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:باشندمیمالیاتپرداختمشمولزیراشخاص- 1ماده
مقرراتطبقایراندرواقعخودامالكیااموالبهنسبتحقوقییاحقیقیاشخاصازاعممالکینکلیه- 1

.دومابب
تحصیلایرانازخارجیاایراندرکهدرآمدهاییکلیهبهنسبتایرانمقیمایرانیحقیقیشخصهر- 2

.نمایدمی
.کندمیتحصیلایراندرکهدرآمدهاییکلیهبهنسبتایرانازخارجمقیمایرانیحقیقیهر شخص- 3
.ارج از ایران تحصیل می نمایدهر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خ- 4
ونمایدمیتحصیلایراندرکهدرآمدهاییبهنسبت) حقوقییاحقیقی وازاعم(ایرانیغیرشخصهر- 5

وتعلیماتدادنیاوخودحقوقسایریاامتیازاتواگذاريبابتکهدرآمدهاییبهنسبتهمچنین
عایددیگرعنوانهریانمایشحقیابهاعنوانبهکه(سینماییهايفیلمواگذاريیاوفنیهايکمک

.کندمیتحصیلایراناز) گرددمیآنها
:نیستندقانوناینموضوعهايمالیاتپرداختمشمولزیراشخاص-21دهما

دولتی؛مؤسساتوهاوزارتخانه- 1
.شودمیتأمیندولتوسیلهآنهابودجهکههاییدستگاه-2
.هاشهرداري- 3
2.رهبريمعظممقامو) ره(خمینیامامحضرتطرفازمعافیتمجوزداراياسالمیانقالبنهادهايودهابنیا- 4

درمذکورهايمؤسسهواشخاصبهمتعلقآنهاسرمایهازقسمتییاتمامکههاییشرکت-1تبصره
استفادهمانعتبصرهاینحکم. بودنخواهدمادهاینحکممشمولآنهاسودیادرآمدسهمباشد،فوقبندهاي
.نیستمورد،حسبقانون،ایندرمقررهايمعافیتازمزبورهايشرکت

تجاري،معدنی،صنعتی،هايفعالیتقبیلازاقتصاديهايفعالیتازحاصلدرآمدهاي- 2تبصره
نیزشرکتریقطازغیرنحويبهکهماده،اینموضوعاشخاصبرايتولیديهايفعالیتسایروخدماتی
خواهدمالیاتمشمولقانوناین) 105(مادهدرمذکورنرخبهجداگانهطوربهموردهردرشود،میتحصیل

.بود
مربوطتکالیفدادنانجامبهمکلفمذکورفعالیتسهمبهنسبتمواردگونهایندرامورادارهمسئوالن

مسؤولیتمؤديبامتعلقمالیاتپرداختبهنسبتتصوراینغیردر. بودخواهندقانوناینمقرراتطبق
.داشتخواهندتضامنی

3.شدحذف-3تبصره

قانون و    ) 2(این ماده و تبصره هاي آن جایگزین متن قبلی ماده،27/11/1380، مصوب هاي مستقیمقانون اصالح موادي از قانون مالیات) 1(به موجب ماده . 1
.هاي آن شدتبصره

.قانون الحاق شد) 2(به ماده 4بند ،31/4/1394مصوب ،هاي مستقیماتمالیقانون ماده واحده قانون اصالح 1به موجب بند . 2
.شدقانون حذف ) 2(ماده3تبصره ،31/4/1394مصوب ،هاي مستقیممالیاتقانون ماده واحده قانون اصالح 1به موجب بند . 3
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، 1)مالیـات مسـتغالت مسـکونی خـالی    (، فصـل دوم )مالیـات سـاالنه امـالك   (موضـوع فصـل اول  -16الی3مواد
3.حذف شد2)مالیات بر اراضی بایر(ومفصل س

مکرر 54، مقررات مربوط به وضع مالیات بر واحدهاي مسکونی خالی در ماده 31/4/1394، مصوب هاي مستقیمواحده قانون اصالح قانون مالیاتماده12موجب بند به. 1
.الحاقی به قانون مزبور، تصریح شده است

%)12(، اراضی بایر با کاربري مسکونی مشمول مالیات به نرخ دوازده درصد 25/2/1387قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مصوب ) 15(به موجب ماده . 2
.به مأخذ ارزش معامالتی می باشد

تا 3موضوع متن قبلی مواد (، مقررات مربوط به وصول مالیات ساالنه امالك 27/11/1380هاي مستقیم، مصوب قانون اصالح موادي از قانون مالیات) 2(به موجب ماده . 3
.حذف شد) 16تا 12موضوع متن قبلی مواد (راضی بایرو مالیات بر ا) 11و10موضوع متن قبلی مواد (،  مالیات مستغالت مسکونی خالی)9
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چهارمفصل
ارثبرمالیات

یابـد، مـی انتقـال فرضـی یـا واقعـی فـوت ازاعـم شخصفوتنتیجهدرکههاییداراییواموال-17ماده
:استمالیاتمشمولزیرشرحبه
ومـاده ایـن )2(بنددرمندرجمواردناياستثبهبهاداراوراقسایرومشارکتاوراقبانکی،هايسپردهبهنسبت- 1

وپرداخـت یـا ووراثنامبهانتقالثبتتاریختاالشرکهسهموسهامسودهمچنینوآنهابهمتعلقسودهاي
%)3(درصدسهنرخبهآنهابهتحویل

و) 143(مـاده ) 1(تبصرهدرمذکورنرخهايبرابر) 5/1(نیمویکآنهاتقدمحقوالشرکهسهموسهامبهنسبت-2
وراثنامبهانتقالثبتتاریخدرمزبورمقرراتطبققانوناین) مکرر143(ماده

دهنـرخ بـه اسـت، نشدهتصریحآنهابهمذکوربندهايدرکهمالیحقوقواموالسایرواالمتیازحقبهنسبت- 3
وراثنامبهانتقالثبتیاتحویلتاریخدرروزارزش) %10(درصد

سـازمان توسطاعالمیبهاي%) 2(درصددونرخبههواییودریاییزمینی،موتوري،نقلیهوسایلانواعبهنسبت-4
وراثنامبهانتقالثبتتاریخدرکشورمالیاتیامور

ارزشمأخذبهقانوناین) 59(مادهدرمذکورنرخهايبرابر) 5/1(نیمویکمحلواگذاريحقوامالكبهنسبت- 5
وراثنامبهانتقالثبتتاریخدرمورد،حسبواگذاريحقروزارزشمأخذبهیاوامالكمعامالتی

برمالیاتکسرازپساستشدهواقعکشورازخارجدرکهایرانیمتوفايبهمتعلقهايداراییواموالبهنسبت- 6
ارزش% ) 10(درصـد دهنـرخ بـه استشدهپرداختهاداراییواموالوقوعمحلدولتبهبابتآنازکهارثی

شـمول عـدم صـورت در. اسـت گرفتهقرارمالوقوعمحلکشوردرارثبرمالیاتمحاسبهمأخذکهماترك
وراثنامبهتحویلیاانتقالروزارزشمأخذبهمزبورکشوردرارثبرمالیات

ازاعم) 1/1/1395(ونشدن این قاناالجراءالزمازقبلمتوفیانمورددرارثبرمالیاتأخذومحاسبه-1تبصره
.بودنخواهدمادهاینحکممشمولباشد،نشدهیاشدهتشکیلآنهابرايمالیاتیپروندهاینکه

سـوم ودومطبقـات وراثکهصورتیدر. استاولطبقهوراثبهمربوطمادهایندرمذکورهاينرخ-2تبصره
.شدخواهدبربراچهارودوترتیببهمادهایندرمذکورهاينرخباشند،

اسـت، واقـع ایراندرکهمتوفیهايداراییواموالباشند،خارجیتبعهوراث،ومتوفیکهدرصورتی-3تبصره
.بودخواهداولطبقهوراثنرخبهمالیاتمشمول

ـ ثالثاشخاصبهرامادهاین) 5(و) 4(،)2(بندهايموضوعاموالازخودسهموراثکهموارديدر-4تبصره ای
مربـوط فصـول مقـررات طبـق مالیاتمشمولفصل،اینشرحبهارثبرمالیاتبرعالوهدهند،انتقالدیگروراث

.بودخواهند
عرصهبهنسبتاعتباري،ومالینهادهايسایروبانکهاباتملیکشرطبهاجارهعقودازناشیحقوق-5تبصره

1.شدخواهدمحاسبهوراثنامبهانتقالثبتتاریخدرمعامالتیارزشاساسبرامالكاعیانو

.دشقانون) 17(جایگزین ماده و تبصره هاي آناین متن ، 31/4/1394، مصوب هاي مستقیمواحده قانون اصالح قانون مالیاتماده2موجب بند به. 1
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:شوندمیتقسیمطبقهسهبهقانونایننظرازوراث- 18ماده
.اوالداوالدواوالدشوهر،زن،مادر،پدر،: ازعبارتندکهاولطبقهوراث-1
.آنهااوالدوخواهربرادر،اجداد،: ازعبارتندکهدومطبقهوراث-2
.آنهااوالدوخالهدایی،عمه،عمو،: ازعبارتندکهسومطبقهوراث-3

1.دشحذف- 20و19مواد

صورتبهیاوسلبآنهامالکیتخاص،احکامیاقوانینطبقوباشدمتوفیماتركجزءکهاموالی-21ماده
ارثبرمالیاتشمولازمزبوراشخاصتأییدباگیرد،قرارقانوناین)2(مادهموضوعاشخاصاختیاردربالعوض

کدامهرشدهمالکیتسلباموالیاعوضآنارزششود،دادهعوضیمالکیتسلببابتکهصورتیردوخارج
مشمولومحسوبقانوناین) 17(مادهدرمربوطهايردیفموضوعارثبرمالیاتمشمولاموالجزءباشد،کمتر

2.بودخواهدمالیات

3.شدحذف-22ماده

4.شدحذف-23ماده

:استخارجفصلاینمالیاتشمولاززیراموال- 24ماده
بازخریداخراج،خسارتبهمربوطمطالباتخدمت،پایانمزایايوخدمتاندازپسووظیفهوبازنشستگیوجوه-1

یابیمهمؤسساتتوسطرداختیپوجوهنیزواجتماعیهايبیمهونشدهاستفادهاستحقاقیمرخصیوخدمت
موردحسبآنهامانندودیههمچنینوفوتخسارت،زندگیوعمرهايبیمهانواعقبیلازکارفرمایاوگزاربیمه

5.گرددمیپرداختمتوفیورثهبهمستمرطوربهیاوجایککه

وینقرارداد) 51(مادهو1340فروردینمورخوینقرارداد)39(ماده) 4(بندمشمولینبهمتعلقمنقولاموال-2
درمقررشرایطرعایتبا1353اسفندماهمورخوینقرارداد) 38(ماده) 4(بندو1342ماهاردیبهشتمورخ

.متقابلمعاملهشرطبامزبورقرارداد
شرطبهگرددواقعحبسیانذریاوقفوردمقانوناین) 2(مادهدرمذکورهايمؤسسهوهاسازمانبرايکهاموالی-3

.مذکورهايسسهؤموهاسازمانتأیید
6یمتوفسکونتمحلالبیتاثاث-4

فصلاینموضوعارثبرمالیاتمشمولاسالمیانقالبشهداياموالبهنسبتدومواولطبقاتوراث-25ماده
.بودنخواهند

یاوایراناسالمیجمهوريمسلحنیروهايازیکیتأییدبهمنوطمادهاینمقرراتازاستفادهبرايشهادتاحراز
.باشدمیموردحسباسالمیانقالبشهیدبنیاد

.قانون حذف شد) 20(با تبصره آن  و ماده ) 19( ، ماده 31/4/1394هاي مستقیم، مصوب ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات2به موجب بند . 1
.اصالح شدقانون)21(ماده ، 31/4/1394، مصوب هاي مستقیمواحده قانون اصالح قانون مالیاتماده3به موجب بند . 2
.حذف شدون قان) 22(ماده ، 31/4/1394، مصوب هاي مستقیمواحده قانون اصالح قانون مالیاتماده2به موجب بند . 3
.حذف شدقانون) 23(، ماده 7/2/1371هاي مستقیم، مصوب الیاتقانون اصالح موادي از قانون م) 6(به موجب ماده. 4
.شد» رعمبیمه«جایگزین عبارت » هاي عمر و زندگیانواع بیمه«عبارت ،31/4/1394مصوب ،هاي مستقیمه واحده قانون اصالح قانون مالیاتماد4به موجب بند . 5
، قانون اصالح موادي از قانون مالیاتهاي مستقیم)24(ماده 4،  این بند جایگزین بند 31/4/1394مصوب ،هاي مستقیمواحده قانون اصالح قانون مالیاتماده4به موجب بند . 6

.شد، 27/11/1380مصوب 
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کسرمنظوربهموظفندآنهاقانونینمایندهیاقیمیاامینیاولییا) مجتمعاًیامنفرداً(متوفیوراث-26ماده
متوفیمحققدیونوشرعیقواعدحدوددرعباديومالیواجباتوعاداتوعرفحدوددردفنوکفنهايهزینه

اقالمکلیهحاوياياظهارنامهمتوفیفوتتاریخازسالیکمدتظرفقانون،این) 17(مادهموضوعماتركاز
راموسازمانطرفازکهمخصوصینمونهفرمطبقبدهیهاومطالباتتصریحوفوتزمانروزارزشتعیینباماترك
:یدنماتسلیمدارصالحیتمالیاتیامورادارهبهزیرمداركانضمامبهشودمیتهیهکشورمالیاتی

متوفیمطالباتوهابدهیبهمربوطاسنادشدهگواهیتصویریارونوشت- 1
.استمالیحقوقواموالبهنسبتمتوفیمالکیتحقمثبتکهاوراقیکلیهشدهگواهیتصویریارونوشت-2
.باشدموجودنامهوصیتاگرمتوفینامهوصیتآخرینشدهگواهیتصویریارونوشت- 3
یاوکالتنامهشدهگواهیتصویریارونوشتشوددادهولییاقیمیایلوکطرفازاظهارنامهکهصورتیدر-4

نامهقیم
ربطذيمراجعازفوتگواهیتصویریارونوشت- 5
: کنداقدامزیرشرحبهورسیدگیرامقررمهلتدرتسلیمیمهاظهارنااستمکلفمربوطمالیاتیاموراداره

هزینهوعباديومالیواجباتمتوفی،محققدیونازکمترمتوفیماتركکلیهروزارزشکهصورتیدرـالف
هايمالیاتوشدنخواهدقانوناین) 17(مادهموضوعمالیاتمشمولمتوفیهايداراییواموالباشد،دفنوکفن

