدیدنظر ،به استناد
عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی ،با اعالم دالیل کافی به شورای عالی مالیتتاتی اعتتترا

نمتتوده و تجدیتد

رسیدگی را درخواست کنند.
یادداشت:

ماده  251مکرر
در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و مالیاتهتتای غیتر مستتتقیم کته در مرجتتع دیگتتری قابتتل طتترح نباشتتد و بتته ادعتتای
غیرعادالنه بودن مالیتتات مستتتندا بتته متتدارک و دالیتتل کتافی ازطتترف متتودی شتتکایت و تقاضتتای تجدیتتد رستتیدگی شتتود وزیتتر
اموراقتصادی و دارایتتی میتوانتتد پرونتتدر امتتر را بتته هیتتأتی مرکتتب از ستته نفتتر بتته انتختتاب ختتود جهتتت رستتیدگی ارجتتاع نمایتد.

رأی هیأت به اکاریت آرا قطعی و الزماالجرا میباشد .حکم این متتاده نستتبت بتته عملکتترد ستتنوات  1368تتتا تتتاریا تصتویب ایتتن
اصالحیه نیز جاریخواهد بود.

یادداشت:
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ماده -252
شورای عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج نفر عضتتو کتته از بتتین اشتتخاص صتتاحبنظر ،مطلتتع و مجتترب در امتتور حقتتوقی،
اقتصادی ،مالی ،حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل در رشتههای مذکور میباشتتند بتته
پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشوند.
تبصره  -1حداقل پانزده نفر از اعضای شورای عالی مالیتتاتی بایتتد از کارکنتتان وزارت امتتور اقتصتتادی و دارایتتی و یتتا ستازمانها و
واحدهای تابعه آن که دارای حداقل شش سال سابقه کار در مشاغل مالیاتی باشند انتخاب شوند.
تبصره  -2جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دو سوم اعضا رستتمی استتت و تصتتمیمات آن بتتا رأی حتتداقل نصتتف بتته
عالوه یک حاضرین معتبر خواهد بود.
یادداشت:

ماده -253
دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریا انتصاب است و در این متتدت قابتتل تغییتتر نیستتتند مگتتر بتته تقاضتتای
خودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده ( )267این قانون .انتصاب مجتتدد اعضتتا پتتس از انقضتتای
سه سال مذکور بالمانع است .رئیس شورای عالی مالیاتی از بین اعضای شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد ،بتته
پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشود.
یادداشت:

ماده -254
شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضتتو خواهتتد بتتود .رئتیس و اعضتتای شتتعب از طتترف رئتتیس

جزوه درس قوانین و مقررات مالیاتی

132

شورای عالی مالیاتی منصوب میشوند.
یادداشت:

ماده -255
وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است:
 .1تهیه آئیننامهها و بخشنامههای مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع میگردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری
میداند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند.
 .2بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعالم نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد
اصالح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل
سازمان امور مالیاتی کشور.
 .3اظهارنظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی
کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهارنظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع مینماید .در موارد موضوع این بند
نظر اکاریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع ماده ( )258این قانون پس از تنفیذ وزیر امور
اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ،حسب مورد ،برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی
الزماالتباع است.
 .4رسیدگی به آرای قطعی هیأتهای حل اختالف مالیاتی که از لحا عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا
نقص رسیدگی مورد شکایت مؤدی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد.
یادداشت:
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ماده -256
هرگاه از طرف مؤدی یا اداره امور مالیاتی شکایتی در موعد مقرر از رأی قطعی هیأت حل اختالف مالیاتی واصل شود که ضتتمن
آن با اقامه دالیل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقض قوانین و مقتتررات موضتتوعه یتتا ادعتتای نقتص رستتیدگی
شده باشد ،رئیس شورای عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.
شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحا رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگیهای قتتانونی و مطابقتتت
مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دالیل قتتانونی رأی مقتضتتی بتتر نقتتض آرای
هیأتهای حل اختالف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید ،رأی شعبه با اکاریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن
رأی قید گردد.
یادداشت:

ماده -257
در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض میگردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختتتالف مالیتتاتی
دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختتتالف مالیتتاتی نزدیتتکترین شتتهری
که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع میشود .مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختالف مالیاتی بر طبتتق فصتتل ستتوم
این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی مقتضی میدهد .رأیی که بدین ترتیب صادر میشود قطعتتی و
الزماالجرا است .حکم این ماده در مواردی که آرای صادره از هیأتهای حل اختالف مالیاتی توسا دیوان عتتدالت اداری نقتتض
میگردد نیز جاری خواهد بود.
تبصره  -در مواردی که رأی هیأتهای حل اختالف مالیاتی نقض میشود شورای عالی مالیاتی موظف استتت یتتک نستتخه از رأی
هیأت را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.
یادداشت:
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ماده -258
هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویههای مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و
دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس
شورا و راسای شعب و در غیاب رئیس شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع
مورد اختالف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأی مینماید .در این صورت رأی هیأت عمومی که با
دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأتهای حل اختالف مالیاتی و مأموران مالیاتی در
موارد مشابه الزماالتباع است.
«تبصره  -حکم این ماده در مواردی که نسبت به موارد مشابه آرای متفاوتی توسا هیأتهای حل اختالف مالیاتی صادر شده
باشد نیز جاری است».
یادداشت:

ماده -259
هرگاه شکایت از رأی هیأت حل اختالف مالیاتی از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مؤدی به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد
یا تضمین بانکی بسپرد و یا وتیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضتتامن متتورد قبتتول اداره امتتور مالیتتاتی باشتتد ،معرفتتی
نماید رأی هیأت تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوفاالجرا میماند.
یادداشت:

ماده  -260حذف شد.
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فصل پنجم :هیأت عالی انتظامی و وظائف و اختیارات آن
ماده  261و  262حذف شد.
فصل ششم :دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
ماده -263
دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بتتوده و
شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امتتور اقتصتتادی
و دارایی به این سمت منصوب میشود.
تبصره  -دادستان انتظامی مالیاتی میتواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.
یادداشت:

ماده -264
وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:
الف  -رسیدگی و کشف تخلفات و تقصتتیرات متتأموران مالیتتاتی و نماینتدگان ستتازمان امتتور مالیتتاتی کشتتور در هیأتهتتای حتتل
اختالف مالیاتی و همچنین سایر مأموران که طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند و نیز کستتانی کتته بتتا حفتتظ ستتمت
وظایف مأموران مزبور را انجام میدهند و تعقیب آنها.
ب  -تحقیق در جهات اخالقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.
پ  -اعالم نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختالف مالیاتی.
ت  -اقامه دعوی علیه مؤدیان و مأموران مالیاتی که در این قانون پیشبینی شده است.
یادداشت:

ماده -265
جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:
الف  -شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.
ب  -گزارش رسیده از مراجع رسمی.
پ  -مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیأت رستتیدگی بتته تخلفتتات
اداری مالیاتی ارجاع شود.
ت  -مشهودات و اطالعات دادستانی انتظامی مالیاتی.
تبصره  -دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار میدهتتد و حستب متتورد پرونتتده را بایگتتانی یتتا
قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه تنظیم و به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی تسلیم مینمایتتد و در متتوارد صتتدور
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منع تعقیب نیز مراتب باید به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی اعالم شود .هیأت متتذکور در صتتورتی کتته قتترار منتتع
تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.
یادداشت:

ماده -266
هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ،مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیتتاتی کشتتور
در هیأتهای حل اختالف مالیاتی میباشند .حداقل یکی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده سال سابقه در امور مالیاتی باشد.
تبصره  -در کلیه مواد این قانون عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» میشود.
یادداشت:

ماده -267
تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایتتی
در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از راسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رئیس دیتتوان عتتالی کشتتور ،رئتتیس کتتل
دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار میگیتترد کتته بتتر طبتتق قتتانون رستتیدگی بتته تخلفتتات
اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رأی بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود .این رأی قطعی و الزماالجرا است.
یادداشت:

ماده -268
در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معامالتی که در دفتر استتناد رستتمی انجتام میشتتود تکتتالیفی بتته عهتتده
صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف متتذکور بتته وستتیله دادستتتانی انتظتتامی مالیتتاتی تعقیتب خواهتتد شتتد.
محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صالحیتدار مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستتتانی
انتظامی مالیاتی عالوه بر تسلیم ادعانامه میتواند از وجود نماینده اداره امور مالیتتاتی بتترای ادای توضتتیحات الزم در مرجتتع مزبتتور
استفاده نماید.
یادداشت:

ماده -269
تخلف قضات اعضای هیأتهای حل اختالف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیأتهتتای
حل اختالف گذارده شده است با اعالم دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفتتت.
در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند ( )3ماده ( )244این قتتانون بتته تخلتتف آنتتان بتتا اعتتالم دادستتتانی انتظتتامی در
محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد.
یادداشت:

فصل ششم :دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

137

ماده -270
مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختالف در موارد زیر عبارت است از:
-1هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعترا

بودن آن معلوم شود که مأموران مالیاتی و نماینتتدگان ستتازمان امتتور مالیتتاتی

کشور عضو هیأت حل اختالف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به استتناد و متتدارک متتؤدی و بتتدون تحقیقتتات کتافی
درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص دادهاند ،عالوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شورای عتتالی مالیتتاتی
تعیین مینماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکار پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
-2در مواردی که مالیات مؤدیان بر اتر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در متتورد
اظهارنامههایی که در اجرای ماده ( )158این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست مقصتتر بتته موجتتب رأی هیأأت رسأیدگی بأه
تخلفات اداری از خدمات مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکتتوم
خواهد شد.
ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص میدهد متخلف مسئولیت مدنی داشتتته و بتته وستیله
دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاههای حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صتتورت
وجود سوء نیت متهم به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.
مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکتتم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری بتته
انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم میشوند و در مواردی که با دادن گتتزارش ختتالف واقتتع در امتتر مالیتتاتی
تعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را که بیتقصیرند فراهم سازند به موجب حکم دادگاههای دادگستری بته حتبس از شتتش متتاه تتتا دو
سال محکوم میشوند .دادگاهها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود.
این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد ( )156و ( )227و ( )239این قانون به طور کلتتی بعتتد
از صدور برگ تشخیص در هر مرحلهای که باشد ،بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این که از همان نوع باشد یا نتتوع دیگتتر بتتدون
به دست آوردن مدرک مابت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیتتاتی موضتوع متتواد ( )156و ( )157ایتتن قتتانون مطالبتته مالیتتات
نمایند.
تبصره  -تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیشبینی شتتده
است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.
یادداشت:

ماده  -271حذف شد.
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ماده -272
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی ماه هر سال نستتبت بتته اعتتالم آن گتتروه یتتا گروههتتایی از اشتتخاص حقیقتتی و
حقوقی که عالوه بر شتترکتهای موضتتوع بنتتدهای (التتف) و (د) متاده واحتتده «قتتانون استتتفاده از ختتدمات تخصصتتی و حرفتهای
حسابداران ذیصالح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال  1372بر اساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهای
مالی حسابرسی شده توسا سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضتو جامعتته حستتابداران رستتمی ایتتران همتتراه بتا اظهارنامتته
مالیاتی و یا حداکار ظرف مدت سه ماه پتتس از مهلتتت انقضتتای ارائتته اظهارنامتته میباشتتند را از طریتق مقتضتتی (درج در روزنامتته
رسمی جمهوری اسالمی ایران و یکی از روزنامههای کایراالنتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطالع این گتتروه از اشتتخاص
برساند .عالوه بر آن سازمان یاد شده میتواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید،
که در اینصورت موضوع شمول اشخاص یاد شده باید با ابالغ کتبی تا پایان دی ماه هر ستتال بتته آگتتاهی آنهتتا برستتد .اشتتخاص
حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعالم سازمان یاد شده آغاز میشود ،مشمول حکتتم ایتتن متتاده خواهنتتد بتتود .در
صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر ،عالوه بر تعلق جریمه معتادل بیستتت درصتتد ()%20
مالیات متعلق ،درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.
تبصره  -1صورتهای مالی حسابرسی شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارشهای حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط
که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد ،میتواند برای تشخیص درآمد مشتتمول مالیتتات اشتتخاص یتتاد شتتده توستتا
ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.
تبصره  -2سازمان امور مالیاتی کشور میتواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشتتخاص حقیقتتی و حقتتوقی
را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضتو جامعتته حستتابداران رستتمی ایتتران واگتتذار کنتتد ،در ایتتن صتتورت ،پرداختتت
حقالزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط ،بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور است.
یادداشت:

ماده -273
تاریا اجرای این قانون از اول سال  1381خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین متتاه ستتال
 1380به بعد باشد نیز از لحا ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قتتانون خواهنتتد شتتد .از تتتاریا اجتترای ایتتن قتتانون کلیتته
قوانین و مقررات مغایر به استانای احکام مالیتتاتی مقتترر در قتتانون برنامتته ستتوم توستتعه اقتصتتادی ،اجتمتتاعی و فرهنگتتی جمهتتوری
اسالمی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده ( )13قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری  -صتتنعتی جمهتتوری استتالمی ایتتران
مصوب  1372/6/7و استفساریه مصوب  1374/1/21قانون اخیرالذکر لغو میگردد .این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری کتته
شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصری نام است نیز میباشد.
یادداشت:

فصل ششم :دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

139

ماده -274
موارد زیر جرم مالیاتی محسوب میشود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد ،به مجازاتهای درجه شش محکوم میگردند:
 .1تنظیم دفاتر ،اسناد و مدارک خالف واقع و استناد به آن
 .2اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
 .3ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطالعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص تالث در اجرای ماده ()181
این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطالعات مالی موضوع مواد ( )169و ( 169مکرر) به
سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
 .4عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات
مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده
 .5تنظیم معامالت و قراردادهای خود به نام دیگران ،یا معامالت و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخالف واقع
 .6خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطالعات درآمدی و
هزینهای در سه سال متوالی
 .7استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
تبصره  -1اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیتهای مندرج در قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب
 1390/08/07مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
تبصره  -2اعالم جرایم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرایم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و سایر
مراجع قانونی صورت میپذیرد.
یادداشت:

ماده -275
چنانچه مرتکب هر یک از جرایم مالیاتی شخص حقوقی باشد ،برای متتدت شتتش متتاه تتتا دو ستتال بتته یکتتی از مجازاتهتتای زیتتر
محکوم میشود:
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-1ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
-2ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری
تبصره  -مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمیباشد.
یادداشت:

ماده -276
چنانچه هر یک از حسابداران ،حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی ،مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات متتالی و
اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفتتته را گتتزارش نکننتتد بتته حتتداقل مجتتازات مباشتتر جتترم
محکوم میشوند .مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسالمی تعیین میشود.
یادداشت:

ماده -277
مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی عالوه بر مجازاتهای مقرر در مواد ( )274تا ( )276این قانون ،مسئول پرداخت اصتتل مالیتتات و
جریمههای متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده ( )157این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضتترر و زیتتان وارده بتته دولتتت بتتا
حکم مراجع صال قضایی میباشند.
یادداشت:

ماده -278
رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استانها و مناطقی که مقتضی بدانتتد ،دادستترا و
دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل میدهد .در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لتتوازم و تجهیتتزات و مکتتان استتقرار
مستقلی را برای آنها تأمین نماید.
یادداشت:

فصل ششم :دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
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ماده -279
هرگونه دسترسی غیر مجاز و سوء استفاده از اطالعات تبت شده در پایگاه اطالعات هویتی ،عملکردی و دارایتتی مؤدیتتان مالیتتاتی
موضوع ماده ( 169مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرایند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یتتا افشتتای اطالعتتات
مزبور جرم است و مرتکب عالوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال ،به مجازات بیش از شش ماه تا دو ستتال
حبس محکوم میشود .سایر مجازاتهای قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسا ذینفعتتان و بتته تشتخیص مراجتتع قتتانونی
ذیصالح تعیین میشود.
یادداشت:

ماده -280
سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد  %1از کل درآمدهای مالیاتی حاصل از این قانون را به حساب تمرکز
وجوه وزارت کشور نزد خزانهداری کل کشور واریز کند .وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای
طرحهای شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیالت میان شهرداریهای زیر دویست و پنجاه هزار نفر
جمعیت (هفتاد درصد  %70شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاریهای شهرستانهای مربوطه و سی درصد  %30شهرهای
پنجاه تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاریهای شهرستانهای مربوط) ،مطابق با دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور
و با همکاری شورای عالی استانها ظرف شش ماه از تاریا الزماالجرا شدن این قانون ،تهیه و توسا وزیر کشور ابالغ میگردد،
هزینه نماید.
مالیات سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداریها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی،
شهری و خدماتی تشکیل شدهاند و صد درصد  %100سرمایه آن متعلق به شهرداری است ،با نرخ صفر محاسبه میشود.
تبصره  -کلیه بازپرداختهای مربوط به تسهیالت موضوع این ماده ،در صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شهری و روستایی»
متمرکز میشود تا به طور اختصاصی توسا وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها ،صرف ارائه تسهیالت به طرحهای
اولویتدار گردد .اساسنامه این صندوق ظرف شش ماه پس از ابالغ این قانون به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و
دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به تصویب هیأت وزارت خواهد رسید .هزینههای ایجاد و پشتیبانی صندوق توسعه
شهری و روستایی از محل منابع این ماده تأمین میگردد.
یادداشت:
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ماده -281
تاریا اجرای این قانون (مصوب  ،)1394/4/31به استانای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است ،از
ابتدای سال  1395میباشد؛ لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع متتاده ( )95ایتتن قتتانون کتته ستتال متتالی آنهتا از
 1394/1/1و بعد از آن شروع میشود از لحا تسلیم اظهارنامه ،ترتیب رسیدگی و مقررات متتاده ( )272و نتترخ مالیتتاتی ،مشتتمول
احکام این قانون میباشند.
یادداشت:

ماده -282
از تاریا الزماالجرا شدن قانون اصالح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  ،1394/4/31احکام مالیاتی قوانین زیر لغو میشود:
-1مواد ( )29و ( )71قانون نظام صنفی کشور اصالحی مصوب 1392/6/12
-2ماده ( )17قانون استفاده از حداکار توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشتتور و تقویتتت آن در امتتر صتتادرات و اصتتالح
ماده ( )104قانون مالیاتهای مستقیم  -مصوب -1391/5/1
-3ماده ( )6قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصالح ماده ( )113قانون برنامه ستتوم توستتعه اقتصتتادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 1382/5/24
-4استانای مذکور در بند (ج) ماده ( )1و ماده ( )6قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رستتمی مصتتوب [ 1386مصتتوب 1385
صحی است]
-5ماده ( )66قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384
یادداشت:

یادداشت نکات کلیدی ارزش افزوده:

یادداشت نکات کلیدی ارزش افزوده:
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قانون مالیات بر ارزش افزوده:
فصل اول :تعاریف و کلیات
ماده -1
مفاهیم و اصطالحات زیر ،در این قانون ،دارای تعاریف مشروحه ذیل میباشند:
الف  -عرضه :واگذاری کاال یا ارائه خدمت به غیر ،از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی؛
ب  -واردات :ورود کاال یا خدمت از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد تجاری  -صنعتی یا مناطق ویژه
اقتصادی؛
پ  -صادرات :صدور کاال یا خدمت به خارج از کشور؛
ت  -مالیات و عوار

فروش :مالیات و عوار

توسا مؤدی

متعلق به عرضه کاالها و ارائه خدمات مشمول مالیات و عوار

در یک دوره معین؛
 -مالیات و عوار

خرید :مالیات و عوار

متعلق به خرید کاالها و خدمات مشمول مالیات و عوار

برای فعالیتهای

اقتصادی مؤدی در یک دوره معین؛
ج  -مالیات بر ارزش افزوده :مابهالتفاوت مالیات و عوار
چ  -عوار

فروش با مالیات و عوار

خرید در یک دوره معین؛

 :مبالغی که به موجب این قانون به همراه مالیات برای شهرداریها و دهیاریها وضع میشود .در این قانون ،هر جا

مراد ،نوع دیگری از عوار

بوده ،به صراحت بیان شده است؛ از جمله عوار

واحدهای آالیندگی و عوار

ساالنه خودرو

ح  -مؤدی :شخصی است که به عرضه کاال ،ارائه خدمت ،واردات یا صادرات مبادرت مینماید.
خ  -دوره مالیاتی :دوره مالیاتی هر سه ماه میباشد و منطبق بر فصول سال شمسی است.
د  -اعتبار مالیاتی :مالیات و عوارضی که مؤدی بابت خرید کاال (اعم از نهاده و کاالی نهایی) یا خدمت به موجب این قانون
پرداخت کرده است.
ذ  -معافیت مالیاتی :عدم تعلق مالیات و عوار

موضوع این قانون بر کاالها و خدمات.

ر  -قانون مالیاتهای مستقیم :قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  3/12/1366و اصالحات بعدی آن.
ز  -سازمان :سازمان امور مالیاتی کشور
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ژ  -پایانه فروشگاهی :پایانه موضوع بند «ب» ماده ( )1قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 21/7/1398
س  -سامانه مؤدیان :سامانه موضوع بند «پ» ماده ( )1قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
یادداشت:

ماده -2
عرضه کاالها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها ،از لحا مالیات و عوار

مشمول مقررات این قانون است.

تبصره  -1کاالها و خدمات مشمول موضوع این قانون که توسا مؤدیان حقیقی خریداری ،تحصیل یا تولید میشود ،در صورتی
که برای مصارف شخصی برداشته شود عرضه کاال به خود محسوب میشود و مشمول مالیات و عوار
که عرضه کاال به خود برای استفاده شغلی باشد مشمول مالیات و عوار

خواهد شد .در صورتی

نخواهد شد.

تبصره  -2معاوضه کاالها و خدمات در این قانون ،عرضه کاال و ارائه خدمت از طرف هر یک از متعاملین محسوب میشود و
مشمول مقررات این قانون است.
یادداشت:

ماده -3
تاریا تعلق مالیات و عوار
تبصره  -قبو
هستند.
یادداشت:

تاریا صدور صورتحساب مطابق با مقررات است.

آب ،برق ،گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش کاال یا خدمت محسوب میشوند ،در حکم صورتحساب
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ماده -4
مؤدی مکلف است حداکار تا پایان ماه پس از انقضای هر دوره مالیاتی ،کل مالیات و عوارضی را که طی آن دوره به فروش کاال
و یا ارائه خدمات توسا وی تعلق گرفته است ،با رعایت تبصره ( )2این ماده و پس از کسر اعتبار مالیاتی خود ،به ترتیبی که
سازمان مقرر میکند ،پرداخت نماید.
تبصره  -1مطابق این قانون ،اصل بر نقدی بودن معامالت است؛ مگر اینکه نسیه بودن معامالت و دریافت و پرداختهای مرتبا با
آن در سامانه مؤدیان تبت شده و به تأیید طرفین رسیده باشد .در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مؤدیان تبت نشده باشد،
آن معامله یا قرارداد ،نقدی تلقی میشود.
تبصره  -2در معامالت غیر نقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک و قراردادهای پیمانکاری و مشاورهای ،تاریا تعلق
مالیات و عوار

همان تاریا صدور صورتحساب است؛ لکن مؤدی با رعایت تبصره فوق مجاز است پرداخت مالیات و عوار

فروش این نوع معامالت را تا زمان پرداخت تمن معامله توسا خریدار یا مبلغ قرارداد توسا کارفرما ،متناسباً ،به تأخیر بیندازد و
سازمان تا زمان پرداخت مالیات و عوار

فروش این نوع معامالت توسا کارفرما یا خریدار ،مؤدی را مشمول جریمه تأخیر در

پرداخت نخواهد کرد .در خصوص معامالت مذکور ،تا زمان پرداخت مالیات و عوار

توسا خریدار ،اعتبار مالیاتی برای وی

از این بابت منظور نخواهد شد.
تبصره  -3کلیه کارفرمایان موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  8/7/1386و ماده ( )29قانون برنامه پنج
ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب  14/52/1391موظفند عالوه بر تبت اصل قرارداد
پیمانکاری ،کلیه پرداختهای خود به پیمانکار را نیز در سامانه مؤدیان تبت نموده ،همزمان با هر پرداخت ،مالیات و عوار
متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کنند .چنانچه کارفرما از پرداخت مالیات و عوار
مهلت قانونی ،اصل مالیات و عوار
مالیات و عوار

فروش خودداری کند ،بعد از انقضای

و جریمههای متعلق به آن توسا سازمان از طریق عملیات اجرایی از کارفرما وصول و اصل

به حساب پیمانکار منظور خواهد شد.

تبصره  -4پیمانکاران و مهندسان مشاور موضوع این ماده میتوانند از اوراق تسویه خزانه موضوع ماده ( )2قانون رفع موانع تولید
رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب  1/2/1394و اوراق مالی اسالمی که توسا دولت منتشر میشود (منوط به دریافت
مستقیم از دولت) برای تسویه مالیات و عوار
عوار

خود استفاده نمایند .سازمان مکلف به پذیرش این اوراق به عنوان مالیات و

به میزان ارزش تنزیل شده آن (با نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه یا نرخ سود اوراق مالی  -اسالمی) متناسب با

سالهای باقی مانده تا سررسید است .میزان مالیات وصولی از این محل به عنوان عملکرد وصولی نقدی سازمان در سال پذیرش
اوراق محسوب میشود .در اجرای این تبصره سازمان مکلف است که معادل سهم عوار
وصولیهای جاری به حساب عوار

از پذیرش اوراق مذکور را از محل

شهرداریها و دهیاریهای مربوط منظور نماید.

تبصره  -5چنانچه وجه واردات خدمت در دوره یا دورههای بعد پرداخت شود ،مالیات و عوار
میشود.

آن هم در همان دوره پرداخت

فصل اول :تعاریف و کلیات

یادداشت:
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فصل دوم -مأخذ ،نرخ و نحوه محاسبه
ماده -5
مأخذ محاسبه مالیات و عوار

فروش کاالها و خدمات ،در مورد مؤدیان عضو سامانه مؤدیان ،ارزش فروش مندرج در

صورتحساب الکترونیکی است که توسا آنان در سامانه مزبور تبت شده است.
تبصره  -1مأخذ محاسبه مالیات و عوار

فروش کاالها و خدمات در مورد مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نیستند و نیز مؤدیان

متخلف موضوع ماده ( )9قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان ،ارزش روز کاال یا خدمت در زمان تعلق میباشد که
توسا سازمان بر اساس اطالعات موجود در سامانه مؤدیان ،استعالم از مراجع ذیصالح یا تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی
مشخص میشود .همچنین سازمان میتواند برای تعیین مأخذ مشمول مالیات مؤدیان مزبور ،از دفاتر ،اسناد و مدارک (اعم از
الکترونیکی یا غیر الکترونیکی) آنها استفاده نماید .مؤدی مکلف است دفاتر ،اسناد و مدارک مذکور را در صورت درخواست
مأموران مالیاتی ،کارشناس یا هیأت کارشناسی به آنان ارائه کند.
تبصره  -2موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات و عوار

نمیباشد:

الف  -انواع تخفیفات اعطایی؛
ب  -مالیات و عوار

ال توسا عرضهکننده کاال یا ارائهدهنده خدمت پرداخت شده است؛
موضوع این قانون که قب ً

پ  -سایر مالیاتهای غیر مستقیم و عوارضی که به موجب قوانین موضوعه هنگام عرضه کاال یا ارائه خدمت به آن تعلق گرفته
است؛
ت  -وجوهی که به موجب سایر قوانین وصول میشود و به حساب درآمد عمومی یا به حساب درآمد شهرداریها واریز
میگردد؛
 کمکهای پرداختی شهرداریها و دهیاریها به سازمانهای غیر انتفاعی وابسته به خود طبق قوانین و مقررات موضوعه،مشروط به آنکه مالیات متعلقه به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد؛
ج  -یارانه پرداختی دولت بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کاالها و خدمات مشمول قیمتگذاری؛ مشروط به آنکه مالیات
فروش به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد.
چ  -وجوهی که از ردیفهای بودجهای مصوب دستگاهها بین شرکتهای تابعه در قوانین بودجه سنواتی جابهجا میشود
مشروط بر آنکه بابت خرید یا فروش کاال و خدمات نباشد.
یادداشت:
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ماده -6
مأختتذ محاستتبه مالیتتات و عتتوار

واردات کتتاال ،مجمتتوع ارزش گمرکتتی (موضتتوع متتاده  14قتتانون امتتور گمرکتتی مصتتوب

 )22/8/1390و حقتتوق ورودی (حقتتوق گمرکتتی و ستتود بازرگتتانی) میباشتتد .مالیتتات و عتتوار

متتذکور جتتزء حقتتوق ورودی

محسوب نمیشود.
یادداشت:

ماده -7
نرخ مالیات و عوار

کاالها و خدمات مطابق با مأخذ موضوع ماده ( )5این قانون ،به استانای کاالهای خاص کتته نتترخ آنهتا در

ماده ( )26این قانون تصری شده ،نه درصد ( )%9میباشد.
یادداشت:

ماده -8
مالیات و عوارضی که مؤدیان برای خرید کاالها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیتهای اقتصادی خود پرداخت میکنند ،به
عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات و عوار
در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوار

فروش آنها کسر میشود .در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مؤدی

فروش وی باشد ،سازمان موظف است مبلغ مازاد را به دوره و یا دورههای بعد

منتقل نماید .در صورتی که مؤدی درخواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد ،سازمان موظف است حداکار ظرف یک
ماه از تاریا تبت درخواست ،نسبت به استرداد مابهالتفاوت مذکور از محل وصولیهای جاری اقدام نماید ،در غیر این صورت،
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مشمول خسارتی به میزان دو درصد ( )%2در ماه از تاریا تبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخیر میباشد که
توسا سازمان و از محل وصولیهای جاری پرداخت میگردد .متخلفین از اجرای این حکم با درخواست مؤدی و رأی هیأت
رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند «د» ماده ( )9قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب  7/9/1372محکوم میشوند.
تبصره  -1مالیات و عوار

خرید نهادههای مربوط به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای (عمرانی) دولت قابل استرداد نیست

و جزء بهای تمام شده داراییهای مزبور منظور میگردد.
تبصره  -2در صورتی که مؤدی فقا به عرضه کاالها و ارائه خدمات معاف اشتغال داشته باشد و یا طبق مقررات این قانون کاال و
خدمات وی مشمول مالیات و عوار

نباشد ،مالیات و عوار

پرداختی بابت خرید نهادههای آنها قابل تهاتر یا استرداد

نمیباشد.
تبصره  -3در صورتی که مؤدی به عرضه توأم کاالها و خدمات مشمول و معاف اشتغال داشته باشد ،صرفاً مالیات و عوارضی که
بابت خرید نهادههای مورد نیاز برای تولید کاالها و خدمات مشمول پرداخت کرده است ،حسب مورد ،قابل کسر ،تهاتر یا
استرداد است.
تبصره  -4صرف نظر از آنکه مؤدی به عرضه کاالها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد ،مالیات و عوار

خرید

مربوط به ماشینآالت خطوط تولید وی قابل کسر ،تهاتر و استرداد میباشد.
تبصره  -5آن قسمت از مالیات و عوار

پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست ،به عنوان

هزینههای قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود.
تبصره  -6سازمان مکلف است با رعایت تبصرههای ( )2و ( )4این ماده مالیات و عوار

پرداختی واحدهای تولیدی یا معدنی

دارای مجوز تأسیس را که در دورههای قبل از بهرهبرداری جهت خرید کاالها و خدمات مورد نیاز برای تأسیس و راهاندازی
واحد مورد نظر پرداخت کردهاند ،مسترد نماید.
تبصره  -7مالیات و عوارضی که در موقع خرید کاالها و خدمات توسا شهرداریها و دهیاریها برای انجام وظایف و خدمات
قانونی پرداخت میگردد ،طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد است.
تبصره  -8مالیات و عوار

پرداخت شده توسا سفارتخانهها ،مأموریتهای دیپلماتیک ،پستهای کنسولی ،مأموران

دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آنها که تبعه دولت جمهوری اسالمی ایران نمیباشند ،به شرط عمل متقابل و همچنین
مالیات و عوار

پرداخت شده توسا دفاتر سازمانهای بینالمللی و اعضای آنان که مقیم جمهوری اسالمی ایران میباشند

(اتباع غیر ایرانی) ،با ارائه اسناد و مدارک مابته ،قابل استرداد است .نحوه استرداد به موجب دستورالعملی است که توسا
وزارتخانههای امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب و ابالغ میشود.
یادداشت:
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ماده -9
عرضه کاالها و ارائه خدمات زیر از پرداخت مالیات و عوار

معاف میباشد:

الف  -کاالها
 -1کلیه محصوالت کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصوالت خام زراعی و باغی ،گیاهان دارویی ،محصوالت مرتعی،
محصوالت جنگل (از جمله چوب خام) ،محصوالت گلخانه (از جمله سبزی ،صیفی ،گل و گیاه و انواع قارچ)
تبصره  -فعالیتهای مربوط به مراحل بستهبندی ،انبارداری و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه ،انجماد محصول
(شامل سردخانه) ،پاک کردن ،درجهبندی ،بوجاری بذور ،پوستگیری مانند شالیکوبی ،شستشو ،تمیزکاری ،تفکیک،
همگنسازی ،خشک کردن انواع محصوالت مانند چای ،کشمش و خرما با روشهای مختلف ،تفت دادن مانند پخت نخود و
پنبه پاک کنی ،فرآوری محصوالت کشاورزی محسوب نمیشود .ارائه خدمات مزبور به محصوالت کشاورزی مشمول مالیات و
عوار

فروش نیست.