.شدخواهدمستردکنندهپرداختبهمثبتهمداركواسنادارائهبامذکورمادهپرداختی
هايهزینهوعباديومالیواجباتمتوفی،محققدیونازبیشترماتركروزارزشکهصورتیدرـب

،)3(،)2(،)1(بندهايموضوعهايداراییواموالروزارزشازترتیببهمزبورمواردصورتایندرباشد،ودفنکفن
خواهدمالیاتمشمولمزبورمادهدرمقررمأخذبهموردحسبماتركقانون کسر و مازاد این) 17(ماده) 5(و) 4(

مستردکنندهپرداختبهمثبتهمداركواسنادارائهباقانوناین) 17(مادهموضوعپرداختیهايمالیاتاضافهوشد
. شدخواهد
امورادارهنباشد،مالیاتمشمول) ب(و) الف(بندهايمطابقآنازبخشییاماتركکلکهصورتیدرـج
غیرمشمولداراییواموالتحویلیاپرداختیاانتقالیاثبتبودنبالمانعبرمبنیالزمگواهیاستموظفمالیاتی
. نمایدصادرربطذيمراجععنوانبهقانوناین) 17(مادهدرمذکورمواردحسبراوراثبهمتوفی

اداره ییدبوده و اصالت آن مورد تأیمستند به مدارك و اسناد مثبته قانونیمتوفیکه بدهیدر صورتـ1تبصره
. قابل کسر از ماترك خواهد بودیردقرار گیتدارصالحیاتیامور مال

توسطگواهیصدوروهایدارایاموال و یابیارزیدگی،ماده درمورد نحوه رسینایاجرائنامهیینآـ2تبصره
1. رسدمیوزیرانهیأتتصویببه وشودمیتهیهداراییواقتصادياموروزارت

2.شدحذف- 32الی27مواد

.شدقانون و تبصره آن) 26(این متن و تبصره هاي آن جایگزین متن قبلی ماده ،31/4/1394ب مصو،هاي مستقیمواحده قانون اصالح قانون مالیاتماده5به موجب بند . 1
.حذف شدقانون و تبصره هاي مربوط ) 32الی 27(مواد،31/4/1394مصوب ،اي مستقیمهواحده قانون اصالح قانون مالیاتماده 2به موجب بند .2
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ایرانیاتباعفوتوقوعازاطالعتاریخازماهسهظرفنداموظفکشورازخارجدرایرانکنسولیمأموران- 33ماده
،خودمأموریتمحلکشوردرواقعمنقولغیریامنقولازاعمآنانماتركمورددراطالعاتکلیهارسالضمنرامراتب

.نماینداعالمداراییواقتصادياموروزارتبهخارجهاموروزارتطریقاز،آنهاارزشومشخصاتتعیینبا
واقتصاديامورهايوزارتخانهوسطتقانوناینتصویبتاریخازماهششظرفمادهایناجرایینامهآیین- تبصره

.رسیدخواهدوزیرانهیأتتصویببهوتهیهخارجهامورودارایی
اموالقانون،اینموضوعمربوطمالیاتپرداختگواهیخذأازقبلنیستندمجاززیراشخاص- 34ماده

هايداراییواموالبهراجعمعامالتییاوثبتآنهانامبهیاوکنندتسلیملهموصییاوراثبهرامتوفیهايودارایی
:دهندانجاممزبور
اشخاصسایروغیردولتیعمومینهادهايمؤسسات،شرکتها،اعتباري،ومالیمؤسساتسایروبانکها- 1

.دارندخودنزدمتوفیازدیگرمالنوعهریاوجواهریاسفتهیانقدوجوهکهدولتیغیرودولتیحقوقی
.نمایندمیثبتلهموصییاوراثاسمبهرامنقولغیرمالکهموقعیامالكواسنادثبتادارات-2
هايداراییواموالبهراجعوراثمعاملهنوعهریانامهتقسیمخواهندمیکهموقعیرسمیاسناددفاتر- 3

.نمایندثبترامتوفی
.شدبامیالشرکهسهمیاسهاممالکآنهادرمتوفیکهشرکتهایی-4
مالینهادهايسایروگذاريسرمایههايصندوقکارگزاري،شرکتهاي- 5
کشورامالكواسنادثبتاداراتهايصندوقودادگستريهايصندوق- 6

موضوعاشخاصواین ماده)6(و) 2(بندهايموضوعاشخاصاستثنايبه(یادشدهبندهايدرمذکوراشخاص
بهنسبتوراثمشمولمالارزشمعادلتااینکهبرعالوهتخلفصورترد) قانوناین) 2(ماده) 2(و) 1(بندهاي

نیزمتعلقمالیاتبرابردومیزانبهايجریمهمشمولدارند،تضامنیمسؤولیتمتعلقجرائمومالیاتپرداخت
ؤولیتمسنیزتخلفدرويمعاونانوشرکاومتخلفدولتی،مؤسساتوشرکتهابانکها،مورددر. بودخواهند
.داشتخواهندتضامنی

خیریهامورواوقافسازمانکشور،امالكواسنادثبتاداراتدادگستري،احکاماجراياداراتدادگستري،محاکم
وکشورامالكواسنادثبتاداراتهايصندوقدادگستري،هايصندوقمحجورین،وصغارسرپرستیادارهو

درراحکمیخودقانونیوظایفحیطهدرکهصورتیدرقانوناین) 2(ماده) 2(و) 1(بندهايموضوعاشخاص
روزدهمهلتظرفراحکمآنتصویریارونوشتموظفندنمایند،اجراءیاصادرمتوفیهايداراییواموالخصوص

.کنندارسالکشورمالیاتیامورسازمانبهاجراءیاصدورازپسموردحسب
برعالوهمالیاتی،مفاصايأخذعدمیاحکمارسالعدمصورتدرمذکور،وقیحقاشخاصکلیهمقصرکارکنان
برابردومعادلنقديجزايپرداختبهمکلفخود،بهمربوطدستگاهقانونیواداريتخلفاتبهمربوطمجازات
ربطذيیقضائمراجعحکمموجببهکشورمالیاتیامورسازمانطرفازدعوياقامهبادولتبهواردهخسارت
.استمجرينیزمذکورمتخلفانمعاونانوشرکامورددرحکماین. بودخواهند

نزدراقانوناین) 17(ماده) 1(بندموضوعاموالکهرااشخاصیتواندمیکشورمالیاتیامورسازمان-1تبصره
ازبعدماهآخرتاوکسررالقمتعمالیاتوراث،بهمزبوراموالتحویلیاپرداختازقبلنمایدمکلفدارندخود

ایندرنمایندپرداختدیگرنفعانذيیاوراثبهراآنمابقیوواریزکشورمالیاتیامورسازمانحساببهپرداخت
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سازمانبهمذکورمدتظرفراپرداختیمبالغودیگرنفعانذيیاوراثمشخصاتمکلفندمذکوراشخاصصورت
.کننداعالمکشورمالیاتیامور

ازپسماهششمدتظرفداراییواقتصادياموروزارتپیشنهادبهمادهایناجرائینامهیینآ-2تبصره
1. رسیدخواهدوزیرانهیأتتصویببهقانوناینتصویب

2.شدحذف-37الی35مواد

این) 17(مادهدرمذکورنرخبهشودمیمنتقلوراثبهموردحسبوصیتیانذرموجببهکهاموالی- 38ماده
مشمولشودمنتقلقانون،این) 24(ماده) 3(بنددرمذکوراشخاصاستثنايبهوراثغیربهکهصورتیدروقانون

.بودخواهداتفاقیدرآمدبرمالیات
اشخاصاست،حبسووقفموردکهمالیمنافعهمچنینوباشدوصیتیانذرموردمالی،منافعکهموارديدر

برمالیاتسال مشمولهرمنافعبهنسبتقانوناین) 24(ماده) 3(بنددرمذکوراشخاصاستثنايبهمنافعازنتفعم
.بودخواهنددرآمد

3.باشدشدهقطعیموصیفوتباوصیتکهبودخواهدمالیاتمشمولوقتیوصیتموردمال-تبصره

ندامکلفوصیوصیت،مورددرونذرکنندهوحبسنذر،وحبسمورددرومتولیوقف،مورددر- 39ماده
امورسازمانطرفازکهاينمونهروياياظهارنامهمورد،حسبموصی،فوتیاعقدوقوعتاریخازماهسهظرفحداکثر
مربوطهاسنادانضمامبهوصیتیانذریاحبسیاوقفموردمالارزشومشخصاتحاويشودمیتهیهکشورمالیاتی

انقضايتاریخازماهسهظرفحداکثررامتعلقمالیات4دارنددریافترسیدوتسلیمدارصالحیتمالیاتیامورادارههب
.کنندپرداختاظهارنامهتسلیممهلت

مشمولیاقانوناین) 24(ماده) 3(بندمصادیقازوصیتیانذریاحبسیاوقفموضوعکهموارديدر-تبصره
مکلفندموردحسبوصییانذرکنندهوحبسیامتولی،یاواقفباشداتفاقیدرآمدبریاتمالفصلمقررات

امورسازمانطرفازکهاينمونهرويرانفعذيمشخصاتووصیتیانذریاحبسیاوقفمورداموالمشخصات
مالیاتیامورادارهبهموصیفوتعقد یاوقوعتاریخازماهسهمدتظرفحداکثرودرجشودمیتهیهکشورمالیاتی

5.دارنددریافترسیدوکنندتسلیمصالحیتدار

6.شدحذف- 43الی40مواد

.شدقانون ) 34(این متن جایگزین متن قبلی ماده،31/4/1394مصوب ،هاي مستقیمتون مالیاماده واحده قانون اصالح قان6به موجب بند .1
.حذف شد)37الی 35(مواد ،31/4/1394مصوب،هاي مستقیمواحده قانون اصالح قانون مالیاتماده6به موجب بند .2
.شدصره هاي آن و تبقانون) 38(جایگزین متن قبلی ماده و تبصره آن این متن ، 31/4/1394ب ، مصوهاي مستقیمواحده قانون اصالح قانون مالیاتماده7به موجب بند .3
.از این قسمت به اشتباه حذف شده است» و«به نظر میرسد . 4
.آن اصالح شدو تبصره)39(ماده ،31/4/1394، مصوب هاي مستقیمواحده قانون اصالح قانون مالیاتماده8به موجب بند .  5
.حذف شد) 43الی 40(ادوم، 31/4/1394مصوب ،هاي مستقیمواحده قانون اصالح قانون مالیاتماده6ه موجب بند ب. 6
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پنجمفصل

تمبرحق

اخذتمبرحقریال) 200(دویستچاپموقعدرشودمیچاپهابانکطرفازکهچکبرگهراز-44ماده
.شودمی

:شودمیاخذتمبرحق1در هزارنیممعادلآنهامبلغبهنسبتزیرمشروحهاوراقاز-45ماده
،برات
.آنهانظایرو) سفته(طلبفته

.بودخواهدریالهزارتمبرحقمعادلریالهزارازکمتربابتمادهایندرمقررتمبرحق- تبصره
شودمیدادهقراراستفادهموردومعاملهیاوصادرایراندرکهانتقالقابلتجارياسنادکلیهاز-46ماده

قبیلازالتجارهمالبهنسبتمالکیتحقوقازکاشفاسنادو) قانوناین48و45مواددرمذکوراوراقاستثنايبه(
وضعیتصورتوزمینیبارنامهوریال) 5000(هزارنجالتجاره پمالبیمهاوراقهمچنینوهواییودریاییبارنامه

بارنامهدقیقتنظیمولئمس،نقلوحملهايمؤسسه.شدخواهددریافتتمبرحقریال) 1000(هزاریکمسافري
مذکوراوراقکافینسخونماینددرجآندررامربوطاطالعاتسایروکاالصاحبصحیحنشانیوهویتبایدوهستند

.کنندنگاهداريصدورتاریخازسالپنجتاحداقلرا
2:شودمیاخذتمبرحقتبصرهایندرمقررشرحبهزیرمداركواوراقاز- تبصره

صدوربابتشوند،میمعافوظیفهخدمتدادنانجامازمختلفانحايبهکهمشموالنازهریکمعافیتکارتاز-1
.ریال) 10,000(هزاردهمبلغمذکور،معافیتکارت

.ریال) 50,000(هزارپنجاهمبلغالمللیبینرانندگیگواهینامههرگونهاز-2
شودمیکشورواردموقتصورتبهکهنقلیهوسیلههرگذاريشمارهازهمچنینوخودروانواعترانزیتپالكهراز-3

.ریال) 200,000(هزاردویستمبلغ
.ریال) 1000(هزاریکمبلغاعتبارمدتسالهرازايبهخودروانواعرانندگیگواهینامهاز-4
.ریال) 1000(هزاریکمبلغمتوسطهوراهنماییابتدایی،دورهآموزاندانشگواهینامهوکارنامهاز-5
.ریال) 10,000(هزاردهمبلغباالترودکتراارشد،کارشناسیکارشناسی،کاردانی،دانشنامهگواهیودانشنامهاز-6
.ریال) 20,000(هزاربیستمبلغخارجیمتوسطهوراهنماییتدایی،ابهايدورهتحصیلیارزشگواهیاز-7
.ریال) 50,000(هزارپنجاهمبلغخارجیدانشگاهیوايحرفهوفنیهايدورهتحصیلیارزشگواهیاز-8
.ریال) 20,000(هزاربیستمبلغتجربیدندانپزشکیوکاردانیدورهتحصیلیمدركیاماماییپروانهاز-9

.ریال) 100,000(هزاریکصدمبلغداروسازيودامپزشکیپیراپزشکی،دندانپزشکی،پزشکی،مشاغلپروانهاز-10

.تغییر یافت» نیم در هزار«به عبارت )45(در ماده » سه در هزار«عبارت ،31/4/1394مصوب ،هاي مستقیمواحده قانون اصالح قانون مالیاتماده9ه موجب بند ب.  1
.قانون الحاق شد) 46(، یک تبصره به ماده 27/11/1380هاي مستقیم، مصوب قانون اصالح قانون مالیات)  14(به موجب ماده .  2
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سایروکارشناسیووکالتپروانهبازرگانی،کارتمعدنی،وتولیديواحدهايشناساییکارتتأسیس،جوازاز-11
) 50,000(هزارپنجاهمبلغآنهاتجدیدبابتوریال) 100,000(هزاریکصدمبلغصدوربابتکار،وکسبهايپروانه
.ریال

طرفازیامبادلهآنهامشتریانوابانکهبینکهزیرشرحبهآنهامشابهاسنادوقراردادهاکلیهاز- 47ماده
تمبرحقالری) 10,000(هزاردهمعادل،نشودثبترسمیاسناددفاتردرکهصورتیدر، شودمیتعهدمشتریان

:شودمیاخذ
.جاريحسابعمومیشرایطقبولبرگ-1
درمختلفهاينامبهبانکهاکهتعهدآوريهايفرمواوراقنیزوباشدکهنوعهرازتسهیالتاعطايیاوامقرارداد-2

.رسانندمیخودمشتریانامضايبه معامالتانجامموقع
.گذاريسرمایههايپردهسانواعقراردادهاي-3
.نمایندمیواگذاردیگريبهراخودامضايحقمشتریانوشودمیتنظیمبانکدفتردرکهبانکیهاينامهوکالت-4
گیرندمیعهدهبهراهاییمسئولیتوتعهداتطرفینوشودمیمنعقدمشتریانبانکها وبینکهدیگريقراردادهاي-5

.شودمیمرتبطمادهاین درمذکوراموربهو
.بانکهاطرفازصادرههاينامهضمانت–6
.گرددصادرضمانت نامهوشدهقبولبانکطرفازتقاضاکهصورتیدرضمانت نامهصدورتقاضاي-7
قبولکبانطرفازتقاضاکهصورتیدرخارجکشورهايبرايیاایرانهداخلبراياسنادياعتبارگشایشتقاضاي-8

.یابداسنادي گشایشاعتباروشده
براساستعاونیهايشرکتاستثنايبهتجارتقانونموضوعایرانیشرکتهايکلیهالشرکهسهموسهام-48ماده

صدهمریال) 100(صدکسور. بودخواهدتمبرحقمشمول1هزاردرنیمقراربهالشرکهسهمیاسهاماسمیارزش
.شودمیمحسوبریال) 100(

افزایشمورددروشرکتقانونیثبتتاریخازماهدوظرفبایدهاشرکتالشرکهسهموسهامتمبرحق- تبصره
افزایش. شودپرداختتمبرابطالطریقازهاشرکتثبتادارهدرسرمایهافزایشثبتتاریخازاضافیسهاموسرمایه
،استشدهپرداختآنتمبرحقکهمیزانیتاانددادهکاهشراودخسرمایهقبالًکههاییشرکتمورددرسرمایه
2.دبونخواهدمجددتمبرحقمشمول

صادرایراندرقانوناین) 48و47و46و45(موادموضوعتمبرحقمشمولاسنادکهصورتیدر-49ماده
کشورازخارجدرمذکوراسنادهرگاهونمایندابطالوالصاقآنهارويبررامقررتمبربایدصادرکنندگان،باشدشده
یامعاملهیاظهرنویسیازاعمامضانوعهرازقبلبایدشودمیمتصرفرامزبوراسنادکهشخصیاولینباشدشدهصادر
رامذکوراسنادایراندرکهاشخاصییامؤسساتکلیهصورتهردرونمایدعملفوقترتیببهپرداختیاقبولی
.بودخواهندمقررحقوقپرداختمسئولمتضامناًنمایندمیتأدیهیادریافتیامعامله

.تغییر یافت» نیم در هزار«ت به عبارقانون )48(در ماده » دو در هزار«عبارت ، 31/4/1394هاي مستقیم، مصوب حده قانون اصالح قانون مالیاتماده وا10به موجب بند . 1
.قانون حذف شد) 48(متن قبلی ماده 3و2، تبصره هاي 27/11/1380هاي مستقیم، مصوب قانون اصالح موادي از قانون مالیات) 16(موجب ماده به .2
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وچاپراتمبرحقمشمولدیگراوراقوبارنامهوبراتوسفتهاستمجازداراییواقتصادياموروزارت-50ماده
ابطالوالصاقجايبهبداندمقتضیکهديمواردرتواندمیداراییواقتصادياموروزارت. بگذاردمتقاضیاندسترسدر

.نمایداکتفامالیاتقبضصدورقبالدرتمبرحقدریافتبهتمبر
جریمهآنبرابردومعادل،تمبرحقاصلبرعالوهمتخلففصل،اینمقرراتازتخلفصورتدر- 51ماده

.شدخواهد



:باب سوم 

آمدمالیات بر در
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اولفصل

امالكآمدردبرمالیات

کسرازپسایراندرواقعامالكبهنسبتخودحقوقواگذاريازناشیحقوقییاحقیقیشخصمددرآ-52ماده
1.باشدمیامالكدرآمدبرمالیاتمشمولقانونایندرمقررهايمعافیت

ونقديازاعم،االجارهمالکلازاستعبارتگرددمیواگذاراجارهبهکهامالکیمالیاتمشمولدرآمد-53ماده
.اجارهموردبهنسبتمالکتعهداتواستهالکاتوهاهزینهبابت%)25(درصدپنجوبیستکسرازپس،نقديغیر

محاسـبه مـاده ایـن اسـاس بـر حـبس یـا وقـف مـورد امـالك اولدسـت اجـاره مورددرمالیاتمشمولدرآمد
.شدخواهد

.بودخواهدمالیاتمشمولفصلاینمقرراتطبقراهنتصرف،رهندر
بابـت پرداختـی ودریـافتی اجارهالتفاوتمابهازاستعبارتويمالیاتمشمولدرآمد، نباشدمالکموجرهرگاه

.اجارهموردملک
قانونیدفاترطبقآنهامالیاتکهصورتیدرحقوقیاشخاصبهمتعلقسازمانیهايخانهمورددرمادهاینحکم

2.بودنخواهدجاريشودتشخیص

مالـک تکفـل تحـت افرادسکونتمحلهمچنینواجدادیافرزندیاهمسریامادریاپدرسکونتمحل-1تبصره
چنـد کـه صـورتی در. شودمیپرداختاجارهکهگرددثابتمداركواسنادموجببهاینکهمگرشودنمیتلقیاجاري
هـر بـراي مسکونیواحدیکومالکسکونتبرايواحدیک،باشدورمزبافرادیاومالکسکونتمحل،مسکونیواحد
.بودخواهدخارجبخشاینموضوعمالیاتشمولازمالکانتخاببهمذکورافرادازیک

اجـاري غیـر گیـرد مـی قرارقانوناین)2(مادهموضوعمؤسساتوهاسازماناختیاردرمجاناًکهامالکی-2تبصره
.شودمیتلقی

.شودمیمحسوبمستغلیکآپارتمانواحدهرامالكاجارهدرآمدبرمالیاتنظراز-3صرهتب
واثاثـه اجـاره ازناشـی درآمـد ،شـود مـی واگـذار اجـاره بـه آالتماشینیااثاثهباکهامالکیمورددر-4تبصره

.شودیمفصلاینمالیاتمشمولومحسوبملکدرآمدجزءنیزآالتماشین
اسـاس بـر ،شودمیایجادموجرنفعبهمستأجرهعیندرمستأجرطرفازقراردادطبقکهمستحدثاتی-5تبصره

سـال اجـاره مالیاتمشمولدرآمدجزءآن%)50(درصدپنجاهوتقویمموجربهمستحدثهتحویلروزمعامالتیارزش
.گرددمیمحسوبتحویل

.قانون حذف شد) 52(اده ، تبصره ذیل م27/11/1380هاي مستقیم، مصوب قانون اصالح موادي از قانون مالیات) 17(به موجب ماده.  1
قانون اصالح و یک عبارت از متن قبلی ) 53(ماده 10و 9، 1هاي ، تبصره27/11/1380هاي مستقیم، مصوب تقانون اصالح موادي از قانون مالیا) 18(به موجب ماده.  2

. آن حذف شد2تبصره
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وشـود مـی انجـام مسـتأجر طـرف ازواسـت مالـک عهدهبهقراردادیاقانونموجببهکههاییهزینه-6تبصره
به،باشدمالکعهدهبهعرفاًکهصورتیدرشدهتقبلمستأجرطرفازآنانجامقراردادموجببهکهمخارجیهمچنین

.شودمیاضافههزینهانجامالسبهاياجارهجمعبهنقديغیراالجارهمالعنوانبهوتقویمهزینهانجامروزبهاي
،نمایدواگذاراجارهبهجزئاًیاکالًراملکاستیجاريعرصهدرشدهاحداثاعیانمالککهصورتیدر-7تبصره

مادهاینصدرمقرراتطبقمازادوکسردریافتیاالجارهمالازاجارهموردنسبتبهعرصهبابتپرداختیاجارهمبلغ
.بودواهدخمالیاتمشمول

تخلیهبرايمهلتیبهارهاجابدونانتقالسنددروبفروشدراخودسکونتمحلمالککهصورتیدر-8تبصره
شرایططبقکهمادامشرطبیعدروماهششتاباشدمیدهندهانتقالسکونتمحلکهمدتیدر،شوددادهملک

کهگرددثابتمداركواسنادموجببهکهاینمگرشودنمیتلقیاجاري،استشرطیبایعاختیاردرمبیعمعامله
.شودمیپرداختاجاره

وسیلهبهآنهابودجهازقسمتییاتمامکهدستگاههاییودولتیهايشرکتومؤسساتها،وزارتخانه-9تبصره
اشخاصسایرهمچنینوآنهاهبوابستهمؤسساتوشرکتهاوشهرداریهااسالمی،انقالبنهادهايشود،میتأمیندولت

ادارهبه1بعدماهپایانتاوکسرکنندمیپرداختکههاییاالجارهمالازرافصلاینموضوعمالیاتندامکلفحقوقی
.نمایندتسلیمجرومبهراآنرسیدوپرداختملکوقوعمحلمالیاتیامور

مداركواسنادطبقوقطعیانتقالازقبلکهمسکنسازندهشرکتهايبهمتعلقمسکونیواحدهاي- 10تبصره
ازوشودنمیتلقیاجاريمذکورمدتدر،باشدمیخریدارتصرفدرکهمادامگرددمیواگذارقراردادموجببهمثبته
این) 59(مادهموضوعقطعیانتقالونقلمالیاتبراینکهمشروطشدخواهدرفتارمالکمانندخریداربامالیاتیلحاظ
.باشدشدهپرداختتصرفتاریخمأخذبهقانون

بهبنامسکنمصرفالگويرعایتباکهاستیجاريواحدسهازبیشدارايمسکونیهايمجتمعمالکان- 11تبصره
درآمدبرمالیات) %100(صددرصدازاجارهمدتطولدرشوندمییاشدهساختهشهرسازيومسکنوزارتاعالم

تاتهراندرمسکونیواحدهايیاواحداجارهازناشیشخصهردرآمدصورتاینغیردرباشدمیمعافاجاريامالك
برمالیاتازمفیدزیربنايمترمربعدویستمجموعتانقاطسایردرومفیدزیربنايمترمربعپنجاهویکصدمجموع
2.باشدمیمعافامالكاجارهازناشیدرآمد

دروگیردمیقرارمالیاتتشخیصمبنايعاديیارسمیازاعمقرارداداساسبراجارهدرآمد-54ماده
درصدهشتادازکمترآندرمندرجمبلغیاوگرددخودداريآنارائهازیاباشدنداشتهوجودقراردادکهمواردي

،)88(ماده ،)86(ماده ،)53(ماده ) 9(، درتبصره 31/4/1394هاي مستقیم، مصوب ح قانون مالیاتماده واحده قانون اصال53موضوع بند ) 219(ماده 3به موجب تبصره. 1
ظرف«،»روزدهظرف«هايعبارتجایگزینموردحسب»بعدماهپایانتا«عبارت) 143(ماده) 2(تبصرهو) 126(ماده،)109(ماده) 5(تبصره،)103(ماده )2(تبصره 

.شد»روزسیفظرمنتهی«و»روزسی
، کلیه واحدهاي مسکونی داراي 24/3/1377مصوب "تشویق و احداث و عرضه واحدهاي مسکونی استیجاري"قانون) 11(الزم به ذکر است که قبال به موجب ماده. 2

قانون اصالح ) 18(ضمناً به موجب ماده . اري معاف بودندمالیات بر درآمد اج% 100شدند، از پرداخت متر مربع و کمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذارمی120زیربناي 
.الحاق شد) 53(به ماده 11، تبصره 27/11/1380موادي از قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 
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درموردو نیزباشدکشورمالیاتیامورسازمانتوسطشدهاعالموتعیینمشابهامالكجدولدرمندرجارقام) 80%(
.شدخواهدتعیینمشابهامالكاجارهجدولاساسبربهااجارهمیزانقانون،این) مکرر54(ماده

مستأجرپرداختیاجارهباشد،قانوناین) 53(ماده)9(تبصرهنیمشمولجزءمستأجرکهصورتیدر-1تبصره
.بودخواهداجارهمالیاتمشمولدرآمدتعیینمالك

تشخیصمأخذکهاستمبلغیازبیشملکاجارهشودمعلوممثبتهمداركواسنادبراساسچنانچه-2تبصره
اعتراضصورتدرومطالبهقابلقانوناینمقرراتطبقالتفاوتمابهمالیاتاست،گرفتهقرارمالیاتمشمولدرآمد
.بودخواهدقانوناینوعموضاختالفحلمراجعدررسیدگیقابلپروندهمؤدي،

مالیاتوباشدمادهاینمقرراتطبقشدهتعییندرآمدازکمترواقعیاجارهدرآمدکهموارديدر- 3تبصره
موضوعمالیاتیاختالفحلمراجعدررسیدگیقابلپروندهصورتایندرباشد،مؤدياعتراضموردشدهتعیین

1.بودخواهدقانوناین

ملیسامانهاستنادبهکهنفرهزاریکصدازبیشجمعیتباشهرهايدرواقعمسکونیحدهايوا-مکرر54ماده
سالازشوند،میشناسایی»خالیواحد«عنوانبه) قانوناینمکرر169ماده7تبصرهموضوع(کشوراسکانوامالك

2:شدخواهندزیرشرحبهاجارهبرمالیاتمعادلمالیاتمشمولبعدبهدوم

متعلقهمالیاتدومیکمعادل-دومسال
متعلقهمالیاتمعادل-سومسال
متعلقهمالیاتبرابر) 5/1(نیمویکمعادل- بعدبهوچهارمسال
سکونتبرايدیگريمحلخودونمایدواگذاراجارهبهراآنمسکونی،آپارتمانیاخانهمالکگاههر- 55ماده

مالیاتمشمولدرآمداحتسابدرکنداستفادهگذاردمیاواختیاردرکارفرماکهمانیسازخانهازیانمایداجارهخویش
یاوکسرويحقوقازکارفرماتوسطیاپردازدمیقراردادیارسمیسندموجببهکهاياالجارهمالمیزانفصلاین

.شدخواهدکسراودریافتیاالجارهمالکلازگرددمیتقویمحقوقمالیاتمحاسبهبراي
3.شدحذف–56ماده

مادهموضوعحقوقدرآمدمالیاتیمعافیتمیزانتاندارددرآمديگونههیچکهحقیقیشخصمورددر- 57ماده
مشمولفصلاینمقرراتطبقمازادومعافمالیاتازمستغالتساالنهمالیاتمشمولدرآمدازقانوناین) 84(