 -2دام زنده و خوراک آن ،کلیه مواد اصلی تولید مال دام زنده مطابق پروانه صادره توسا وزارت جهاد کشاورزی ،پوسال
(کمپوست) ،کشت بافت و بستر آماده کشت بافت؛
تبصره  -دام به حیواناتی (شامل چهارپایان ،پرندگان ،آبزیان و حشرات) اطالق میگردد که برای امور تغذیه انسان یا دام و
فعالیتهای اقتصادی ،تولیدی و آزمایشگاهی ،تولید ،نگهداری و پرورش داده میشوند.
 -3بذر ،نشاء ،نهال ،سم و کود؛
 -4آب مصارف کشاورزی؛
 -5کاالهای زیر:
 -5-1شیر ،پنیر و ماست؛
 -5-2تخم ماکیان؛
 -5-3آرد و نان؛
 -5-4انواع گوشت و فرآوردههای گوشتی مطابق با فهرستی که هر سال وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تا پایان دی
ماه برای اجرا در سال بعد به سازمان ارسال میکند؛
 -5-5برنج ،حبوبات ،سویا و پروتئین سویا؛
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 -5-6انواع روغنهای خوراکی؛ اعم از گیاهی و حیوانی
 -5-7شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛
 -5-8تخم مرغ نطفهدار و تبدیل آن به جوجه یک روزه؛
 -6انواع کاالهای زیر:
 -6-1خمیر کاغذ و کاغذ باطله؛
 -6-2دفتر تحریر؛
 -6-3کاغذ چاپ ،تحریر و روزنامه؛
 -7نسخههای کاغذی و الکترونیکی محصوالت زیر:
 -7-1کتاب؛
 -7-2روزنامه؛
 -7-3مجله و نشریه؛
 -8کاالهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون امور گمرکی؛
 -9انواع شمش طال (وارداتی و داخلی) و انواع حوالههای کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صد درصد ( )%100طال
 -10داراییهای غیر منقول و انواع حوالههای کاغذی یا الکترونیکی مبتنی بر آنها؛
 -11هرگونه انتقال دارایی به/از صندوقهای سرمایهگذاری پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور
تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسی مصوب  25/9/1388یا شرکتهای فرعی صندوقهای
سرمایهگذاری پروژه ،به عنوان آورده غیر نقد شرکا در همان صندوقهای سرمایهگذاری پروژه؛
تبصره  -در صورتی که مالکیت و مدیریت شرکتهای فرعی صندوقهای سرمایهگذاری پروژه متعلق به صندوقهای
سرمایهگذاری پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و
چهارم ( )44قانون اساسی باشد ،هرگونه انتقال دارایی به/از شرکتهای فرعی صندوقهای سرمایهگذاری پروژه که صرفاً در
راستای اجرای پروژه و مرتبا با وظایف صندوقهای مذکور باشد ،مشمول مالیات و عوار

نیست.

 -12هرگونه انتقال دارایی از/به نهاد واسا موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای
سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسی
 -13فرش دستباف و مواد اولیه اصلی آن
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 -14صنایع دستی تولید داخل موضوع ماده ( )1قانون حمایت از هنرمندان ،استادکاران و فعاالن صنایع دستی مصوب
 26/10/1396مطابق فهرستی که تا پایان دی ماه هر سال توسا وزارت میرا فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی پیشنهاد
میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد؛
 -15انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی) ،لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی؛
 -16رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ،تجهیزات نظامی و اطالعاتی موضوع بندهای «پ»« ،ت» و « » ماده ()119
قانون امور گمرکی با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مذکور.
تبصره  -معافیت این جزء در خصوص اقالم موضوع بند «پ» ماده ( )119قانون امور گمرکی در حوزه دفاعی با تأیید وزارت
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسل قابل اعمال است.
 -17تجهیزات و اقالم با کاربرد صرفاً دفاعی ،نظامی ،انتظامی ،امنیتی و اطالعاتی .فهرست این تجهیزات و اقالم با پیشنهاد وزارت
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسل و هماهنگی ستاد کل نیروهای مسل به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره  -1واردات کاالهای موضوع جزءهای ( )16( ،)13( ،)9( ،)7( ،)6( ،)2و ( )17بند «الف» این ماده معاف از پرداخت
مالیات و عوار
و عوار

میباشد .واردات کاالهای موضوع جزءهای ( )3( ،)1و ( )5بند «الف» این ماده مشمول معافیت نبوده و مالیات

با نرخ استاندارد نه درصد ( )%9در مبادی گمرکی به آن تعلق میگیرد .عرضه این کاالها در داخل کشور ،مانند عرضه

کاالهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوار

معاف است .در خصوص جزء ( )15این بند ،در صورتی که با تأیید وزیر

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کاالی مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد ،واردات آن از پرداخت مالیات و عوار

معاف

میباشد و اگر واردات کاالی مورد نظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار ،ضرورت داشته باشد ،واردات کاالی
با

مزبور با رعایت قانون حداکار استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی ،مشمول مالیات و عوار
نرخ سه درصد ( )%3در مبادی گمرکی میباشد .عرضه این کاالها در داخل کشور ،مانند عرضه کاالهای مشابه داخلی از
پرداخت مالیات و عوار

معاف است.

تبصره  -2تولیدکنندگان و یا عرضهکنندگان کاالهای موضوع این بند مکلفند که برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را
بر روی بستهبندی کاالهای مذکور درج نمایند .سازمان مکلف است فهرست کاالها و خدمات معاف از مالیات و عوار

را از

طریق شیوههای مناسب از جمله درج در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به اطالع عموم مردم برساند .سازمان مکلف است
امکان دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر دریافت مالیات و عوار
عوار
عوار

توسا عرضهکنندگان کاالها و خدمات معاف از مالیات و

را از طریق سامانه عملیات الکترونیکی خود و استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران فراهم نماید .دریافت مالیات و
از کاالها و خدمات معاف توسا عرضهکنندگان آنها مشمول جریمهای معادل دو برابر مالیات و عوار

دریافتی بوده

و قابل بخشودگی نمیباشد .سازمان مکلف است حداکار سه ماه پس از دریافت گزارش ،نسبت به تأیید یا رد و حسب مورد
استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید .نحوه استرداد این مبالغ به موجب دستورالعملی است که حداکار پس از سه
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ماه از الزماالجرا شدن این قانون توسا سازمان با همکاری اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران تهیه و به تصویب
وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره  -3واردات کاالهای اهدایی به صورت بالعو

به جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران ،سازمان اورژانس کشور،

سازمان بهزیستی کشور ،آستانهای مقدسه و کمیته امداد امام خمینی (ره) با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ،حوزههای علمیه
با تأیید مرکز مدیریت حوزه علمیه استان مربوط و مؤسسات خیریه با اعالم مراجع صادرکننده مجوز آنها و تأیید وزیر امور
اقتصادی و دارایی از پرداخت مالیات و عوار

معاف است؛

تبصره  -4اعمال معافیتهای مالیاتی در خصوص مواد خوراکی مذکور در اجزای این بند ،منوط به اخذ گواهی سالمت محصول
از مراجع قانونی ذیصالح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو است.
ب  -خدمات
 -1خدمات درمانی ،تشخیصی و پیشگیری ،خدمات توانبخشی و حمایتی و خدمات آرامستانها؛
 -2خدمات درمانی و پیشگیری دامی و گیاهی ،واحدهای ماشینی کردن (مکانیزاسیون) آب کشاورزی ،کشت بافت و تولید
اندامهای تکایری گیاهان؛
 -3خدمات زینک ،چاپ ،انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی ،کتاب ،نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها به استانای
مؤسسات کمک آموزشی و کنکور و هرگونه تبلیغات کاالها و خدمات داخلی در روزنامهها و نشریات؛

*

 -4ارائه خدماتی که مابهازای آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت میشود در صورتی که مشمول فصل مالیات بر درآمد
حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم باشد؛
تبصره  -در ارائه خدمت توسا شرکتهای تأمین نیروی انسانی و شرکتهایی که از طریق قراردادهای حجمی خدمات خود را
با در اختیار گذاشتن نیروی کار به متقاضی ارائه میکنند (مانند شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرستاری و خدمات نظافتی)،
بخشی از قرارداد که مربوط به هزینههای حقوق و دستمزد است ،معاف میباشد .حکم این بند مشروط به تأیید میزان حقوق و
دستمزد و مزایا توسا سازمان بیمهگر است.
 -5عملیات و خدمات بانکی شامل دریافت سپرده ،اعطای تسهیالت و یا ایجاد اعتبار ،ارائه ضمانتنامه و انتقال وجه در
چهارچوب قوانین مربوط و مصوبات شورای پول و اعتبار؛
 -6خدمات اعتباری قر

الحسنه صندوقهای قر

الحسنه دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران یا سایر

مراجع مورد تأیید بانک مذکور و همچنین صندوقهای قر الحسنه که به موجب قانون تأسیس شده یا میشوند؛
 -7خدمات مالی و اعتباری اعطای تسهیالت توسا صندوقهای حمایتی ،ضمانت صادرات ،سرمایهگذاری ،بیمهای و پژوهش و
فناوری که به موجب قانون یا با مجوز قانون تأسیس شده یا میشوند در چهارچوب اساسنامه آنها.
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 -8خدمات بیمههای زندگی ،خدمات بیمههای محصوالت کشاورزی ،خدمات بیمه اجتماعی و درمان تکمیلی؛
 -9خدمات بازار سرمایه شامل خدمات معامالت و تسویه اوراق بهادار و کاال در بورسها و بازارهای خارج از بورس به تشخیص
شورای عالی بورس و اوراق بهادار.
 -10خدمات انتشار و نقل و انتقال سهام ،حق تقدم ،سهمالشرکه و سایر اوراق بهادار موضوع بند ( )24ماده ( )1قانون بازار اوراق
بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب  1/9/1384با اصالحات بعدی؛
 -11صدور و ابطال ،نقل و انتقال واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری دارای مجوز از سازمان بورس اوراق
بهادار؛
 -12منحصراً سود تسهیالت اعطایی شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران به مشتریان (مصرفکنندگان)
تبصره  -مالیات بر ارزش افزوده بهای داراییها و اموال مورد واگذاری موضوع قرارداد شرکتهای واسپاری (لیزینگ) با
مشتریان مشمول این فعالیت نمیباشند.
 -13خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برونشهری و بینالمللی جادهای ،ریلی و دریایی؛
 -14خدمات آموزشی ،پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذیصالح طبق آئیننامهای که با پیشنهاد مشترک
وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی (سازمان) ،علوم ،تحقیقات و فناوری ،آموزش و پرورش ،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسل و مرکز مدیریت حوزههای علمیه ظرف
شش ماه از تاریا ابالغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد؛
 -15خدمات اقامتی هتلهای سه ستاره و پایینتر ،مهمانپذیرها و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از وزارت میرا فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی یا اتحادیههای ذیربا؛
 -16قدرالسهم هزینه مشترک (شارژ) دریافتی توسا شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور
شهرکهای صنعتی مصوب  31/2/1387از واحدهای تولیدی ،صنعتی و خدماتی مستقر در شهرکهای صنعتی بابت ارائه
خدمات به آنها
 -17خدمات فنی ،بازسازی ،تعمیر و نگهداری کاالهای موضوع جزء ( )17بند «الف» این ماده که توسا مرکز وابسته به
دستگاههای نظامی ،انتظامی و امنیتی ارائه میشود ،مطابق فهرستی که با تصویب وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسل و امور
اقتصادی و دارایی ابالغ میشود.
تبصره  -در مواردی که دریافت وجه توسا یک مؤدی مستند به فروش کاال یا ارائه خدمت نیست ،مانند دریافت هرگونه
خسارت ،درآمدهای حاصل از تسعیر داراییهای ارزی ،انواع سود ،انواع جریمه (مادامی که بخشی از بهای کاال و خدمات تلقی
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نگردد) ،آورده نقدی یا غیر نقدی به عنوان سرمایه و انواع کمکهای دولتی ،عرضه خدمت محسوب نمیشود و مأخذ محاسبه
مالیات و عوار
*

نمیباشد.

 -تبلیغات کاالها و خدمات داخلی در روزنامهها و نشریات در سال  1401مشمول حکم جزء ( )3بند (ب) ماده ( )9قانون

مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد.
یادداشت:
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ماده -10
موارد زیر از پرداخت مالیات و عوار

معاف هستند و مالیات و عوار

خرید نهادههای آنها مسترد میشود:

الف  -صادرات کاالها به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی با ارائه پروانه سبز گمرکی صادره توسا گمرک یا
برگ خروجی (در مورد صادرات کاال) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهی انجام کار که به تأیید نزدیکترین
نمایندگی رسمی جمهوری اسالمی ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواهی ارزآوری با تأیید بانک مرکزی یا سایر اسناد و
مدارک مابته.
صادرات کاالها و خدمات از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری  -صنعتی خارج از نقاط جمعیتی که دارای
تراز تجاری مابت باشند ،در صورتی که محصور بودن آنها به صورت ساالنه به تأیید گمرک جمهوری اسالمی ایران برسد،
مشمول این بند خواهد بود.
ب  -خدمات معاوضه (سوآپ) نفت خام ،فرآوردههای نفتی (بنزین ،نفت گاز ،نفت کوره ،نفت سفید ،گاز مایع و سوخت
هوایی) ،گاز طبیعی و برق؛
تبصره  -1فروش کلیه فرآوردههای تولیدی شرکتهای پاالیش به صورت ارزی (فروش سوختهای هوایی به شرکتهای
هواپیمایی خارجی در فرودگاههای داخلی) ،مرزی (فروش سوخت در جایگاههای مستقر در نواحی مرزی کشور) و همچنین
فروش سوخت دارای پروانه صادراتی گمرک جمهوری اسالمی ایران به کشتیها (بنکرینگ) صادرات محسوب میشود.
تبصره  -2استرداد مالیات و عوار

خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده ( )141قانون

مالیاتهای مستقیم ذکر شدهاند ،ممنوع است.
تبصره  -3خدماتی که توسا اشخاص مقیم ایران (اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و یا شعب شرکتهای خارجی مقیم ایران)
ارائه میشود و محل مصرف خدمات و یا مقصد خدمات داخل باشد یا خارج از کشور ،در صورتی که مستقیم یا غیر مستقیم ارز
حاصل و وارد کشور بشود صادرات محسوب میگردد.
یادداشت:
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ماده -11
مالیات و عوار

پرداختی بابت خرید کاالها در داخل ایران که ظرف دو متتاه از تتتاریا خریتتد همتتراه مستتافران اعتتم از ایرانتتی و

خارجی از کشور خارج میشود و نیز ،مالیات و عوار

پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیا پرواز خارجی خریداری شده از

شرکتهای هواپیمایی ایرانی ،هنگام خروج از کشور با ارائه صورتحساب الکترونیکی و یا اسناد و مدارک مابته ،توسا ستتازمان،
از محل وصولیهای جاری مسترد میگردد .آئیننامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریا ابالغ این قانون توسا سازمان تهیه
میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
یادداشت:

ماده -12
عرضهکنندگان کاالها و خدمات که به موجب این قانون و سایر قوانین از مالیتتات و عتتوار

معتتاف میباشتند و همچنتتین فعتتاالن

اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری  -صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که حجم معامالت ساالنه آنهتتا از مبلغتتی کتته بتته پیشتتنهاد
سازمان به تأیید هیأت وزیران میرسد ،بیشتر باشد ،مکلف به عضویت و تبت معامالت در سامانه مؤدیان هستند .این حکتتم شتتامل
کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری  -صنعتی و مناطق ویژه اقتصتتادی میشتتود .متخلفتتان از حکتتم ایتن متتاده عتتالوه بتتر
جریمه موضوع بند «ب» ماده ( )22قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مشتتمول جریمتتهای معتتادل نتته درصتتد ( )%9ارزش
معامالت تبت نشده در سامانه مذکور میشوند .آئیننامه اجرایی این ماده در خصوص مناطق آزاد تجاری  -صنعتی و مناطق ویتتژه
اقتصادی ظرف سه ماه پس از ابالغ این قانون به پیشنهاد سازمان و دبیرخانه شورای عتتالی منتتاطق آزاد تجتتاری  -صتتنعتی و منتتاطق
ویژه اقتصادی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
یادداشت:
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ماده -13
پس از راهاندازی سامانه مؤدیان ،همه مشموالن این قانون موظفند به ترتیبی که ستتازمان مقتترر و اعتتالم میکنتتد ،در ستتامانه مزبتتور
تبت نام نموده و معامالت خود را در آن تبت نمایند .تبت معامالت (خرید و فروش) در ستتامانه مؤدیتتان ،بتته منزلتته تبتتت در دفتتاتر
قانونی است .تا آن زمان ،ترتیبات تبت نام ،نحوه ارائه اظهارنامههای مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقتتررات قتتانون مالیتتات بتتر
ارزش افزوده مصوب  17/2/1387و اصالحات بعدی آن است .در سایر موارد ،مفاد این قانون جاری است.
یادداشت:

ماده -14
چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان نتواند سامانه مؤدیان را مستقر کند ،مکلف است
رسیدگی به اظهارنامه مؤدیان موضوع این قانون را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسلیم میشود ،صرفاً به میزانی که در
تبصره این ماده آمده است ،محدود نموده و سایر اظهارنامهها را بدون رسیدگی قبول نماید.
تبصره  -بعد از استقرار سامانه مؤدیان سازمان مجاز است حداکار یک درصد ( )%1از پروندههای مالیاتی مؤدیان عضو سامانه
مؤدیان را با اولویت مؤدیان بزرگ مورد رسیدگی قرار دهد .چگونگی انتخاب مؤدیانی که پرونده آنها باید مورد رسیدگی قرار
گیرد ،در دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد ،معین میشود .سازمان مکلف
است تا پایان مهر ماه هر سال فهرست اسامی مؤدیانی که مشمول رسیدگی قرار میگیرند را در سامانه عملیات الکترونیکی خود
اعالم عمومی کند.
یادداشت:
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ماده -15
دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ( )29قانون برنامه ششم توسعه و ستتازمانهای وابستتته
به آنها مکلف به تبت معامالت خود در سامانه مؤدیان میباشند .وزارت صنعت ،معدن و تجارت موظف است ترتیبی اتخاذ کنتتد
که اطالعات معامالت تبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تبصره ( )5ماده ( )169قانون مالیاتهتتای مستتتقیم
عیناً و به صورت برخا به سامانه مؤدیان منتقل شود.
یادداشت:

ماده -16
ارائه اسناد ،دفتتاتر و متتدارک ،تبتتت قراردادهتتای پیمانکتتاری و معتتامالت و اطالعتتات نیروهتتای مستتل و وزارت دفتتاع و پشتتتیبانی
نیروهای مسل و سایر دستگاههای انتظامی ،اطالعاتی و امنیتی در سامانه مؤدیان موضوع تبصره ( )3ماده ( ،)4تبصره ( )1متتاده ()5
و مواد ( )13و ( )15این قانون و همچنین سایر اقالم محرمانه در سامانه مذکور با رعایتت مالحظتتات امنیتتتی ،مطتتابق دستتتورالعملی
است که توسا وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی (سازمان) ،اطالعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسل و ستاد کل نیروهتتای
مسل تهیه میشود و حداکار شش ماه پس از الزماالجرا شدن این قانون به تصویب شورای امنیت کشور میرسد.
یادداشت:

ماده -17
مؤدیان مکلفند مالیات و عوار

فروش موضوع این قانون را از خریدار یا کارفرما وصول کنند و پس از کسر مالیات و عوار

پرداختی ،مطابق مقررات به حساب سازمان واریز نمایند.
تبصره  -1سازمان میتواند تمام یا برخی از مؤدیان مشمول این قانون یا مشتریان آنها را مکلف کند مالیات و عوار

متعلقه را

همزمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان واریز نمایند .آئیننامه اجرایی این تبصره ،مشتمل بر فهرست مؤدیانی که
مشمول این حکم میشوند و نحوه پرداخت مالیات و عوار
میرسد.

متعلقه با پیشنهاد سازمان ،به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی
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مالیات و عوارضی که به این ترتیب به سازمان پرداخت میشود ،به حساب بستانکاری فروشنده منظور میشود و برای خریدار ،در
صورتی که مصرفکننده نهایی نباشد ،اعتبار مالیاتی به حساب میآید.
تبصره  -2گمرک جمهوری اسالمی ایران مکلف است مالیات و عوار
و عوار

کاالهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات

کاالهای متروکه را قبل از ترخیص نهایی وصول و به صورت برخا به حساب سازمان واریز کند .گمرک جمهوری

اسالمی ایران موظف است ضمن درج اطالعات پرداخت در پروانههای گمرکی و یا فرمهای مربوط ،امکان دسترسی برخا
سازمان به پایگاههای اطالعاتی ذیربا را فراهم نماید .گمرک مکلف است در «ورود موقت» و «ورود موقت برای پردازش»،
تضمینات الزم را بر اساس مقررات تبصره ماده ( )53قانون امور گمرکی اخذ کند.
تبصره  -3واردکنندگان کاال از مناطق آزاد تجاری  -صنعتی به سرزمین اصلی مکلفند کاالهای مزبور را به گمرک اظهار نمایند.
گمرک موظف است از قسمتی از کاالهای اظهار شده که به موجب بند «ب» ماده ( )65قانون احکام دائمی برنامههای توسعه
کشور مصوب « ،10/51/1391تولید داخل» محسوب میشود ،فقا مالیات و عوار
محسوب میشود ،مالیات و عوار

و حقوق ورودی را دریافت و مالیات و عوار

و از قسمت باقی مانده که «کاالی وارداتی»
آن را به حساب سازمان واریز کند.

تبصره  -4واردکنندگان خدمت مکلفند با رعایت تبصره ( )3ماده ( )10این قانون ،مالیات و عوار

متعلقه را محاسبه و طبق

مقررات این قانون پرداخت نمایند .چنانچه محل ارائه خدمت و مصرف آن در خارج از کشور باشد ،مشمول این حکم نمیباشند.
تبصره  -5مالیات و عوار

آب ،برق و گاز با توجه به مالیات و عوار

مندرج در صورتحساب (قبو

) مصرفکنندگان و

همچنین نفت تولیدی (نفت خام ،میعانات گازی و گاز طبیعی خام) و فرآوردههای تولیدی و وارداتی ،فقا یک بار در زمان
فروش (صدور صورتحساب) ،در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسا شرکتهای تابعه وزارت نفت (بابت پنج فرآورده
اصلی و سوخت هوایی) و یا شرکتهای پاالیش نفت (بابت سایر فرآوردهها) و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابع
ذیربا وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق ،آب و فاضالب شهری و روستایی استانی بر مبنای قیمت فروش مصوب داخلی
محاسبه ،تبت و وصول و پس از کسر اعتبارات مالیات و عوار

زنجیره مذکور به حساب سازمان نزد خزانهداری کل کشور

واریز میشود.
آئیننامه اجرایی این تبصره در خصوص نحوه تبت مالیات و عوار

در دفاتر یا سامانه مؤدیان تعیین شرکتهای فعال در زنجیره

قبل از انتهای زنجیره توزیع و فروش ،نحوه انتقال اعتبارات مالیات و عوار

به انتهای زنجیره ،رسیدگی ،مطالبه ،تهاتر ،استرداد،

وصول و واریز به حساب تعیین شده سازمان ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان ،شرکت ملی
نفت ایران و توانیر به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی ،نفت و نیرو میرسد.
یادداشت:
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ماده -18
کلیه کارفرمایان موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ( )29قانون برنامه ششم توسعه موظفند اطالعات مربتتوط
به قراردادهای پیمانکاری را حداکار تا یک ماه پس از انعقاد قرارداد در سامانه مؤدیان تبت نمایند ،در غیر ایتتن صتتورت ،ستتازمان
مکلف است با رعایت ماده ( )9قانون پایانههای فروشگاهی و ستتامانه مؤدیتتان اطالعتتات تبتتت شتتده توستا پیمانکتتاران در ستامانه
مذکور را مورد قبول کارفرما تلقی نماید.
یادداشت:

ماده -19
وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دو یا یک ماهه تعیین
نماید؛ مشروط بر آنکه تغییرات مذکور حداقل سه ماه قبل از شروع دوره مالیاتی ،از طریق سامانه مؤدیان ،پایگاه اطالعرسانی
سازمان و حداقل یکی از روزنامههای کایراالنتشار اطالعرسانی عمومی شود.
تبصره  -در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خالل یک دوره مالیاتی باشد ،زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط،
یک دوره مالیاتی تلقی میشود.
یادداشت:

ماده -20
الف  -سازمان میتواند برای اشخاص حقیقی که بیش از یک نوع واحد مشمول مالیات در یک مکان یا مکانهای متعدد دارند،
در سامانه مؤدیان کارپوشه واحد ایجاد کند.
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ب  -مؤدیانی که دارای واحد مشمول مالیات در شعب متعدد هستند ،مکلفند از یک کارپوشه واحد در سامانه مؤدیان استفاده
کنند.
پ  -در مشارکتهای مدنی ،اعم از اختیاری و قهری ،اشخاص حقیقی در هر واحد شغلی مکلفند از بین خود یک نفر را به
عنوان نماینده واحد شغلی انتخاب نمایند .کلیه تکالیف مالیاتی واحد شغلی ،از جمله تبت نام و تبت معامالت در سامانه مؤدیان و
پرداخت مالیات توسا وی به نمایندگی شرکا انجام میشود ،در غیر این صورت ،سازمان موظف است دسترسی واحد مزبور به
سامانه مؤدیان را قطع و پایانه فروشگاهی آن را مسدود نماید.
ت  -برای مؤدیانی که مکان تابت برای شغل خود ندارند ،محل سکونت آنان ،از لحا امور مالیاتی مالک اعتبار است .در
صورتی که مؤدی مکانهای متعدد برای سکونت خود داشته باشد ،مکلف است یکی از آنها را برای انجام تکالیف مالیاتی
معرفی نماید ،در غیر این صورت ،سازمان یکی از مکانهای سکونت مؤدی را برای انجام تکالیف مالیاتی انتخاب و به وی اعالم
میکند.
یادداشت:

ماده -21
در مورد اشخاص حقوقی که حکم به انحالل آنها داده شده است تا زمان ختتتم تصتتفیه ،شتتخص حقتتوقی مزبتور کماکتتان متؤدی
محسوب میشود و مدیر یا مدیران تصفیه مکلف به انجام تکالیف مقرر در این قانون میباشند.
یادداشت:

ماده -22
در انتقال یک واحد صنفی ،شخص دارنده واحد صنفی تا اتمتتام انتقتتال ،مستتئولیت اجتترای مقتتررات و تمتتامی تکتتالیف دورههتتای
مالیاتی مربوط از جمله صدور صورتحساب ،تبت معامالت در سامانه مؤدیان و ستتایر تکتتالیف قتتانونی را بتتر عهتتده دارد .خریتتدار
مسئولیتی در قبال تکالیف واحد صنفی قبل از اتمام انتقال ندارد؛ مگر اینکه به موجب سند رسمی این مسئولیت را پذیرفته باشد.
تبصره  -انتقالدهنده باید حداکار ظرف ده روز سازمان را نسبت به زمان اتمام فعالیت خود مطلع سازد .در صورت عتتدم اطتتالع و
شروع فعالیت توسا مؤدی جدید ،در پرداخت مالیات و جریمهها با وی مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
یادداشت:
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ماده -23
ساختار و تشکیالت مورد نیاز سازمان در سط کشور و استانها متناسب با شرایا اقتصادی هر منطقه و با توجتته بتته شتتاخصهایی
مانند میزان وصول مالیات ،تعداد پروندهها و تعداد مؤدیان بدون الزام به رعایت سط تقسیمات کشوری با رعایت بند «الف» ماده
( )28قانون برنامه ششم توسعه از طریق وزیتتر امتتور اقتصتتادی و دارایتتی بتته ستازمان اداری و استتتخدامی کشتتور پیشتتنهاد و پتتس از
تصویب هیأت وزیران قابل اجرا است.
یادداشت:

ماده -24
پس از استقرار سامانه مؤدیان ،فعال بودن کارپوشه مؤدی در سامانه مزبور به این معنی است که او از نظر سازمان ،شرایا الزم
برای دریافت مالیات و عوار

از خریداران را دارد .در صورتی که مؤدی شرایا الزم برای دریافت مالیات و عوار

را از

دست بدهد ،سازمان موظف است بالفاصله کارپوشه وی را در سامانه مؤدیان غیر فعال نماید .بانک مرکزی موظف است ترتیبی
اتخاذ کند که به محض غیر فعال شدن کارپوشه مؤدی در سامانه مؤدیان ،کلیه دستگاههای پایانه فروشگاهی ( )posمرتبا با آن،
غیر فعال شوند.
تبصره  -غیر فعال نمودن کارپوشه مؤدی باید مستند به آئیننامهای باشد که حداکار ظرف سه ماه پس از ابالغ این قانون ،با
پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.
یادداشت:

ماده -25
الف  -مواد ( 169( ،)167( ،)162( ،)161مکرر) ،)171( ،تبصره ( )1ماده ( )186( ،)182( ،)178( ،)177و تبصره ( )1آن،)191( ،
( ،)202( ،)198احکام مربوط به فصل هشتم باب چهارم و مواد ( )210تا (،)242( ،)235( ،)232( ،)231( ،)219( ،)218( ،)216
( ،)243احکام مربوط به فصل سوم باب پنجم ،مواد ( )274( ،)257منهای بند ( )3آن )277( ،)276( ،)275( ،و ( )279قانون
مالیاتهای مستقیم در مورد این قانون جاری است .احکام مربوط به درآمد مشمول مالیات در مواد فوق ،در مورد محاسبه مأخذ
مالیات بر ارزش افزوده نیز جاری است .احکام فصل سوم باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مواد ( )29و ( )32این
قانون جاری نمیباشد.
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تبصره  -1شناسایی ،تشخیص درآمد مشمول مالیات و رسیدگی موضوع ماده ( )219قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مؤدیان
قابل اعتماد موضوع قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان جاری نمیباشد .این حکم شامل مواردی که سازمان بر اساس
ماده ( )14این قانون و تبصره ( )1ماده ( )19قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اجازه رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی
مؤدیان را دارد ،نمیباشد .در هر صورت مفاد ماده ( )219قانون مالیاتهای مستقیم نباید مانع اجرای احکام موضوع قانون
پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان شود.
تبصره  -2در خصوص مؤدیان عضو سامانه مؤدیان ،سازمان مکلف است اوراق ابالغ شده به مؤدی را در کارپوشه وی نیز
بارگذاری نماید.
تبصره  -3به منظور رسیدگی به پروندههای قابل طرح این قانون در شورای عالی مالیاتی ،تعداد شعب شورای مذکور به دو برابر
افزایش مییابد.
ب  -در صورت عدم عضویت مؤدیان در سامانه مؤدیان مواد ( )230( ،)181( ،)169( ،)97و بند ( )3ماده ( )274قانون
مالیاتهای مستقیم در مورد مالیاتهای این قانون ،جاری است.
تبصره  -ماده ( )272قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن تا قبل از اتمام مهلت مقرر در ماده ( )3قانون پایانههای فروشگاهی
و سامانه مؤدیان ،در مورد مالیاتهای این قانون جاری است.
یادداشت:
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ماده -26
نرخ مالیات و عوار

کاالهای نفتی ،فلزات گرانبها ،سیگار ،نوشابه و سایر کاالهای آسیبرسان به سالمت به شرح زیر تعیین

میشود:
الف  -کاالهای نفتی
 -1انواع بنزین و سوخت هواپیما سی درصد ()%30؛
 -2نفت گاز ،نفت سفید ،نفت کوره ،گاز طبیعی و گاز مایع پانزده درصد (.)%15
تبصره  -1نفت خام ،میعانات گازی و گاز طبیعی خام که توسا وزارت نفت (شرکتهای تابعه) که به شرکتهای داخل زنجیره
تولید فرآوردههای نفتی فروخته میشود ،همچنین واردات بنزین و سوخت هواپیما و گاز طبیعی توسا وزارت نفت (شرکتهای
تابعه) ،در این مرحله مستلزم محاسبه و دریافت مالیات و عوار
حسب مورد نمیباشد .مالیات و عوار

ارزش افزوده از حلقه بعدی و نیز پرداخت در مرحله واردات

فروش فرآوردههای تولید شده از کاالی مزبور و نیز بنزین و سوخت هواپیما و گاز

طبیعی وارداتی در مراحل بعدی عرضه ،حسب مقررات مربوط محاسبه و وصول میشود.
تبصره  -2مأخذ محاسبه مالیات و عوار

فروش در خردهفروشی بنزین و نفت گاز توسا شرکتهای غیر دولتی دارای مجوز از

وزارت نفت ،عبارت است از مابهالتفاوت قیمت خرید محصوالت فوق از شرکتهای پاالیش (با احتساب مالیات و عوار
موضوع بند «الف» این ماده) ،با قیمت عرضه آنها به مصرفکننده .مابهالتفاوت مزبور به عنوان درآمد ناشی از ارائه خدمات
توسا جایگاههای عرضه بنزین و نفت گاز تلقی شده و با نرخ مذکور در ماده ( )7این قانون مشمول مالیات و عوار
مالیات و عوار

میگردد.