تهیهکشورمالیاتیامورسازمانطرفازکهاينمونهطبقمخصوصیاظهارنامهبایدمادهنایمشموالن.باشدمیمالیات
اموراداره. ندارنددیگريدرآمدگونههیچکهنماینداعالموتسلیمملکوقوعمحلمالیاتیامورادارهبهشدخواهد
دروداردارسالمؤديسکونتمحلمالیاتیامورادارهبهرامؤدياظهارنامهمندرجاتخالصهبایدمربوطمالیاتی
وصولجریمهعنوانبهآنبرابریکاضافهبهمتعلقمالیاتاستواقعخالفمؤدياظهارنامهشودثابتکهصورتی
.شدخواهد

.قانون و تبصره هاي آن شد)54(، این متن و تبصره هاي آن جایگزین ماده 31/4/1394هاي مستقیم، مصوب ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات11به موجب بند . 1
.الحاق شدبه قانون )مکرر54(ماده،31/4/1394مصوب ،هاي مستقیمواحده قانون اصالح قانون مالیاتماده12به موجب بند . 2
.حذف شدقانون) 56(ماده ،27/11/1380مصوب ،هاي مستقیمنون اصالح موادي از قانون مالیاتقا)20(به موجب ماده .3
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تلقیدرآمدبانکیهايسپردهازناشیسودوزیجواودریافتیوظیفهوبازنشستگیحقوقمادهاینحکماجرايدر
.شدخواهدن

.بودنخواهدجاريباشندپدروالیتتحتکهصغیريفرزندانمورددرمادهاینحکم- 1تبصره
آن،باشدمادهایندرمذکورمبلغازکمترمؤديماهانهمالیاتمشمولدرآمدهايسایرکهصورتیدر-2تبصره

طبقمازادومعافباشدفوقمبلغبربالغمؤدييدرآمدهاسایرباکهامالكاجارهمالیاتمشمولدرآمدازمقدار
1.بودخواهدمالیاتمشمولفصلاینمقررات

2.شدحذف–58ماده

حقانتقالهمچنینو) %5(درصدپنجنرخبهومعامالتیارزشخذأمبهامالكقطعیانتقالونقل-59ماده
عینمالکانطرفازانتقالتاریخدر) %2(درصددونرخهبوحقصاحبیامالکدریافتیوجوهخذأمبهمحلواگذاري

.باشدمیمالیاتمشمولحقصاحبانیا
مشابهمحلنزدیکترینمعامالتیارزشباشد،نشدهتعیینمعامالتیارزشمعاملهموردبرايچنانچه-1تبصره

.بودخواهدمالیاتمحاسبهمبناي
حقوقیامحلتصرفحقیاپیشهیاکسبحقازاستعبارتقانونایننظرازمحلواگذاريحق- 2تبصره

3.محلتجاريموقعیتازناشی

4.شدحذف- 60ماده

مقرراتطبقملکمعامالتیارزشنیزشودنمیانجامرسمیاسناددفاتردرملکانتقالکهموارديدر-61ماده
نشدهتعیینآنهامعامالتیارزشکهامالکیبرايکلیورطبهوبودخواهدعملمالكمالیاتمحاسبهدرفصلاین

.باشدمیاعتبارمناطمشابهمحلنزدیکترینمعامالتیارزش
5.شدحذف-62ماده

انتقالونقلاستثنايبهشودمیانجامبیععقدازغیرصورتیبهکهامالکیقطعیانتقالونقل-63ماده
فصلاینمقرراتبرابرامالكقطعیانتقالونقلمالیاتمشمولاستمالیاتولمشممربوطمقرراتطبقکهبالعوض
بهمربوطقطعیانتقالونقلمالیاتفوقترتیببهمتعاملینازیکهرباشندملکدوهرعوضین،چنانچهوبودخواهد

.نمودخواهندپرداختراخودواگذاريملک
ارزشاستموظفمزبورکمیسیون. باشدمیتقویمکمیسیونعهدهربامالكمعامالتیارزشتعیین-64ماده
زیرمالکهايلحاظبامنطقهروزقیمتهايمیانگین%) 2(درصددومعادلاولسالدرراقانوناینموضوعمعامالتی

.کندتعیین

.قانون حذف شد) 57(متن قبلی ماده 3، تبصره 27/11/1380مصوب ،هاي مستقیماصالح موادي از قانون مالیاتقانون) 21(ماده جب به مو.1
.شدحذف قانون ) 58(ماده ، 27/11/1380، مصوب هاي مستقیمنون اصالح موادي از قانون مالیاتقا)22(به موجب ماده . 2
هاي هاي آن جایگزین متن قبلی این ماده و تبصرهو تبصرهقانون ) 59(، ماده 27/11/1380هاي مستقیم، مصوب اصالح موادي از قانون مالیاتقانون) 23(به موجب ماده .  3

.شدآن 
.شدحذف قانون )60(ماده ،7/2/1371مصوب ،هاي مستقیمنون اصالح موادي از قانون مالیاتقا)11(به موجب ماده . 4
.شدحذف قانون )62(ماده ، 7/2/1371مصوب ،هاي مستقیمنون اصالح موادي از قانون مالیاتقا)11(ه به موجب ماد. 5
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بیستبهقهمنطهرمعامالتیارزشکهزمانیتایابدمیافزایشواحددرصددومیزانبهسالهرشاخصاین
.برسدامالكروزقیمتهايمیانگین%) 20(درصد

قدمتو) غیرهوسولهوبتونیاسکلتیاآرمهبتونیافلزياسکلت(مصالحبهتوجهباساختمانقیمت-الف
مالکیتنوعو) غیرهوخدماتیبهداشتی،آموزشی،اداري،تجاري،مسکونی،(آنازاستفادهطریقهوتراکمو

مسکونی، آموزشی،صنعتی،تجاري،لحاظازجغرافیاییموقعیتوکاربرينوعبهتوجهبااراضیقیمت-ب
کشاورزيواداري

وراههايوزارتخانهکشور،مالیاتیامورسازماننمایندگانازتهراندرکهاستعضوپنجازمتشکلکمیسیوناین
مدیرانازشهرهاسایردروشهراسالمیشورايوشورکامالكواسنادثبتسازمانکشاورزي،جهادوشهرسازي

وآنهانمایندگانیاوامالكواسنادثبتوکشاورزيجهادشهرسازي،وراهمالیاتی،اموراداراترؤسايیاکل
تفکیکبهراامالكمعامالتیارزشباریکسالهرمذکورکمیسیون. شودمیتشکیلشهراسالمیشوراينماینده

.کندمیتعییناعیانوعرصه
شورايیابخشدارنماینده) کشوريتقسیماتبراساس(تابعهروستاهايوبخشهردرواقعامالكتقویمموارددر

کارمندکهنفریکبخش،یاشهراسالمیشوراينبودنصورتدر.کندمیشرکتکمیسیونجلساتدربخش
.کندمیشرکتکمیسیوندرمربوطبخشداریافرماندارمعرفیبانباشددولت

رئیسیاکلمدیردعوتبهشهرهاسایردروکشورمالیاتیامورسازماندعوتبهتهراندرامالكتقویمکمیسیون
چهارحداقلحضورباکمیسیونجلسات. شودمیتشکیلتابعهاداراتیامذکورسازمانمحلدرمالیاتیاموراداره

جلساتدبیري. استمعتبراعضاءازنفرسهحداقلرأيبامتخذهتصمیماتویابدمیرسمیتاعضاءازنفر
.استمالیاتیامورادارهیاکلادارهیاسازماننمایندهعهده برموردحسبکمیسیون

االجراءالزمامالك،تقویمکمیسیوننهائیتصویبتاریخازپسماهیکمادهاینحسبشدهتعیینمعامالتیارزش
.استمعتبرجدیدمعامالتیارزشعیینتتاو

هردریکسالهدورهاتمامازقبلتوانندمیمزبورسازمانتابعهاداراتیاکشورمالیاتیامورسازمان-1تبصره
:دهندتشکیلراامالكتقویمکمیسیونزیرموارددرروستا،یابخشیاشهر

.استالتیمعامارزشفاقدکهنقاطیمعامالتیارزشتعیینبراي- 1
بامقایسهدرکشورمالیاتیامورسازمانتشخیصحسبکهنقاطیشدهتعیینمعامالتیارزشتعدیلبراي-2

ارزشدرعمدهتغییراتمادهایندرذکرشدهمعیارهايبهتوجهبایانداشتهراالزمهماهنگیمشابهنقاط
.باشدآمدهوجودبهامالك

امالك،تقویمکمیسیوننهائیتصویبتاریخازماهیکازپستبصرهاینحسبشدهتعیینمعامالتیارزش
.استمعتبرجدیدمعامالتیارزشتعیینتاواالجراءالزم

تشـکیل ازپسیانشودتشکیلدعوتدوبارازپسمادهاینموضوعتقویمکمیسیونکهموارديدر-2تبصره
اسـت مکلـف کشـور مالیـاتی امورسازماننشود،حاصلیمعامالتارزشتعیینمورددرمقتضیتصمیمجلسهدو

مراجعتوسطاعالمیخدماتوکاالهابهايشاخصباراتقویمکمیسیونتوسطشدهتعیینامالكروزارزشآخرین
.کندتعیینمادهاینمقرراتمطابقرامعامالتیارزشوتعدیلصالحذيقانونی
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سـایر محاسـبه مأخـذ مقررات،وقوانیندیگرمطابقمادهاینوضوعممعامالتیارزشکهموارديدر-3تبصره
اینموضوعمعامالتیارزشازدرصديمبنايبریادشدهوجوهوعوارضمحاسبهمأخذگیرد،میقراروجوهوعوارض

یـا نوزیـرا هیـأت تصویببهربطذيدستگاهوداراییواقتصادياموروزارتمشتركپیشنهادباکهباشدمیماده
یادشـده وجـوه وعـوارض محاسبهمأخذکهگرددتعییننحويبهبایدمذکوردرصد. رسدمیمرتبطقانونیمراجع

1.باشدنیافتهافزایشربطذيقانونیمراجعطرفازاعالمیرسمیتورمنرخازبیش

آمدخواهدیاوآمدهعملبهارضیاصالحاتمقرراتوقوانیناجرايدرکهامالكقطعیانتقالونقل- 65ماده
.بودنخواهدفصلاینموضوعمالیاتمشمولآنهاياعضابهمسکنتعاونیهايشرکتطرفازمسکونیواحدهايو

موارديدرهمچنینوبودهآنهابهوابستهمؤسساتیاشهرداریهایادولتگیرندهانتقالکهصورتیدر- 66ماده
چنانچه بهاي مذکور در شودمیدادهانتقالمالکمقامیقائمبهدولتیاداراتسایرایوثبتاجرايوسیلهبهملککه

ارزشجايه بسنددرمذکوربهايقانوناین) 59(مادهموضوعمالیاتمحاسبهدرباشدسند کمتر از ارزش معامالتی
.گرفتخواهدقرارعملمالكموردحسبانتقالهنگاممعامالتی

قطعیمعامالتفسخیااقالهوکلیطوربهقضاییمراجعحکماساسبرامالكقطعیمعامالتفسخ-67ماده
فصلاینموضوعمالیاتمشمولجدیدمعاملهعنوانبهمعاملهانجامازبعدماهششتامواردسایردرامالك

.دبونخواهد
اصالحاتو1320ماهمردادمصوباسناد و امالكثبتقانوناصالحی) 34(مادهاجرايدرکهامالکی- 68ماده

2.استمعافقطعیانتقالونقلمالیاتپرداختازشودمیتملیکدولتبهآنبعدي

تصویبتاریخازسالدهمدتظرفکهقیمتمتوسطوارزانمسکونیواحدهايقطعیانتقالاولین-69ماده
نمایندمیتعیینداراییواقتصادياموروشهرسازيومسکنهايوزارتخانهکههاییقیمتوضوابطمطابققانوناین

ومسکنوزارتتوسطموردحسبکهاحداثبرنامهاجرايمهلتانقضايتاریخازسالیکمدتدرحداکثرواحداث
.باشدمیمعافامالكقطعیالانتقونقلبرمالیاتپرداختازگرددمنتقلشودمیتعیینمحلشهرداريیاشهرسازي
بابتهاشهردارییاودولتیهايشرکتومؤسساتوهاوزارتخانهطرفازکهوجوهییاومالگونههر- 70ماده

احداثیاتوسعهقبیلازعامهمرافقیانظامیمناطقتوسعهیاوایجادبراياراضیوامالكبهراجعحقوقیاعین
بهیاگیردمیتعلقحقصاحبیامالکبهآنهانظایرونهرحفرگاز،ونفتوآبکشیلولهمعابر،بان،خیاآهن،راهجاده،

.بودخواهدمعاففصلاینموضوعانتقالونقلمالیاتازشودمیگذاشتهودیعهبهويحساب
سازمانبهانتقالصورتدررسدمییارسیدهثبتبهایرانملیآثارفهرستدرمربوطهقوانینطبقکهامالکی

اشخاصدستدرمالکیتکهمواردسایردرومتعلققطعیانتقالونقلمالیاتکلبهنسبتکشورفرهنگیمیراث
معافیتازامالكدرآمدبرمالیاتفصلموضوعدرآمدبهمربوطمالیات%)50(درصدپنجاهبهنسبتماندمیباقی

حقوقیاامالكتملکبابتمذکوراشخاصطرفازکهمالییاوجههرگونههمچنینو. شدخواهدبرخوردارمالیاتی

هاي آن قانون و تبصره) 64(این متن و تبصره هاي آن جایگزین متن قبلی ماده،31/4/1394مصوب ،هاي مستقیمواحده قانون اصالح قانون مالیاتماده13به موجب بند .1
.شد

اصالحی قانون ثبت اسناد 34ماده "در متن فوق عبارت ، 1/3/1375توجه به قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب با . 2
.گردید"قانون ثبت34ماده "جایگزین عبارت"و امالك
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صاحبانیامالکینبهشهرهافرسودههايبافتوقدیمیمحالتبازسازيوبهسازينوسازي،هايطرحمحدودهدرواقع
.استمعافانتقالونقلمالیاتپرداختازگیردمیتعلقحق

خریدارنامبهرسمیسندتنظیمموقعدراستگردیدهمعاملهعادياسنادطریقازهکهاییزمین- 71ماده
مراجعتأییدموردموضوعکهاینبرمشروطشدنخواهدمنظورمحاسبهدرخریداروسیلهشدهاحداثاعیانیقیمت