پرداخ تی بابت خرید بنزین و نفت گاز به عنوان اعتبار مالیاتی برای جایگاهداران منظور نمیشود.

تبصره  -3مالیات و عوار

پرداختی مؤدیان بابت کاالهای موضوع این بند ،در صورتی که به عنوان مواد اولیه اصلی توسا

واحدهای تولیدی به کار برده شود ،به عنوان اعتبار مالیاتی آن واحدها قابل پذیرش میباشد .همچنین مالیات و عوار

پرداختی

توسا واردکنندگان و توزیعکنندگان کاالهای مزبور به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور میگردد.
تبصره  -4مالیات و عوارضی که شرکت ملی نفت ایران برای خرید نهادههای مورد نیاز جهت طرحهای تملک داراییهای
سرمایهای پرداخت میکند ،قابل استرداد یا تهاتر نمیباشد .شرکت یاد شده مجاز است مبالغ مزبور را به عنوان بخشی از بهای
تمام شده داراییهای فوقالذکر منظور نماید .سایر مالیات و عوارضی که شرکت مزبور برای مصارفی غیر از تملک داراییهای
سرمایهای پرداخت میکند ،با رعایت مقررات ،به عنوان اعتبار مالیاتی آن شرکت منظور میگردد .اعتبار یاد شده با تأیید سازمان
قابل تهاتر با بدهی مالیاتی آن شرکت یا سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت میباشد.
ب  -طال ،جواهر و پالتین
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 -1اصل طال ،جواهر و پالتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور ،معاف از مالیات و عوار
 -2اجرت ساخت ،حقالعمل و سود فروشنده کاالهای موضوع این بند مشمول مالیات و عوار

میباشد.

با نرخ نه درصد ( )%9میباشد.

 -3پس از راهاندازی سامانه مؤدیان ،عرضهکنندگان کاال و خدمات مربوط به این بند مکلفند کلیه عملیات خرید و فروش خود را
در سامانه مزبور تبت کنند .درج ارزش اصل طال ،جواهر و پالتین ،اجرت ساخت ،حقالعمل و سود فروشنده به تفکیک در
صورتحساب الکترونیکی الزامی است .در صورت کتمان و یا عدم تبت تمام یا برخی از معامالت در سامانه مذکور مشمول
جریمهای معادل نه درصد ( )%9ارزش اصل طال ،جواهر و پالتین است که غیر قابل بخشودگی میباشد .این جریمه عالوه بر
جریمه مذکور در بند «ب» ماده ( )36این قانون است.
 -4کلیه واحدهای فعال در زنجیره عرضه کاال و خدمات مربوط به این بند مکلفند حداکار تا دو ماه پس از الزماالجرا شدن این
قانون از پایانه فروشگاهی مورد تأیید سازمان استفاده کنند ،در غیر این صورت اتحادیههای ذیربا و اتاق اصناف ایران موظفند
پروانه فعالیت واحدهای موضوع این بند در کل زنجیره مربوط را که بدون استفاده از پایانه فروشگاهی اقدام به فروش کاال یا
خدمت میکنند ،باطل نمایند .نیروی انتظامی موظف است از ادامه فعالیت واحدهای فاقد پروانه جلوگیری کند.
پ  -نوشابههای قندی گازدار و بدون گاز و سایر کاالهای آسیبرسان به سالمت
نوشابههای قندی گازدار و بدون گاز و سایر کاالهای آسیبرسان به سالمت (به استانای کاالهای موضوع بند «ت» این ماده)
تولید داخل مشمول مالیات و عوار

با نرخ شانزده درصد ( )%16و واردات آنها مشمول مالیات و عوار

با نرخ سی و شش

درصد ( )%36میباشند .فهرست کاالهای موضوع این بند و واحدهای تولیدکننده آنها حداکار دو ماه پس از ابالغ این قانون به
پیشنهاد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و حداکار یک ماه بعد از آن توسا کارگروهی مرکب از نمایندگان
تاماالختیار وزارتخانه مزبور ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب میشود .تغییرات
فهرست مورد نظر تا انتهای دی ماه هر سال (برای اجرا در سال بعد) به ترتیب فوق تصویب و توسا وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی برای اجرا اعالم میگردد .در صورت عدم تصویب فهرست مزبور در مهلت مقرر ،فهرست پیشنهادی وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی پس از تأیید شورای عالی سالمت و امنیت غذایی ،مالک عمل است.
ت  -انواع سیگار و محصوالت دخانی
انواع سیگار و محصوالت دخانی به شرح زیر مشمول مالیات و عوار

میشوند:

 -1سیگار ،توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی ،بیست و پنج درصد ()%25؛
 -2سیگار ،توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بینالمللی که فهرست آن هر سال توسا وزارت صنعت ،معدن و تجارت
تهیه و با تصویب هیأت وزیران ابالغ میشود ،چهل درصد ()%40؛
 -3سیگار ،توتون پیپ و تنباکوی وارداتی ،شصت و پنج درصد ()%65؛
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 -4توتون خام وارداتی ده درصد ()%10؛
 -5توتون فرآوری شده وارداتی (خرمن توتون) سی و پنج درصد ()%35؛
تبصره  -1نرخهای تعیین شده از سال دوم اجرای قانون هر سال پنج واحد درصد افزایش مییابد تا زمانی که نرخ مذکور برای
انواع سیگار و محصوالت دخانی ،توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل به پنجاه و پنج درصد ( ،)%55برای تولیدات داخل با نشان
بینالمللی به نود و پنج درصد ( )%95و برای انواع سیگار و محصوالت دخانی ،توتون پیپ و تنباکوی وارداتی به یکصد و بیست
و پنج درصد ( )%125برسد.
تبصره  -2تولیدکنندگان سیگار و محصوالت دخانی مکلفند از زمان الزماالجرا شدن این قانون ،قیمت خردهفروشی و تاریا
تولید را بر روی پاکت بستهبندی محصوالت دخانی درج کنند .در صورت تخلف از حکم این تبصره ،اعتبار مالیاتی مربوط،
پذیرفته نمیشود و مشمول مالیات و عوار
یادداشت:

فروش به نرخهای مذکور است.
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ماده -27
واحدهای تولیدی ،صنعتی ،معدنی و خدماتی آالینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیا زیست ،حدود مجاز و استانداردهای
زیست محیطی را رعایت نمیکنند ،در صورتی که در مهلت زمانی که توسا سازمان مزبور برای آنها تعیین میشود ،نسبت به
رفع آالیندگی خود اقدام ننمایند ،بر اساس معیارهایی نظیر شدت ،مدت ،نوع و مکان آالیندگی با نرخهای نیم درصد (،)%0.5
یک درصد ( )%1و یک و نیم درصد ( ،)%1.5به مأخذ فروش کاال یا خدمات ،مشمول عوار

سبز میشوند .این حکم در مورد

کلیه واحدهای آالینده ،اعم از واحدهای معاف و غیر معاف ،صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری  -صنعتی و
مناطق ویژه اقتصادی جاری است .معیارهایی که در تعیین سط آالیندگی واحدها ،مبنای عمل سازمان محیا زیست قرار
میگیرد ،حداکار سه ماه پس از الزماالجرا شدن این قانون ،توسا کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیا
زیست و وزارتخانههای بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،صنعت ،معدن و تجارت ،کشور و امور اقتصادی و دارایی (سازمان)
تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد .میزان فروش واحدهای موضوع این ماده بر اساس سامانه مؤدیان یا اظهارنامهای
که به همین منظور به سازمان ارائه میشود ،تعیین میگردد.
تبصره  -1در صورتی که واحدهای موضوع این ماده ،دارای خطوط تولیدی مجزا با محصول مستقل از هم باشند عوار

سبز

صرفاً از خطوط آالینده دریافت میشود.
تبصره  -2در صورتی که واحدهای موضوع این ماده ،در قبال اخذ کارمزد مشخص از اشخاص نسبت به تولید اقدام نمایند،
درآمد این واحدها ناشی از تولید مذکور ،با پنج برابر نرخهای مذکور در صدر این ماده مشمول عوار

سبز میشود.

شرکتهایی که در زنجیره تولید بنزین و سوخت هواپیما ،نفت سفید ،نفت کوره ،نفت گاز ،گاز طبیعی و برق فعالیت میکنند،
از شمول حکم این تبصره مستانی میباشند .قیمت فروش فرآورده به مصرفکننده نهایی مبنای محاسبه عوار

موضوع این ماده

برای شرکتهای زنجیره تولید بنزین و سوخت هواپیما ،نفت سفید ،نفت کوره ،نفت گاز ،گاز طبیعی و برق میباشد که
شرکتهای باالدستی آنها متضامناً مسئول پرداخت عوار

مربوط هستند.

تبصره  -3سازمان حفاظت محیا زیست مکلف است حداکار ظرف شش ماه پس از تاریا الزماالجرا شدن این قانون ،پایگاه
اطالعاتی واحدهای آالینده را ایجاد نماید و امکان دسترسی برخا سازمان به سامانه مزبور را فراهم کند .سازمان حفاظت محیا
زیست موظف است نام واحدهای آالینده و سط آالیندگی آنها را در پایگاه مزبور درج نموده و آن را مستمراً بهروزرسانی
کند.
تبصره  -4در صورتی که سازمان حفاظت محیا زیست نام واحدی را در پایگاه واحدهای آالینده درج نماید یا سط آالیندگی
آن واحد را در پایگاه مزبور افزایش دهد ،واحد مورد نظر از ابتدای دوره مالیاتی بعد ،حسب مورد ،مشمول عوار
یا نرخ عوار

مزبور برای آن واحد افزایش مییابد.

سبز میشود
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تبصره  -5در صورتی که سازمان حفاظت محیا زیست نام واحدی را از پایگاه واحدهای آالینده حذف نماید یا سط
آالیندگی آن واحد را در پایگاه مزبور کاهش دهد ،واحد مورد نظر از ابتدای همان دوره ،حسب مورد ،از پرداخت عوار
معاف میشود یا نرخ عوار

سبز

مزبور برای آن واحد کاهش مییابد.

تبصره  -6سازمان حفاظت محیا زیست موظف است حداکار ظرف یک ماه از تاریا درخواست واحد آالینده ،در خصوص
رفع یا کاهش آالیندگی آن واحد اعالم نظر نماید و هرگونه تغییر در وضعیت واحد مورد نظر را در پایگاه اطالعاتی واحدهای
آالینده منعکس نماید .در صورت عدم اعالم نظر سازمان حفاظت محیا زیست در مهلت مقرر ،واحد مزبور به صورت خودکار
از فهرست واحدهای آالینده خارج میشود.
تبصره  -7سرمایهگذاریهایی که به منظور رفع یا کاهش آالیندگی واحدهای آالینده انجام میشود ،در صورت تأیید رفع یا
کاهش آالیندگی توسا سازمان حفاظت محیا زیست ،در سال اول یا سالهای بعد ،از بدهی عوار

آن واحدها کسر میشود

و در صورتی که به رفع یا کاهش آالیندگی منجر نشود ،به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود.
تبصره  -8در صورتی که پاالیشگاهها و نیروگاههایی که سوخت اصلی آنها نفت کوره و نفت گاز نیست ،در مقاطع خاصی از
سال با درخواست دولت ،مجبور به استفاده از سوختهای مزبور شوند ،سازمان حفاظت محیا زیست موظف است این موضوع
را در احتساب سط و مدت آالیندگی آن واحدها لحا نماید و افزایش آالیندگی ناشی از استفاده نفت کوره و نفت گاز را
مطابق با قبل از الزام مزبور محاسبه کند.
تبصره  -9اعالم سازمان حفاظت محیا زیست صرفاً برای دورههای بعد از تبت در سامانه مالک اعتبار است و سازمان مذکور
مجاز به اظهارنظر نسبت به رفع و یا آالیندگی واحدهای تولیدی برای دورههای تبت شده در سامانه تحت عنوان اصالح و
تصحی اشتباه نیست.
تبصره  -10یارانه پرداختی دولت موضوع بند «ج» تبصره ( )2ماده ( )5این قانون ،جزء مأخذ محاسبه عوار

سبز نیست.

تبصره  -11مؤدیان موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه هر دوره را مطابق نمونهای که سازمان تعیین مینماید حداکار تا پایان ماه
پس از انقضای دوره ،تسلیم و عوار

را ظرف مهلت مزبور به حساب تعیین شده واریز نمایند .عدم تسلیم اظهارنامه در

مهلتهای مقرر موجب تعلق جریمه غیر قابل بخشودگی به میزان ده درصد ( )%10عوار
صورت تأخیر در پرداخت عوار

موضوع این ماده میباشد و در

 ،مشمول جریمه موضوع ماده ( )37این قانون میشود .واحدهای عضو سامانه مؤدیان ملزم به

ارائه اظهارنامه موضوع این تبصره نبوده و سازمان به استناد فروش ابرازی آنها در سامانه مؤدیان ،عوار
میکند.
یادداشت:

آالیندگی را وصول
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ب  -مالیات و عوارض شمارهگذاری وسایط نقلیه

ماده -28
شمارهگذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت ،بر اساس رتبه انرژی آنها ،که به تأیید سازمان ملی استاندارد
ایران رسیده است ،طبق نرخهای مندرج در جدول زیر مشمول مالیات و عوار

سبز میباشد .مأخذ مالیات و عوار

موضوع

این ماده ،قیمت فروش کارخانه در مورد تولیدات داخلی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی
است.
(ارقام جدول ذیل به درصد میباشد)
وانت تک کابین ،خودروی
سواری و وانت دوکابین
شرح
سواری با شمارهگذاری عمومی
تولید داخلوارداتیتولید داخلوارداتی
وارداتی
رتبه انرژیتولید داخل وارداتی تولید داخل
0
0
0
0
0
0
0
0
A
0
0
0
0
0
0
0
0
B
0.5 0.25
0
0
0.4
0.2
1
0.5
C
1.5
0.5 0.2
0.1
0.8
0.4
3
1
D
2.5
1 0.4
0.2
1.6
0.8
5
2
E
3.5
1.5 0.6
0.4
2.4
1.2
7
3
F
5
2.5 0.8
0.6
3
1.5
9
5
G
خودروهای سنگینموتورسیکلت

تبصره  -1مأخذ مالیات و عوار

موضوع این ماده برای انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتهای تولید داخل یا

وارداتی تا پایان دی ماه ،توسا سازمان تعیین و برای اجرا در سال بعد اعالم میشود .مأخذ مزبور برای وسایا نقلیهای که جدیداً
تولید یا وارد میشوند ،بالفاصله پس از تولید یا واردات توسا سازمان تعیین و اعالم میشود.
تبصره  -2خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتهای برقی و تمام برقی (هیبرید پالگین) به تشخیص وزارت صنعت ،معدن
و تجارت مشمول مالیات و عوار

موضوع این ماده نمیباشد.

تبصره  -3وزارت صنعت ،معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه از تاریا ابالغ این قانون ،با همکاری سازمان حفاظت
محیا زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ،فهرست کلیه خودروها و موتورسیکلتهای تولید داخل و وارداتی را با توجه به رتبه
انرژی ،که در برچسب انرژی آنها درج شده است ،به صورت برخا به سازمان اعالم نماید و برای اطالع عموم ،منتشر نماید.
تبصره  -4در صورتی که خودروها و موتورسیکلتهای موضوع این ماده فاقد برچسب انرژی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد
ایران باشند ،مصداق وسایا نقلیه ردیف ( )Gتلقی میشود.
تبصره  -5اشخاص حقوقی واردکننده و تولیدکنندگان انواع وسایا نقلیه موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه مربوط به مالیات و
عوار

شمارهگذاری و همچنین مشخصات دقیق وسایا نقلیه فروخته شده هر ماه را حداکار تا پانزدهم ماه بعد به نحوی که

سازمان اعالم میکند ،به سازمان تسلیم و مالیات و عوار

متعلق به آن را پرداخت نمایند .عدم پرداخت مذکور در مهلت مقرر،
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موجب جریمه غیر قابل بخشودگی به میزان ده درصد ( )%10مالیات و عوار

موضوع این ماده و در صورت تأخیر در پرداخت

آن ،مشمول جریمههای موضوع ماده ( )37این قانون میشود.
تبصره  -6اشخاص حقیقی واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند قبل از شمارهگذاری ،با مراجعه به ادارات امور مالیاتی
ذیربا ،مالیات و عوار

متعلق به آن را به ترتیبی که سازمان تعیین مینماید پرداخت کنند .شمارهگذاری وسایا نقلیه متعلق به

دولت و نیروهای نظامی و انتظامی نیز مشمول این ماده است.
تبصره  -7نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شمارهگذاری وسایا نقلیه
وارد شده توسا اشخاص حقیقی ،گواهی پرداخت مالیات و عوار
عوار

را بررسی و از شمارهگذاری وسایا نقلیهای که مالیات و

آنها پرداخت نشده است ،خودداری نماید.

یادداشت:

پ  -عوارض ساالنه و عوارض ساالنه آالیندگی وسایط نقلیه

ماده -29
عوار

ساالنه کلیه وسایا نقلیه اعم از خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتها به شرح ذیل تعیین میشود:

الف  -وسایا نقلیه تولید داخل معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه و وسایا نقلیه وارداتی معادل یک و نیم در هزار
مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مشمول عوار

ساالنه میشوند .مأخذ محاسبه عوار

موضوع این بند مأخذ مذکور

در تبصره ( )1ماده ( )28این قانون است.
ب  -وسایا نقلیه در شهرهای آلوده تا ده سال پس از تولید با مأخذ مذکور در تبصره ( )1ماده ( )28این قانون و معادل یک
بیستم نرخهای مندرج در جدول ماده مذکور مشمول عوار

ساالنه آالیندگی وسایا نقلیه عالوه بر عوار

این ماده میشوند .پس از سال دهم تولید ،هر سال به میزان ده درصد ( )%10به نرخ پایه عوار
اضافه میشود تا حداکار به دو برابر نرخ پایه افزایش یابد .وسایا نقلیهای که نرخ عوار
ماده ( )28صفر میباشد ،تا سپری شدن پنج سال از سال تولید ،از پرداخت عوار

موضوع بند «الف»

آالیندگی وسایا نقلیه مذکور

ساالنه آالیندگی آنها در جدول ذیل

ساالنه آالیندگی معاف میباشند و پس از

آن ،وسایا نقلیه سنگین با نرخی معادل یک دهم نرخهای مندرج در ردیف ( )Dجدول ماده ( )28و سایر وسایا نقلیه با نرخی
معادل یک دهم نرخهای مندرج در ردیف ( )Cجدول مذکور مشمول عوار

ساالنه آالیندگی میباشند .در مورد خودروهایی

که تولید یا واردات آنها متوقف میشود ،مأخذ محاسبه توسا سازمان و متناسب با آخرین سال تولید یا واردات تعیین میشود.
فهرست شهرهای آلوده که وسایا نقلیه با پالک انتظامی متعلق به شهرهای مذکور مشمول عوار

ساالنه آالیندگی میشوند،
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حداکار تا پایان دی ماه هر سال با پیشنهاد سازمان حفاظت محیا زیست و تصویب هیأت وزیران برای اجرا در سال بعد تعیین
میشوند.
تبصره  -1وزارت کشور مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوار
الکترونیکی مفاصاحساب عوار

ساالنه وسایا نقلیه ،امکان پرداخت و صدور

موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده را برای مالکان و استعالم برخا میزان عوار

پرداخت نشده مربوط به وسایا نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم کند.
تبصره  -2پرداخت عوار

موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده بر عهده مالک است .مالکان وسایا نقلیه مکلفند عوار

مذکور هر سال را تا پایان همان سال پرداخت نمایند .چنانچه مالکیت وسایا نقلیه مذکور پس از سال تولید تغییر نماید ،پرداخت
عوار

ساالنه و عوار

ساالنه آالیندگی موضوع این ماده از سال انتقال بر عهده مالک جدید است.

تبصره  -3وسایا نقلیهای که گواهی اسقاط دارند ،در سال اسقاط ،مشمول عوار

بند «ب» موضوع این ماده نمیشوند.

تبصره  -4کلیه وسایا نقلیه که قبل یا بعد از الزماالجرا شدن این قانون شمارهگذاری شده باشند نیز مشمول عوار

موضوع این

ماده میشوند.
تبصره  -5تبت سند انتقال وسایا نقلیه توسا دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پالک توسا نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
(معاونت راهنمایی و رانندگی) ،منوط به تسویه عوار

بندهای «الف» و «ب» این ماده مربوط به وسایا نقلیه مورد معامله و سایر

وسایا نقلیه متعلق به انتقالدهنده و انتقالگیرنده است.
تبصره  -6پرداخت عوار

موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده هر سال ،حداکار تا پایان همان سال ،موجب برخورداری از

تخفیف به میزان بیست درصد ( )%20است.
تبصره  -7پرداخت عوار

مذکور پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل ده درصد ( )%10عوار

ساالنه است و در صورت تأخیر بیش از یک ماه ،عالوه بر جریمه مذکور مشمول جریمهای معادل دو درصد ( )%2عوار

ساالنه

به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر است.
تبصره  -8در صورتی که مالک یا مالکان خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت از پرداخت عوار
مدت پنج سال از سال مالکیت ،خودداری نمایند و یا مبلغ عوار

موضوع این ماده به

و جریمه پرداخت نشده از پنج درصد ( )%5نصاب معامالت

کوچک موضوع جزء ( )1ماده ( )3قانون برگزاری مناقصات مصوب  ،25/1/1383بیشتر شود ،نیروی انتظامی موظف است بر
اساس فهرست اعالمی وزارت کشور نسبت به توقف وسایا نقلیه مزبور تا پرداخت بدهی اقدام کند.
تبصره  -9نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و شهرداریها مکلفند امکان دسترسی برخا به پایگاه اطالعات وسایا نقلیه
خود را با رعایت طبقهبندی برای وزارت کشور فراهم کنند.
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تبصره  -10وزارت کشور موظف است نسبت به اطالعرسانی در خصوص وظایف و تکالیف مالکان وسایا نقلیه به طرق مقتضی
از جمله از طریق ارسال پیامک اقدام کند.
تبصره  -11آئیننامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریا ابالغ این قانون با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران
میرسد.
یادداشت:

ت  -مالیات نقل و انتقال وسایط نقلیه

ماده -30
نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت ،به استانای ماشینهای راهسازی ،کارگاهی ،معدنی ،کشاورزی و شناورها ،مشمول
مالیات نقل و انتقال به شرح ذیل میباشند:
تولید داخل به میزان یک درصد ( )%1و وارداتی دو درصد ( )%2به مأخذ مذکور در تبصره ( )1ماده ( )28این قانون برای سال
تولید .مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا شش سال پس از سال تولید ،ساالنه ده درصد ( )%10همان مأخذ کاهش مییابد و
برای سالهای ششم به بعد ،چهل درصد ( )%40مأخذ یاد شده است.
تبصره  -1تبت سند انتقال وسایا نقلیه توسا دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پالک توسا نیروی انتظامی ،منوط به پرداخت
مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر میکند .مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم،
ملزم به پرداخت دو برابر مالیات پرداخت نشده هستند.
تبصره  -2اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا وصلکننده قطعات پیش ساخته (مونتاژکننده) داخلی و یا واردکنندگان
(نمایندگیهای رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صل و هبه به نفع دولت مشمول
پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده میشود.
تبصره  -3نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت با پالک انتظامی مناطق آزاد تجاری  -صنعتی مشمول مالیات موضوع این
ماده نمیشود.
یادداشت:
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ث  -مالیات خروج از کشور

ماده -31
سازمان مکلف است بابت خروج هر مسافر ایرانی بجز موارد تبصره ( )1این ماده از مرزهای هوایی ،دریایی و زمینی وجوهی را
به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید .میزان مالیات مذکور در
قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میگردد.
تبصره  -1دارندگان گذرنامههای سیاسی و خدمت ،خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی ،دانشجویان
شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی) ،بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به
خارج از کشور اعزام میگردند ،دارندگان پروانه گذر مرزی و مرزنشینان ،جانبازان انقالب اسالمی که برای معالجه به کشورهای
دیگر اعزام میشوند ،زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی (ع) به مقصد عراق از کشور خارج میشوند و ایرانیان مقیم خارج از
کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی هستند از پرداخت مالیات موضوع این ماده ،مستانی هستند.
تبصره  -2گردشگران ،ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری  -صنعتی که صرفاً از مبدأ مناطق مذکور به خارج از کشور
عزیمت میکنند ،مشمول عوار

خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری  -صنعتی جمهوری اسالمی

مصوب  7/6/1372با اصالحات و الحاقات بعدی و آئیننامههای اجرایی مربوط میشوند.
تبصره  -3نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موظف است پرداخت مالیات خروج از کشور مسافران ایرانی که عازم خارج از
کشور هستند را به روشی که سازمان تعیین مینماید کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت ننمودهاند،
جلوگیری نماید.
یادداشت:
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ج  -عوارض برونشهری مسافر

ماده -32
اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برونشهری مسافر و فروش بلیا در داخل کشور با وسایا نقلیه زمینی (به استانای ریلی) و
دریایی میکنند ،مکلفند پنج درصد ( )%5بهای بلیا را با درج در بلیا و یا قرارداد (صورتحساب) ،حسب مورد ،به عنوان
عوار

شهرداری از مسافران اخذ و هر ماه حداکار تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری مبدأ سفر واریز نمایند .واریز عوار

مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمهای به میزان دو درصد ( )%2به ازای هر ماه تأخیر خواهد بود .اختالف و استنکاف از
پرداخت عوار

موضوع این ماده مشمول ماده ( )77قانون شهرداری مصوب  11/4/1334با اصالحات و الحاقات بعدی خواهد

بود .آرای صادره در این خصوص ،قابل اعترا

در دیوان عدالت اداری است.

یادداشت:

ج  -عوارض برونشهری مسافر

ماده -33
مالیات و عوار

موضوع این فصل به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمیگردد .مالیات و عوار

موضوع مواد ( )28و ( )30این

قانون به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود.
یادداشت:
ج  -عوارض برونشهری مسافر

ماده -34
سازمان موظف است برای کلیه مؤدیان این قانون امکان اظهار و پرداخت مالیات موضوع فصول ششم و هفتم را از طریق سامانه
مؤدیان فراهم کند.
یادداشت:
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ماده -35
مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع ورزیدهاند عالوه بر پرداخت جریمههای موضوع بند «الف» ماده ( )36این قانون
و بند «ب» ماده ( )22قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی خود را حداکار تا یک ماه
پس از پایان هر دوره مالیاتی به سازمان تسلیم و مالیات و عوار

فروش خود را به حساب سازمان واریز نمایند.