1.باشدگرفتهقرارموردحسباستواقعآنمحدودهدرملککهمحلشهرداريیاقضاییمحاکمیادولتیذیصالح

مکلفمربوطمالیاتیامورادارهنشودانجاممعاملهمؤديطرفازمالیاتپرداختازپسکهموارديدر- 72ماده
اعالمتاریخازروزپانزدهظرفمعاملهثبتعدمبرمبنیمربوط،رسمیاسناددفترتأییدومؤديدرخواستبهبنااست
قانوناینمقرراتطبقجاريوصولیمحلازرانشدهانجاممعاملهبهمتعلقشدهوصولاتمالیرسمیاسناددفتر

.بودخواهدجارينیزاتفاقیدرآمدوواگذاريحقبهمربوطهايمالیاتاستردادمورددرمادهاینحکم. داردمسترد
2.شدحذف-73ماده

استشخصیتصرفدرمحلعرفحسبکهدیگرینعناویاتدارمیدسعنوانباامالكمورددر-74ماده
انتقالونقلمالیاتمشمولمزبورانتقالنمایدمنتقلدیگريبهراملکبهنسبتخودحقوقتمامیمتصرفچنانچه
نوعاینبهمربوطحقوقسایرواگذاريازحاصلدرآمدمورددرهمچنین.باشدمیفصلاینمقرراتبرابرامالكقطعی
تصرفتاریخفوقموارددروبودخواهدمربوطمالیاتمشمولموردحسبمالکمانندمالیاتینظرازمتصرفامالك
.گرددمیمحسوبمتصرفتملکتاریخ

باشندنداشتهیاداشتهآندرمستحدثهاعیانکهاینازاعماوقافیامالكمستأجرینمالیاتینظراز-75ماده
.بودخواهندفصلاینتمقررامشمولعرصهبهنسبت

.شدخواهدمنظورتملکتاریخجايبهاجارهتاریخمؤدیانگونهاینمالیاتمحاسبهدر-1تبصره
این)53(ماده)7(تبصرهاجرايمانعشودمیواگذارمستأجرتوسطملککهموارديدرمادهاینحکم- 2تبصره

.بودنخواهدقانون
باشد،) 77(یا) 59(موادمشمولموردحسبقانوناین) 52(مادهموضوعانتقالونقلکهموارديدر-76دهما

3.شدنخواهدمطالبهمزبورانتقالونقلدرآمدبرمالیاتبابتدیگريوجه

مشمولموردحسبساختماننوعهرفروشوساختازناشیحقوقیوحقیقیاشخاصدرآمد- 77ماده
.بودخواهدقانوناینسومبابپنجموچهارمفصولوضوعمدرآمدبرمالیاتمقررات

این) 59(مادهموضوعقطعیانتقالونقلمالیاتبرعالوهمذکورهايساختمانانتقالونقلاولین- 1تبصره
مالیات. استانتقالموردملکمعامالتیارزشمأخذبه%) 10(درصددهنرخبهالحسابعلیمالیاتمشمولقانون
.شودمیتعیینمربوطمقرراتطبقرسیدگیازپسمادهاینموضوعمؤدیانقطعی

استآنبهمنوطحقیقیاشخاصتوسطساختمانفروشوساختدرخصوصمادهاینمقرراتشمول- 2تبصره
.باشدنگذشتهآنکارپایانگواهیصدورتاریخازسالسهازبیشکه

.شدحذف قانون ) 71(، یک عبارت از متن قبلی ماده27/11/1380یم، مصوب هاي مستققانون اصالح موادي از قانون مالیات) 27(به موجب ماده.1
.حذف شدقانون ) 73(متن ماده ، 7/2/1371هاي مستقیم، مصوب قانون اصالح موادي از قانون مالیات) 11(به موجب ماده.2
.شدقانون اصالح ) 76(تن ماده ، م31/4/1394هاي مستقیم، مصوب اصالح قانون مالیاتقانونماده واحده14ه موجب بند ب. 3
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بهرامراتبکارپایانصدورهنگامدرهمچنینوساختپروانهدورصباهمزمانموظفندهاشهرداري- 3تبصره
تعیینکشورمالیاتیامورسازمانتوسطکهترتیبیبهربطذيمالیاتیامورادارهبهمالیاتیپروندهتشکیلمنظور

.کنندگزارشگردد،می
.ستامستثنیمادهاینمفادحکمازجمعیتنفرهزاریکصدزیرشهرهاي-4تبصره
الحسابعلیتسویهچگونگیومالیاتمشمولدرآمدتعییننحوهدرموردمادهایناجرائینامهآیین-5تبصره

هیأتتصویببهقانوناینتصویبازپسماهسهمدتظرفداراییواقتصادياموروزارتپیشنهادبامالیاتی
1.رسدمیوزیران

کهموارديازغیرعینمالکطرفازقانوناین)52(مادهدرمذکورحقوقازیکهرواگذاريمورددر- 78ماده
محاسبهمأخذ)59(مادهدرمذکورهاينرخبهمالکدریافتیاستشدهذکرقانوناین)77(تا) 53(موادضمن

.گرفتخواهدقرارمالیات
2.حذف شد- 79ماده 

امورسازمانطرفازکهاينمونهرويراخودلیاتیمااظهارنامهمکلفندفصلاینموضوعمؤدیان-80ماده
)74(مادهموضوعمؤدیاننیزومحلواگذاريحقمورددروتنظیمگیردمیقرارآنهادسترسدروتهیهکشورمالیاتی

امورادارهبهمربوطمداركانضمامبهبعدسالتیرماهآخرتامواردسایردرومعاملهانجامازپسروزسیتاقانوناین
.نمایندپرداختمقرراتطبقرامتعلقمالیاتوتسلیمملکوقوعمحلمالیاتی

مکلفمؤدي،گیردمیانجامرسمیاسنادموجببهقانوناین) 52(مادهموضوعمعامالتکهموارديدر-1تبصره
بهراقانوناین)187(مادهدرمندرجهاياتمالیازیکهرموضوعدرآمدیاودریافتیمیزانمعاملهانجامازقبلاست

انجاممنزلهبه،ننمودهتغییرموجرکهمواردياستثنايبه، اعالماین.دارداعالمذیربطمالیاتیامورادارهبهتفکیک
.باشدمیمادهاینمتندرمقررتکالیف

مکلفگیرندهانتقال،گیردنمیانجامرسمیاسنادموجببهفصلاینموضوعمعامالتکهموارديدر-2تبصره
.دهداطالعملکوقوعمحلمالیاتیامورادارهبهکتباًمعاملهانجامتاریخازروزسیظرفرامراتباست

.شدقانون ) 77(، این متن جایگزین ماده 31/4/1394مصوب ،هاي مستقیمقانون اصالح قانون مالیاتماده واحده15به موجب بند .١
.قانون حذف شد) 79(، متن ماده 7/2/1371هاي مستقیم، مصوب موادي از قانون مالیاتاصالحقانون ) 11(به موجب ماده . 2
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دومفصل

کشاورزيدرآمدبرمالیات

پرورشوعسلزنبوروماهیپرورشدامداري،دامپروري،کشاورزي،هايفعالیتکلیهازحاصلدرآمد-81ماده
مالیاتپرداختازنخیالتوقبیلهرازاشجارباغاتجنگلها،ومراتعاحیاي داري،نوغانماهیگیري،وصیاديطیور،
.باشدمیمعاف
مزبورهايفعالیتازرشتهآنوکشاورزيهايفعالیتکلیهزمینهدرراالزمهايبررسیومطالعاتاستمکلفدولت

اقتصادي،توسعهسومبرنامهآخرتاحداکثررامربوطالیحهومعمولباشدداشتهضرورتآنهاتمعافیادامهکه
.نمایدتقدیماسالمیشورايمجلسبهایراناسالمیجمهوريفرهنگیواجتماعی
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سومفصل
حقوقدرآمدبرمالیات

کارنیرويتسلیمقبالدر) حقوقییاحقیقیازاعم(دیگرشخصخدمتدرحقیقیشخصکهي درآمد-82ماده
برمالیاتمشمولکندمیتحصیلنقدغیریانقدطوربهیافتهانجامکاریامدتحسببرایراندراشتغالبابتخود

.استحقوقدرآمد
خاصاشیاایراناسالمیجمهوريدولتطرفاز(کشورازخارجمأموریتمدتدرکهحقوقیدرآمد-تبصره

.باشدمیحقوقدرآمدبرمالیاتمشمولشودمیشخصعایدایرانیمنابعاز) ایرانمقیم
و مزایاي مربوط به ) مقرري یا مزد، یا حقوق اصلی(حقوقازاستعبارتحقوقمالیاتمشمولدرآمد-83ماده

.قرر در این قانونهاي مشغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت
:شودمیمحاسبهوتقویمزیرشرحبهحقوقمالیاتمشمولنقديغیردرآمد- تبصره

مزایايوحقوق%)20(درصدبیستاثاثیهبدونو%)25(بیست و پنج درصدمعادلاثاثیهبامسکن-الف
اینازکهوجوهیوضعازپسماهرد) قانوناین91مادهموضوعمعافنقديمزایاياستثنايبه(نقديمستمر

.شودمیکسرکارمندحقوقازبابت
وحقوق%)5(درصدپنجمعادلرانندهبدونو%) 10(درصددهمعادلرانندهبااختصاصیاتومبیل-ب

وجوهیکسرازپسماهدر) قانوناین)91(مادهموضوعمعافنقديمزایاياستثنايبه(نقديمستمرمزایاي
.شودمیکسرکارمندحقوقازبابتاینازکه

.حقوقکنندهپرداختبرايشدهتمامقیمتمعادلنقديغیرمزایايسایر-ج
قانوندرهرسالهمنبع،چندیایکازحقوقمالیاتمشمولساالنهدرآمدبرمالیاتمعافیتمیزان-84ماده

1.شودمیمشخصسنواتیبودجه

قانوناین) 84(مادهدرمذکورمبلغبرمازادغیردولتیودولتیکارکنانحقوقدرآمدبرمالیاتنرخ-85ماده
2.است%) 20(درصدبیستآنمازادبهنسبتو%) 10(درصددهساالنهمالیاتمشمولآنبرابرهفتتاو

مقرراتطبقرامتعلقمالیاتندامکلفآنتخصیصیاپرداختهرهنگامحقوقکنندگانپرداخت- 86ماده
کنندگاندریافتنشانیوناممتضمنفهرستیتسلیمضمن3تا پایان ماه بعدوکسرومحاسبهقانوناین)85(ماده

.دهندصورتراتغییراتفقطبعدهايماهدروپرداختمحلمالیاتیامورادارهبهآنمیزانوحقوق
کسوراتپرداختمشمولکهخودکارکنانازغیرحقیقیاشخاصبهکارفرمایانکههاییپرداخت-تبصره

حقوالتحقیقحقالتدریس،حقجلسات،درحضورحقالمشاوره،حقعنوانباباشند،نمیبیمهیابازنشستگی

.شدقانون ) 84(بلی ماده این متن جایگزین متن ق،31/4/1394مصوب ،هاي مستقیمواحده قانون اصالح قانون مالیاتماده16به موجب بند . 1
.شدقانون) 85(این متن جایگزین متن قبلی ماده،31/4/1394مصوب ،هاي مستقیمواحده قانون اصالح قانون مالیاتماده17به موجب بند . 2
،)88(ماده ،)86(ماده ،)53(ماده ) 9(، درتبصره 31/4/1394هاي مستقیم، مصوب ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات53موضوع بند ) 219(ماده 3به موجب تبصره. 3

ظرف«،»روزدهظرف«هايعبارتجایگزینموردبحس»بعدماهپایانتا«عبارت) 143(ماده) 2(تبصرهو) 126(ماده،)109(ماده) 5(تبصره،)103(ماده )2(تبصره 
.شودمی»روزسیظرفمنتهی«و»روزسی
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دهنرخبهمقطوعمالیاتمشمولقانوناین) 84(مادهموضوعمعافیترعایتبدونکنند،میپرداختپژوهش
مدتظرفوکسررامتعلقهمالیاتتخصیص،یاپرداختدرموقعموظفندرمایانکارف.باشدمی%) 10(درصد
سازمانتوسطشدهاعالمنمونهفرممطابقکنندگاندریافتمشخصاتاعالمباقانوناین) 86(مادهدرشدهتعیین

هايجریمهومالیاتپرداختمسؤولتخلف،درصورتوکنندپرداختمالیاتیامورادارهبهکشورمالیاتیامور
1.بودخواهندمتعلق

اینبرمشروطشدخواهدمستردقانوناینمقرراتطبقحقوقدرآمدبرمالیاتبابتپرداختیاضافه-87ماده
سکونتمحلمالیاتیامورادارهازبگیرحقوقکتبیخواستدرباسالآنآخرتابعدسالماهتیرانقضايازبعدکه

الزمهايرسیدگیدرخواستتسلیمتاریخازماهسهظرفاستموظفمذکورمالیاتیاموراداره.یردگقرارمطالبهمورد
استردادبهنسبتمالیاتیامورادارهآندردیگرقطعیبدهینداشتنوپرداختیاضافهاحرازصورتدرومعمولرا

باشدداشتهمالیاتیقطعیبدهیکنندهواستدرخکهصورتیدر. کنداقدامجاريهايوصولیمحلازپرداختیاضافه
.شدخواهدمستردمازادومنظورمزبوربدهیحساببهپرداختیاضافه

شوددریافتحقوقندارندنمایندگییاشعبهایراندرکهخارجمقیماشخاصازکهموارديدر-88ماده
بهفصلاینمقرراتطبقرامتعلقمالیاتحقوقیافتدرتاریخاز2تا پایان ماه بعدندامکلفحقوقکنندگاندریافت

خوددریافتیحقوقبهمربوطمالیاتیاظهارنامهبعدسالماهتیرآخرتاوپرداختخودسکونتمحلمالیاتیاموراداره
.نمایندتسلیممزبورمالیاتیامورادارهبهرا

کهکسانیاستثنايبه،خارجهاتباعبراياشتغالیاوقامتاپروانهتمدیدیاکشورازخروجپروانهصدور- 89ماده
کارفرمايکتبیتعهدیامالیاتیحسابمفاصاارائهبهموکول،باشندمیمعافمالیاتپرداختازقانوناینمقرراتطبق

.استایرانیثالثحقوقیاشخاصیاخارجیاتباعکارفرماي باقراردادطرفایرانیحقوقیاشخاص
واقعیمیزانازکمتریانپردازندمقررموعددررامتعلقمالیاتحقوق،کنندگانپرداختکهموارديدر-90ماده
ومحاسبهقانوناینموضوعجرایمانضمامبهرامتعلقمالیاتاستمکلفصالحذيمالیاتیامورادارهنمایند،پرداخت