یادداشت:

ماده -36
مؤدیان در صورت ارتکاب تخلفات ذیل عالوه بر پرداخت مالیات و عوار  ،مشمول جریمههایی به شرح زیر میباشند:
الف  -تا زمان استقرار سامانه مؤدیان «موضوع قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان» عدم تسلیم اظهارنامه در هر دوره
مالیاتی برای کلیه مؤدیان و بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع
کردهاند :ده میلیون ( )10.000.000ریال یا دو برابر مالیات و عوار

پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده ( )4این قانون ،هر

کدام بیشتر باشد .این جریمه عالوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده ( )22قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که
مؤدی به دلیل عدم تبت نام در سامانه مؤدیان باید بپردازد.
ب  -کتمان معامله ،بیش اظهاری مالیات و عوار

خرید یا کم اظهاری مالیات و عوار

فروش ،تبت معامله خود به نام غیر یا

معامله غیر به نام خود ،استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیر واقعی منجر شود :دو
برابر مالیات و عوار

پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده ( )4این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دو سال ،سه برابر

مالیات پرداخت نشده.
ج  -دریافت مالیات و عوار
یادداشت:

توسا اشخاص غیر مجاز :دو برابر مالیات و عوار

دریافتی.
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ماده -37
تأخیر در پرداخت مالیاتها و عوار

موضوع این قانون در مواعد مقرر با رعایت مفاد ماده ( )19قانون مالیاتهای مستقیم،

موجب تعلق جریمهای به میزان دو درصد ( )%2در ماه ،نسبت به مالیات و عوار

پرداخت نشده و مدت تأخیر از زمان انقضای

مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات و عوار  ،هر یک که مقدم باشد ،خواهد بود.
تبصره  -چنانچه مؤدی خارج از اراده خود امکان پرداخت مالیات و عوار
میتواند به هیأتهای حل اختالف مالیاتی اعترا

نماید .در صورتی که ادعای مؤدی با ارائه اسناد و مدارک مابته در هیأتهای

حل اختالف مالیاتی پذیرفته شود ،جریمه مذکور بخشیده میشود.
یادداشت:

موضوع این قانون را در مواعد مقرر نداشته باشد،
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فصل نهم -تخصیص ،انتقال و توزیع مالیات
ماده -38
موضوع مواد ( )26( ،)7و ( )28این قانون و جریمههای مربوط به آنها پس از کسر کسورات قانونی ،به ترتیب

مالیات و عوار
زیر توزیع میشود:

 -1یک نهم از مالیاتها و عوار

وصولی ماده ( )7و بندهای «الف» و «ب» ماده ( )26این قانون به عنوان مالیات سالمت به

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اختصاص مییابد.
 -2باقی مانده ،به نسبت مساوی سهم درآمد عمومی کشور و سهم شهرداریها و دهیاریها میباشد .سهم درآمد عمومی به
عنوان مالیات به حساب خزانهداری کل کشور واریز میشود .سهم شهرداریها و دهیاریها به عنوان عوار

حسب مورد به

حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میشود.
تبصره  -عوار

و جریمههای سهم شهرداریها ،دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری موضوع این قانون به حسابهای رابطی که

بنا به درخواست سازمان و وزارت کشور توسا خزانهداری کل کشور حسب مورد به نام حساب تمرکز وجوه اداره کل مالیاتی
استان و وزارت کشور افتتاح میگردد ،واریز میشود .عوار

سهم شهرداریها ،دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری و

جریمههای متعلق به آن ،درآمد دولت نبوده و سازمان موظف است صد درصد ( )%100آن را مطابق با مقررات ماده ( )39این
قانون به صورت ماهانه به حسابهای ذیربا مذکور واریز نماید.
یادداشت:

ماده -39
سهم شهرداریها ،دهیاریها ،روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری ،بر اساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت
کشور و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذیربا نزد خزانهداری کل کشور برای توزیع بین شهرداریها و
دهیاریها واریز میشود:
الف  -نود درصد ( )%90از عوار

و جریمههای مربوط به ماده ( )7و بندهای «ب» و «پ» ماده ( )26این قانون پس از واریز به

حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان بر اساس شاخص جمعیت میان شهرداریها ،دهیاریها ،اداره امور عشایر هر
شهرستان (سهم مناطق عشایری) و فرمانداریهای همان استان (سهم روستاهای فاقد دهیاری) توزیع و ده درصد ( )%10مابقی به
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حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز تا به موجب آئیننامهای که بر اساس شاخصهای توسعهنیافتگی سه ماه پس از
الزماالجرا شدن این قانون توسا سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد
بین شهرداریها ،دهیاریها ،اداره امور عشایر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و روستاهای فاقد دهیاری (به حساب فرمانداریها)
توزیع گردد.
ب  -عوار

و جریمههای مربوط به بندهای «الف» و «ت» ماده ( )26و ماده ( )28این قانون به حساب تمرکز وجوه وزارت

کشور واریز میشود تا بر اساس شاخص جمعیت میان شهرداریها ،دهیاریها ،روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع
گردد.
تبصره  -1سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوط واریز میشود تا با مشارکت سایر دستگاههای
اجرایی مربوطه برای امور عمرانی و آبادانی همان روستاها هزینه شود .دستورالعمل اجرایی این تبصره ظرف سه ماه پس از ابالغ
این قانون توسا وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب میشود.
تبصره  -2سهم مناطق عشایری از عوار

و جریمههای مربوط به مواد ( )7و ( )26این قانون به اداره کل امور عشایر هر استان

واریز میشود تا بر اساس شاخص جمعیت میان مناطق عشایری توزیع گردد.
تبصره  -3در راستای اجرای احکام این ماده شهرهای جدید تازه تأسیس فاقد شهرداری از نظر موضوع این ماده حسب مورد
واجد شهرداری تلقی میشوند.
تبصره  -4محل اخذ مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها میباشد.
تبصره  -5سهم شهرداریها و دهیاریها از محل منابع حاصل از بندهای «پ» و «ت» ماده ( )26این قانون باید مطابق با
سیاستهای ابالغی شورای عالی سالمت و امنیت غذایی هزینه گردد .تصمیمگیری در خصوص نحوه هزینه کرد منابع مزبور در
کالن شهرها بر عهده کمیتهای متشکل از فرماندار ،شهردار و نماینده وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی است.
تبصره  -6هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه بجز پرداخت به شهرداریها و دهیاریها و اشخاص مذکور در این ماده
ممنوع است.
تبصره  -7سهم عوار

ارزش افزوده دریافتی از شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری پس از واریز به

خزانهداری کل کشور ،به صورت صد درصد ( )%100به همان پارک بابت ایجاد ،توسعه و نگهداری زیرساختها و فضاهای
عمومی ،آموزشی ،پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری اختصاص مییابد .آئیننامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه از
تاریا الزماالجرا شدن این قانون توسا معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری با همکاری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
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تبصره  -8کارگروهی مرکب از وزارت کشور ،سازمان و یک ناظر از مجلس شورای اسالمی برای نظارت بر حسن اجرای این
ماده تشکیل و گزارش عملکرد این ماده همه ساله توسا سازمان و وزارت کشور به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
ارائه میگردد.
تبصره  -9سازمان مکلف است در مقاطع سه ماهه میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده و سهم هر یک از شهرداریها،
دهیاریها ،فرمانداریها و مناطق عشایری را از طرق مناسب به اطالع عموم مردم برساند.
یادداشت:

ماده -40
عوار

و جریمههای آالیندگی موضوع ماده ( )27این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان

برای هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها ،دهیاریها و فرمانداریهای (سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری)
همان شهرستان توزیع میگردد .در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان
در یک استان سرایت کند ،عوار

آالیندگی هر شهرستان به نسبت جمعیت ،اترپذیری و فاصله از واحد آالینده ،در کمیتهای

مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستانهای ذیربا ،مدیرکل محیا زیست و مدیرکل امور مالیاتی
استان بین شهرستانهای متأتر توزیع میشود.
تبصره  -1در صورتی که شهرستانهای متأتر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند ،اعضای کمیته توزیعکننده عوار
آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور ،راسای سازمانهای مدیریت و
برنامهریزی استانهای ذیربا ،نماینده سازمان حفاظت محیا زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استانهای مربوطه بر
اساس سیاستهای اعالمی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به توزیع عوار
تبصره  -2عوار

آالیندگی میکنند.

و جریمههای آالیندگی در مناطق آزاد تجاری  -صنعتی و ویژه اقتصادی در مواردی که شهرداری و یا

دهیاری در مناطق مذکور مستقر نمیباشد ،حسب مورد به حساب منطقه آزاد تجاری  -صنعتی و یا ویژه اقتصادی مربوط واریز
میگردد.
یادداشت:
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ماده -41
عوار

و جریمههای موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده ( )29این قانون مستقیماً به حساب شهرداریها و یتتا دهیاریهتتای محتتل

سکونت مالک که هنگام صدور پالک انتظامی تبت شده استتت ،واریتتز میگتتردد .شتتهرداریهای شتتهرهای آلتتوده مکلفنتتد صتتد
درصد ( )%100درآمد حاصل از عوار

موضوع بند «ب» ماده ( )29این قانون را برای کمک به توسعه و نوسازی ناوگتتان حمتتل

و نقل عمومی شهرهای آلوده هزینه نمایند.
یادداشت:

ماده -42
معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کاالهای وارداتتتی کتته حقتتوق ورودی آنهتتا وصتتول میشتتود ،توستتا گمتترک جمهتتوری
اسالمی ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شده تا به نسبت سیزده درصتتد ( )%13کالنشتتهرها ،ستتی و پتتنج درصتتد
( )%35دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و پنجاه و دو درصد ( )%52سایر شهرداریها و بر اساس شتتاخصهایی کتته بتتا
پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت میرسد ،صرف کمتتک و ایجتتاد درآمتتد پایتدار بتترای شتتهرداریها و دهیاریهتتا و
روستاهای فاقد دهیاری و عشایر گردد .وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد بر اساس ستتهمهای تعیتتین
شده به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز نماید و هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجتتوه بجتتز پرداختتت بتته شتتهرداریها و
دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر ممنوع است.
یادداشت:

ماده -43
یک نهم مالیاتها و عوار

وصولی موضوع ماده ( )7و بندهای «الف» و «ب» ماده ( )26این قانون به عنوان «مالیات سالمت»،

همزمان با دریافت توسا سازمان امور مالیاتی ،به حساب خزانهداری کل کشور واریز میگردد .خزانه مکلف است مبالغ دریافتی
هر ماه را تا پایان پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی واریز نماید .عدم تخصیص مبلغ مذکور
در حکم تصرف غیر مجاز در اموال عمومی است.
صد درصد ( )%100منابع دریافتی موضوع این ماده از طریق ردیف یا ردیفهایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی
پیشبینی میشود به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایینتر
و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع) ،اختصاص مییابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تأمین تجهیزات
بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستانهای مناطق توسعه نیافته ،مصارف هیأتامنای ارزی و ارتقای سط
بیمه بیماران صعبالعالج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای باالی بیست هزار نفر جمعیت اقدام
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میشود .هرگونه پرداخت هزینههای نیروی انسانی نظیر حقوق و مزایا ،اضافه کار ،کمکهای رفاهی ،پاداش ،فوقالعادههای
مأموریت ،کارانه ،بهرهوری ،مدیریت ،نوبت کاری ،دیون و مانند آن و هزینههای اداری نظیر اقالم مصرفی اداری و تأمین اتاتیه و
منصوبات اداری از این محل ممنوع است.
یادداشت:

ماده -44
منابع حاصل از مالیاتهای موضوع مواد ( )30و ( )31این قتتانون ستتهم دولتتت استتت و بتته حستتاب خزانتتهداری کتتل کشتتور واریتتز
میشود.
یادداشت:

ماده -45
دولت موظف است از محل منابع حاصل از مالیات دریافتی سهم خود موضوع متتاده ( )7ایتتن قتتانون ،ستتاالنه مجمتتوع کمکهتتای
نقدی پرداختی به هر فرد تحت پوشش نهادهای حمایتی را عالوه بر ستتایر افزایشهتتای ستتنواتی ،حتتداقل معتتادل نتترخ مالیتتات بتتر
ارزش افزوده افزایش داده و به منظور جبران مالیات دریافتی به افراد مذکور پرداختت نمایتتد .نهادهتتای حمتتایتی متتذکور مکلفنتتد
نسبت به شناسایی اشخاص نیازمندی که تحت پوشش نیستند ،اقدام و آنها را مشمول دریافتتت افتتزایش متتذکور نماینتتد .آئیننامتته
اجرایی این ماده شامل چگونگی شناسایی اشخاص نیازمند و نحوه حمایت از آنها حداکار سه ماه پتتس از الزماالجترا شتتدن ایتتن
قانون توسا وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان بهزیستی کشتتور و کمیتتته امتتداد امتتام خمینتتی (ره) تهیتته و بتته
تصویب هیأت وزیران میرسد.
یادداشت:
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ماده -46
کلیه عوار

و مالیات موضوع این قانون که توسا گمرک جمهوری اسالمی ایران به صتتورت قطعتتی وصتتول و بتته حستتابهای

مربوطه واریز میشود ،مشمول حکم ماده ( )160قانون امور گمرکی میباشد.
یادداشت:

ماده -47
پروندههای مالیات بر ارزش افزوده که تاریا تعلق آنها قبل از الزماالجرا شتتدن ایتتن قتتانون استتت ،از نظتتر تعیتتین مأختتذ مشتتمول
مالیات و نرخ مالیات ،جرایم و تکالیف مؤدیان و مأموران مالیاتی و نحوه رسیدگی تتابع قتتانون مالیتتات بتتر ارزش افتتزوده مصتتوب
 17/2/1387میباشد ،اما در مورد رفع اختالف سازمان با مؤدی ،قطعیت ،وصول ،توزیع و تسویه ،تابع احکام و مقررات این قانون
است.
یادداشت:

ماده -48
متن زیر جایگزین ماده ( )238قانون مالیاتهای مستقیم میشود و به این قانون تسری مییابد:
«ماده  -238در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابالغ میشود ،چنانچه مؤدی نسبت به آن معتر

باشد

میتواند ظرف سی روز از تاریا ابالغ شخصاً یا به وسیله وکیل تاماالختیار خود با ارائه دالیل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور
مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید.
مسئول/مسئوالن مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص میشوند ،موظفند پس از تبت درخواست مؤدی و ظرف مهلتی
که بیش از چهل و پنج روز از تاریا تبت درخواست نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دالیل و اسناد و مدارک ابراز
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شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند ،آن را رد و در صورتی که دالیل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤتر در
تعدیل درآمد تشخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند .چنانچه مؤدی نظر مسئول/مسئوالن مربوط در
تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل شده ،قطعی است .در غیر این صورت برای رسیدگی به
مابهالتفاوت تا مبلغ مورد اعترا

مؤدی ،موضوع به هیأت حل اختالف مالیاتی ارجاع میشود .همچنین هرگاه دالیل و اسناد و

مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤتر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدالً در پرونده منعکس
و مراتب را برای رسیدگی به هیأت حل اختالف مالیاتی ارجاع نمایند.
تبصره  -1دستورالعمل اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره  -2در مواردی که مؤدی اطالعات مربوطه را از طریق سامانه مؤدیان اظهار کرده باشد ،مطابق احکام قانون سامانه مؤدیان
و پایانههای فروشگاهی رفتار خواهد شد».
یادداشت:

ماده -49
متن زیر جایگزین تبصره ماده ( )239قانون مالیاتهای مستقیم میشود و به این قانون تسری مییابد:
«تبصره  -در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ( )1و قسمت اخیر تبصره ( )2ماده ( )203و ماده ( )208این
قانون ابالغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معتر

به برگ تشخیص مالیات شناخته

میشود و پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختالف مالیاتی ارجاع میگردد».
یادداشت:

ماده -50
متن زیر جایگزین ماده ( )244قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن میشود و به این قانون تسری مییابد:
«ماده  -244مرجع رسیدگی به کلیه اختالفهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیشبینی
شده ،هیأت حل اختالفات مالیاتی است .هر هیأت حل اختالف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل میشود:
 -1یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور
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 -2یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وتاقت و امانت به درخواست سازمان امور
مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان
 -3یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی ایران ،اتاق تعاون ایران ،جامعه حسابداران رسمی ایران ،جامعه
مشاوران رسمی مالیاتی ایران ،مجامع حرفهای ،اتاق اصناف ایران ،شورای اسالمی شهر ،کانون وکال ،مرکز وکال ،کارشناسان
رسمی و مشاوران خانواده که برای مدت سه سال منصوب میشوند .مؤدی همزمان با اعترا

به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات

یکی از مراجع این بند را به عنوان نماینده خود جهت شرکت در جلسات هیأت حل اختالف مالیاتی معرفی مینماید .در صورتی
که برگ تشخیص مالیات ابالغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعترا

به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب

خود را اعالم ننماید ،با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی ،از بین نمایندگان مزبور با رعایت تبصره ()5
این ماده یک نفر انتخاب میشود.
تبصره  -1جلسات هیأتهای حل اختالف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت مییابد و رأی هیأت با اکاریت آرای قطعی و
الزماالجرا است ،ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.
تبصره  -2هیأتهای حل اختالف مالیاتی دارای استقالل کامل بوده و صرفاً اداره امور دبیرخانهای هیأتهای حل اختالف مالیاتی
و تشکیل جلسات هیأتها به عهده سازمان امور مالیاتی میباشد .انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بیطرفی کلیه اعضا و متکی
به اسناد و مدارک مابته و دالیل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکار ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه ،توسا
نماینده بند ( )2این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا میرسد .مؤدی یا نماینده قانونی وی مجاز به حضور کامل در
جلسه و ارائه دفاعیات به صورت کتبی یا شفاهی است .اظهارات شفاهی باید در صورتجلسه قید و به امضای وی برسد .سازمان
امور مالیاتی به منظور اعمال نظارت مؤتر بر عملکرد هیأتهای حل اختالف مالیاتی ،مکلف است نسبت به مستندسازی فرایند
برگزاری جلسات هیأت به نحو مقتضی اقدام کند.
تبصره  -3تعیین حقالزحمه اعضای موضوع بندهای ( )2و ( )3این ماده متناسب با تعداد و مدت جلسات و نیز مراحل ،منابع
مالیاتی و پروندههای مورد رسیدگی از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه ساالنه سازمان امور مالیاتی کشور پیشبینی
میشود ،مطابق دستورالعملی است که توسا سازمان مذکور تهیه و ابالغ میگردد .حقالزحمه اعضا به صورت متمرکز از طرف
سازمان امور مالیاتی کشور به حساب اعضا پرداخت میشود.
تبصره  -4سازمان امور مالیاتی مکلف است نمایندگان معرفی شده در اجرای بندهای ( )2و ( )3این ماده را به عنوان اعضای
هیأتهای حل اختالف مالیاتی بپذیرد و با رعایت تبصره ( )5این ماده از آنها جهت شرکت در هیأتهای مزبور دعوت نماید.
تبصره  -5اسامی کلیه افراد معرفی شده توسا رئیس کل دادگستری هر استان ،مدیرکل مالیاتی استان و مراجع مذکور در بند ()3
این ماده به تفکیک شهرستانها در سامانهای که به صورت متمرکز و حداکار ظرف سه ماه پس از الزماالجرا شدن این قانون
توسا سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود ،درج میگردد .انتخاب افراد موضوع بندهای ( )2( ،)1و ( )3برای هر پرونده در
مواردی که در شهرستان مورد نظر بیشتر از یک نفر وجود داشته باشد ،به صورت تصادفی توسا سامانه مزبور انجام میشود .این
سامانه مستقیماً زیر نظر رئیس کل سازمان امور مالیاتی ،مدیریت میگردد.
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تبصره  -6سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیأت به نحو مقتضی زمینه دسترسی
اعضای هیأت حل اختالف مالیاتی را برابر مقررات مربوط به مندرجات پرونده مورد اعترا

فراهم نماید.

تبصره  -7هر یک از افراد مذکور در بندهای ( )2و ( )3این ماده در صورتی که بیشتر از سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب
در یک سال از حضور در جلسات هیأت خودداری نمایند ،حکم آنان لغو میشود و رئیس کل دادگستری هر استان و مرجع
مربوط ،حسب مورد ،موظف است ظرف ده روز کاری فرد جایگزین را معرفی نماید.
تبصره  -8به منظور اجرای عدالت و اصل استقالل و بیطرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت مؤتر ،سازمان امور مالیاتی
مکلف است ساختار اداره هیأتهای حل اختالف مالیاتی را به صورت مستقل ،تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار
خود ذیل رئیس کل سازمان ایجاد نماید .واحدهای دادرسی مالیاتی در هر استان مستقل از اداره کل مالیاتی استان تشکیل
میشود.
تبصره  -9پس از استقرار سامانه مؤدیان ،تبت اعترا

توسا مؤدی ،انتخاب یکی از مراجع موضوع بند ( )3این ماده ،ارائه

هرگونه الیحه به هیأتهای حل اختالف ،مشاهده اسناد ،مدارک و اطالعات مورد نیاز ،ابالغ تاریا تشکیل جلسات هیأت ،اطالع
از نتایج دادرسی و هرگونه اطالع دیگر در خصوص پرونده دادرسی مالیاتی از طریق سامانه مذکور انجام میشود.
تبصره  -10سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است زمینه دسترسی کامل مؤدی و یا نماینده قانونی وی به مفاد پرونده مورد
اعترا

را حداقل یک هفته قبل از تشکیل هیأت فراهم نماید.

تبصره  -11عضویت همزمان در فهرست نمایندگان بندهای ( )2و ( )3موضوع این ماده ممنوع است».
یادداشت:
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ماده -51
متن زیر جایگزین ماده ( )251قانون مالیاتهای مستقیم میشود و به این قانون تسری مییابد:
«ماده  -251مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی میتوانند ظرف دو ماه از تاریا ابالغ رأی قطعی هیأت حل اختالف مالیاتی
تجدیدنظر ،به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی ،با اعالم دالیل کافی به شورای عالی مالیاتی
اعترا

نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند».

یادداشت:

ماده -52
در بند ( )3ماده ( )255قانون مالیاتهای مستقیم عبارت «نظر اکاریتتت اعضتای شتتورای عتتالی مالیتتاتی» بتته عبتتارت «نظتتر اکاریتتت
اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع ماده ( )258این قانون» تغییر مییابد.
یادداشت:

ماده -53
تبصره ذیل به ماده ( )258قانون مالیاتهای مستقیم الحاق میشود:
«تبصره  -حکم این ماده در مواردی که نسبت به موارد مشابه آرای متفاوتی توسا هیأتهای حل اختالف مالیاتی صادر شده
باشد نیز جاری است».
یادداشت:

ماده -54
در تبصره ( )2ماده ( )274قانون مالیاتهای مستقیم عبارت «سازمان امتتور مالیتتاتی کشتتور» جتتایگزین عبتتارت «دادستتتانی انتظتتامی
مالیاتی» میگردد .حکم این تبصره و احکام فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم (به استانای ماده  )217به این قتتانون
تسری مییابد.
یادداشت:

ماده -55
از تاریا الزماالجرا شدن این قانون ،احکام مربوط به مالیات و عوار

در قوانین زیر نسا میگردد:

 -1قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  17/2/1387با اصالحات و الحاقات بعدی (به استانای حکم ماده  28قانون مذکور
نسبت به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران ،ماده  50قانون مذکور و تبصرههای ذیل آن و تبصره  1ماده  39آن قانون نسبت به
عوار

موضوع بند  2ماده  38این قانون)
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 -2بند «ب» ماده ( )6و بند «ر» ماده ( )33و ماده ( )73و ماده ( )94قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 14/52/1391
 -3ماده ( )69قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )2مصوب 4/12/1393
 -4احکام ماده ( )34قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب  1/2/1394در خصوص مالیات بر ارزش
افزوده
 -5مواد ( )18و ( )47قانون اصالح نظام صنفی کشور مصوب 12/6/1392
یادداشت:

ماده -56
اجرای احکام این قانون نافی اجرای احکام و مقررات ذیل نیست:
 -1قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب  14/52/1391با اصالحات و
الحاقات بعدی؛ (به استانای موارد منسوخ در ماده  55این قانون ،بند «ب» ماده  ،6بند «ر» ماده  ،33ماده  73و ماده  94قانون
مذکور)
 -2قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  3/12/1366با اصالحات و الحاقات بعدی
 -3قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب  12/4/1373با اصالحات و الحاقات بعدی
 -4عوار

آزادراهها ،عوار

موضوع ماده ( )12قانون حمل و نقل و عبور کاالهای خارجی از قلمرو جمهوری اسالمی ایران

مصوب  22/12/1374با اصالحات و الحاقات بعدی
 -5قانون نحوه تأمین هزینههای اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسالمی ایران و اتاق تعاون مصوب  11/8/1372با
اصالحات و الحاقات بعدی
 -6مواد ( )63و ( )87قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  28/12/1373با اصالحات و
الحاقات بعدی
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 -7قانون امور گمرکی مصوب  22/8/1390با اصالحات و الحاقات بعدی؛ (به استانای تعریف حقوق ورودی و سایر وجوه
موضوع بند «د» ماده )1
 -8مواد ( )58( ،)65و ( )70قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )2مصوب  4/12/1393با
اصالحات و الحاقات بعدی
 -9بندهای «الف» و «ب» ماده ( )30و بند ( )3ماده ( )48قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب  10/51/1391با
اصالحات و الحاقات بعدی
 -10تبصره ( )5بند «الف» ماده ( )28قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394
 -11ماده ( )7قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ()44
قانون اساسی مصوب 25/9/1388
 -12قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 15/2/1387
یادداشت:

ماده -57
این قانون شش ماه پس از ابالغ به رئیسجمهور الزماالجرا است.
تبصره  -تا تاریا الزماالجرا شدن این قانون ،قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  17/2/1387با اصالحات و الحاقات بعدی
تمدید میشود و الزماالجرا است.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هفت ماده و یکصد تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم خرداد ماه یک هزار و چهارصد
مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریا  12/3/1400به تأیید شورای نگهبان رسید.
یادداشت:

191

فصل اول  -تعاریف

قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
شماره100796 :
تاریا1398/08/13 :
قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان

فصل اول  -تعاریف
ماده -1
در این قانون ،اصطالحات زیر در معانی مشروحه مربوط به کار میروند:
الف  -سازمان :سازمان امور مالیاتی کشور
ب  -پایانه فروشگاهی :رایانه ،دستگاه کارتخوان بانکی ( ،)posدرگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان
اتصال به شبکههای الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی
برخوردار باشد.
پ  -سامانه مؤدیان :سامانهای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر مؤدی ،کارپوشه ویژهای اختصاص یافته و تبادل
اطالعات میان مؤدیان و سازمان منحصراً از طریق آن کارپوشه انجام میشود .مؤدیان میتوانند با استفاده از هرگونه سختافزار یا
نرمافزار اعم از رایانه شخصی ،پایانه فروشگاهی ،سامانههای ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد،
به سامانه مؤدیان متصل شوند .مرجع نهایی تبت ،صدور و استعالم صورتحساب الکترونیکی ،سامانه مؤدیان میباشد.
ت  -حافظه مالیاتی :نوعی حافظه الکترونیکی است که برای تبت و نگهداری اطالعات مندرج در صورتحسابهای الکترونیکی
و انتقال آن به سامانه مؤدیان مورد استفاده قرار میگیرد .حافظه مالیاتی میتواند به شکل سختافزاری یا نرمافزاری باشد .حافظه
مالیاتی تحت نظارت سازمان ،توسا مؤدی برای تبت صورتحساب الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرد .هر حافظه مالیاتی باید
دارای شماره شناسه یکتا باشد .شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسا سازمان اختصاص داده میشود.
 صورتحساب الکترونیکی :صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که اطالعات مندرج در آن ،در حافظهمالیاتی فروشنده ذخیره میشود .مشخصات و اقالم اطالعاتی صورتحساب الکترونیکی ،متناسب با نوع کسب و کار توسا
سازمان تعیین و اعالم میشود .در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه
فروشگاهی استفاده میشود ،رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است.
ج  -اشخاص مشمول (مؤدیان) :کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیر صنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصلهای چهارم و پنجم
باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  3/12/1366با اصالحات و الحاقات بعدی آن ،مشمول این قانون هستند .در این قانون
هرگاه از واژه مؤدی استفاده میشود ،مراد ،اشخاص مشمول است؛ مگر خالف آن تصری شده باشد.
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چ  -شرکتهای معتمد ارائهکننده خدمات مالیاتی :اشخاص حقوقی دارای پروانه هستند که حسب ضوابا و دستورالعملهای
ابالغی سازمان ،نسبت به ارائه مشاوره و آموزشهای الزم به مؤدیان ،نصب و پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز برای ارائه خدمات
مالیاتی از قبیل خدمات مربوط به صدور صورتحساب الکترونیکی و سایر امور غیر حاکمیتی (به تشخیص سازمان) با سازمان
همکاری میکنند.
ح  -کارگروه راهبری سامانه مؤدیان :به منظور سیاستگذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد باالدستی و ایجاد
هماهنگی بین نهادهای ذیربا و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطالعات ،در چهارچوب ملی تعاملپذیری اطالعات،
کارگروهی با حضور نمایندگان تاماالختیار سازمان و وزارتخانههای «ارتباطات و فناوری اطالعات»« ،صنعت ،معدن و تجارت» و
«اطالعات» و بانک مرکزی تشکیل میشود .نمایندگان عضو کارگروه راهبری سامانه مؤدیان باید از میان کارکنان دستگاههای
اجرایی مذکور انتخاب شوند .کارگروه راهبری سامانه مؤدیان به ریاست رئیس سازمان تشکیل میشود .مصوبات این کارگروه
پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطالعات الزماالجرا میباشد.
یادداشت:
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ماده -2
کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر میکند ،نسبت به تبت نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند .خردهفروشیها و
واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرفکننده نهایی ارتباط دارند ،عالوه بر عضویت در سامانه مؤدیان ،موظف به استفاده از پایانه
فروشگاهی میباشند .استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که مستقیماً با مصرفکننده نهایی ارتباط ندارند ،الزامی نیست؛ اما
مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورتحسابهای خود را به ترتیبی که سازمان مقرر میکند ،از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند.
سازمان با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش ،توانمندسازی و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند.
کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان ،اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در هر استان تشکیل میشود.
کارگروه مذکور موظف است که به صورت ساالنه درخواست مؤدیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانههای
فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دارند ،بررسی کند و در صورتی که این کارگروه با در نظر گرفتن شرایا مؤدی نظیر ویژگیهای
جسمی ،منطقه جغرافیایی ،سابقه مالیاتی و زیرساختها و امکانات سختافزاری و نرمافزاری ،تشخیص به ناتوانی و یا توانایی
کمتر وی در استفاده از پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دهد ،شرکتهای معتمد ارائهدهنده خدمات مالیاتی موظف
خواهند بود نسبت به آموزش ،توانمندسازی ،نصب و راهاندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای این دسته از مؤدیان اقدام
کنند ،به نحوی که مسئولیت و جریمههای عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان به نیابت از این قبیل
مؤدیان بر عهده شرکتهای معتمد ارائهکننده خدمات مالیاتی خواهد بود .این مسئولیت و جریمههای موضوع این قانون ،شامل
مواردی که عدم صدور صورتحساب الکترونیکی ناشی از کتمان درآمد توسا مؤدی میباشد ،نخواهد بود .مؤدیان مذکور
مکلفند کارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شرکتهای معتمد ارائهدهنده خدمات مالیاتی که مطابق با ترتیبات ماده ( )26این
قانون تعیین میشود را پرداخت نمایند.
تبصره  -فهرست مؤدیانی که به دلیل ارائه کاال و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها،
امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند ،به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس
از تصویب هیأت وزیران ،حداکار تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسا سازمان ،اعالم خواهد شد.
یادداشت:
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ماده -3
سازمان موظف است حداکار ظرف مدت پانزده ماه از تاریا الزماالجرا شدن این قانون ،سامانه مؤدیان را راهاندازی و امکان
تبت نام مؤدیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند.
تبصره  -1سامانه مؤدیان باید به گونهای طراحی شود که امکان پاسخگویی به استعالمات الکترونیکی در خصوص اعتبارسنجی
مؤدیان و اخذ و ارائه استعالمهای الزم به دستگاههای اجرایی را از طریق بسترهای یکپارچه دولت اعم از سامانه دولت همراه و
مرکز ملی تبادالت اطالعات موضوع تبصره ( )2ماده ( )67قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران مصوب  14/12/1395فراهم کند .همچنین سامانه مؤدیان باید قابلیت فراخوان و تبادل اطالعات را از
طریق مرکز ملی تبادالت اطالعات داشته باشد.
تبصره  -2سه ماه پس از انقضای مهلت مذکور در این ماده ،فقا صورتحسابهای الکترونیکی که از طریق سامانه مؤدیان صادر
شده باشد ،از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مؤدیان خواهد بود.
تبصره  -3مؤدیان به وسیله پایانه فروشگاهی که دارای حافظه مالیاتی و تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری میباشد مبادرت به
صدور صورتحساب الکترونیکی مینمایند .ویژگیها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی ،حافظه مالیاتی و تجهیزات سختافزاری
و نرمافزاری مربوط ،نحوه تبادل اطالعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مؤدیان توسا کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تعیین
میشود.
یادداشت:

ماده -4
اصل بر صحت اطالعات تبت شده مؤدی در سامانه مؤدیان است ،مگر خالف آن اتبات شود .مأموران مالیاتی ،جز در مواردی
که مؤدی از تبت نام در سامانه امتناع کرده و یا به ترتیبی که در ماده ( )9ذکر شده ،اتبات شود که در تبت اطالعات خود در
سامانه مؤدیان تخلف نموده است ،حق مراجعه به محل فعالیت مؤدی و مطالبه دفاتر ،اسناد و مدارک وی و رسیدگی به آنها را
ندارند.
یادداشت:
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ماده -5
فرایند کلی تبت معامالت و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مؤدیان به صورت زیر است:
الف  -صورتحساب الکترونیکی ،توسا فروشنده از طریق سامانه مؤدیان صادر میشود .در مورد مؤدیانی که مستقیماً با
مصرفکننده نهایی ارتباط دارند ،عملیات تبت فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی ،توسا پایانه فروشگاهی انجام میشود.
ب  -در صورتی که خریدار ،مصرفکننده نهایی نبوده و خود عضو سامانه مؤدیان باشد ،صورتحساب الکترونیکی صادر شده
توسا فروشنده ،به صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مؤدیان منتقل میشود و به عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور
میشود.
تبصره  -مؤدیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریا درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مؤدیان نسبت به اعالم
پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحسابها اقدام کنند .عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوط
میباشد.
پ  -در پایان هر دوره سه ماهه ،بدهی مالیات بر ارزش افزوده مؤدی که عبارت است از مابهالتفاوت مالیات فروش و مالیات
خرید (اعتبار مالیاتی) وی در طول دوره ،طبق مقررات توسا سامانه محاسبه میشود.
در صورتی که مالیات فروش مؤدی بیشتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد ،مؤدی موظف است مابهالتفاوت را به ترتیبی
ال در صورتی که مالیات فروش مؤدی کمتر از مالیات خرید (اعتبار
که سازمان مقرر میکند ،به حساب سازمان واریز کند .متقاب ً
مالیاتی) وی باشد ،سازمان موظف است با رعایت ترتیبات قانونی مربوطه مابهالتفاوت را به مؤدی مسترد کند.
ت  -پس از اتمام مواعید مقرر در ماده ( )3این قانون ،مأموران مالیاتی جز در مواردی که در این قانون اجازه داده شده ،نباید در
تشخیص بدهی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص مشمول دخالت کنند.
 به منظور تکمیل اطالعات سازمان در خصوص مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نبوده یا بدون صدور صورتحسابالکترونیکی اقدام به فروش میکنند ،سامانه مؤدیان باید به گونهای طراحی شود که مؤدی بتواند خریدهای خود را که فروشنده
برای آنها صورتحساب الکترونیکی صادر نکرده است ،به سازمان اطالع دهد.
تبصره  -گمرک جمهوری اسالمی ایران موظف است امکان انتقال الکترونیکی و برخا اطالعات مالیات بر ارزش افزوده
پرداخت شده توسا واردکنندگان را به سامانه مؤدیان از طریق مرکز ملی تبادل اطالعات فراهم کند.
یادداشت:
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ماده -6
جمع صورتحسابهای الکترونیکی صادره توسا هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمیتواند بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده وی
در دوره مشابه سال قبل ،که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است ،باشد .جمع
صورتحسابهای الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی
نمیتواند بیش از سه برابر معافیت ساالنه موضوع ماده ( )101قانون مالیاتهای مستقیم باشد .صدور صورتحساب الکترونیکی
بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مؤدیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت
بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود ،در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق
نمیگیرد .آئیننامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از الزماالجرا شدن این قانون توسا سازمان تهیه میشود و به تصویب
وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد .آئیننامه مذکور باید به گونهای تنظیم شود که راهاندازی کسب و کارهای جدید و فعالیت
بنگاههای اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال ،مانع شکلگیری مؤدیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.
یادداشت:

ماده -7
صورتحسابهای الکترونیکی تبت شده در سامانه مؤدیان به منزله تبت آنها در سامانه فهرست معامالت موضوع ماده ()169
قانون مالیاتهای مستقیم است و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این مورد نخواهند داشت.
یادداشت:

ماده -8
مؤدیانی که از تبت نام در سامانه مؤدیان خودداری کنند و نیز خردهفروشیها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرفکننده
نهایی ارتباط دارند ،در صورتی که از پایانه فروشگاهی استفاده نکنند ،مشمول امتیاز مذکور در ماده ( )4این قانون نمیباشند.
سازمان موظف است معادل مالیات متعلق به فروش مؤدیان موضوع این ماده را به هر طریق ممکن از جمله مراجعه به محلهای
فعالیت و رسیدگی به دفاتر ،اسناد و مدارک آنان( ،اعم از فیزیکی و الکترونیکی) یا هرگونه مدارک و قرائنی که به دست
میآورد ،تعیین و مطالبه کند .در تعیین مالیات متعلق به این مؤدیان ،هیچگونه اعتبار مالیاتی برای خریدهای آنان منظور نخواهد
شد .مؤدیان مزبور ،در صورت اعترا

به میزان فروش اعالم شده توسا سازمان ،میتوانند با ارائه اسناد و مدارک مابته به مراجع

دادرسی مالیاتی مراجعه کنند.
تبصره  -در صورتی که مؤدی موضوع این ماده قبل یا حین دادرسی به عضویت سامانه مؤدیان درآید ،سازمان موظف است
اعتبار مالیاتی وی را مطابق اعالم سامانه مؤدیان پذیرفته و از بدهی مالیاتی او کسر کند.

فصل دوم  -تکالیف اشخاص مشمول

197

یادداشت:

ماده -9
در صورتی که مؤدی ،برخی از فعالیتها و یا معامالت خود را کتمان کند یا از صدور صورتحسابهای خود از طریق سامانه
مؤدیان خودداری کرده یا در تبت قیمت یا مقدار فروش مرتکب کم اظهاری یا بیش اظهاری شده باشد ،سازمان موظف است
موارد تخلف مؤدی را از طریق سامانه مؤدیان به اطالع وی برساند .در صورتی که مؤدی موارد مزبور را پذیرفته و آنها را در
کارپوشه خود در سامانه مؤدیان تبت یا اصالح کند ،صرفاً مشمول جریمههای موضوع ماده ( )22این قانون خواهد شد.
در صورتی که مؤدی ،آن موارد را نپذیرفته و از تبت یا اصالح آنها در سامانه مؤدیان امتناع کند ،سازمان مراتب تخلف مؤدی
را با اسناد و مدارک مابته به هیأت حل اختالف مالیاتی ارجاع میدهد .در صورت تأیید تخلف توسا هیأت حل اختالف
مالیاتی ،سازمان میتواند با مراجعه به مؤدی یا مطالبه دفاتر و اسناد او ،نسبت به حسابرسی دورههای مالیاتی سال تخلف اقدام
نماید .عالوه بر این ،مؤدی متخلف مشمول جریمههای موضوع ماده ( )22این قانون خواهد بود.
یادداشت:

ماده -10
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اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب یا حسابهای بانکی و شناسه یکتای دستگاههای کارتخوان بانکی ( )posیا درگاههای
پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعالم کنند.
تبصره  -در موارد استفاده از حساب بانکی یا دستگاه کارتخوان بانکی ( )posیا درگاههای پرداخت الکترونیکی جدید،
اشخاص مشمول مکلفند اطالعات آنها را بالفاصله از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان به سازمان اعالم کنند.
یادداشت:

ماده -11
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابالغ این قانون ،نسبت به
ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز
فعالیت و شماره اقتصادی بنگاههای اقتصادی به هر یک از پایانههای فروش ،شناسه یکتا اختصاص دهد .پس از تخصیص شناسه
مذکور ،کلیه تراکنشهای انجام شده از طریق حسابهای بانکی متصل به دستگاههای کارتخوان بانکی و نیز درگاههای
پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنشهای بانکی مرتبا با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه ،اطالعات این تراکنشهای بانکی شامل مانده اول
دوره ،وجوه واریزی ،وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطالعات هویتی،
عملکردی و دارایی مؤدیان موضوع ماده ( 169مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  3/12/1366با اصالحات و الحاقات
بعدی به صورت برخا در اختیار سازمان قرار دهد.
تبصره  -پس از انقضای موعد (گذشت زمان) مذکور در این ماده ،اتصال دستگاههای کارتخوان بانکی ( )posو یا درگاههای
پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مؤدی معین توسا سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد ،به شبکه پرداخت بانکی کشور
ممنوع است .بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانکها و ارائهدهندگان خدمات پرداخت موظف هستند مشخصات بهرهبرداران
کلیه دستگاههای کارتخوان بانکی ( )posو پایانههای پرداخت الکترونیکی را به سازمان اعالم کنند .در صورت تخلف از
حکم این ماده ،مرتکبان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسالمی به غیر از حبس محکوم میشوند.
یادداشت:

ماده -12
اشخاص مشمول مکلفند در صورتی که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی به دلیل بروز حادته یا نقص فنی فراهم نباشد
مراتب را تا پایان روز اداری بعد ،از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعالم میکند،

فصل دوم  -تکالیف اشخاص مشمول

199

حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائهدهنده خدمات مالیاتی اعالم کنند و تا زمان امکانپذیر شدن صدور صورتحساب
الکترونیکی ،فروشهای خود را به ترتیبی که سازمان به موجب دستورالعملی مقرر میکند ،تبت و صورتحسابهای صادره را به
سازمان ارسال کنند.
تبصره  -حکم این ماده در صورتی که امکان تبت در سامانه موضوع ماده ( )169قانون مالیاتهای مستقیم فراهم نباشد نیز جاری
است.
یادداشت:

ماده -13
در صورتی که به هر دلیل اعم از تعطیلی (موقت یا دائم) و یا انحالل واحد کسب و کار ،بهرهبرداری از پایانه فروشگاهی به طور
موقت یا دائم متوقف شود ،اشخاص مشمول مکلفند مراتب را ظرف مدت ده روز از توقف بهرهبرداری از طریق کارپوشه خود
در سامانه مؤدیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائهدهنده خدمات مالیاتی اعالم کنند.
تبصره  -در مواردی که تعطیلی واحد کسبی به حکم مراجع قانونی ذیربا باشد و یا در موارد قوه قهریه یا بروز حواد

غیر

مترقبه که مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده اشخاص مشمول باشد و بر اتر آن اطالع به سازمان ممکن نباشد ،اشخاص مشمول
تا رفع موانع قهریه مذکور از رعایت مهلت زمانی مقرر در این ماده مستانا میباشند.
یادداشت:

ماده -14
اشخاص مشمولی که نسبت به تغییر شغل یا محل فعالیت ،تغییر مالکیت یا اجاره واحد کسب و کار اقدام میکنند ،مکلفند ظرف
مدت ده روز تغییرات انجام شده را از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائهدهنده
خدمات مالیاتی اعالم نمایند.
یادداشت:
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فصل سوم  -تکالیف سازمان ،دستگاهها و مراجع ذیربط
ماده -15
اطالعات سامانه مؤدیان ،محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن جز به حکم قانون و یا مرجع قضایی نمیباشد .کارگروه
راهبری سامانه مؤدیان مکلف است امکان استفاده از این اطالعات را مشروط به رعایت مالحظات امنیتی و حریم خصوصی
اشخاص برای دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر متقاضیان با شرایا زیر فراهم کند:
الف  -در مورد دستگاههای اجرایی ،دسترسی به این اطالعات در مواردی خواهد بود که مطابق قوانین و مقررات ،اطالعات
موجود در سامانه ،در راستای انجام وظایف آنها باشد.
ب  -در مورد سایر متقاضیان ،دسترسی به این اطالعات در مواردی خواهد بود که متقاضی به منظور انجام امور تحقیقاتی و
پژوهشی نیازمند استفاده از اطالعات مزبور باشد .در این صورت متقاضی مکلف است درخواست مکتوب خود را که دربردارنده
اطالعات مورد نیاز است به همراه معرفینامه از سوی دستگاه یا نهادهای پژوهشی مرتبا نظیر مراکز علمی و دانشگاهی به سازمان
ارائه کند .کارگروه راهبری سامانه مؤدیان موظف است با بررسی درخواست مزبور ،اطالعات مورد درخواست را به صورت
دادههای ناشناس و به میزان الزم جهت انجام تحقیقات و پژوهش مورد نظر در اختیار متقاضی قرار دهد.
تبصره  -1سازمان مکلف است در ایجاد و استقرار سامانه ،نسبت به صیانت و حفاظت از اطالعات اشخاص و رعایت مقررات
امنیت فضای تبادل اطالعات (افتا) اقدام کند.
تبصره  -2متخلفان از مفاد این ماده ضمن جبران خسارت وارده مشمول مجازات موضوع ماده ( )279قانون مالیاتهای مستقیم
الحاقی مصوب  31/4/1394میشوند .الزام به جبران خسارت شامل مواردی که وارد شدن آسیب منتسب به متخلف نیست،
نمیگردد.
یادداشت:

ماده -16
مراجع ذیربا مکلفند ظرف مدت شش ماه از تاریا الزماالجرا شدن این قانون ،فرایند مربوط به صدور ،تجدید ،تمدید،
اصالح یا ابطال پروانه کسب و کار ،کارت بازرگانی و مجوز فعالیتهای اقتصادی را به گونهای اصالح کنند که هرگونه شروع
فعالیت اقتصادی جدید ،تغییر نوع فعالیت ،تغییر مالک یا مالکان ،تغییر مکان و سایر تغییرات مرتبا با کسب و کار اشخاص،
بدون تبت یا اصالح اطالعات مربوط در سامانه مؤدیان امکانپذیر نباشد .تشخیص مراجع ذیربا با رعایت قوانین و مقررات
مربوطه در هر مورد ،با کارگروه راهبری سامانه مؤدیان است.
یادداشت:

فصل چهارم  -تشویقها و تسهیالت
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ماده -17
سازمان موظف است در پنج سال اول پس از استقرار سا مانه مؤدیان به منظور تشویق صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب
سوم قانون مالیاتهای مستقیم که فروشهای خود را با استفاده از پایانه فروشگاهی انجام داده و کاالها و خدمات مورد نیاز خود
را از واحدهای اقتصادی عضو سامانه مؤدیان خریداری کنند ،معادل بیست درصد ( )%20مالیات بر ارزش افزودهای که مؤدی در
هر دوره به سازمان پرداخت میکند یا یک درصد ( )%1فروش وی (هر کدام کمتر باشد) ،حداکار تا شصت میلیون
( )60.000.000ریال در هر دوره مالیاتی به عنوان پاداش همکاری مؤدی ،از مالیات بر ارزش افزوده دوره بعدی وی (و در
صورتی که بیش از مالیات آن دوره باشد ،دورههای بعد از آن) کسر کند.
تبصره  -پاداش مؤدیان موضوع این ماده که طبق قانون ،مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند ،از مالیات عملکرد آنها در همان
سال کسر میشود .پاداشی که به این مؤدیان تعلق میگیرد ،از پنجاه درصد ( )%50مالیات عملکرد ابرازی آنان بیشتر نخواهد بود.
یادداشت:

ماده -18
سازمان موظف است به منظور تشویق مصرفکنندگان نهایی (اشخاص حقیقی) که خریدهای خود را از فروشندگان مجهز به
پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی انجام میدهند ،از هر ده صورتحساب الکترونیکی صادر شده توسا پایانههای
فروشگاهی یک صورتحساب را به صورت قرعهکشی برخا انتخاب کرده ،دو برابر مبلغی را که خریدار بر اساس آن
صورتحساب به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نموده است ،به حساب بانکی وی مسترد کند .جوایز مزبور از محل
وصولی جاری سازمان ،طبق دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از تاریا الزماالجرا شدن این قانون به تصویب وزیر امور
اقتصادی و دارایی میرسد ،پرداخت میشود.
تبصره  -1سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که مصرفکنندگان نهایی که از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از
طریق شبکه پرداخت بانکی خرید میکنند ،در صورت تمایل بتوانند صورتحسابهای خرید خود و جوایز تعلق گرفته را مشاهده
کنند.
تبصره  -2جوایز موضوع این ماده تا میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده ( )84قانون مالیاتهای مستقیم برای هر
شخص در سال از شمول مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به این جایزه ،معاف میباشد.
تبصره  -3سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ کند که مصرفکنندگان نهایی بتوانند از اصالت صورتحسابهای صادر شده توسا
فروشندگان اطمینان حاصل کنند.
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یادداشت:

ماده -19
سازمان مکلف است اظهارنامههای مالیات بر عملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت
کردهاند و آن را بر مبنای اطالعات مندرج در سامانه مؤدیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه نمودهاند از طریق انطباق با اطالعات
موجود در پایگاه داده سازمان راستی آزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطالعات پایگاه مذکور ،اظهارنامه تسلیمی را
بدون رسیدگی قبول کند.
تبصره  -1به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مؤدیان ،سازمان مجاز است حداکار دو و نیم درصد
( )2.5%مؤدیان مشمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه مؤدیان هستند ،به صورت
تصادفی (به قید قرعه) انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر و اسناد ،به محل کار آنان مراجعه کند.
دستورالعمل این تبصره ظرف مدت شش ماه از تاریا الزماالجرا شدن این قانون به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
محدودیت مذکور در این تبصره نسبت به مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نیستند ،وجود ندارد.
تبصره  -2مؤدیان میتوانند اظهارنامه مربوط به مالیات عملکرد خود را از طریق سامانه مؤدیان ارائه کنند .سازمان موظف است
ترتیبی اتخاذ کند که اطالعات مربوط به خرید و فروش مؤدی عیناً به اظهارنامه مالیات بر عملکرد وی منتقل شود و مؤدی تنها
موظف به تبت سایر اقالم اطالعاتی مورد نیاز برای محاسبه مالیات عملکرد نظیر حقوق و دستمزد ،اجاره و استهالکات بر اساس
مقررات مربوط و ضوابطی که سازمان تعیین میکند ،میباشد.
یادداشت:
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ماده -20
سازمان مکلف است در چهارچوب دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از الزماالجرا شدن این قانون تهیه میشود و به تأیید
وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد ،آن دسته از اشخاص مشمولی که تمامی تکالیف مقرر در این قانون را رعایت کرده و از
نرمافزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان استفاده میکنند ،از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع
قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستانا کند.
یادداشت:

ماده -21
به سازمان اجازه داده میشود در صورت تبت نام مؤدی در سامانه مؤدیان و انجام تکالیف قانونی مربوط ،بدهی مالیات بر ارزش
افزوده وی را که مربوط به سال  1396و قبل از آن میباشد ،مطابق دستورالعملی که توسا سازمان پیشنهاد شده و به تأیید وزیر
امور اقتصادی و دارایی میرسد ،قطعی نموده و کلیه جریمههای متعلقه را به مدت سه سال تعلیق کند .در صورت ارتکاب
تخلفات مذکور در ماده ( )9این قانون توسا مؤدی در طول زمان تعلیق و محکومیت وی در هیأت حل اختالف مالیاتی ،مؤدی
حسب رأی هیأت ،ملزم به پرداخت تمام یا بخشی از جریمههای تعلیق شده خواهد بود .پس از انقضای مهلت فوقالذکر در
صورت عدم ارتکاب تخلفات مذکور در ماده ( ،)9جریمههای تعلیق شده بخشوده میشود.
یادداشت:
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فصل پنجم  -ضمانتهای اجرایی
ماده -22
تخلفات و حسب مورد ،جریمههای متعلقه به شرح زیر خواهد بود:
الف  -عدم صدور صورتحساب الکترونیکی ،معادل ده درصد ( )%10مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب
الکترونیکی یا بیست میلیون ( )20.000.000ریال ،هر یک که بیشتر باشد.
ب  -عدم عضویت در سامانه مؤدیان ،عدم استفاده از پایانه فروشگاهی ،عدم استفاده از حافظه مالیاتی ،استفاده از حافظه مالیاتی
متعلق به سایر مؤدیان یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران ،معادل ده درصد ( )%10مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن
طرق یا بیست میلیون ( )20.000.000ریال ،هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی ،نرخ صفر و
مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی.
پ  -عدم اعالم شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام میشود به
سازمان ،معادل ده درصد ( )%10مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون ( )20.000.000ریال ،هر یک
که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی ،نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال
مالی.
ت  -عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار ،حذف یا مخدوش کردن صورتحساب ،معادل دو درصد ( )%2مبلغ
صورتحسابهای مذکور یا معادل بیست میلیون ( )20.000.000ریال هر یک که بیشتر باشد.
 عدم رعایت احکام مذکور در مواد ( )13( ،)12و ( )14این قانون ،معادل یک درصد ( )%1مبلغ فروش گزارش نشده یامعادل ده میلیون ( )10.000.000ریال ،هر یک که بیشتر باشد.
تبصره  -1مبلغ جریمههای تابت مندرج در این قانون ،متناسب با نرخ تورم ساالنه بر اساس آخرین اعالم بانک مرکزی ،هر سال
توسا سازمان اعالم میشود.
تبصره  -2سازمان نمیتواند بیشتر از پنجاه درصد ( )%50جریمههای موضوع این ماده را مطابق ماده ( )191قانون مالیاتهای
مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد.
تبصره  -3در صورت اعمال جریمههای موضوع بندهای «الف» و « » این ماده ،جریمه موضوع ماده ( )169قانون مالیاتهای
مستقیم اعمال نمیشود .در صورت اعمال جریمههای مذکور در بند «ب» ،جریمههای مذکور در بندهای «الف» و «ت» اعمال
نمیشود.
یادداشت:
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ماده -23
هر شخصی که به قصد تقلب یا اخ الل در نظام مالیاتی کشور ،اقدام به تولید ،عرضه یا استفاده از تجهیزات سختافزاری و
نرمافزاری و پایانههای فروشگاهی معیوب یا تجهیزات معیوبکننده کند یا پایانه فروشگاهی خود یا دیگران را تخریب کند،
عالوه بر جبران ضرر و زیان ،حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازاتهای تعزیری درجه شش قانون مجازات اسالمی به غیر
از حبس ،محکوم میشود.
تبصره  -1تکرار جرم موضوع این ماده برای بیش از سه بار ،حسب مورد موجب مجازاتهای تعزیری درجه پنج قانون مجازات
اسالمی به غیر از حبس ،میشود.
تبصره  -2اقدام به جرم موضوع این ماده به صورت گروهی و سازمان یافته ،موجب مجازاتهای تعزیری درجه چهار قانون
مجازات اسالمی به غیر از حبس ،حسب مورد میشود.
یادداشت:
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ماده -24
در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده ( )2این قانون ،سازمان موظف است مراتب تخلف را به وی و مرجع صادرکننده
مجوز فعالیت واحد متخلف اعالم کند .مرجع مذکور مکلف است حداکار ظرف مدت یک هفته از اعالم سازمان ،نسبت به
اخطار کتبی به واحد متخلف اقدام کند .چنانچه واحد مذکور ظرف مدت ده روز از تاریا دریافت اخطار ،نسبت به عضویت در
سامانه مؤدیان اقدام نکند ،برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دو تا شش ماه با اعالم مرجع صدور مجوز ،توسا
نیروی انتظامی و در مو رد کسب و کارهای مجازی ،توسا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ،تعطیل یا مسدود خواهد شد .در
صورتی که پس از گذشت پانزده روز ،مرجع صادرکننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین
مصادیق مجرمانه ابالغ نکند ،سازمان موظف است رأساً تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه مذکور ابالغ کند.
در این صورت ،مرجع صادرکننده مجوز ،با متخلف در پرداخت مالیات و جریمهها مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
تبصره  -1در صورت تداوم تخلف واحد کسب و کار پس از گذشت یک سال ،مجوز فعالیت واحد متخلف توسا مرجع
صادرکننده مجوز ابطال خواهد شد.
تبصره  -2بانک مرکزی موظف است درگاهها و پایانههای پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن واحد،
مسدود کند.
یادداشت:

ماده -25
پس از انقضای مواعد (مهلتها) مذکور در ماده ( )3این قانون ،صورتحسابهایی که در سامانه مؤدیان تبت نشده باشد ،معتبر
نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود.
تبصره  -1ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  8/7/1386و
اصالحات و الحاقات بعدی آن مکلفند در پذیرش اسناد هزینهای ،مفاد این ماده را رعایت کنند.
تبصره  -2سازمان مکلف است امکان راستی آزمایی صورتحسابهای موضوع این ماده را برای خزانهداری کل ،دیوان محاسبات
کشور و سایر دستگاههای نظارتی حسب مورد فراهم کند.
یادداشت:
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ماده -26
سازمان میتواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحی مؤدیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و تبت دقیق
معامالت در سامانه مؤدیان ،اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسا مؤدیان ،ارائه آموزش و مشاورههای فنی و غیر مالیاتی به
مؤدیان ،پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مؤدیان و دریافت استعالمهای مورد نیاز ،از جمله گزارشهای
الکترونیکی پرداخت ،از خدمات شرکتهای ایرانی معتمد ارائهکننده خدمات مالیاتی استفاده کند.
شرایا ،نحوه انتخاب ،چگونگی ارتباط با سازمان و مؤدیان ،تعیین تعرفهها و سایر مقررات مربوط به شرکتهای ایرانی معتمد
ارائهکننده خدمات مالیاتی ،بر اساس قوانین مربوطه به موجب آئیننامهای است که ظرف مدت شش ماه از الزماالجرا شدن این
قانون توسا کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
نظارت بر حسن اجرای این قانون بر عهده کارگروه یاد شده بوده و کارگروه مزبور موظف است هر شش ماه گزارش عملکرد
سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ارائه کند.
یادداشت:

ماده -27
سازمان مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسی مصوب  25/3/1387و
اصالحات بعدی آ ن و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب
 ،14/12/1395متناسب با ظرفیت فنی و اجرایی کشور نسبت به ایجاد مرکز تنظیم مقررات در ساختار سازمانی به منظور نظارت بر
شرکتهای معتمد ارائهکننده خدمات مالیاتی ،تنظیم مقررات و تعیین استانداردها و مشخصات فنی و شاخصهای توسعه نظام
شبکه پایانههای فروشگاهی و صورتحساب الکترونیکی اقدام نماید .مصوبات مرکز مذکور پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و
دارایی و ارتباطات و فناوری اطالعات الزماالجرا است.
یادداشت:
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ماده -28
نحوه مطالبه ،وصول ،تقسیا ،بخشودگی و ترتیبات پرداخت مربوط به جریمههای موضوع این قانون طبق احکام قانون
مالیاتهای مستقیم خواهد بود.
یادداشت:

ماده -29
پس از انقضای مواعد مذکور در ماده ( )3این قانون ،تبصره ( )2ماده ( )169قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  1366با اصالحات
و الحاقات بعدی آن لغو و احکام مندرج در تبصرههای ( )2( ،)1و ( )3ماده ( )15و همچنین ماده ( )66قانون نظام صنفی کشور
مصوب  24/12/1382با اصالحات و الحاقات بعدی آن برای اشخاص مشمول این قانون منتفی میشود.
قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهر ماه یک هزار و
سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریا  1/8/1398به تأیید شورای نگهبان رسید.
یادداشت:

علی الریجانی
رئیس مجلس شورای اسالمی
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شماره230761 :
تاریخ1394/12/04 :
دارد

پیوست:

آئیننامه تحریر دفاتر قانونی اصالحی
آئیننامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر ،اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و
نمونه اظهارنامه مالیاتی
و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات
موضوع ماده  95اصالحی مصوب  31/4/1394قانون مالیاتهای مستقیم
فصل اول  -تعاریف
ماده  -1در این آئیننامه اصطالحات زیر در معانی مشروح ذیل ،به کار میروند:
•

سازمان :سازمان امور مالیاتی کشور.

•

قانون :قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال  1366و اصالحیههای بعدی آن.

•

دفتر روزنامه :دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معامالت و رویدادهای مالی و محاسباتی با رعایت اصول و ضوابا
مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت ،اصول و ضوابا و استانداردهای حسابداری ،در آن تبت میگردد .دفتر
مذکور میتواند به صورت دستی یا ماشینی (مکانیزه  -الکترونیکی) باشد.

•

دفتر کل :دفتری است که عملیات تبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه بر حسب سرفصل یا کدگذاری حسابها در
صفحات مخصوص آن تبت میشود به ترتیبی که تنظیم صورتهای مالی الزم از آن امکانپذیر باشد .دفتر مذکور میتواند
به صورت دستی یا ماشینی (مکانیزه  -الکترونیکی) باشد.

•

دفتر روزنامه و کل مشترک :دفتری است که دارای ستونهایی برای سرفصل حسابهای متفاوت باشد ،به طوری که
اشخاص حقوقی و حقیقی با تبت و نگهداری دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابا و استانداردهای حسابداری ،بتوانند نتایج
عملیات خود را از آن استخراج و صورتهای مالی الزم تهیه نمایند.

•

دفتر معین :دفتری است دستی یا ماشینی (مکانیزه  -الکترونیکی) که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حسابهای
دفتر کل بر حسب مقتضیات و شرایا حساب ممکن است نگهداری شود .کارتهای حساب در حکم دفاتر معین است.
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•

سایر دفاتر :دفاتری که به استنا د مقررات مربوط از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون شهرداریها به عنوان دفاتر مورد
استفاده قرار میگیرند.

•

اظهارنامه مالیاتی :اظهارنامه مالیاتی فرمی است به منظور اظهار درآمدها ،هزینهها ،داراییها ،بدهیها ،سرمایه ،معافیتها،
درآمد مشمول مالیات ،بخشودگی ما لیاتی و همچنین اطالعات هویتی و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و
اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم ،بر حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور مطابق نمونههایی که
توسا سازمان ،تهیه و اعالم میشود.

•

سند حسابداری :فرمی است کاغذی یا ماشینی (مکانیزه  -الکترونیکی) که یک یا چند رویداد مالی و محاسباتی طبق
اصول و ضوابا حسابداری در آن تبت و حاوی تجزیه حسابها و توضیحات مربوط ،متکی به مدارک بوده و با تأیید
اشخاص مجاز ،قابل تبت در دفاتر میباشد.

•

مدارک حساب :عبارت از مستنداتی است (دستی یا ماشینی «مکانیزه  -الکترونیکی») که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت
یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری یا دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر میگردد.

•

صورتحساب فروش کاال یا ارائه خدمات:فرمی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که در نوع الکترونیکی آن،
اطالعات در حافظه مالیاتی ذخیره می شود .مشخصات و اقالم اطالعاتی صورتحساب ،متناسب با نوع کسب و کار توسا
سازمان تعیین و اعالم میشود .در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه
فروشگاهی استفاده میشود ،رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب است.

•

مصرفکننده نهایی :شخص حقیقی است که کاال و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری
کند و از آن برای عرضه کاالها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

•

سامانه ثبت بر خط معامالت :پایانهای فروشگاهی و متصل به سامانه مؤدیان است که بر اساس اعالم سازمان ،برخی
مؤدیان ملزم به استفاده از آن هستند.

•

شماره منحصر به فرد مالیاتی :شمارهای شامل بیست و دو کاراکتر و دارای چهار بخش است ،شناسه حافظه مالیاتی
(شش کاراکتر) ،تاریا صورتحساب (پنج کاراکتر) ،سریال صورت حساب (ده کاراکتر) و ارقام کنترلی (یک کاراکتر) که
به هر صورتحساب اختصاص داده میشود.