) 157(مادهدرمقررمهلترعایتباتشخیصبرگموجببهندباشمیديمؤحکمدرکهحقوقکنندگانپرداختاز
3.دبوخواهدجارينیزقانوناین) 88(مادهمشموالنبهنسبتمادهاینحکم. کندمطالبهقانوناین

:استمعافمالیاتپرداختاززیرشرحبهحقوقدرآمدهاي- 914ماده
دولالعادهفوقنمایندگیهايهیأتاعضايورؤساوانایردرخارجیسیاسیهايمأموریتاعضايورؤسا- 1

اعضايورؤساهمچنینومتقابلمعاملهشرطبهخودمتبوعدولتازیافتیدرحقوقدرآمدبهنسبتخارجی

.قانون اصالح شد) 86(، تبصره ماده31/4/1394مصوب ،هاي مستقیمواحده قانون اصالح قانون مالیاتماده18به موجب بند .  1
،)88(ماده ،)86(ماده ،)53(ماده ) 9(، درتبصره 31/4/1394هاي مستقیم، مصوب الح قانون مالیاتماده واحده قانون اص53موضوع بند ) 219(ماده 3به موجب تبصره.2

ظرف«،»روزدهظرف«هايعبارتجایگزینموردحسب»بعدماهپایانتا«عبارت) 143(ماده) 2(تبصرهو) 126(ماده،)109(ماده) 5(تبصره،)103(ماده )2(تبصره 
.شودمی»روزسیظرفمنتهی«و»روزسی

محل اشتغال "جایگزین عبارت "ذي صالح"قانون، کلمه ) 90(، در متن ماده31/4/1394هاي مستقیم، مصوب ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات19به موجب بند . 3
.شد"نده حقوقاین قانون، اداره امور مالیاتی محل پرداخت کن) 82(بگیر، یا در مورد مشموالن تبصره مادهحقوق

.حذف شد91ماده 11و 8، 6، عباراتی از متن قبلی بندهاي 27/11/1380هاي مستقیم، مصوب قانون اصالح موادي از قانون مالیات) 35(به موجب ماده . 4
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ازدریافتیحقوقدرآمدبهنسبتایراندرآنتخصصیمؤسساتومتحدمللسازماننمایندگیهايهیأت
.نباشندایرانیاسالمجمهوريدولتتابعکهصورتیدررمزبومؤسساتوسازمان

خارجیدولفرهنگیمؤسساتکارمندانهمچنینوایراندرخارجیکنسولیهايمأموریتاعضايورؤسا- 2
.متقابلمعاملهشرطبهخودمتبوعاز دولدریافتیحقوقدرآمدنسبت

واقتصاديوفنیبالعوضهايکمکمحلازرانایاسالمیجمهوريدولتموافقتباکهخارجیکارشناس- 3
ازآناندریافتیحقوقبهنسبتشوندمیاعزامایرانبهالمللیبینمؤسساتیاوخارجیدولفرهنگیوعلمی
.مذکورالمللیبینمؤسساتیامتبوعدول

بهنسبتخارجدررانایاسالمیجمهوريدولتهاينمایندگیوکنسولگریهاوهاسفارتخانهمحلیکارمندان- 4
اسالمیجمهوريدولتتابعیتدارايکهصورتیدرایراناسالمیجمهوريدولتازدریافتیحقوقدرآمد
.متقابلمعاملهشرطبهنباشندایران

یاوظیفهوخدمتبازخریدواخراجخسارتوخدمتپایانومستمريووظیفهوبازنشستگیحقوق- 5
١.نشدهاستفادهمرخصیایامحقوقوسنواتحقووراثبهپرداختیمستمري

.شغلبهمربوطمسافرتالعادهفوقوسفرهزینه- 6
2.حذف شد- 7

درسازمانیقیمتارزانهايخانهوکارگراناستفادهجهتکارخانهیاکارگاهمحلدرواگذاريمسکن- 8
.گیردمیقرارانکارگراستفادهمورد کهکارخانهیاکارگاهمحلازخارج

.آنامثالومعالجهوبدنیخسارتجبرانبابتبیمهازحاصلوجوه- 9
) 84(مادهموضوعمالیاتیمعافیتمیزاندوازدهمیکمعادلجمعاًسالآخرپاداشیاساالنهیديع-10

.قانوناین
کشوريمأموراناختیاردرخاصهايهنامآیینموجببهیاقانونیاجازهباکهسازمانیهايخانه-11

.شودمیگذارده
بگیرحقوقوسیلهبهیامستقیماًآنهاتکفلتحتافرادیاخودکارکنانمعالجههزینهبابتکارفرماکهوجوهی-12

.کندپرداختمثبتهمداركواسناداستنادبهبیمارستانیاپزشکبه
.قانوناین) 84(مادهموضوعمعافیتدوازدهمدومعادلحداکثرکارکنانهبپرداختیغیرنقديمزایاي-13
قانونانتظامی، مشموالنونظامیازاعمایراناسالمیجمهوريمسلحنیروهايپرسنلحقوقدرآمد-14

.آزادگانوتحمیلیجنگواسالمیانقالبجانبازانواطالعاتوزارتاستخدامی
سـازمان فهرسـت طبـق یافتـه توسعهکمترمناطقدرشاغلکارکنانحقوقمالیات)%50(درصدپنجاه-92ماده
3.شودمیبخشودهکشورریزيبرنامهومدیریت

بگیر پرداختشستگی یا از کارافتادگی به حقوقکه در موقع بازن«عبارت ،31/4/1394مصوب ،هاي مستقیملیاتماده واحده قانون اصالح قانون ما19به موجب بند . 1
.دقانون حذف ش) 91(ماده ) 5(بنداز» شودمی
.شدحذفقانون ) 91(از متن قبلی ماده 16و 15به همراه بندهاي 7بند ، 27/11/1380هاي مستقیم، مصوب قانون اصالح موادي از قانون مالیات) 35(به موجب ماده . 2
.شدقانون حذف ) 92(تبصره ماده،31/4/1394مصوب ،هاي مستقیمواحده قانون اصالح قانون مالیاتادهم20به موجب بند . 3
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چهارمفصل
مشاغلدرآمدبرمالیات

سـایر درمـذکور مواردازغیررگدیعناوینبهیامشاغلبهاشتغالطریقازحقیقیشخصکهدرآمدي-93ماده
مشـاغل درآمدبرمالیاتمشمولقانونایندرمقررهايمعافیتکسرازپسکندتحصیلایراندرقانوناینهايفصل

.باشدمی
درمضـاربه هايفعالیتازناشیدرآمدهايهمچنینو) قهريیااختیاريازاعم(مدنیهايشرکتدرآمد-تبصره

.باشدمیفصلاینمقرراتتابعدباشحقیقیشخصسرمایهصاحبیا)مضارب(عاملکهصورتی
سـایر اضافهبهخدماتوکاالفروشکلازاستعبارتفصلاینموضوعمؤدیانمالیاتمشمولدرآمد-94ماده
مقـررات طبـق مربوطاستهالکاتوهاهزینهکسرازپسنشدهشناختهدیگرفصولمالیاتمشمولکهآناندرآمدهاي

1.استهالکاتوقبولقابلهايهزینهفصل

رعایـت بـا کـه رامـورد حسبمداركواسنادیاودفاترموظفندفصلاینموضوعمشاغلصاحبان-95ماده
تجـار خصوصدرتجارتقانونموضوعتجاريدفاترتنظیمبهمربوطضوابطواصولجملهازمربوطضوابطواصول

تنظـیم آنهـا اسـاس بـر راخودمالیاتیاظهارنامهونگهداريمالیات،مشمولدرآمدتشخیصبرايگرددمیتنظیم
.کنند

و) مکـانیزه (ماشـینی ازاعـم آنهـا نگهداريروشهايومداركواسناددفاتر،نوعبهمربوطاجرائینامهآیین
هاآنارائهنحوهنیزومذکورمؤدیانبرايموردحسبفعالیتحجمونوعبهتوجهبامالیاتیاظهارنامهنمونهودستی

االجراءالزمتاریخازماهششمدتظرفحداکثرربط،ذيمراجعبهمالیاتمشمولدرآمدتشخیصورسیدگیبراي
داراییواقتصادياموروزیرتصویببهوشودمیتهیهکشورمالیاتیامورسازمانتوسط) 1/1/1395(قانوناینشدن

2.رسدمی

3.شدحذف-96ماده

مالیـاتی اظهارنامـه تسـلیم بـه مکلـف کهقانوناینموضوعحقیقیاشخاصمالیاتمشمولآمددر-97ماده
پـذیرش مـورد وشـده ارائـه وتنظـیم مربـوط مقـررات رعایتباکهمؤديمالیاتیاظهارنامهاستنادبهباشندمی

رسـیدگی بـدون رادریافتییاتیمالهاياظهارنامهتواندمیکشورمالیاتیامورسازمان. بودباشد، خواهدقرارگرفته
مـورد مقـررات برابروانتخابنمونهطوربهیاوشدهتعیینشاخصهايومعیارهااساسبرراآنهاازتعداديوقبول

.دهدقراررسیدگی
امورسازمانکند،خـودداريمقرراتبامطابقوقانونیمهلتدرمالیاتیاظهارنامهارائهازمؤديکهدرصورتی

ازمؤدیـان شدهکسباقتصادياطالعاتوفعالیتبراساسبرآورديمالیاتیاظهارنامهتهیهبهنسبتکشوریاتیمال

.حذف شدقانون ) 94(، یک عبارت از متن قبلی ماده 27/11/1380هاي مستقیم، مصوب قانون اصالح موادي از قانون مالیات) 38(به موجب ماده . 1
.شدقانون و تبصره هاي آن)95(، این متن جایگزین متن ماده 31/4/1394مصوب ،هاي مستقیمون اصالح قانون مالیاتواحده قانماده21به موجب بند . 2
.شدحذفقانون و تبصره هاي آن )96(ماده 31/4/1394اي مستقیم، مصوب هواحده قانون اصالح قانون مالیاتماده21موجب بند به . 3
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مـؤدي اعتـراض صورتدر. کندمیاقداممالیاتتشخیصبرگموجببهمتعلقمالیاتمطالبهومالیاتیجامعطرح
مقـررات مطـابق مالیـاتی اظهارنامهارائهبهنسبتمالیات،تشخیصبرگابالغتاریخازروزسیمدتظرفچنانچه
تعلـق ازمـانع حکـم ایـن گیـرد، میقراررسیدگیموردقانوناینمقرراتطبقمؤدياعتراضکند،اقداممربوط
.نیستقانونیمقررموعددرمالیاتیاظهارنامهتسلیمعدمهايمجازاتاعمالوهاجریمه

.استجاريمادهایناجرايدرقانوناین) 239(مادهتبصرهموضوعحکم
بانـک قـانون، ایـن ابالغتاریخازسالسهمدتظرفحداکثراستموظفکشورمالیاتیامورازمانس-تبصره

امـور اداراتدرمـدت، ایـن طیدر. نمایدفعالومستقرکشورسراسردررامالیاتیجامعنظامبهمربوطاطالعات
و) 154(،)153(،)152(،)98(،)97(مـواد اسـت، نیامـده دراجراءبهکاملصورتبهمالیاتیجامعنظامکهمالیاتی

1.بودخواهدمجري1380سالمصوبمستقیمهايمالیاتقانون) 271(

2.شدحذف-98ماده

و1345مـاه اسـفند مصـوب مسـتقیم هـاي مالیـات قـانون )76(مـاده موضـوع پیمانکاريقراردادهاي-99ماده
مالیاتمشمولدرآمدتشخیصلحاظازباشدمیقانوناینتصویبتاریخازقبلآنهاپیشنهادکهآنبعديهاياصالحیه

.بودخواهندالذکرفوققانونمقرراتمشمولکماکانمقطوعمالیات%)4(چهاردرصدپرداختنیزو
و1345مـاه اسـفند صـوب ممسـتقیم هـاي مالیـات قـانون )76(مـاده موضـوع پیمانکـاري قراردادهـاي -تبصره

درآمـد تعیـین لحـاظ ازگردیدهتسلیم29/12/1367لغایت3/12/1366تاریخازآنهاپیشنهادکهبعديهاياصالحیه
1367سـال بـه منتهـی عملکرددرآمدبرمالیاتنرخاعماللحاظازفقطوبودهقانوناینمقرراتتابعمالیاتمشمول

.بودخواهندمزبورسالدرمقررمالیاتینرختابع
درراخـود شغلیهايفعالیتبهمربوطمالیاتیاظهارنامهندامکلفاین قانونفصلاینموضوعمؤدیان-100ماده

کشـور مالیـاتی امـور سـازمان وسیلهکهاينمونهطبقجداگانهمحلهربرايیاشغلیواحدهربرايمالیاتیسالیک
بـه رامتعلقمالیاتوتسلیمخودشغلمحلمالیاتیامورادارهبهبعدالسماهخردادرآختاوتنظیمشدخواهدتهیه
.نمایندپرداختقانوناین)131(مادهدرمذکورنرخ

وکـاال فـروش میزانکهراآنانازگروههایییامشاغلازبرخیتواندمیکشورمالیاتیامورسازمان-تبصره
قبیـل ازتکـالیف ازبخشـی انجامازباشدقانوناین) 84(مادهموضوعمعافیتبرابرهدحداکثرآنهاساالنهخدمات

صـورت بهرامذکورمؤدیانمالیاتوکندمعافمالیاتیاظهارنامهارائهوقانوناینموضوعمداركواسنادنگهداري
مالیـات باشـد داشـته اشـتغال فعالیتبهمالیسالیکازکمترمؤديکهموارديدر. نمایدوصولوتعیینمقطوع
.شودمیوصولومحاسبهاشتغالمدتبهنسبتمتعلق

3.بودنخواهدمقررموعددرشدهتسلیممالیاتیهاياظهارنامهبهرسیدگیازمانعتبصرهاینحکم

.شدقانون و تبصره هاي آن )97(این ماده و تبصره آن جایگزین ماده ،31/4/1394مصوب ،هاي مستقیمقانون اصالح قانون مالیاتواحدهماده22به موجب بند . 1
اداراتدرقانون )97(با توجه به مفاد تبصره ماده لیکن . شدحذف ) 98(ماده،31/4/1394مصوب ،هاي مستقیمواحده قانون اصالح قانون مالیاتماده22به موجب بند . 2

.بودخواهدمجريهاداین ماست،نیامدهدراجراءبهکاملصورتبهمالیاتیجامعنظامکهمالیاتیامور
ف و یک ها حذاصالح، تبصره» خرداد«به عبارت » تیر«عبارت ) 100(، در ماده 31/4/1394هاي مستقیم، مصوب ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات23به موجب بند . 3

.شدتبصره الحاق 
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ایـن رراتمقـ طبقراخودمالیاتیاظهارنامهکهفصلاینموضوعمؤدیانمالیاتمشمولساالنهدرآمد-101ماده
بهآنمازادومعافمالیاتپرداختازقانوناین) 84(مادهموضوعمعافیتمیزانتااندکردهتسلیممقررموعددرفصل
معافیـت ازاسـتفاده بـراي اظهارنامهتسلیمشرط.بودخواهدمالیاتمشمولقانوناین) 131(مادهدرمذکورهاينرخ
.استجاريبعدبه1382سالعملکردبهنسبتفوق

مبلـغ وکردخواهنداستفادهمعافیتدوازحداکثرشرکاقهريواختیاريازاعممدنیهايمشارکتدر-1تبصره
بـا کهیشرکای. بودخواهدمالیاتمشمولجداگانهشریکهرسهمماندهباقیوتقسیمآنانبینمساويطورهبمعافیت

در. گـردد میاعطازوجبهمقررمعافیتوتلقیشریکیکحکمدرمعافیتازدهاستفالحاظازدارندزوجیترابطههم
فـوق شـرح ه بـ مشارکتدرمتوفیسهممالیاتیمعافیتازیقانونمقامقائمعنوانبهويوراثشرکاازاحدفوتصورت

.شدخواهدرکسکدامهرسهمدرآمدازوتقسیمآنانبینمساويطورهبمعافیتاینونمودهاستفاده
شغلیواحدهايدرآمدمجموعباشد،شغلیواحدیکازبیشدارايحقیقیشخصهرکهصورتیدر-2تبصره

1.شودمیقانوناین) 131(مادهدرمذکورنرخهايبهمالیاتمشمولمادهاینموضوعمعافیتیکفقطکسرباوي

مالیاتخودمالیاتپرداختبرعالوهاظهارنامهتسلیمموقعدراستمکلف) مضارب(عامل،مضاربهدر-102ماده
صـاحب الحسـاب علیمالیاتعنوانبهوکسرقانوناین) 101(مادهمعافیترعایتبدونراسرمایهصاحبسهمدرآمد

.نمایدارائهسرمایهصاحبوذیربطمالیاتیامورادارهبهراآنرسیدوواریزمالیاتیحساببهسرمایه
سـاقط مضـارب یـا عامـل ازسرمایهصاحبمالیاتکسرتکلیفباشدبانکسرمایهصاحبکهصورتیدر-تبصره

.است
خـود هـاي نامهوکالتدرمکلفندکنندمیوکالتاختصاصیمحاکمدرکهکسانیودادگستريوکالي-103ماده

والصـاق تمبـر نامـه وکالـت رويمالیاتیالحسابعلیبابتآن%)5(درصدپنجمعادلونمایندقیدراهاالوکالهحقرقم
:باشدزیردرمقررمیزانازکمترنبایدموردحسبتمبرمبلغحالهردرکهنمایندابطال

.مرحلههربرايتعرفهدرمقررالوکالهحق%)5(درصدپنجاستمالیآنهاخواستهکهاموريودعاويدر-الف
دعـاوي درهمچنـین ونیسـت الزمقانونـاً خواستهبهايتعیینیانباشدمالیتوکالموضوعکهموارديدر-ب
هربرايالوکالهحقنامهآییندرمقررالوکالهحقحداقل%)5(درصدپنجاستدادگاهنظربهالوکالهحقتعیینکهکیفري
.مرحله

.مادهاین) الف(بندحکمدمفاطبقبرباشدمالیکهخصوصیادعايموردبهنسبتکیفريدعاويدر-ج
بـراي وشـود میفصـل وحلورسیدگیغیرقضاییاختصاصیمراجعدرکهمالیاختالفاتودعاويمورددر-د

آنهـا نظـایر وشـهرداري معابرتوسعهعوارضومالیاتیاختالفاتقبیلازاستنشدهمقررخاصیتعرفهآنهاالوکالهحق
:زیرشرحبهمالیاتیلحاظازصرفاًالوکالهحقمیزان

ریــال)30,000,000(میلیــونســیتــا؛ %)5(درصــدپــنجاالخــتالف،مابــهریــال)10,000,000(میلیــوندهتــا
ریـال ) 30,000,000(میلیـون سیاز.ریال)10,000,000(میلیوندهمازادبهنسبت%)4(درصدچهاراالختالف،مابه

) 101(به ماده 2تبدیل و یک تبصره تحت عنوان تبصره 1، تبصره آن به تبصره 31/4/1394، مصوب هاي مستقیمواحده قانون اصالح قانون مالیاتماده24به موجب بند .1
.قانون الحاق شد
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پـنج معـادل وشـود مـی منظـور ریال)30,000,000(میلیونسیمازادبهنسبت%)3(درصدسهباالبهاالختالفمابه
.شدخواهدباطلتمبرآن%)5(درصد

دادگسـتري وکیـل اینکهولو(نمایندمیاقدامبندایندرمذکورمراجعدروکالتاًکهاشخاصیدربارهبنداینمفاد
.مؤديهمسرونواده-دختر-پسر-خواهر-برادر-مادر-پدریامؤديکارمندانمورددرجز،استجارينیز) دننباش

دادرسیآیینقانونمقرراترعایتباوکیلوکالتباشدنشدهعملمادهاینمفادطبقکهموردهردر-1تبصره
فطـر ازمرجوعـه هـاي وکالـت مـورد درمگـر بـود نخواهـد قبـول قابـل مزبورمراجعوهادادگاهازیکهیچدرمدنی

بـه محتاجکههاشهرداریودولتبهوابستهمؤسساتوهاشهرداریودولتیهايشرکتودولتیمؤسساتوهاوزارتخانه
.باشندنمینامهوکالترويتمبرابطال

ودولـت بـه وابسـته مؤسسـات وهاشـهرداری ودولتـی هـاي شـرکت ودولتـی مؤسساتوهاوزارتخانه-2تبصره
بابـت وکسـر راآن%)5(درصـد پـنج کننـد مـی پرداخـت وکـال بهالوکالهحقبابتکهوجوهیازدنامکلفهاشهرداری

.نمایندپرداختمحلمالیاتیامورادارهبه1تا پایان ماه بعدوکیلمالیاتیالحسابعلی
ابطالبهلفمکجدیدوکیلشودواگذاردیگريوکیلبهدعويتعقیبتمبرابطالازپسکهصورتیدر-3تبصره

.بودنخواهدمربوطنامهوکالترويتمبر
ابطـال مأخـذ کـه مبلغیازکمتریابیشتررا الوکالهحقخسارتیاالوکالهحقهادادگاهکهموارديدر-4تبصره

ادارهبـه راقطعـی حکـم موردمیزانمکلفندهادادگاهدفترمدیراننمایندتعییناستگرفتهقرارنامهوکالترويتمبر
.گیردقرارمحاسبهموردالتفاوتمابهتادهنداطالعمربوطمالیاتیامور

2.شدحذف-104ماده

،)88(ماده ،)86(ماده ،)53(ماده ) 9(، درتبصره 31/4/1394هاي مستقیم، مصوب ح قانون مالیاتماده واحده قانون اصال53موضوع بند ) 219(ماده 3به موجب تبصره. 1
ظرف«،»روزدهظرف«هايعبارتجایگزینموردحسب»بعدماهپایانتا«عبارت) 143(ماده) 2(تبصرهو) 126(ماده،)109(ماده) 5(تبصره،)103(ماده )2(تبصره 

.شد»روزسیرفظمنتهی«و»روزسی
.شدهاي آن حذف قانون و تبصره) 104(ماده، 31/4/1394، مصوب هاي مستقیمواحده قانون اصالح قانون مالیاتماده25به موجب بند . 2
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پنجمفصل

حقوقیاشخاصدرآمدبرمالیات

درمختلفمنابعازکهحقوقیاشخاصسایرانتفاعیهايفعالیتازناشیدرآمدوهاشرکتدرآمدجمع-105ماده
بـه مقـرر هـاي معافیـت کسـر وغیرمعافمنابعازحاصلهايزیانوضعازپسشود،میتحصیلایرانازخارجیاایران

درصدپنجوبیستنرخبهمالیاتمشمولباشد،میايجداگانهنرخدارايقانوناینمقرراتطبقکهمواردياستثناي
1.بودخواهند) 25%(

کـه صـورتی دراند،نشدهسیستأسودتقسیممنظوربهکهتجاريغیرایرانیحقوقیاشخاصمورددر-1تبصره
مـاده ایـن درمقـرر نرخبهمالیاتآنهاانتفاعیفعالیتمالیاتمشمولدرآمدکلخذمأازباشند،انتفاعیفعالیتداراي
.شودمیوصول

و) 109(ماده) 5(تبصرهنمشموالاستثنايبهایرانازخارجمقیممؤسساتوخارجیحقوقیاشخاص-2تبصره
کـه هـایی فعالیـت ازیـا ایـران درسـرمایه بـرداري بهرهازکهمالیاتیمشمولدرآمدکلمأخذازقانوناین) 113(ماده

واگـذاري ازیـا دهنـد مـی انجـام ایـران درآنامثـال وکـارگزار نماینده،شعبه،قبیلازنمایندگیوسیلهبهیامستقیماً
ایـران  ازسـینمایی هايفیلمواگذاريیافنیهايکمکتعلیمات،دادنفنی،دانشانتقالخود،حقوقسایروامتیازات
ایراندرمذکورمؤسساتواشخاصنمایندگان. بودخواهندمالیاتمشمولمادهایندرمذکورنرخبهکنندمیتحصیل
مالیاتمشمولقانوناینبهمربوطمقرراتقطبکنندمیتحصیلخودحساببهعنوانهربهکهدرآمدهاییبهنسبت

.باشندمی
قـبالً کـه هـایی مالیـات خـارجی، یـا ایرانـی ازاعمحقوقیاشخاصدرآمدبرمالیاتاحتسابموقعدر-3تبصره

استردادقابلبابتاینازپرداختیاضافهوشدخواهدکسرمتعلقمالیاتازمربوطمقرراترعایتبااستشدهپرداخت
.است

هـاي شـرکت ازدریـافتی الشـرکه سـهام یـا سـهام سـود بـه نسـبت حقوقییاحقیقیازاعماشخاص-4تبصره
.بودنخواهنددیگريمالیاتمشمولپذیرسرمایه

مأخـذ ازدرآمـد برمالیاتازغیردیگريعناوینتحتوجوهیمصوبقوانینموجببهکهموارديدر-5تبصره
محاسـبه مربوطمقررنرخبهمزبوروجوهکسرازپساشخاصمالیاتباشد،وصولقابلاشخاصمالیاتمشمولدرآمد
.شدخواهد

عـام سـهامی تعـاونی شـرکتهاي ومتعـارف تعاونیهاياتحادیهوشرکتهاابرازيمالیاتمشمولدرآمد-6تبصره
2.باشدمیمادهاینموضوعنرخازتخفیف%) 25(درصدوپنجبیستمشمول

.شدآن جایگزین متن قبلی قانون و تبصره هاي)105(ماده ، متن27/11/1380هاي مستقیم، مصوب قانون اصالح موادي از قانون مالیات) 47(به موجب ماده . 1
کلی اصل سیاستهايقانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و اجراء ) 11(ه موجب مادهب. 2

.الحاق شدقانون) 105(ماده به 6ه ، تبصر8/11/1386چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب 



مالیات بر درآمد/ سومباب تقیم        هاي مسقانون مالیات31

بـه نسـبت مادهاینموضوعاشخاصمالیاتمشمولابرازيدرآمدافزایش%) 10(درصددههرازايبه-7بصرهت
کاستهمذکورنرخهايازدرصدواحدپنجتاحداکثرودرصدواحدیکآنها،گذشتهسالمالیاتمشمولابرازيدرآمد

سـال بـه مربـوط مالیاتیاظهارنامهارائهوبلقسالمالیاتیبدهیتسویهتخفیفاینازبرخورداريشرط. شودمی
1.استمالیاتیامورسازمانسويازشدهاعالممهلتدرجاري

قـانون اینمقرراتطبقکهدرآمدهاییاستثنايبه(حقوقیاشخاصمورددرمالیاتمشمولدرآمد-106ماده
) 97(و) 95(،)94(مـواد مقرراتویتفعالسوددهیمیزانبراساس) استشدهمقررآنتشخیصبرايدیگرينحوه

2.شودمیتعیینآنتبصرهوقانوناین

درکهدرآمدهاییبابتایرانازخارجمقیمخارجیحقوقیوحقیقیاشخاصمالیاتمشمولدرآمد-107ماده
:شودمیزیرتعیینشرحبهنمایندمیتحصیلایرانازیاوایران

وتعلیمـات دادن،فنـی محاسباتونظارت،کشینقشه،بردارينقشه،ساتتأسیوهاساختمانطرحتهیهبابت
فیلمهـاي واگـذاري همچنـین حقـوق، سـایر وامتیازاتواگذاريوخدماتسایرفنی،دانشانتقال،فنیکمکهاي
اسـتثناي بـه کننـد مـی تحصیلایرانازیاایراندردیگرهرعنوانتحتیانمایشحقیابهاعنوانبهکهسینمایی

شـده مقـرر آنهـا مالیاتیامالیاتمشمولدرآمدتعیینبرايدیگرينحوهقانوناینمقرراتطبقکهدرآمدهایی
باشدمیوجوهیمجموع %) 40(درصدچهلتا%) 10(درصددهمأخذبهسوددهیمیزانوفعالیتنوعبهتوجهبااست

.شودمیآنهاعایدمالیاتیسالیکمدتظرفکه
شـش مـدت ظرففعالیت،نوعبهتوجهبامالیاتمشمولدرآمدتشخیصضرایبومادهایناجرایینامهآیین

هیـأت تصـویب بـه دارایـی واقتصادياموروزارتپیشنهادبه) 1/1/1395(قانوناینشدناالجراءالزمتاریخازماه
.رسدمیوزیران

ازکـه مبـالغی بهتوجهبارامتعلقمالیاتپرداخت،هردردمکلفنمادهایندرمذکوروجوهکنندگانپرداخت
صورتاینغیردرکنند،پرداختمالیاتیامورادارهبهبعدماهپایانتاواند کسرکردهپرداختتاریخآنتاسالاول

خواهنـد آنمتعلقهايجریمهومالیاتاصلپرداختمسؤولمتضامناًکنندگاندریافتومذکورکنندگانپرداخت
.بود

رسدمیتجهیزاتولوازمخریدمصرفبهکهقراردادمبلغازقسمتآنپیمانکاري،عملیاتمورددر-1تبصره
قـرارداد اقالمسایرازجداطوربهتجهیزاتولوازممبالغآنبعديالحاقاتواصالحاتیاقرارداددرآنکهبرمشروط