•

پایانه فروشگاهی :رایانه ،دستگاه کارتخوان بانکی ( ،)posدرگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان
اتصال به شبکههای الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب
الکترونیکی برخوردار باشد.

•

سامانه مؤدیان :سامانهای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر مؤدی کارپوشهای ویژه اختصاص یافته و تبادل
اطالعات میان مؤدیان و سازمان منحصراً از طریق آن کارپوشه انجام میشود .مؤدیان میتوانند با استفاده از هرگونه
سختافزار یا نرمافزار اعم از رایانه شخصی ،پایانه فروشگاهی ،سامانههای ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه به آن متصل
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شده باشد ،به سامانه مؤدیان متصل شوند .مرجع نهایی تبت ،صدور و استعالم صورتحساب الکترونیکی ،سامانه مؤدیان
است.

فصل دوم  -گروهبندی مؤدیان صاحبان مشاغل
ماده  -2صاحبان مشاغل بر اساس شاخصها و معیارهایی از قبیل نوع و حجم فعالیت به شرح ذیل گروهبندی میشوند:
 -1گروه اول؛
 -2گروه دوم؛
 -3گروه سوم.
الف  -گروه اول:
اشخاص ذیل از لحا انجام تکالیف موضوع این آئیننامه جزء مؤدیان گروه اول محسوب میشوند:
 -1کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان.
 -2صاحبان کارخانهها و واحدهای تولیدی و بهرهبرداران معادن دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانه یا مراجع ذیربا.
 -3صاحبان هتلهای سه ستاره و باالتر.
 -4صاحبان بیمارستانها ،زایشگاهها ،درمانگاهها ،کلینیکهای تخصصی.
 -5صاحبان مشاغل صرافی.
 -6صاحبان فروشگاههای زنجیرهای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه و یا مراجع ذیربا.
 -7صاحبان مؤسسات حسابرسی ،حسابداری و دفترداری ،خدمات مالی و ارائهدهندگان خدمات مدیریتی ،مشاورهای ،انفورماتیک و
طراحی سیستم.
 -8صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوری ،زمینی ،دریایی و هوایی اعم از مسافری و یا باربری.
 -9سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی (فروش کاال یا فروش توأم کاال و ارائه خدمت) بر اساس اظهارنامه مالیاتی عملکرد دو
سال قبل (اظهارنامه تسلیمی خرداد ماه هر سال مبنای تعیین گروهبندی سال بعد از تسلیم اظهارنامه عملکرد میباشد .به عنوان ماال مبلغ
فروش و سایر درآمدهای مندرج در اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال  1397مبنای گروهبندی سال  1399میباشد) یا آخرین درآمد قطعی شده
(فروش کاال یا فروش توأم کاال و ارائه خدمت) آنها بیش از مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد ریال باشد (مشروط به ابالغ برگ قطعی حداکار تا
پایان دی ماه سال قبل به شخص مؤدی یا نماینده قانونی وی).
ب  -گروه دوم:
سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی (فروش کاال یا فروش توأم کاال و ارائه خدمت) دو سال قبل آنها و یا آخرین درآمد قطعی
شده آنها (فروش کاال یا فروش توأم کاال و ارائه خدمت) بیش از پنجاه میلیارد ریال و مساوی یا کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد ریال
باشد( .مشروط به ابالغ برگ قطعی حداکار تا پایان دی ماه سال قبل به شخص مؤدی یا نماینده قانونی وی).
ج :گروه سوم:
صاحبان مشاغلی که در گروههای اول و دوم قرار نمیگیرند جزء گروه سوم محسوب میشوند.
تبصره  -1سازمان می تواند در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به گروه اول بر اساس نوع
فعالیت را تهیه و از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامههای کایراالنتشار و یا از طریق تشکلهای صنفی و حرفهای
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ذیربا به مؤدیا ن مالیاتی اعالم نماید .مؤدیان اخیرالذکر از ابتدای سال مالیاتی بعد از اعالم مکلف به اجرای تکالیف تعیین شده مربوط به
گروه اول خواهند بود.
تبصره  -2در مواردی که مؤدیان صرفاً به فعالیت ارائه خدمت اشتغال داشته باشند ،پنجاه درصد ( )%50نصابهای تعیین شده مبنای
گروهبندی میباشد.
تبصره  -3در مشاغل مشارکتی اعم از اختیاری یا قهری ،درآمد ابرازی و یا قطعی شده مشارکت مالک عمل میباشد.
تبصره  -4صاحبان مشاغل و حرف موضوع این آئیننامه در اولین سال ایجاد (تأسیس) به استانای مؤدیانی که به واسطه موضوع فعالیت جزء
گروه اول طبقهبندی شدهاند ،جزء گروه سوم محسوب و از سال سوم فعالیت به بعد میبایست بر اساس نصابهای مقرر طبقهبندی شده و
نسبت به انجام تکالیف قانونی عمل نمایند.
تبصره  -5تسلیم اظهارنامه گروههای باالتر توسا صاحبان مشاغلی که در گروههای پایینتر قرار دارند (صاحبان مشاغل گروه سوم
اظهارنامه گروه اول یا دوم ارائه نمایند یا صاحبان مشاغل گروه دوم اظهارنامه گروه اول تسلیم نمایند) منعی ندارد ،لکن صرف انجام این امر
مؤدی را در گروههای باالتر قرار نخواهد داد.
فصل سوم  -اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه آن
فرم اظهارنامههای مالیاتی برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل (گروههای اول ،دوم و سوم) موضوع این آئیننامه باید حداقل شامل
موارد زیر باشد:
اشخاص حقوقی و گروه اول:
 .1اطالعات هویتی:
 -1-1 oاطالعات هویتی و مکانی.
 -2-1 oمجوزهای فعالیت اقتصادی.
 .2درآمد مشمول مالیات ،بخشودگیهای مالیاتی ،معافیتهای قانونی و مالیات متعلق.
 .3موجودی مواد و کاال در اول و پایان دوره.
 .4واردات و صادرات کاالها و خدمات.
 .5صورت حساب سود و زیان.
 .6ترازنامه.
 .7اطالعات شرکا.
 .8اطالعات حسابهای بانکی مربوط به فعالیت شغلی.
گروه دوم:
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 .1اطالعات هویتی:
 -1-1 oاطالعات هویتی و مکانی.
 -2-1 oمجوزهای فعالیت اقتصادی.
 .2درآمد مشمول مالیات ،بخشودگیهای مالیاتی ،معافیتهای قانونی و مالیات متعلق.
 .3موجودی مواد و کاال در اول و پایان دوره.
 .4صورت درآمد و هزینه (اطالعات خرید و فروش کاال و خدمات و هزینههای مربوط).
 .5اطالعات اموال و داراییها مربوط به فعالیت شغلی.
 .6اطالعات شرکا
 .7اطالعات حسابهای بانکی مربوط به فعالیت شغلی.
گروه سوم:
 .1اطالعات هویتی:
 -1-1 oاطالعات هویتی و مکانی.
 -2-1 oمجوزهای فعالیت اقتصادی.
 .2درآمد مشمول مالیات ،بخشودگیهای مالیاتی ،معافیتهای قانونی و مالیات متعلق.
 -1-2 oخال صه درآمد و هزینه (اطالعات خرید و فروش کاال و خدمات و هزینههای مربوط).
 -2-2 oاطالعات شرکا
 -3-2 oاطالعات حسابهای بانکی مربوط به فعالیت شغلی.
تبصره  -در مواردی که هر یک از اقالم اطالعاتی فرم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل برای هر یک از مؤدیان فاقد
موضوعیت باشد ،عدم تکمیل آن خللی به اعتبار اظهارنامه وارد نخواهد کرد.
ماده  -4مؤدیان موضوع این آئیننامه مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را برای هر سال مالیاتی (صورت انفرادی یا مشارکت) در موعد مقرر
قانونی به صورت الکترونیکی از طریق درگاههای الکترونیکی سازمان تسلیم نمایند .سازمان میتواند در مواردی که مقتضی بداند تسلیم
اظهارنامه غیر الکترونیکی را بپذیرد.
تبصره  -تسلیم اظهارنامه در اجرای ماده  178قانون مورد پذیرش میباشد.
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فصل چهارم  -مشخصات دفاتر:
ماده  -5انواع دفاتر موضوع این آئیننامه عبارتند از:
 .1دفتر روزنامه.
 .2دفتر کل.
 .3دفتر روزنامه و کل مشترک.
 .4دفتر معین.
 .5سایر دفاتر.

فصل پنجم  -تکالیف مؤدیان در خصوص نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک
ماده  -6مقررات مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک:
الف  -صاحبان مشاغلی که در گروه اول قرار میگیرند و کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل یا سایر دفاتر حسب
مورد دستی یا ماشینی (مکانیزه  -الکترونیکی) متکی به اسناد و مدارک با رعایت موارد زیر میباشند:
 .1رویدادهای مالی باید بر اساس استانداردهای حسابداری و روزانه به ترتیب تاریا وقوع در دفتر روزنامه تبت و حداکار تا
پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل گردد.
 .2مؤدیانی که دفاتر دستی نگهداری مینمایند ،مکلفند برای هر سال مالیاتی فقا از دفاتری که طی سال مالیاتی قبل نزد
مراجع قانونی ذیربا تبت شده استفاده نمایند .در مواردی که دفاتر تبت شده مذکور در هر سال برای تبت عملیات مالی
مؤدیان تا پایان سال مالیاتی کفایت ننماید ،مجاز به استفاده از دفاتر تبت شده طی همان سال میباشند.
 .3مؤدیان برای استفاده از سیستم الکترونیکی (نرمافزار) جهت تبت رویدادهای مالی خود ،مکلفند از نرمافزارهای مورد قبول
که دارای ویژگیها ،معیارها و ضوابا اعالمی سازمان باشد ،استفاده نمایند .سازمان موظف است ویژگیها ،معیارها و
ضوابطی که نرمافزار باید دارا باشد را اعالن عمومی کند.
 -1-3 oاستفاده از نرمافزارهای قبلی تا مدت سه سال پس از الزماالجرا شدن اصالحیه قانون ( )1/1/1395مجاز
خواهد بود .استفاده از نرمافزارهای مذکور بعد از مهلت فوقالذکر منوط به مطابقت آن به ویژگیها ،معیارها و
ضوابا اعالمی از سوی سازمان است.
o

مؤدیان مکلفند تا قبل از مطابقت نرمافزار مورد استفاده با ویژگیها ،معیارها و ضوابا اعالمی از سوی سازمان،
حداقل ماهی یک بار خالصه عملیات داده شده به ماشینهای الکترونیکی را در دفتر روزنامه تبت و حداکار تا
پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل کنند.
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در اجرای این بند سازمان میتواند به منظور بررسی انجام وظایف محوله از ظرفیت علمی و تخصصی اشخاص
حقوقی دولتی و غیر دولتی استفاده نماید.

 .4نگهداری دفتر روزنامه واحد برای تبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است.
 .5اشتباه در شمارهگذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از تبت دفاتر در مراجع قانونی ذیربا در صورت احراز ،خللی
به اعتبار دفاتر وارد نخواهد کرد.
 .6نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) در دفاتر دستی ممنوع است.
 .7دفاتر و اسناد حسابداری میبایست بر اساس واحد پول رایج کشور و همچنین به زبان فارسی تحریر گردد.
 .8در مواردی که دفاتر موضوع این آئیننامه توسا مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مؤدی از
دسترس مؤدی خارج شود و صاحب دفاتر از تاریا وقوع این امر حداکار ظرف دو ماه دفاتر جدید تبت و عملیات آن
مدت را در دفاتر جدید تحریر کند ،تأخیر تحریر عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.
 .9تأخیر تحریر دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدیدالتأسیس از تاریا تبت شخص و در مورد سایر اشخاص از تاریا شروع
فعالیت تا دو ماه مجاز خواهد بود.
 .10اشخاصی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روشهای حسابداری مورد عمل خالصه عملیات شعبه و یا شعب خود را
در صورتی که دارای دفاتر تبت شده باشند ،الاقل سالی یک بار (تا قبل از بستن حسابها) و در غیر این صورت عملیات هر
ماه را تا پایان ماه بعد در دفاتر مرکز تبت کنند.
 .11تبت دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریا تبت هیچگونه فعالیت مالی و پولی صورت نگرفته باشد ،مجاز است.
 .12ارائه دفاتر سفید و نانویس ،در حکم عدم ارائه دفاتر محسوب میشود.
 .13مؤدیان مکلف به نگهداری دفاتر ،باید نسبت به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک اقدام و در صورت درخواست اداره امور
مالیاتی ارائه نمایند .در مورد نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک به صورت ماشینی اطالعات باید به همان قالبی (فرمتی) که
تولید ،ارسال و یا دریافت شده ،نگهداری شود.
ب  -صاحبان مشاغلی که در گروه دوم قرار می گیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معامالت خود از قبیل اسناد
درآمدی فروش کاال یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کاال ،خدمات و دارایی و سایر اسناد هزینههای انجام شده را به تفکیک
و به ترتیب تاریا وقوع هر یک از روی دادهای مالی نگهداری و صورت درآمد و هزینه خود را ماهانه به شرح فرم پیوست ( )1بر اساس آن
تنظیم نمایند.
پ  -صاحبان مشاغلی که در گروه سوم قرار میگیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معامالت خود از قبیل اسناد
درآمدی فروش کاال یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کاال و خدمات و سایر اسناد هزینههای انجام شده را نگهداری و خالصه
درآمد و هزینه ساالنه خود را به شرح فرم پیوست ( )2بر اساس آن تنظیم نمایند.
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ت  -مؤدیانی که رویدادهای مالی خود را به صورت ماشینی (مکانیزه  -الکترونیکی) تبت و نگهداری مینمایند (به استانای مؤدیان گروه
اول) ،نیازی به ارائه دفاتر به صورت دستی ندارند .نگهداری اسناد و مدارک حساب به صورت ماشینی یا دستی الزامی است.
فصل ششم  -تکالیف صاحبان مشاغلی که از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی «مکانیزه» فروش) استفاده
مینمایند:
فصل هفتم  -صورتحساب فروش و نحوه صدور و ارائه آن
ماده  -8کلیه مؤدیانی که به عرضه کاال و یا ارائه خدمات اشتغال دارد مکلفند صورتحساب معامالت خود را به شرح زیر صادر و نگهداری
نمایند:
 -1صورتحساب الکترونیکی :صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی ،که در سه قالب زیر صادر میشود:
 -1-1صورتحساب الکترونیکی نوع اول یا «صورتحساب با اطالعات کامل» شامل نوع فروش (شامل مواردی از قبیل بورس کاال ،بورس
انرژی ،سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ،حقالعملکاری ،پیمانکاری ،داخلی ،صادراتی و نظیر آن) نوع خریدار (مصرفکننده نهایی
حقیقی یا فعال اقتصادی) تاریا و زمان صدور (ساعت ،دقیقه و تانیه) و حداقل دربرگیرنده اطالعات هویتی شامل نام ،نام خانوادگی یا نام
شخص حقوقی ،شماره اقتصادی ،شناسه یا کد ملی یا شناسه فراگیر اتباع خارجی ،نشانی کامل و شماره پستی ،شماره شعبه ،برای هر دو
شخص فروشنده و خریدار و مشخصات کاال یا خدمات ارائه شده ،شامل شناسه کاال یا خدمت ،شرح کاال یا خدمت ،واحد سنجش ،مقدار
یا تعداد ،مبلغ واحد (فی) و مبلغ کل ،تخفیفات ،مالیات بر ارزش افزوده ،شرح سایر عوار

و مبلغ سایر عوار

آن و مقدار پرداخت

نقدی و مقدار نسیه آن حسب مورد ،باشد.
تبصره  -1در صورتی که نوع خریدار مصرفکننده نهایی است ،درج کامل اطالعات هویتی خریدار الزامی نبوده و کل مبلغ صورتحساب
نقدی تلقی میشود.
تبصره  -2در خصوص انواع معامالت طال ،جواهر و پالتین و اماال آن ،عالوه بر اقالم صورتحساب الکترونیکی ،ارزش اصل طال ،جواهر و
پالتین ،اجرت ساخت ،حقالعمل و سود فروشنده به تفکیک به اقالم الزامی صورتحساب اضافه میشود.
تبصره  -3در فعالیت حقالعملکاری عالوه بر اقالم صورتحساب الکترونیکی ،شماره یکتای تبت قرارداد حقالعملکاری در سامانه مؤدیان،
هنگام ارسال صورتحساب به اطالعات ارسالی اضافه میشود.
تبصره  -4موارد زیر در حکم صورتحساب تلقی میشود:
 -قبو

آب ،برق ،گاز و مخابرات (تلفن) ; درج شماره یکتای شماره قبض (شماره اشتراک یا شناسه قبض) در این نوع صورتحسابها

الزامی است.
 بلیا هواپیما؛ در این حالت ن وع پرواز (داخلی/خارجی) و شماره گذرنامه مسافر برای پروازهای خارجی ،باید در صورتحساب درج شود. بارنامه؛ در این نوع صورتحسابها اقالم مرتبا با بارنامه به صورتحساب اضافه میشود. در مواردی که بنا بر اقتضای شغل ،صورتحساب خاصی برای فروش کاال یا عرضه خدمات صادر میشود ،صورتحسابهای مزبور باتشخیص سازمان امور مالیاتی کشور ،در حکم صورتحساب الکترونیکی تلقی خواهد شد.
تبصره  -5در مواردی که صورتحساب با مبالغ ارزی صادر میشود (از جمله صادرات) مبلغ ارز ،نوع ارز ،نرخ برابری آن با ریال به اقالم
صورتحساب اضافه میشود .چنان چه برای صادرات پروانه گمرکی وجود داشته باشد ،شماره پروانه گمرکی و کد گمرک محل اظهار به
اقالم صورتحساب اضافه میشود.
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تبصره  -6در حالتهایی که صورتحساب به قرارداد مربوطه است ،شماره یکتای قرارداد تبت شده در سامانه مویان به اقالم صورتحساب
اضافه میشود.
تبصره  -7در صورتی که اقالم تعیین شده صورتحساب ،بنا بر نوع فعالیت مؤدی موضوعیت ندارد ،الزامی به درج آن در صورتحساب وجود
ندارد.
 -2-1صورتحساب الکترونیکی نوع دوم :صورتحسابی با اطالعات کامل فروشنده و اطالعات کامل کاال و خدمات و بدون اطالعات
خریدار است .این صورتحساب نقدی تلقی شده ،از بابت آن اعتبار مالیاتی برای خرید آن قابل احتساب نمیباشد.
 -3-1صورتحساب الکترونیکی نوع سوم :این نوع از صورتحسابها همان «رسید پرداخت وجه» صادره از دستگاه کارتخوان بانکی و یا
درگاه الکترونیکی پرداخت که حسب مقررات اعالمی سازمان امور مالیاتی کشور ،به عنوان پایانه فروشگاهی فروشنده (مؤدی) پذیرفته
میشود ،میباشند .در این نوع صورتحساب صرفاً مبلغ پرداختی و شماره سوئیچ پرداخت ،شماره پذیرنده فروشگاهی ،شماره پایانه ،شماره
پیگیری ،تاریا و زمان پرداخت و حداقل مشخصات فروشنده وجود داشته و از بابت آنها اعتبار مالیاتی برای خریدار قابل احتساب
نمیباشد.
 -2صورتحساب غیر الکترونیکی (کاغذی) :این نوع صورتحساب برای اشخاصی که حسب مقررات قانونی امکان صدور صورتحساب غیر
الکترونیکی را دارند موضوعیت داشته و اقالم اطالعاتی آن شامل کلیه اقالم صورتحساب الکترونیکی است به استانای اقالم اطالعاتی که از
طریق سامانه مؤدیان نظیر شماره منحصر به فرد مالیاتی به صورتحساب اضافه میشود .این نوع صورتحساب به استانای صورتحسابهای
موضوع تبصره ( )2این بند نقدی تلقی شده و اطالعات پرداخت نسیه در این صورت حسابها وجود ندارد.
تبصره  -1چنانچه فروشنده حقالعملکار است ،ارسال شماره یکتای تبت قرارداد حقالعملکاری به سازمان امور مالیاتی کشور الزامی است.
تبصره  -2به منظور پوشش حواد

و موارد نقص فنی و سایر موارد ذکر شده در مواد ( )12و ( )13قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه

مؤدیان ،در ابتدای هر دوره مالی ،با تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور ،تعدادی شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب در اختیار
مؤدی قرار میگیرد .مؤدی میتواند درخواست افزایش شماره منحصر به فرد در اختیار را از طریق کارپوشه یا شرکت معتمد به سازمان امور
مالیاتی کشور ارائه نماید .اقالم اطالعاتی این نوع از صورتحسابهای کاغذی منطبق با صورتحساب الکترونیکی بوده و شماره فوق بر روی
آن درج میگردد تا پس از امکانپذیر شدن صدور صورت حساب الکترونیکی نسبت به تبت و ارسال آنها اقدام شود.
فصل هشتم  -سایر مقررات
ماده  -9تغییر روش نگهداری دفاتر ،اسناد حسابداری از ماشینی (مکانیزه  -الکترونیکی) به دستی و بالعکس طی سال مالیاتی یا دوره مالی
حسب مورد مجاز نخواهد بود.
ماده  -10هر یک از دفاتر میتواند به صورت ماشینی (مکانیزه  -الکترونیکی) و دستی نگهداری شود و مؤدیانی که از هر یک از روشهای
فوق استفاده مینمایند مکلف به رعایت الزامات مربوط طبق این آئیننامه در هر یک از روشهای مذکور حسب مورد میباشند.
ماده  -11سازمان میتواند تمام یا برخی از مؤدیان موضوع این آئیننامه را طبق اعالم کتبی به مؤدی ذیربا حداکار تا شش ماه پس از
پایان هر سال مالیاتی جهت اجرا از ابتدای سال مالی بعد به نگهداری دفاتر و اسناد حسابداری به صورت ماشینی (مکانیزه  -الکترونیکی)
مکلف نماید.
ماده  -12اشخاصی که دفاتر و اسناد حسابداری خود را به صورت ماشینی (مکانیزه  -الکترونیکی) نگهداری مینمایند مکلفند حسب
درخواست کتبی مأموران مالیاتی ذیربا ،هنگام رسیدگی ضمن ارائه دستورالعمل نحوه کار با نرمافزار مالی و حسابداری مربوط ،رمز
دسترسی الزم به اطالعات نرمافزار را ارائه نمایند ،در غیر این صورت در حکم عدم تسلیم دفاتر خواهد بود.
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ماده  -13مؤدیانی که از دفاتر و اسناد حسابداری ماشینی (مکانیزه  -الکترونیکی) استفاده مینمایند مکلفند حسب درخواست کتبی مأموران
مالیاتی ذیربا ،اطالعات مورد نیاز برای رسیدگی را در لوح فشرده ،به مأموران یاد شده ارائه نمایند.
ماده  -14مؤدیانی که از دفاتر و اسناد حسابداری دستی استفاده مینمایند مکلفند حسب درخواست کتبی مأموران مالیاتی ذیربا دفاتر و
اسناد و مدارک را برای رسیدگی به مأموران مالیاتی یاد شده ارائه نمایند.
فصل نهم  -نحوه ارائه دفاتر و اسناد و مدارک
ماده  -15دفاتر ،صورت درآمد و هزینه ماهانه ،خالصه درآمد و هزینه ساالنه و اسناد و مدارک حسب مورد با درخواست کتبی اداره امور
مالیاتی و یا گروه رسیدگی در روز و محل تعیین شده در برگ درخواست ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک (محل اقامتگاه قانونی مؤدی و یا
محلی که قبالً به صورت مکتوب به اداره امور مالیاتی اعالم شده است و یا محل اداره امور مالیاتی حسب مورد با توجه به نوع حسابرسی
مالیاتی) تحویل و توسا اداره امور مالیاتی صورتمجلس میگردد.
فصل دهم  -موارد رد دفاتر
ماده  -16تخلف از تکالیف مقرر در این آئیننامه در موارد زیر موجب رد دفاتر میباشد:
 .1در صورتی که دفاتر ارائه شده نزد مراجع ذیربا به تبت نرسیده باشد یا فاقد یک یا چند برگ باشد.
 .2عدم تبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.
 .3تأخیر تحریر دفاتر روزنامه بیش از  15روز و تأخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مندرج در این آئیننامه.
 .4عدم تبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات این آئیننامه.
 .5در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مؤدی از دسترس وی خارج شده باشد و غیر اختیاری بودن موضوع مورد تأیید
باالترین مسئول اداره امور مالیاتی ذیربا قرار نگیرد.
 .6عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی با اطالعات موجود در سیستمهای ماشینی (مکانیزه  -الکترونیکی) و یا سامانه تبت برخا
معامالت در مورد اشخاصی که از سیستمهای مذکور استفاده و یا مکلف به استفاده از سامانه یاد شده میباشند.
 .7جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه.
 .8عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر تبت شده اعم از تحریر شده و نانویس.
 .9تغییر نرمافزار حسابداری مورد استفاده در طی سال مالیاتی بدون اطالع قبلی اداره امور مالیاتی ذیربا.
 .10تغییر روش نگهداری دفاتر ،اسناد حسابداری از ماشینی (مکانیزه  -الکترونیکی) به دستی و بالعکس طی سال مالیاتی یا دوره
مالی.
 .11تحریر دفاتر به غیر از پول رایج کشور و زبان فارسی.
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 .12حذف برخی از عملیات در دفاتر الکترونیکی.
تبصره  -در مورد بند  7ای ن ماده چنانچه سفید ماندن جهت تبت تراز افتتاحی باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود و همچنین سفید ماندن ذیل
صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر هفته یا هر ماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خا بسته شود ،به
اعتبار دفتر خللی وارد نمیآورد.
ماده  -17هیأت سه نفری حسابرسان بند  3ماده  97قانون مالیاتهای مستقیم (اصالحیه مورخ  ،)27/11/1380در صورتی که با توجه به
دالیل توجیهی مؤدی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و
رعایت واقعیت امر ،احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمینماید ،مکلف است نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و
اسناد و مدارک اعالم نمایند.
تبصره  -در اجرای مقررات تبصره ماده  97قانون ،مفاد این فصل به مدت سه سال (عملکرد سال  1395لغایت  )1397و صرفاً در ادارات
امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی به صورت کامل اجرا نشده است ،جاری میباشد.
این آئیننامه در اجرای ماده  95قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  31/4/1394به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور در ده فصل و  17ماده و
 10تبصره به تصویب و مقررات آن از  1/1/1395الزماالجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق
نباشد ،در مورد سال مالی که از  1/1/1395به بعد آغاز میگردد جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آئیننامه قبلی مجری
میباشد.
علی طیبنیا
وزیر امور اقتصادی و دارایی
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آئیننامه اجرایی موضوع ماده  219قانون مالیاتهای مستقیم اصالحیه مصوب 31/04/1394
فصل اول  -کلیات
ماده  -1واژهها و اصطالحات به کار برده شده در این آئیننامه به شرح زیر تعریف میشود:
الف  -سازمان :سازمان امور مالیاتی کشور
ب  -قانون :قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  3/12/1366و اصالحیههای بعدی آن منتهی به اصالحیه مصوب 31/04/1394
ج  -ق .م .ا :قانون مالیات بر ارزش افزوده
د  -اداره امور مالیاتی :واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات کوچکتری به نام حوزههای کاری میشود.
هت  -حوزه کاری :فرایندهای مالیاتی بر اساس مقررات این آئیننامه در حوزههای کاری مختلف (از جمله شناسایی و تبت نام ،دریافت و
پردازش اظهارنامه ،حسابرسی) حسب مورد انجام میشود.
و  -اظهارنامه برآوردی :اظهارنامه مالیاتی است که بر اساس فعالیت و یا اطالعات اقتصادی کسب شده مؤدی از پایگاه اطالعات مؤدیان و
حداقل حاوی اطالعات هویتی ،فروش و درآمدها ،هزینهها ،معافیتها حسب مورد ،درآمد مشمول مالیات و مالیات میباشد.
ز  -ارزش منصفانه :ارزشی است که بر اساس استانداردهای حسابداری ایران تعریف میشود.
فصل دوم  -ساختار تشکیالتی و مأموران مالیاتی
ماده  -2کارکنان سازمان که عهدهدار انجام وظایف موضوع «قانون»« ،ق .م .ا» ،فرایندهای مصوب طرح جامع مالیاتی و وظایفی از قبیل
راهبری ،نظارت ،اتوماسیون و پشتیبانی هستند در عداد مأموران مالیاتی بوده و مشمول ضوابا این آئیننامه میباشند.
ماده  -3عناوین شغلی «مأموران مالیاتی» عبارت است از مدیر حسابرسی مالیاتی ،مستشاری مالیاتی ،دادرسی مالیاتی ،دادستانی انتظامی
مالیاتی ،راهبری حسابرسی مالیاتی و حسابرسی مالیاتی
عناوین پستی در هر شغل به شرح ذیل میباشد:
عناوین پستی

شغل
 رئیس کل -معاون سازمان

 رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهرانمدیر حسابرسی مالیاتی

 معاونین امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیرکل معاون مدیرکل مدیر رئیس شورای عالی مالیاتی -معاون رئیس شورای عالی مالیاتی

مستشاری مالیاتی

 رئیس شعبه عضو شورای عالی مالیاتی -عضو هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی
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 نماینده سازمان در هیأتهای حل اختالف مالیاتیدادرسی مالیاتی

 رئیس امور هماهنگی هیأتهای حل اختالف مالیاتی رئیس گروه هیأتهای حل اختالف مالیاتی کارشناس ارشد هیأتهای حل اختالف مالیاتی -دادستان انتظامی مالیاتی

دادستانی انتظامی مالیاتی

 معاون دادستان انتظامی مالیاتی دادیار مسئول انتظامی مالیاتی -دادیار انتظامی مالیاتی

راهبری حسابرسی مالیاتی

 رئیس امور راهبری مالیاتی کارشناس راهبری مالیاتی -حسابرس کل مالیاتی

حسابرسی مالیاتی

 رئیس گروه حسابرسی مالیاتی حسابرس ارشد مالیاتی -حسابرس مالیاتی

تبصره  -1پست حسابرس مالیاتی قابل تخصیص در شغل حسابرسی مالیاتی شامل  3سط افقی ( 2 ،3و  )1میباشد و ارتقا به ترتیب از سط
 3به  1منوط به کسب حداقل میانگین  80درصد امتیاز ارزیابی عملکرد با حداقل  1سال سابقه در سط قبلی و کسب امتیاز الزم در نتایج
حاصل از ارزیابیهای تخصصی (مصاحبه با آزمون) میباشد.
تبصره  -2پست حسابرس ارشد مالیاتی/کارشناس ارشد هیأتهای حل اختالف مالیاتی قابل تخصیص در شغل حسابرسی مالیاتی/دادرسی
مالیاتی شامل  3سط افقی ( 2 ،3و  )1میباشد و ارتقا به ترتیب از سط  3به  1منوط به کسب حداقل میانگین  85درصد امتیاز ارزیابی
عملکرد با حداقل  1سال سابقه در سط قبلی و کسب امتیاز الزم در نتایج حاصل از ارزیابیهای تخصصی (مصاحبه با آزمون) میباشد.
تبصره  -3پست رئیس گروه حسابرسی مالیاتی/رئیس گروه هیأتهای حل اختالف مالیاتی قابل تخصیص در شغل حسابرسی
مالیاتی/دادرسی مالیاتی شامل  3سط افقی ( 2 ،3و  )1میباشد و ارتقا به ترتیب از سط  3به  1منوط به کسب حداقل میانگین  85درصد
امتیاز ارزیابی عملکرد با حداقل  1سال سابقه در سط قبلی و کسب امتیاز الزم در نتایج حاصل از ارزیابیهای تخصصی (مصاحبه با
آزمون) میباشد.
تبصره  -4پ ست حسابرس کل مالیاتی قابل تخصیص در شغل حسابرسی مالیاتی شامل  3سط افقی ( 2 ،3و  )1میباشد و ارتقا به ترتیب از
سط  3به  1منوط به کسب حداقل میانگین  85درصد امتیاز ارزیابی عملکرد با حداقل  1سال سابقه در سط قبلی و کسب امتیاز الزم در
نتایج حاصل از ارزیابیهای تخصصی (مصاحبه با آزمون) میباشد.
تبصره  -5پستهای رئیس امور هماهنگی هیأتهای حل اختالف مالیاتی ،رئیس گروه هیأتهای حل اختالف مالیاتی و کارشناس ارشد
هیأتهای حل اختالف مالیاتی قابل تخصیص در شغل دادرسی مالیاتی شامل  3سط افقی ( 2 ،3و  )1میباشد و ارتقا به ترتیب از سط  3به
 1منوط به کسب حداقل میانگین  85درصد امتیاز ارزیابی عملکرد با حداقل  1سال سابقه در سط قبلی و کسب امتیاز الزم در نتایج حاصل
از ارزیابیهای تخصصی (مصاحبه با آزمون) میباشد.
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تبصره  -6پستهای رئیس امور راهبری مالیاتی و کارشناس راهبری مالیاتی قابل تخصیص در شغل راهبری حسابرسی مالیاتی شامل  3سط
افقی ( 2 ،3و  )1میباشد و ارتقا به ترتیب از سط  3به  1منوط به کسب حداقل میانگین  85درصد امتیاز ارزیابی عملکرد با حداقل  1سال
سابقه در سط قبلی و کسب امتیاز الزم در نتایج حاصل از ارزیابیهای تخصصی (مصاحبه با آزمون) میباشد.
تبصره  -7ارتقای شاغلین در تبصرههای  1تا  6به پست باالتر الزاماً از سط یک با حداقل یک سال سابقه در همان سط صورت خواهد
پذیرفت.
تبصره  -8پست رئیس امور هماهنگی هیأتهای حل اختالف مالیاتی با پست حسابرس کل مالیاتی ،پست رئیس گروه هیأتهای حل
اختالف مالیاتی با پست رئیس گروه حسابرسی مالیاتی و پست کارشناس ارشد هیأتهای حل اختالف مالیاتی با پست حسابرس ارشد
مالیاتی همتراز و متناظر بوده و کلیه تجارب و سوابق آنها مرتبا و قابل احتساب میباشد.
تبصره  -9کلیه پستهای سازمانی که عهدهدار وظایفی نظیر راهبری ،نظارت ،اتوماسیون و پشتیبانی میباشند ،مشمول مشاغل موضوع ماده 3
این آئیننامه قرار میگیرند.
تبصره  -10کلیه عناوین شغلی موضوع ماده  3این آئیننامه در عداد حسابرسان مالیاتی به شمار میروند ،کارشناس/رئیس امور حقوقی
شاغل در سازمان از جمله دادستانی انتظامی مالیاتی تابع مقررات کارشناس/رئیس امور راهبری مالیاتی میباشند ،همچنین ارتقای مأموران
مالیاتی منوط به وجود پست سازمانی و احراز شرایا پست مزبور خواهد بود .انتقال مأموران مالیاتی با درخواست خود به سایر واحدهای
سازمانی و انتصاب آنان در پستهای پایینتر با رعایت ضوابا نقل و انتقال مأموران مالیاتی بالمانع میباشد.
تبصره  -11پست نماینده هیأتهای حل اختالف مالیاتی به دو سط افقی  1و  2تقسیمبندی میشود و ارتقا از سط  2به  1منوط به کسب
حداقل امتیاز  85ارزیابی عملکرد با حداقل  3سال سابقه در سط قبلی میباشد.
ماده  -4حسابرس مالیاتی از بین کارمندان فعلی یا جدیداالستخدام «سازمان» که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر با رشته تحصیلی
مرتبا بوده انتخاب میشود و تحت نظر مسئول ذیربا در چهارچوب فعالیتهای مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه مینماید.
تبصره  -ادامه خدمت کارکنانی که در حال حاضر در پستهای سازمانی پایین تر از حسابرس مالیاتی و کارشناس راهبری مالیاتی از قبیل
کاردان مالیاتی و کمک حسابرس مالیاتی اشتغال دارند با همان پست سازمانی بالمانع بوده و ارتقای آنها به پستهای باالتر سازمانی با
رعایت سایر قوانین و مقررات منوط به ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته تحصیلی مرتبا است.
ماده  -5حسابرس ارشد مالیاتی از بین حسابرسان مالیاتی سط یک «سازمان» که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر با رشته
تحصیلی مرتبا بوده انتخاب میشود و تحت نظر مسئول ذیربا در چهارچوب فعالیتهای مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه
مینماید.
تبصره  -در صورت نبود کارمند واجد شرایا مذکور در این ماده و با درخواست اداره کل امور مالیاتی ذیربا و تأیید دادستان انتظامی
مالیاتی ،ارتقای حسابرس مالیاتی سط  2به حسابرس ارشد مالیاتی کارشناس ارشد هیأتهای حل اختالف مالیاتی ،منوط به کسب حداقل
 85درصد از میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد و کسب امتیاز الزم در ارزیابیهای تخصصی (مصاحبه با آزمون) ،امکانپذیر خواهد بود.
ماده  -6رئیس گروه حسابرسی مالیاتی از بین حسابرسان ارشد مالیاتی سط یک یا کارشناس راهبری با حداقل  3سال سابقه در همان پست
که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر با رشته تحصیلی مرتبا بوده انتخاب میشود و تحت نظر مسئول ذیربا در چهارچوب
فعالیتهای مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه مینماید.
ماده  -7حسابرس کل مالیاتی از بین مأموران مالیاتی با پستهای رئیس گروه حسابرسی مالیاتی سط یک که دارای مدرک تحصیلی
کارشناسی و باالتر با رشته تحصیلی مرتبا بوده انتخاب میشود و تحت نظر مسئول ذیربا در چهارچوب فعالیتهای مربوط به نظام
مالیاتی کشور انجام وظیفه مینماید .انتصاب حسابرس کل مالیاتی به پست رئیس امور راهبری مالیاتی و یا دادیار مسئول مالیاتی و بالعکس
بالمانع میباشد.
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ماده  -8کارشناس ارشد هیأتهای حل اختالف مالیاتی ،از بین حسابرسان ارشد مالیاتی «سازمان» با حداقل  3سال سابقه در همان پست که
دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر با رشته تحصیلی مرتبا بوده انتخاب میشود و تحت نظر مسئول ذیربا در چهارچوب
فعالیتهای مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه مینماید.
ماده  -9رئیس گروه هیأتهای حل اختالف مالیاتی ،از بین رئیس گروههای حسابرسی مالیاتی با حداقل  3سال سابقه در همان پست یا
کارشناس ارشد سط یک هیأتها ی حل اختالف مالیاتی با دو سال سابقه در همان سط «سازمان» که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی
و باالتر با رشته تحصیلی مرتبا بوده انتخاب میشود و تحت نظر مسئول ذیربا در چهارچوب فعالیتهای مربوط به نظام مالیاتی کشور
انجام وظیفه مینماید.
ماده  -10رئیس امور هماهنگی هیأت های حل اختالف مالیاتی از بین مأموران مالیاتی با پستهای رئیس گروه هیأتهای حل اختالف
مالیاتی سط یک یا رئیس گروه حسابرسی مالیاتی سط یک در همان پستها که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر با رشته
تحصیلی مرتبا بوده انتخاب میشود و تحت نظر مسئول ذیربا در چهارچوب فعالیتهای مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه
مینماید.
ماده  -11نماینده سازمان در هیأتهای حل اختالف مالیاتی از بین کارمندان سازمان دارای مدرک کارشناسی و باالتر با رشته تحصیلی
مرتبا و دارای حداقل  10سال سابقه خدمت که حداقل  6سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند
انتخاب میشوند و تحت نظر مسئول مربوط در چهارچوب فعالیتهای مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه مینماید.
تبصره  -بصیر و مطلع بودن در این ماده عبارت است از دارا بودن پست سازمانی حسابرس کل با ح داقل یک سال سابقه ،رئیس گروه
حسابرسی مالیاتی سط یک با حداقل چهار سال سابقه در همان سط  ،دادیار مسئول انتظامی مالیاتی با حداقل یک سال سابقه و رئیس
گروه راهبری مالیاتی سط یک با حداقل یک سال سابقه در همان سط و یا پستهای باالتر.
ماده  -12عضو شورای عالی مالیاتی از بین اشخاص صاحبنظر ،مطلع و مجرب در امور حقوقی ،اقتصادی ،مالی ،حسابداری و حسابرسی
که دارای حداقل مدرک کارشناسی یا معادل در رشتههای مذکور به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور
اقتصادی و دارایی منصوب میشوند.
ماده  -13راسای شعب از بین اعضای شورای عالی مالیاتی شاغل در سازمان امور مالیاتی کشور ،توسا رئیس شورای عالی مالیاتی انتخاب
میشوند.
تبصره  -معاون شورای عالی مالیاتی از بین کارکنان سازمان منصوب میشود.
ماده  -14رشتههای تحصیلی مطلوب عبارت است از حسابداری ،حسابرسی ،بازرگانی ،مدیریت ،اقتصاد ،حقوق ،مهندسی صنایع و
رشتههای مصرح در طرح طبقه بندی مشاغل ،همچنین به منظور تحقق اهداف طرح جامع مالیاتی استفاده از رشتههای تحصیلی امور فناوری
اطالعات از قبیل سختافزار ،نرمافزار ،مهندسی فناوری اطالعات ،مدیریت فناوری اطالعات و سایر رشتهها حسب تشخیص سازمان
امکانپذیر میباشد.
تبصره  -مأموران مالیاتی که پیش از تاریا تصویب این آئیننامه به استخدام سازمان امور مالیاتی کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی)
درآمدهاند از شمول حکم این ماده مستانا میباشند.
ماده  -15مدیران کل امور مالیاتی در واحدهای سازمانی موظفند نقش های مربوط به فرایندهای مرتبا با اجرای نظام جامع مالیاتی را به
استانای نقشهایی که طبق این آئیننامه به پستهای خاصی تخصیص داده شده به هر یک از مأموران مالیاتی تخصیص دهند.
ماده  -16تطبیق و انتخاب مأموران مالیاتی شاغل به عناوین پستی موضوع این آئیننامه به ترتیب زیر میباشد:
شغل

عناوین پستی فعلی

عناوین پستی جدید
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مالیاتی
دادرسی مالیاتی

رئیس امور حسابرسی مالیاتی
رئیس گروه حسابرسی مالیاتی
حسابرس ارشد مالیاتی

نماینده سازمان در هیأتهای حل اختالف مالیاتی
رئیس امور هماهنگی هیأتهای حل اختالف مالیاتی (سطوح
)3-2-1
رئیس گروه هیأتهای حل اختالف مالیاتی (سطوح )1-2-3
کارشناس ارشد هیأتهای حل اختالف مالیاتی (سطوح -2-3
)1

دادستان انتظامی مالیاتی

دادستان انتظامی مالیاتی

دادستانی انتظامی

معاون دادستان انتظامی مالیاتی

معاون دادستان انتظامی مالیاتی

مالیاتی

دادیار مسئول انتظامی مالیاتی

دادیار مسئول انتظامی مالیاتی

دادیار انتظامی مالیاتی

دادیار انتظامی مالیاتی

راهبری حسابرسی

رئیس گروه مالیاتی

رئیس امور راهبری مالیاتی (سطوح )1-2-3

مالیاتی

کارشناس مالیاتی

کارشناس راهبری مالیاتی (سطوح )1-2-3

رئیس امور حسابرسی مالیاتی

حسابرس کل مالیاتی (سطوح )1-2-2

رئیس گروه حسابرسی مالیاتی

رئیس گروه حسابرسی مالیاتی (سطوح )1-2-3

حسابرس ارشد مالیاتی

حسابرس ارشد مالیاتی (سطوح )1-2-3

حسابرس مالیاتی

حسابرس مالیاتی (سطوح )1-2-3

حسابرسی مالیاتی

تبصره  -1تطبیق پستهای فعلی مأموران مالیاتی دارای مدارک تحصیلی پایین تر از کارشناسی بالمانع بوده لیکن ارتقای آنان به پست
سازمانی باالتر منوط به ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبا میباشند.
تبصره  -2تعیین سطوح در تطبیق پستهای سازمانی فعلی (در زمان تصویب این آئیننامه) به پستهای سازمانی جدید صرفاً بر اساس
سنوات خدمت در همان پست انجام خواهد شد.
ماده  -17نظر به ضرورت حفظ و تداوم صالحیت حرفهای مأموران مالیاتی و در راستای مقتضیات و مصال اداری در تمامی مشاغل
موضوع این آئیننامه امکان تغییر محل خدمت یا تنزل در سطوح یا پستهای سازمانی به سطوح یا پستهای دیگر با درخواست مدیرکل
مربوط و یا تأیید دادستان انتظامی مالیاتی و موافقت رئیس کل سازمان یا رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی حسب مورد با
رعایت مقررات مربوط ،امکانپذیر میباشد.
فصل سوم  -شناسایی و ثبت نام مؤدیان
ماده  -18اقداماتی که جهت شناخت هویت مؤدیان مالیاتی ،محل فعالیت و یا اقامتگاه قانونی ،نوع ،شروع فعالیت و کلیه فعالیتهای
اقتصادی و سایر منابع مالیاتی آنها در حوزه کاری شناسایی و تبت نام انجام میگیرد.
ماده  -19تبت اطالعات و مشخصات مؤدیان در نظام مالیاتی کشور با هدف انجام فرایندهای مالیاتی در «حوزه کاری شناسایی و تبت نام»
انجام میگیرد.
ماده  -20حوزه کاری شناسایی و تبت نام مؤدیان موظف است:
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الف  -با استفاده از اطالعات پایگاه اطالعات هویتی ،عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی ،انجام واحدیابی و سایر منابع اطالعاتی ،نسبت به
شناسایی ،تبت نام و یا اصالح و تکمیل اطالعات ،تبت نام مؤدیان ،اقدام نمایند.
ب  -فرایندهای مرتبا با تعلیق ،فعالسازی مجدد ،تعطیلی کسب و کار ناشی از انحالل یا فوت و یا سایر عوامل ،انتقال پروندههای مالیاتی
مؤدیان ب ین ادارات امور مالیاتی و تعریف و برقراری الزامات ارائه اظهارنامه در منابع مختلف را به انجام رساند.
ج  -بر اساس دستورالعمل ابالغی سازمان کلیه مؤدیان مالیاتی شناسایی شده را تبت نام نموده و شماره اقتصادی تخصیص داده شده به هر
مؤدی را به طرق مقتضی به وی ابالغ نماید.
فصل چهارم  -دریافت و پردازش اظهارنامه
ماده  -21اظهارنامه های مالیاتی مؤدیان به صورت الکترونیکی و غیر الکترونیکی دریافت و توسا «حوزه کاری دریافت و پردازش
اظهارنامه» مورد پردازش قرار میگیرد.
تبصره  -کلیه فرایندهای مربوط به تبت جزئیات و پردازش اظهارنامه توسا حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه انجام میگیرد.
ماده  -22حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه موظف است:
در مورد آن دسته از مؤدیانی که در موعد مقرر و مطابق مقررات از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری مینمایند ،با رعایت مقررات ماده 97
قانون ،اظهارنامه های مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطالعات اقتصادی کسب شده مؤدی از طرح جامع مالیاتی مطابق روشها و
معیارهایی که توسا سازمان تعیین شده یا می شود ،ایجاد (تولید) و نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس آن اقدام و برگ
تشخیص مالیات مذکور را جهت ابالغ به واحد ذیربا ارسال نماید.
تبصره  -1در صورت عدم امکان تولید اظهارنامه برآوردی به صورت سیستمی ،پرونده به منظور تولید اظهارنامه برآوردی و صدور و ابالغ
برگ تشخیص یا مطالبه مالیات حداکار ظرف مدت یک سال از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی به حوزه کاری حسابرسی ارجاع
خواهد شد .حکم این تبصره مانع از مطالبه و وصول مالیات اینگونه مؤدیان در اجرای مفاد ماده  157قانون نخواهد بود.
تبصره  -2در صورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر قانونی از تاریا ابالغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات بر اساس اظهارنامههای برآوردی
نسبت به تسلیم اعترا

و ا ظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات اقدام ننماید بر اساس قسمت اخیر ماده  97قانون ،برگ تشخیص مالیات مذکور

از نظر درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه قطعی است .حکم این تبصره در خصوص تسلیم اظهارنامه بعد از صدور و ابالغ برگ تشخیص
مالیات بر اساس اظهارنامه برآوردی در مواردی که برگ تشخیص مالیات در اجرای تبصره  1ماده  203و قسمت اخیر تبصره  2آن و ماده
 208قانون ابالغ شده است جاری نمیباشد.
تبصره  -3اظهارنامه مطابق مقررات ،اظهارنامهای میباشد که در خصوص اشخاص حقوقی حداقل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و
برای صاحبان مشاغل مطابق مقررات فصل سوم آئیننامه موضوع ماده  95قانون تنظیم و تکمیل شده باشد .عدم ارائه ترازنامه یا حساب سود
و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خالصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی و یا ابراز مبلغ صفر برای کل مبالغ هر یک از صورتهای
مالی مذکور یا صورتهای فوق حسب مورد به منزله تسلیم «اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات قانونی» مربوط تلقی نمیگردد.
تبصره  -5اجرای حکم این ماده صرفاً در خصوص صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی که به عنوان مؤدی فعال شناسایی شدهاند ،الزماالجرا
میباشد.
فصل پنجم  -حسابرسی
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ماده  -23وظیفه حس ابرسی ،تشخیص مأخذ یا درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع قانون و ق .م .ا با سازمان است و حسب مورد به
حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه یا حوزه کاری حسابرسی محول میشود .مسئول حوزه کاری حسابرسی از بین معاون مدیرکل یا
مدیر یا حسابرسان کل مالیاتی یا راسای گروه حسابرسی مالیاتی انتخاب میشود.
ماده  -24بر اساس ماده  97قانون ،سازمان میتواند بر اساس شاخصها و معیارهایی که تعیین مینماید و یا به طور نمونه ،نسبت به انتخاب
مؤدیان مالیاتی بر اساس رتبه ریسک برای حسابرسی منابع مختلف مالیاتی اقدام نماید .در صورت عدم انتخاب مؤدی یا اظهارنامه مالیاتی
برای حسابرسی ،اظهارنامه مالیاتی تسلیمی در موعد مقرر که برای حسابرسی انتخاب نشده است ،قطعی خواهد بود.
تبصره  -1مسئول حوزه کاری حسابرسی میتواند عالوه بر مؤدیانی که بر اساس رتبه ریسک برای حسابرسی انتخاب شدهاند حسب
اطالعات ،اسناد و مدارک و یا گزارش واصله یا دالیل ،قرائن و شواهد متقن مؤدی یا مؤدیان خاصی را برای حسابرسی انتخاب نماید.
تبصره  -3ادارات امور مالیاتی در مورد هر یک از مؤدیان غیر فعال به شرح ذیل ،مادامی که به صورت سیستمی یا غیر سیستمی اطالعات با
دالیلی مبنی بر فعالیت آنها به دست نیاورده باشند ،الزامی به حسابرسی نخواهند داشت؛
 -1مؤدیانی که اساساً به دلیل عدم فعالیت از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نمودهاند.
 -2مؤدیانی که به دلیل عدم فعالیت از ارائه ترازنامه با حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خالصه درآمد و هزینه همراه
اظهارنامه مالیاتی خودداری نمودهاند.
 -3مؤدیانی که به دلیل عدم فعالیت برای کل مبالغ هر یک از صورتهای مالی مذکور عدد صفر ابراز نمودهاند.
در صورت به دست آمدن اطالعات و مستندات احراز فعالیت ،مالیات و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم قابل
مطالبه خواهد بود.
ماده  -25مسئول حوزه کاری حسابرسی ،موظف است نسبت به تخصیص مؤدیان انتخاب شده آن حوزه کاری برای حسابرسی ،به حسابرس
اقدام نماید و مسئولیت تأیید برنامه حسابرسی ،نظارت بر اجرای حسابرسی ،تأیید گزارش حسابرسی و صدور برگ تشخیص مالیات یا برگ
مطالبه را بر عهده خواهد داشت.
تبصره  -1حسابرسی که پرونده مؤدی انتخاب شده برای حسابرسی از طرف مسئول حوزه کاری مربوط به او محول میشود ،مسئول
حسابرسی میباشد.
تبصره  -2مسئولیت هر یک از حسابرسان انتخاب شده جهت حسابرسی پروندههای مالیاتی بر اساس فعالیتها و وظایف تعیین شده برای
آنها در برنامه حسابرسی و دستورالعملهای سازمان و کاربرگ های حسابرسی بوده و اشخاص مزبور مسئول مندرجات گزارش و نظر خود
از هر جهت میباشند.
ماده  -26دریافت پرونده مؤدی از بایگانی ،تدوین برنامه حسابرسی (شامل انتخاب یا ایجاد یک یا چند اظهارنامه مالیاتی در یک یا چند
منبع مالیاتی حسب مورد برای حسابرسی ،تعیین حوزه های شک هر اظهارنامه مالیاتی مبتنی بر منبع آن ،انتخاب حسابرس یا حسابرسان مورد
نیاز برای هر اظهارنامه به تفکیک حوزههای شک) ،تهیه گزارش حسابرسی و کاربرگهای پیوست آن بر عهده مسئول حسابرسی،
حسابرس یا حسابرسان تعیین شده در برنامه حسابرسی حسب مورد میباشد و مسئول حوزه کاری حسابرسی میبایست نسبت به موافقت یا
عدم موافقت با موارد مذکور اقدام نماید .مسئول حسابرسی که اقدامکننده فرایندهای مذکور میباشد در صورت عدم موافقت مسئول حوزه
کاری حسا برسی موظف است نسبت به اصالح آن بر اساس نظر مسئول حوزه کاری حسابرسی اقدام نماید.
ماده  -27هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابالغ برگ مطالبه یا تشخیص مالیات ،معلوم شود مؤدی
درآمد یا فعالیت انتفاعی کتمان شدهای داشته و مالیات م تعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد ،فقا مالیات آن درآمدها یا فعالیت ،با رعایت
قانون و ق .م .ا و مقررات این آئیننامه مطالبه خواهد شد.
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ماده  -28چنانچه در اجرای ماده  272قانون و سایر مقررات قانونی مربوط حسابرسی مالیاتی پرونده مؤدیان مالیاتی ،به سازمان حسابرسی و
یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی محول گردد ،مسئول حسابرسی موظف است پس از دریافت گزارش تنظیم شده
مذکور ،گزارش حسابرسی مالیاتی را از حیث تطبیق با قوانین و مقررات مربوطه بررسی نماید و در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات
مربوطه نسبت به ارجاع مورد حسابرسی به تنظیمکنندگان گزارش اقدام نمایند و تنظیمکنندگان گزارش مکلفند نسبت به اصالح گزارش
مالیاتی حسب نظر مسئول حسابرسی سازمان اقدام نماید .مسئول حسابرسی با دریافت گزارش نهایی از تنظیمکننده گزارش نسبت به تبت آن
در سامانه اقدام و سپس جهت تأیید برای مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال مینماید.
تبصره  -1در اجرای این ماده سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی میتوانند برای دریافت دفاتر و یا
اسناد و مدارک حسب مورد به مؤدی مراجعه نموده و ضمن اخذ اسناد و مدارک بر اساس مقررات حسابرسی میدانی اقدام نمایند.
تبصره  -2در راستای این ماده مسئول حوزه کاری حسابرسی می بایست کلیه اطالعات واصله به سازمان را در زمان ارجاع مورد حسابرسی و
اطالعات تکمیلی را تا پیش از تاریا تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی حسب مورد به سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو
جامعه حسابدار ان رسمی انتخاب شده برای تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای قوانین مربوط تسلیم نماید.
ماده  -29انواع حسابرسی مالیاتی:
الف  -اداری :در حسابرسی اداری با ابالغ برگ دعوت ارائه دفاتر ،اسناد و مدارک حسب مورد از مؤدی دعوت میشود در زمان تعیین
شده ،با همراه داشتن دفاتر ،اسناد و مدارک درخواستی به اداره امور مالیاتی مربوط برای حسابرسی مراجعه نماید .مؤدی مکلف است در
زمان تعیین شده به اداره امور مالیاتی مراجعه نماید ،در صورت ارائه دفاتر ،اسناد و مدارک توسا مؤدی ،حسابرس میبایست با توجه به
دعوتنامه مذکور ضمن تنظیم صورت مجلس نسبت به حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده در چهارچوب قوانین و مقررات و
تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی ،در سامانه یکپارچه مالیاتی و تکمیل کاربرگهای مربوط اقدام و مراتب را برای تأیید به مسئول حوزه
کاری حسابرسی ارسال نماید .دفاتر ،اسناد و مدارک درخواستی اداره امور مالیاتی پس از حسابرسی حداکار ظرف شش روز کاری از
تاریا صورتمجلس به مؤدی مسترد می شود و در صورت عدم کفایت یا عدم ارائه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک ارائه شده یا عدم
مراجعه مؤدی به اداره امور مالیاتی مربوط در زمان تعیین شده ،در صورتی که امکان تعیین مأخذ یا درآمد مشمول مالیات فراهم نباشد،
مسئول حسابرسی باید در خواست خود را مبنی بر تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی با ذکر دلیل به مسئول حوزه کاری حسابرسی
پیشنهاد نماید .در صورت عدم موافقت تغییر نوع حسابرسی توسا مسئول حوزه کاری حسابرسی از اداری به میدانی ،مسئول حسابرسی
مکلف است با رعایت مقررات نسبت به تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی اقدام نماید.
ب  -میدانی :در حسابرسی میدانی با ابالغ برگ دعوت ارائه دفاتر ،اسناد و مدارک حسب مورد به مؤدی اعالم میشود تا در زمان مراجعه
حسابرس یا حسابرسان به اقامتگا ه قانونی مؤدی و یا محلی که قبالً به صورت مکتوب به اداره امور مالیاتی اعالم شده است ،نسبت به ارائه
دفاتر ،اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد اقدام نماید .حسابرس یا حسابرسان میبایست با توجه به دعوتنامه فوق در تاریا مراجعه،
نسبت به تنظیم صورتمجلس ،اقدام و ضمن حسابرسی به دفاتر ،اسناد و مدارک ارائه شده در چهارچوب قوانین و مقررات با تنظیم گزارش
حسابرسی مالیاتی ،در سامانه (با توجه به نتایج رسیدگی) اقدام و ضمن تکمیل و الصاق مدارک و کاربرگهای مربوط ،مراتب را برای تأیید
به مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال نماید.
تبصره  -1در حسابرسی های اداری و میدانی ،مسئول حسابرسی مکلف است تاریا یا تاریا های مراجعه به اداره یا محل تعیین شده در
اجرای مقررات بند ب این ماده حسب مورد برای حسابرسی دفاتر ،اسناد و مدارک را به همراه اسامی گروه حسابرسی کتباً به مؤدی ابالغ
نماید .فاصله تاریا ابالغ تا اولین روز مراجعه نباید کمتر از  7روز و بیشتر از  15روز باشد .در صورت درخواست مؤدی و موافقت مسئول
حسابرسی مهلت مزبور تا  10روز از تاریا تعیین شده قابل افزایش خواهد بود.
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تبصره  -2در حسابرسی میدانی ،مؤدی در طول دوره حسابرسی که زمان آن قبالً تعیین و به وی اعالم شده است ،ملزم به ارائه دفاتر ،اسناد و
مدارک درخواستی حسب مورد جهت انجام حسابرسی میباشد.
تبصره  -3صورتمجلس ارائه دفاتر ،اسناد و مدارک حسب مورد در اجرای این ماده ،در دو نسخه تنظیم و پس از امضای حسابرس و
مؤدی و یا عدم امضای مؤدی ،یک نسخه به مؤدی حسب مقررات تسلیم میشود.
تبصره  -4در صورت ارائه دفاتر ،اسناد و مدارک توسا مؤدی ،مسئول حسابرسی می بایست با رعایت قانون و ق .م .ا و سایر قوانین و
مقررات مرتبا ،نسبت به حسابرسی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی با توجه به حدود و مسئولیتهای تعیین شده در برنامه حسابرسی اقدام و
گزارش حسابرسی و کاربرگهای مربوط را جهت تأیید نزد مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال نماید.
تبصره  -5در صورت عدم ارائه دفاتر ،اسناد و مدارک حسب مورد توسا مؤدی ،مسئول حسابرسی میبایست با عنایت به اسناد و مدارک و
سوابق مالیاتی موجود و با توجه به اطالعات مکتسبه و حجم فعالیت مؤدی و قرائن و شواهد ،ضمن تنظیم گزارش حسابرسی و کاربرگهای
مربوط در سامانه (با توجه به نتایج حسابرسی) اقدام و مراتب را برای تأیید به مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال نماید.
تبصره  -6مسئول حوزه کاری حسابرسی پس از بررسی و کنترل ،گزارش حسابرسی را تأیید یا رد مینماید .در صورت تأیید گزارش
حسابرسی ،برگ تشخیص یا مطالبه مالیات با امضای مسئول حوزه کاری حسابرسی صادر میشود .در غیر اینصورت ،مسئول حوزه کاری
حسابرسی مورد حسابرسی را با ذکر دالیل به مسئول حسابرسی عودت داده تا اصالحات مورد نیاز انجام پذیرد.
تبصره  -7در صورتی که گزارش تهیه شده توسا مسئول حسابرسی پس از تأیید مسئول حوزه کاری حسابرسی منجر به تأیید اظهارنامه
مالیاتی تسلیمی مؤدی گردد ،اظهارنامه مالیاتی قطعی بوده و برابر مقررات برگ قطعی مالیات صادر میشود.
تبصره  -8در مواردی که در حین رسیدگی و ح سابرسی مورد حسابرسی با موارد مشکوک به فرار مالیاتی مواجه شوند ،مسئول حوزه کاری
حسابرسی می تواند مراتب را به حوزه کاری بازرسی ارجاع نماید .حوزه کاری بازرسی موضوع را در چهارچوب مقررات قانونی مربوط
بررسی و نتیجه را به مسئول حوزه کاری حسابرسی جهت ادامه فرایند حسابرسی ،عودت مینماید.
ج  -بازرسی :این نوع حسابرسی به منظور بررسی موارد مربوط به فعالیت اقتصادی مؤدی از جمله حجم ،وضعیت ،نوع ،موقعیت و شناسایی
اموال وی در موارد خاص برای تکمیل اطالعات مورد نیاز حسابرسان و سایر حوزههای کاری انجام میشود .در این نوع حسابرسی هیچ
اظهارنامه مالیاتی برای حسابرسی انتخاب نمی شود بلکه با ایجاد این مورد توسا مسئول حوزه کاری حسابرسی و ارجاع آن به حسابرس،
نسبت به تهیه گزارش بازرسی مطابق فرمهای ابالغی سازمان اقدام خواهد شد .بر اساس نتایج حاصل از حسابرسی فوق امکان تغییر رتبه
ریسک مؤدی وجود خواهد داشت .همچنین حسابرس می تواند درخواست انجام حسابرسی اداری یا میدانی را به مسئول حوزه کاری
حسابرسی اعالم نماید که در صورت موافقت مسئول حوزه کاری حسابرسی مورد حسابرسی ایجاد و به مسئول حسابرسی تخصیص داده
خواهد شد.
د  -بازبینی بعد از خاتمه حسابرسی ،اداره امور مالیاتی میتواند نسبت به انتخاب برخی از گزارشهای حسابرسی به منظور بررسی و ارزیابی
کیفیت آنها اقدام نماید ،اداره امور مالیاتی در صورت ضرورت با مراجعه به مؤدی و بررسی دفاتر ،اسناد و مدارک حسب مورد ،گزارش
الزم تهیه خواهد نمود .گزارش نهایی مربوط ب ه این نوع حسابرسی منجر به مواردی همچون تهیه گزارش حسابرسی متمم یا اصالحی ،تهیه
گزارشات تخلفات مأموران مالیاتی و گزارشاتی در جهت تشویق و ارتقای مأموران مالیاتی با رعایت مقررات قانونی مربوط میگردد.
بازبینی میتواند با درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی و حسب مورد سایر مراجع ذیصالح مالیاتی ذیربا از جمله اداره کل امور مالیاتی
مربوط ،واحدهای ستادی ذیربا در سازمان و شورای عالی مالیاتی و توسا حوزه کاری حسابرسی انجام شود.
ماده  -30هرگاه مأموران مالیاتی در محاسبه مأخذ ،درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق اشتباه کرده باشند ،به شرح زیر اقدام خواهد شد:
 -1در صورتی که قبل از قطعیت مأخذ یا درآمد مشمول مالیات ،اصالح اشتباه محاسبه منجر به افزایش مأخذ ،درآمد مشمول مالیات یا
مالیات گردد ،با رعایت مهلت مرور زمان ماده  157قانون و چنانچه قبل یا بعد از قطعیت مأخذ یا درآمد مشمول مالیات ،اصالح اشتباه
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محاسبه منجر به کاهش مأخذ ،درآمد مشمول مالیات یا مالیات گردد ،بدون رعایت مهلت مرور زمان یاد شده گزارش الزم عنوان مسئول
حوزه کاری حسابرسی ارائه میشود.
در صورت تأیید گزارش فوق توسا مسئول حوزه کاری حسابرسی و طبق دستور وی ،در صورت افزایش با رعایت مهلت مرور زمان
مالیاتی و در صورت کاهش بدون رعایت مهلت مرور زمان حسب مورد نسبت به اصالح اشتباه محاسبه و صدور برگ تشخیص یا برگ
مطالبه یا برگ قطعی مالیات اصالحی و ابالغ آن به مؤدی اقدام میشود.
در اجرای این بند یک نسخه از برگ تشخیص یا برگ مطالبه یا برگ قطعی مالیات اصالحی میبایست جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی
مالیاتی ارسال تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف یا متخلفین برابر مقررات اقدام شود.
 -2در صورتی که اشتباه ایجاد شده در اوراق قطعی مالیاتی ناشی از اشتباه در محاسبه جرایم یا محاسبه قبو

پرداخت مالیات باشد،

گزارش الزم عنوان مسئول حوزه کاری حسابداری مؤدیان تنظیم می شود و چنانچه گزارش فوق به تأیید وی برسد ،طبق دستور مسئول
حوزه کاری یاد شده نسبت به اصالح اشتباه محاسبه بدهی مالیاتی و صدور برگ قطعی اصالحی و ابالغ آن به مؤدی اقدام خواهد شد.
اشتباه محاسبه :مصادیق اشتباه محاسبه شامل عدم انتقال صحی

دادههای کاربرگهای حسابرسی به سیستم و اشتباه محاسباتی در

کاربرگ های تهیه شده در زمان حسابرسی مالیاتی است ،به نحوی که تغییر مبانی در تشخیص مأخذ یا درآمد مشمول مالیات یا اعتبار
مالیاتی نباشد.
تبصره  -با صدور برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیات اصالحی ،اوراق مالیاتی صادره قبلی در این ارتباط حسب مورد باطل تلقی و
حسب قوانین و مقررات مربوط اقدام میشود.
ماده  -31در کلیه مواردی که مؤدی یا وکیل تاماالختیار وی ظرف مواعد قانونی از تاریا ابالغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعالم نتیجه
رسیدگی یا برگ مطالبه یا برگ استرداد حسب مورد اعترا

خود را کتباً نسبت به آن تسلیم نماید مسئول حوزه کاری اعتراضات و

شکایات مکلف است با رعایت مقررات قانونی مربوط نسبت به تخصیص پرونده جهت انجام رسیدگی مجدد به مسئول مربوطه اقدام نماید
و مسئول مربوط ه موظف است با رعایت مقررات قانونی مربوط انجام رسیدگی مجدد که بر اساس دالیل و اسناد و مدارک مؤدی یا وکیل
تاماالختیار وی انجام خواهد گرفت ،مراتب را در ظهر برگ تشخیص مالیات برگ مطالبه یا برگ استرداد درج و برابر مقررات مربوط اقدام
نماید .به استناد مفاد این ماده ،پرونده های مالیاتی پس از طی مراحل فوق در صورت عدم رفع اختالف با مؤدی به هیأت حل اختالف
مالیاتی ارجاع خواهد شد ،مگر آنکه برگ تشخیص مالیات یا برگ مطالبه یا برگ استرداد در اجرای مقررات تبصره ماده ( )203و قسمت
اخیر تبصره  2آن و ماده ( )208قانون ابالغ شده ب اشد و مؤدی ظرف مواعد قانونی اعترا

خود را تسلیم ننموده باشد در این صورت پرونده

ظرف مواعد قانونی مربوط و بدون طی مراحل فوق توسا اداره امور مالیاتی به هیأت حل اختالف مالیاتی ارجاع خواهد شد.
تبصره  -1در مورد پروندههایی که مسئول مربوط در تشخیص مأخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهارنظر در این امر مانع
رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسا نامبرده نخواهد شد.
تبصره  -2اجرای مقررات این ماده در مواردی که رسیدگی مجدد توسا مسئول مربوط منجر به توافق نگردد ،مانع از رسیدگی مسئول
باالتر حداکار تا سط مدیرکل با رعایت مهلت مقرر در قانون نخواهد بود.
فصل ششم  -مطالبه و وصول مالیات
ماده  -32درخواست صدور گواهی و یا مفاصاحساب مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا از طریق باجههای امور مؤدیان سراسر کشور،
دریافت و پس از بررسی توسا مسئول حوزه کاری حسابداری مربوط به پرونده ذیربا ،گواهی و یا مفاصاحساب مالیاتی مذکور با امضای
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سیستمی مسئول حوزه کار ی حسابداری مؤدیان مربوط صادر و در محل ارائه درخواست و یا محل مراجعه مؤدی برای دریافت گواهی یا
مفاصاحساب ضمن ممهور نمودن گواهی توسا امور مؤدیان مربوط به مؤدی تسلیم میشود.
تبصره  -در مواردی که گواهیهای مربوطه به طور الکترونیکی ارسال میگردد نیازی به امضای دستی و فیزیکی نبوده و مسئول حوزه
کاری حسابداری مؤدیان میبایست نسبت به تأیید و ارسال الکترونیکی گواهی مربوط اقدام نماید.
ماده  -33در هر مورد که مطابق قانون و ق .م .ا میزان درآمد ی ا مأخذ مشمول مالیات قطعی شود ،برگ قطعی مالیات به صورت سیستمی
صادر میشود.
ماده  -34چنانچه بر اساس اطالعات ارسالی اشخاص تالث ،مؤدیان مالیاتی جدید و درآمدهای کتمان شده مشمول مالیات شناسایی و
مالیات متعلق مطالبه و وصول گردد سازمان میتواند با رعایت مقررات قانونی مربوط نسبت به پرداخت پاداش متناسب با اطالعات مکتسبه و
مالیات وصولی از درآ مد اختصاصی سازمان در وجه اشخاص مذکور ،در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس کل سازمان
میرسد اقدام نماید .پرداخت پاداش موضوع این ماده در خصوص اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات ملزم به ارسال اطالعات مربوط
میباشند ،برای ارائه اطالعات مزبور جاری نخواهد بود.
ماده  -35در مواردی که به موجب قانون و ق .م .ا ،مالیات و سایر وجوه ،قابل استرداد به مؤدی باشد با تأیید مسئول حوزه کاری حسابداری
مؤدیان و بر اساس مقررات مربوط اضافه پرداختی در وجه ذینفع پرداخت خواهد شد .نحوه استرداد وجوه مربوط با رعایت مقررات قانونی
به موجب دستورالعملی است که به تصویب رئیس کل سازمان میرسد.
فصل هفتم  -اعتراضات و شکایات
ماده  -36امور خدمات مؤدیان سراسر کشور موظفند کلیه اوراق و فرمهای مقرر در قانون و ق .م .ا و همچنین هر نوع اعترا

یا درخواست

مؤدی را که از طرف مؤدی به صورت دستی یا پستی یا الکترونیکی به سازمان تسلیم یا واصل میگردد ،دریافت و ضمن ارائه رسید به
مؤدی در سیستم تبت و به حوزه کاری مربوطه ارسال نمایند.
ماده  -37حوزه کاری اعتراضات و شکایات موظف است:
پس از در یافت اعترا

یا شکایت مؤدی ضمن بررسی اعترا

یا شکایت طبق مقررات قانون و ق .م .ا و آئیننامهها و دستورالعملهای

اجرایی آن ،اقدام الزم را معمول دارند.
ماده  -38سازمان میتواند نمایندگان خود را در هیأتهای حل اختالف مالیاتی از بین مأموران مالیاتی شاغل واجد شرایا در سازمان با
حفظ پست سازمانی طبق مقررات انتخاب نماید.
ماده  -39رأی هیأت حل اختالف مالیاتی باید متضمن اظهارنظر موجه و مستدل کلیه اعضای هیأت مطابق مقررات ماده  248قانون باشد.
همچنین میبایست در صورت تعدیل یا رفع تعر

نسبت به اصالح اظهارنامه مربوطه اعم از ابرازی یا حسابرسی شده و یا تعدیل شده

هیأتهای قبلی در سامانه اقدام شود.
فصل هشتم  -ابالغ اوراق مالیاتی
ماده  -40ابالغ اوراق مالیاتی به حوزه کاری خدمات مؤدیان واگذار میشود .مأموران مالیاتی در قسمت پشتیبان حوزه کاری خدمات
مؤدیان مکلفند اوراق مالیاتی موضوع قانون را بر اساس مواد ( )203الی ( )209قانون به مؤدیان مالیاتی ذیربا ابالغ نمایند.
تبصره  -1سازمان میتواند بر اساس اختیار حاصله از تبصره  2ماده  219قانون و آئیننامه اجرایی مربوط ابالغ اوراق مالیاتی را به بخش غیر
دولتی واگذار نماید.
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فصل نهم  -ترتیبات حسابرسی مالیاتی
ماده  -41در مواردی که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل برای حسابرسی مالیاتی انتخاب شدهاند فرایند انجام حسابرسی مالیاتی و تعیین
درآمد یا مأخذ مشمول مالیات آنها در هر یک از موارد ممکن ،به شرح زیر خواهد بود:
 -1مؤدی نسبت به تسلیم دفاتر و اسناد و مدارک اقدام نماید:
 -1-1دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده امکان حسابرسی مالیات ی را داشته باشد ،در این صورت درآمد یا مأخذ مشمول مالیات بر اساس
قوانین ،مقررات و احکام مالیاتی مربوط از طریق حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده حسب مورد تشخیص و تعیین خواهد شد.
 -1-2در مواردی که معامالت ابرازی (خرید یا فروش کاال و خدمات) صورت گرفت ه با اشخاصی است که صحت اجزای معامله با این
اشخاص به دلیل وضعیت طرف معامله (شرکتهای کاغذی ،مجهولالمکان و اماالهم) قابل اتبات و تعیین دقیق نباشد:
 -1-2-1در موارد هزینه و خرید ،چنانچه کاال یا خدمت توسا خریدار دریافت شده لکن صورتحساب ارائه شده مربوط به اشخاص یاد
شده است ،بهای هزینه یا خرید به ارزش منصفانه کاال یا خدمت در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات مبنای قبول
هزینه یا خرید میباشد و مابهالتفاوت به عنوان هزینه غیر قابل قبول تلقی میگردد.
 -1-2-2در موارد فروش ،می بایست بهای فروش به ارزش منصفانه کاال یا خدمت در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت
مقررات ،مبنای فروش قرار گرفته و مابهالتفاوت (ارزش منصفانه و بهای ابرازی) عیناً به میزان فروش و درآمدها اضافه گردد.
 1-3چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود ،مبلغ درآمد یا فروش ابراز شده طبق اسناد و مدارک ارائه شده در معامله فیمابین شرکتهای
گروه یا وابسته از ارزش منصفانه معامله مذکور:
 -1-3-1کمتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است ،در این صورت مابهالتفاوت آن ،به درآمد یا فروش ابرازی فروشنده اضافه
میشود.
 -1-3-2بیشتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است .در این صورت مابهالتفاوت آن ،از هزینهها و بهای تمام شده خریدار کسر
میشود.
 -2عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک از جمله:
 -2-1در خصوص واحدهای تولیدی ،خدماتی یا بازرگانی ،در صور تی که قیمت تمام شده کاال و خدمات ساخته شده یا فروش رفته،
آنالیز محصول (کاال و خدمت) ،صورت گردش مواد و کاال و مستندات هزینهای آن از جمله صورتحساب خرید مواد اولیه و کاال ،حقوق
و دستمزد و سایر هزینههای مربوط حسب مورد ارائه نشود و بر اساس سایر روشهای حسابرسی توسا حسابرسان مالیاتی امکان تعیین و یا
برآورد قیمت تمام شده کاال و خدمات ساخته شده و فروش رفته بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده فراهم نباشد ،میبایست با در نظر
گرفتن نسبت سود ناویژه به فروش هر کاال یا خدمت (بر اساس ابراز مؤدی ،نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا
نسبتی که هر ساله توسا سازمان با تأیید رئیس کل سازمان با توجه به اطالعات موجود در پایگاههای اطالعاتی سازمان و اطالعات سایر
مراجع مربوط حداکار تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل تعیین میشود) ،بهای تمام شده کاال و خدمات مربوط به آن بخش که
مدارک مذکور آن ارائه نشده است ،محاسبه شود.
 -2-2عدم ارائه اسناد درآمدی مربوط به فروش یا درآمد ابرازی مؤدیانی که ملزم به صدور صورتحساب میباشند:
 -2-2-1عدم ارائه تمام اسناد درآمدی ،چنانچه دالیل و یا اسناد و مدارکی (از جمله اطالعات موجود در پایگاه اطالعات مالیاتی سازمان
مربوط به فروش کاال و خدمت ،صادرات و یا صورتحساب های بانکی یا ابرازی یا به دست آمده «بر اساس ارزش منصفانه») مؤید درآمد یا
فروش بیشتر از فروش ابرازی نباشد ،فروش یا درآمد ابرازی مورد قبول خواهد بود و صرفاً با رعایت مقررات قانونی مربوط جرایم موضوع
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عدم صدور صورتحساب از مؤدی مطالبه می شود .در صورت عدم مطابقت و احراز کتمان درآمد یا فروش ،فروش و یا درآمد به دست
آمده به عنوان فروش و درآمدهای مؤدی مدنظر قرار خواهد گرفت.
 -2-2-2عدم ارائه بخشی از اسناد درآمدی ،در خصوص آن بخش که اسناد و مدارک آن ارائه شده است بر اساس حسابرسی قسمت
درآمدی بند  1این ماده و در خصوص آن بخش که اسناد درآمدی آن ارائه نشده است مطابق بند  1-2-2اقدام خواهد شد.
 -2-3عدم ارائه مدارک هزینهای:
 -2-3-1عدم ارائه تمام مدارک هزینهای ،در اینگونه موارد با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت ،هزینههای آن بر اساس ابراز مؤدی ،نسبت
فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسا سازمان با تأیید رئیس کل سازمان با توجه به اطالعات
موجود در پایگاههای اطالعاتی سازمان و اطالعات سایر مراجع مربوط حداکار تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل تعیین میشود ،با
رعایت مقررات قانونی مربوط به عنوان هزینه قابل قبول مؤدی منظور میشود.
 -2-3-2عدم ارائه بخشی از مدارک هزینهای (به استانای قیمت تمام شده و اماالهم) ،در خصوص هزینههایی که اسناد و مدارک آن ارائه
نشده در این صورت هزینه مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.
 -2-4در موارد عدم ارائه دفاتر قانونی ،جریمه موضوع ماده  193قانون مطالبه خواهد شد.
 -3عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینهای ،در اینگونه موارد با در نظر گرفتن حجم فعالیت و نسبت سود فعالیت :بر اساس
اب راز مؤدی ،نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسا سازمان با توجه به اطالعات موجود در
پایگاههای اطالعاتی سازمان و اطالعات سایر مراجع مربوط حداکار تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل با تأیید رئیس کل سازمان
تعیین میشود ،درآمد یا مأخذ مشمول مالیات با رعایت ماده  94قانون تعیین میشود.
 -4دریافت اطالعاتی مؤید کتمان درآمد یا فعالیت:
 -4-1کتمان فعالیت ،در اینگونه موارد با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر
ساله توسا سازمان با توجه به اطالعات موجود در پایگاه های اطالعاتی سازمان و اطالعات سایر مراجع مربوط حداکار تا پانزدهم مرداد ماه
هر سال برای سال قبل با تأیید رئیس کل سازمان تعیین میشود ،با رعایت مقررات درآمد یا مأخذ مشمول مالیات آن تعیین میشود.
 -4-2کتمان درآمد:
 -4-2-1هزینه های عمومی ،اداری و فروش در حسابرسی مورد پذیرش واقع شده باشد ،در این صورت کل مبلغ درآمد پس از کسر بهای
تمام شده آن قسمت میبایست با رعایت مقررات مربوط به عنوان سود مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد.
 -4-2-2هزینههای عمومی ،اداری و فروش در حسابرسی مورد پذیرش واقع نشده باشد ،بر اساس بند  1-4اقدام میشود.
 -4-2-3کل هزینههای مربوط به درآمد قبالً مورد پذیرش واقع شده باشد ،در اینگونه موارد کل رقم درآمد کتمان شده با رعایت مقررات
مربوط مبنای محاسبه مالیات واقع میشود.
فصل دهم  -سایر مقررات حسابرسی و مطالبه و حل اختالف مالیات
ماده -42
 -1فصل مالیات بر ار :
 -1-1آن قسمت از اموال و داراییهایی که انتقال یا دریافت یا تحویل آنها مستلزم دریافت گواهیهای موضوع ماده  34قانون نبوده و بر
اساس ماده  17قانون مشمول مالیات میباشند از جمله سهام بینام ،وجه نقد ،اموال و داراییهای متوفی در خارج از کشور ،موجودی کاال،
طلب متوفی از اشخاص حقیقی و امالکی که فاقد سند رسمی هستند ،اداره امور مالیاتی (حوزه کاری حسابرسی) موظف است با رعایت
مقررات قانونی مربوط نسبت به مطالبه مالیات متعلقه بر اساس سهماالر هر ورته به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام نماید.
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 -1-2در مورد وصیت ،وصی مکلف است اظهارنامه موضوع ماده  39قانون را حداکار ظرف سه ماه از تاریا فوت موصی تسلیم و مالیات
متعلق به آن قسمت از اموال و داراییهای مورد وصیت که انتقال یا دریافت یا تحویل آنها مستلزم دریافت گواهیهای موضوع ماده 34
قانون نمی باشد را برابر مقررات قانونی مربوط پرداخت نماید .در این صورت و در موارد عدم تسلیم اظهارنامه و یا پرداخت مالیات ،اداره
امور مالیاتی (حوزه کاری حسابرسی) موظف است نسبت به بررسی و مطالبه مالیات متعلق از وصی اقدام نماید.
 -2فصل حق تمبر:
 2-1در مواردی که حق تمبر و جرایم مربوطه موضوع ماده  48و یا ماده  51قانون حسب مورد پرداخت نشده است ،حوزه کاری حسابرسی
میبایست نسبت به مطالبه حق تمبر و جرایم متعلق بر اساس برگ مطالبه از اشخاص مربوطه اقدام نماید.
 -2-2سایر اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد  46 ،45و  47قانون ،در صورت عدم پرداخت مالیات و جرایم حق تمبر با رعایت مقررات
قانونی مربوط حسب مورد ،در خصوص اسنادی که در ایران صادر شده باشد ،صادرکننده و در خصوص اسنادی که در خارج از ایران
صادر شده باشد ،اولین شخصی که اسناد مذکور را متصرف میشود ،مشمول بوده و مالیات و جرایم متعلقه حسب مورد از صادرکننده یا
متصرف حسب مورد وفق بند  1-2مطالبه خواهد شد.
 -2-3مطالبه مالیات حق تمبر مشمول مقررات ماده  238 ،191و فصل سوم باب پنجم قانون میباشد.
 -3مالیات بر درآمد امالک
 -3-1در صورت عدم پرداخت مالیات تکلیفی موضوع تبصره  9ماده  53قانون و جرایم متعلقه حسب مورد توسا اشخاص مشمول ،مالیات
و جرایم مربوطه حسب مورد برابر مقررات به موجب برگ مطالبه توسا حوزه کاری حسابرسی از اشخاص مذکور مطالبه و مطالبه مالیات
تکلیفی مذکور مشمول مقررات ماده  238 ،191و فصل سوم باب پنجم قانون خواهد بود.
 -3-2اعتراضات مؤدیان مالیاتی در راستای تبصرههای  2و  3ماده  54قانون قابل بررسی مجدد در راستای مفاد ماده  238قانون خواهد بود.
 -3-3در خصوص مالیات موضوع ماده  54مکرر قانون ،حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه میبایست با رعایت مقررات قانونی
مر بوط به موجب برگ مطالبه و بر اساس اطالعات سامانه ملی امالک و اسکان کشور ،مالیات متعلق را مطالبه نماید.
 -4مالیات بر درآمد حقوق:
اداره امور مالیاتی ذیصالح ماده  90قانون ،در خصوص مؤدیانی که فعالیت عملکردی دارند حوزه حسابرسی است که پرونده عملکرد
مؤدی در آن اداره حسابرسی میگردد و در خصوص سایر مؤدیان از جمله اشخاص موضوع ماده  2قانون یکی از ادارات مالیاتی به
تشخیص سازمان میباشد.
 -5مالیات اشخاص حقوقی منحله:
تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند در موارد تسلیم و عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده
 116قانون و بر اساس ماده  115قانون و سایر مقررات مربوط ،در حوزه کاری حسابرسی انجام خواهد شد.
 -6جرایم موضوع ماده  169قانون ،مشمول مقررات مواد  191و  238قانون میباشد.
 -7در صورت عدم کسر و ایصال مالیاتهای تکلیفی موضوع قانون از جمله تبصره  2ماده  103و ماده  107قانون اداره امور مالیاتی مربوط
می بایست مالیات و جرایم متعلق را با رعایت مقررات قانونی مربوط به موجب برگ مطالبه مالیات از اشخاص مشمول مطالبه نماید و مطالبه
مذکور مشمول مقررات مواد  238 ،191و فصل سوم از باب پنجم قانون میباشد.
فصل یازدهم  -فرایندهای مالیاتی صاحبان مشاغل مشارکتهای مدنی
ماده -43
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 -1با توجه به اینکه تبت نام اینگونه مؤدیان به صورت یک مؤدی در نظام مالیاتی انجام میپذیرد لذا مشارکت (شرکا) میبایست نسبت به
تسلیم یک اظهارنامه مالیاتی به عنوان اظهارنامه مالیاتی مشارکت اقدام نمایند.
 -1-1مفاد تبصره ماده  100قانون نیز با رعایت مقررات مربوطه برای مشارکت قابل انجام میباشد.
 -2حسابرسی و صدور برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیات عملکرد برای مشارکت انجام لیکن سهم درآمد مشمول مالیات و مالیات هر
یک از شرکا به صورت جداگانه در برگ تشخیص مالیات تعیین میشود.
 2-1حسابرسی هر نوع مالیات و جرایم دیگری که نوعاً مربوط به فعالیت مشارکت میباشد از جمله مالیاتهای تکلیفی ،حقوق ،جرایم
موضوع ماده  169قانون و مالیات بر ارزش افزوده برای مشارکت انجام و کل شرکا نسبت به آنها مسئولیت دارند.
 -3ابالغ کلیه اوراق مشارکت از جمله برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا فیزیکی به هر یک از شرکا و یا
مستخدمین مشارکت در حکم ابالغ به مشارکت (مؤدی) میباشد.
 -4در صورت اعترا

هر یک از شرکا به برگ تشخیص مالیات یا مطالبه یا آرای هیأتهای حل اختالف مالیاتی پرونده مشارکت با

رعایت مقررات مربوط قابل رسیدگی در مراجع مربوط خواهد بود.
 -5سازمان مکلف است برای مالیات عملکرد هر یک از شرکا حساب جداگانهای برای منظور نمودن مالیات و جرایم متعلق و پرداخت یا
ترتیب پرداخت متناظر با آن ایجاد نماید .هر یک از شرکا به صورت جداگانه نسبت به سهم از مشارکت که به حساب آنها منظور میشود
مسئولیت داشته و در صورت عدم پرداخت برابر مقررات قانونی مربوط با آنها رفتار خواهد شد.
 5-1در خصوص هر نوع مالیات و جرایم دیگری که نوعاً مربوط به فعالیت مشارکت میباشد از جمله مالیاتهای تکلیفی ،حقوق ،جرایم
موضوع ماده  169قانون و مالیات بر ارزش افزوده ،حساب مشترکی برای مشارکت ایجاد و تمامی شرکا نسبت به پرداخت آن مسئول
میباشند.
 -6در صورت فوت هر یک از شرکا سهم درآمد مشمول مالیات متوفی به نسبت سهماالر و سهم معافیت متوفی در سال فوت بین ورا
بر اساس قسمت اخیر تبصره ماده  101قانون تقسیم میشود و از سال بعد مطابق صدر تبصره فوق عمل خواهد شد.
 -7در مشاغل انفرادی در صورت فوت مؤدی طی سال ،شماره اقتصادی باطل و ورا

متوفی امکان ارسال اظهارنامه و انجام کلیه

فرایندهای مالیاتی تا زمان فوت متوفی را دارا میباشند و در صورت ادامه فعالیت شغلی پس از فوت میبایست به عنوان مؤدی جدید در
نظام مالیاتی تبت نام نمایند.
فصل دوازدهم  -حسابرسی تجمیعی صاحبان مشاغل موضوع تبصره  2ماده  101قانون
ماده  -44در خصوص شخص حقیقی دارای بیش از یک فعالیت شغلی ،در زمان قطعی شدن اظهارنامه یا انجام حسابرسی هر یک از
پروندهها ،میبایست پروندههای آنها به صورت کامالً مجزا با اعمال نرخهای موضوع ماده  131قانون برای هر پرونده و صرفاً با اعمال
حداکار یک معافیت موضوع ماده  101قانون برای کل پروندهها حسب مورد قطعیت یا مورد حسابرسی قرار گرفته و برای اجرای حکم
تبصره  2ماده  101قانون از حیث اعمال نرخ ماده  131قانون برای مجموع درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر اقدام شود:
 -1حوزه کاری حسابداری اداره امور مالیاتی ذیصالح مکلف است نسبت به مطالبه مالیات مابهالتفاوت موضوع تبصره پس از قطعیت
حداقل دو پرونده شغلی مؤدی و همچنین پرونده های بعدی بعد از قطعیت درآمد مشمول مالیات ،حداکار ظرف سه ماه از تاریا قطعیت دو
یا چند پرونده به صورت متوالی با اعمال صرفاً یک معافیت موضوع ماده  101و نرخ ماده  131قانون بر اساس درآمد مشمول مالیات
تجمیعی به موجب برگ مطالبه مالیات اقدام نماید .در صورت عدم تعلق مابهالتفاوت مالیات صدور برگ مطالبه موضوعیت نخواهد داشت.
 -2در صورت عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات مطالبه شده توسا مؤدی ظرف ده روز از تاریا ابالغ برگ مطالبه ،مالیات مذکور
در اجرای مقررات فصل نهم از باب چهارم قانون وصول خواهد شد.
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 -3در صورت اعترا

مؤدی به برگ مطالبه ابالغ شده موضوع در اجرای مقررات ماده  216قانون قابل طرح در هیأت حل اختالف مالیاتی

موضوع ماده مذکور میباشد.
 -4در راستای محاسبه مالیات موضوع این فصل بخشودگی نرخ موضوع تبصره ماده  131قانون بر اساس محاسبات اولیه مالیات قطعی شده
هر پرونده می بایست از مبلغ مالیات نهایی کسر شود .جریمه موضوع مواد  192و  193قانون و نظایر آنها نیز بر اساس محاسبات اولیه در
محاسبات لحا و مدنظر قرار میگیرد.
 -5جریمه موضوع ماده  190قانون برای هر پرونده تا قبل از ابالغ برگ مطالبه موضوع این فصل بر اساس برگهای تشخیص اولیه و قطعی
اولیه و مقررات مربوط و از زمان ابالغ برگ مطالبه م وضوع این فصل بر اساس مالیات پرداخت نشده مطالبه شده قابل محاسبه و مطالبه
میباشد.
 -6برگ مطالبه مالیات در راستای مقررات موضوع این فصل تأتیری در ارائه گواهیهای موضوع مواد  ،186تبصره  1ماده  187 ،186قانون
و نظایر آنها نخواهد داشت.
 -7در صورت عدم تسلیم اظهارنامه توسا مؤدی در هر یک از پروندهها در محاسبه مالیات مابهالتفاوت تجمیعی ،اعمال معافیت موضوع
ماده  101قانون تا سقف درآمد مشمول مالیات پروندههایی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام شده ،مجاز میباشد.
فصل سیزدهم  -سایر مقررات
ماده  -45انجام کلیه فرای ندهای مالیاتی از جمله تبت نام ،حسابرسی ،رسیدگی مجدد و وصول مالیات پروندههای مالیاتی با سازمان است و
سازمان میتواند با رعایت مقررات قانونی مربوط امور مذکور را حسب مورد به اداره امور مالیاتی و یا مأموران مالیاتی ذیربا محول نماید.
تبصره  -در اجرای این ماده چنانچه حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور ،انجام فرایندهای مالیاتی از جمله رسیدگی به پروندههای
مؤدیان مالیاتی در یک اداره کل تجمیع گردد ،مالیات و عوار

متعلقه در چهارچوب مقررات قانونی مربوط ،به محل فعالیت اشخاص

منظور میگردد.
ماده  -46حداقل سط سازمانی م جاز برای انجام مکاتبه و استعالم جهت کسب اطالعات مورد نیاز در اجرای مواد  230و  231قانون و سایر
مقررات ،در تمامی حوزههای کاری مدیر یا مسئول حوزه کاری میباشد.
ماده  -47حسب درخواس ت رئیس شورای عالی مالیاتی و موافقت رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ،گروههای کارشناسی به شعب
شورای عالی مالیاتی جهت انجام امور محوله اختصاص مییابد.
ماده  -48تخلفات مأموران مالیاتی از قانون و ق .م .ا و مقررات مربوط صرفاً از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی مورد پیگرد قانونی قرار
میگیرد.
ماده  -49مأموران مالیاتی مکلفند در صورت مشاهده جرایم مالیاتی موضوع ماده  274قانون ،مراتب را جهت اقامه دعوا علیه مرتکبان نزد
مراجع قضایی به دادستانی انتظامی مالیاتی اعالم نمایند .در صورت عدم اعالم مراتب مطابق مقررات مربوط با آنان رفتار خواهد شد.
ماده  -50در اجرای مقررات ماده  219قانون کلیه بخشنامهها ،دستورالعملها و رویههای اجرایی که توسا سازمان جهت اجرای قانون مقرر
میشود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان ،مأموران مالیاتی و مؤدیان الزماالتباع است.
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