ارزشمجمـوع تاخارجیخریدمورددروخریدصورتحسابمبلغتاحداکثرداخلیخریدمورددرباشد،شدهدرج
.استمعافمالیاتپرداختازگمرکیسبزپروانهدرمندرجقانونیپرداختهايو سایروروديحقوقوکاالگمرکی

ایرانـی حقـوقی اشخاصبهراپیمانکاريفعالیتازقسمتییاتمامخارجیپیمانکارانکهموارديدر-2تبصره
دسـت قـرارداد درمذکورتجهیزاتولوازمتهیهبرايکهمبالغیمعادلکنندواگذاردومدستپیمانکارانعنوانبه

دسـت پیمانکـار ازمادهاین) 1(تبصرهاخیرقسمترعایتباوشودمیخریداريدومدستپیمانکارتوسطکهاول
.استمعافددرآمبرمالیاتپرداختازگردد،میدریافتاول

.شدقانون الحاق ) 105(به ماده ) 7(، متن تبصره31/4/1394ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات هاي مستقیم مصوب 25به موجب بند . 1
.اصالح شدقانون ) 106(متن ماده31/4/1394ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات هاي مستقیم مصوب 26به موجب بند . 2
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بهمعاملهدادنانجامحقداشتنبدونکهایراندرخارجیبانکهايوشرکتهاهاينمایندگیوشعب-3تبصره
ازخـود مخارججبرانبرايودارنداشتغالمادرشرکتبرايایراندراقتصادياطالعاتآوريجمعوبازاریابیامر

.بودنخواهنددرآمدبرمالیاتمشمولآنبهنسبتکنندمیدریافتوجوهیمادرشرکت
وسـیله  بـه مزبـور حقـوقی اشـخاص کـه هاییفعالیتسایروسرمایهبرداريبهرهازحاصلدرآمد-4تبصره
قانوناین) 106(مادهمقرراتمشمولدهندمی انجامایراندرآنهاامثالوکارگزار،نماینده،شعبهقبیلازنمایندگی

1.بودخواهد

بـه انتقالصورتدرنشدهپرداختاصالحیهاینشدناالجراالزمتاریختاآنمالیاتکههاییاندوخته-108ماده
سـرمایه کـاهش یـا زیانوسودحساببهانتقالیاتقسیمصورتدرلیکنبود،نخواهدمالیاتمشمولسرمایهحساب
اضـافه سـرمایه کـاهش یاانتقالیاتقسیمساللیاتمامشمولدرآمدبهسرمایه،حساببهشدهاضافهاندوختهمعادل

موضـوع اندوختـه ومعافیـت دوراندرمؤسسـه معـاف هايفعالیتازناشیسودهاياندوختهشاملحکماین. شودمی
ازپساصالحیهاینتصویبتاریختاآنبعديهاياصالحیهو3/12/1366مصوبمستقیممالیاتهايقانون) 138(ماده

.بودنخواهدتاریخآنتامربوطرایطشاحراز 
بـه انتقـال یاتقسیمصورتدرگردیدهوصولاصالحیهاینشدناالجراالزمتاریختاآنمالیاتکههاییاندوخته

.بودنخواهددیگريمالیاتمشمولانحاللیاسرمایهیازیانو سودحساب
:ازاستعبارتایرانیبیمهمؤسساتمورددرمالیاتمشمولدرآمد-109ماده

.قبلمالیسالآخردرفنیذخایر-1
.هاتخفیفوهابرگشتیکسرازپسمستقیمبیمهمعامالتدردریافتیبیمهحق-2
.هابرگشتیکسرازپسوصولیاتکاییهايبیمهبیمهحق-3
.واگذارياتکاییهايبیمهمعامالتسوددرمشارکتوکارمزد-4
.واگذارکنندهگربیمهنزداتکاییگربیمهبیمه هايردهسپبهره-5
هـاي مسـتمري وسـرمایه وبازخریـد وزنـدگی غیـر هايبیمهپرداختیخسارتبابتاتکاییگرانبیمهسهم-6

.زندگیهايبیمه
.درآمدهاسایر-7

:کسرازپس
.بیمهقراردادهايتمبرهزینه-1
.زندگیهايبیمهپزشکیهايهزینه-2
.مستقیمبیمهمعامالتبابتازپرداختیکارمزدهاي-3
.واگذارياتکاییهايبیمهحق-4
موتـوري نقلیـه لوسـای دارندگانمدنیمسئولیتاجباريبیمهحقازبدنیهايخسارتتأمینصندوقسهم-5

.ثالثشخصمقابلدرزمینی

.هاي آن شدو تبصرهقانون)107(هاي آن جایگزین مادهمتن و تبصرهن ، ای31/4/1394مصوب ،هاي مستقیمواحده قانون اصالح قانون مالیاتماده27جب بند به مو. 1



مالیات بر درآمد/ سومباب تقیم        هاي مسقانون مالیات33

هـاي بیمـه بابتازپرداختیخسارتوزندگیبیمههايمستمريوسرمایهوبازخریدبابتازپرداختیمبالغ-6
.زندگیغیر

.منافعدرگزارانبیمهمشارکتسهم-7
.قبولیاتکاییهايبیمهمعامالتسوددرگرانبیمهمشارکتسهموکارمزدها-8
.واگذارياتکاییهايبیمههايسپردهبهمتعلقبهره-9

.مالیسالآخردرفنیذخایر-10
.قبولقابلاستهالکاتوهاهزینهسایر-11

وایرانمرکزيبیمهتأسیسقانون)61(مادهموضوعفنیهاياندوخته(بیمهمؤسساتفنیذخایرانواع-1تبصره
بیمهفطرازکهبودخواهداينامهآیینموجببهآنهامحاسبهطرزومیزانوبیمههايرشتهازیکهربراي) گريبیمه

.رسیدخواهدداراییواقتصادياموروزیرتصویببهبیمهعالیشورايموافقتازپسوتهیهایرانمرکزي
طرفازآنهامحاسبهطرزومیزانوبیمههايرشتهازیکهربرايایرانمرکزيبیمهفنیذخایرانواع-2تبصره

.شدخواهدتعیینایرانمرکزيبیمهعمومیمجمع
درگـزاران بیمـه مشـارکت سهموبیمهحقتخفیفوکارمزدهاوبیمهحق،مستقیمبیمهمعامالتدر-3بصرهت
بـه مزبـور اقـالم کلیـه . بـود خواهدبیمهعالیشورايطرفازشدهتعیینمقرراترعایتباآنهااحتسابنحوهومنافع

.باشدشدهذکربیمهقرارداددربایدکارمزداستثناي
یـا وقراردادهـا شـرایط اسـاس بـر واگـذاري یـا قبولیازاعماتکاییهايبیمهمعامالتبهمربوطاقالم-4رهتبص

.بودخواهدذیربطبیمهمؤسساتهايتوافق
نماینـد مـی درآمـد تحصـیل ایرانـی بیمـه مؤسساتازاتکاییبیمهقبولباکهخارجیبیمهمؤسسات-5تبصره

صـورتی در. باشـند میایراندرمربوطسپردهازحاصلسودودریافتیبیمهحق%)2(درصددونرخبهمالیاتیمشمول
بـر مالیـات پرداخـت ازوبـوده بیمـه فعالیـت داراياتکـایی گربیمهمؤسسهمتبوعکشوردرایرانیبیمهمؤسساتکه

ایرانـی بیمـه مؤسسات. شدخواهدعافمایراندولتمالیاتپرداختازنیزمزبورمؤسسه،باشندمعافاتکاییمعامالت
%)2(درصـد دو،تبصرهاینموضوعمالیاتمشمولخارجیاتکاییگربیمهنامبهبیمهحقتخصیصموقعدرندامکلف

صـورتی ضـمیمه بـه 1تا پایان ماه بعـد راماههردرشدهکسروجوهونمایندکسراتکاییگر بیمهمالیاتعنوانبهراآن
مالیاتیحساببهرامزبوروجهوارسالمربوطمالیاتیامورادارهبهمتعلقبیمهحقواتکاییگربیمهمشخصاتحاوي

.نمایندپرداخت
مـدارك واسـناد ودفاتربهمتکیزیانوسودحسابوترازنامهواظهارنامهندامکلفحقوقیاشخاص-110ماده

میـزان مـورد حسـب ودارانسـهام وشـرکا هویـت فهرسـت بـا همراهمالیاتیسالازپسماهچهارتاحداکثرراخود
آندرحقـوقی شخصاصلیفعالیتمحلکهمالیاتیامورادارهبهراآنهاازیکهرنشانیوسهامتعدادیاالشرکهسهم
درغییـرات تفهرسـت تسـلیم ،مزبـور فهرستاولینتسلیمازپس.نمایندپرداخترامتعلقمالیاتوتسلیماستواقع

،)88(ماده ،)86(ماده ،)53(ماده ) 9(، درتبصره31/4/1394هاي مستقیم، مصوب ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات53موضوع بند ) 219(ماده 3به موجب تبصره. 1
ظرف«،»روزدهظرف«هايعبارتجایگزینموردحسب»بعدماهپایانتا«عبارت) 143(ماده) 2(تبصرهو) 126(ماده،)109(ماده) 5(تبصره،)103(ماده )2(تبصره 

.شد»روزسیظرفمنتهی«و»روزسی
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ازخارجمقیممؤسساتوخارجیحقوقیاشخاصمالیاتپرداختواظهارنامهتسلیممحل. بودخواهدکافیبعدسنوات
.استتهرانباشندنمینمایندگییااقامتگاهدارايایراندرکهایران

.بوداهدخوجارينیزمعافیتدوراندرحقوقیاشخاصودارانکارخانهمورددرمادهاینحکم
مقـرر آنتشـخیص بـراي دیگرينحوهقانوناینمقرراتطبقکهدرآمدهاییبهنسبتحقوقیاشخاص-تبصره

1.نیستنداستشدهبینیپیشمربوطهايفصلدرکهجداگانهمالیاتیاظهارنامهتسلیم بهمکلفاستشده

یـا ادغـام هـم درشـرکت، یـک حقـوقی شخصیتحفظبایاجدیدشرکتتأسیسباکههاییشرکت-111ماده
:باشندمیزیرمقرراتمشمولمالیاتیلحاظازشوندمیترکیب

هـاي شرکتشدهثبتهايسرمایهمجموعسقفتاموجودشرکتسرمایهافزایشیاجدید شرکتتأسیس-الف
.استعافمقانوناین) 48(مادهموضوعتمبرحق2هزاردرنیمپرداختازشدهترکیبیاادغام

ارزشبـه مـورد حسبموجودشرکتیاجدیدشرکتبهشدهترکیبیاادغامهايشرکتهايداراییانتقال-ب
.بودنخواهدقانونایندرمقررمالیاتمشمولدفتري

انحـالل دورهمالیـات مشـمول موجـود شـرکت یاجدیدشرکتدرشدهترکیبیاادغامهايشرکتعملیات-ج
.بودنخواهدقانونایندرآمدبریاتمالبخشموضوع
ترکیـب یاادغامازقبلروالبراساسبایدموجودشرکتیاجدیدشرکتبهشدهمنتقلهايداراییاستهالك-د

.یابدادامه
تعلـق شدهترکیبیاادغامهايشرکتدرسهامدارانازیکهربهدرآمديترکیب،یاادغامنتیجهدرهرگاه-ـه

.بودخواهدمالیاتمشمولمربوطمقرراتطبقگیرد
مـورد حسبموجودیاجدیدشرکتعهدهبهشدهترکیبیاادغامهايشرکتمالیاتیتکالیفوتعهداتکلیه-و

.باشدمی
مشـترك پیشـنهاد بـه اصـالحیه ایـن تصـویب تـاریخ ازمـاه شـش ظرفحداکثرمادهایناجرایینامهآیین-ز

3.رسیدخواهدوزیرانهیأتتصویببهمعادنوصنایعوداراییواقتصاديامورهايوزارتخانه

جاريخارجیوایرانیازاعمحقوقیاشخاصپیمانکاريعملیاتمورددرآنتبصرهو)99(مادهحکم-112ماده
.بودخواهد

بهایرانازآنهاامثالواالکحملومسافرکرایهبابتخارجیهواپیماییوکشتیرانیمؤسساتمالیات-113ماده
مزبوروجوهکهاینازاعمشدخواهدهاآنعایدبابتاینازکهوجوهیکلیه%)5(درصدپنجازاستعبارتمقطوعطور

.شوددریافتراهبیندریامقصددریاایراندر
ادارهبـه راقبلماهدریافتیوجوهصورتماههربیستمتانداموظفایراندرمذکورمؤسساتشعبیانمایندگی

مالیـات مشمولدرآمدهاگونهاینبابتازمذکورمؤسسات. نمایندپرداخترامتعلقمالیاتوتسلیممحلمالیاتیامور

به تبصره 2آن حذف و تبصره1و تبصره)110(، قسمت اخیر متن قبلی ماده 27/11/1380هاي مستقیم، مصوب از قانون مالیاتقانون اصالح موادي ) 51(به موجب ماده .1
.این ماده تبدیل شد

.تغییر یافت"هزارنیم در"به "دو درهزار"عبارت ) 111(، در متن ماده 31/4/1394ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب 10مطابق بند . 2
.و تبصره آن شد) 111(، متن این ماده جایگزین متن قبلی ماده 27/11/1380هاي مستقیم، مصوب قانون اصالح موادي از قانون مالیات) 52(به موجب ماده. 3
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تسلیمموقعبهرامقررهايصورتمذکورهاينمایندگییاشعبگاههر. بودنخواهنددرآمدبرمالیاتعنوانبهدیگري
محمـوالت حجـم ومسـافر تعداداساسبرمتعلقمالیاتصورتایندرنباشدواقعمطابقآنهاارسالیتصوریانکنند
.شدخواهددادهتشخیصالرأسعلی

ازبـیش دیگرکشورهايدرایرانهواپیماییوکشتیرانیمؤسساتدرآمدبرمتعلقمالیاتکهموارديدر-تبصره
مالیـات اسـت موظـف داراییواقتصادياموروزارتایرانی،ذیربطسازماناعالمباباشددریافتیکرایه%)5(درصدپنج

.دهدافزایشآنهامالیاتینرخمعادلرافوقکشورهايتابعهواپیماییوکشتیرانیهايشرکت
رسـای یاعمومیمجمعتشکیلتاریخازقبلنداموظفمشترکاًحقوقیشخصمدیرانیامدیرآخرین-114ماده

صـورت حاوياياظهارنامه،استشدهدعوتحقوقیشخصانحاللبهنسبتتصمیماتخاذبرايکهدار صالحیتارکان
تهیـه کشـور مالیـاتی امورسازمانطرفازمنظوربدینکهاينمونهرويدعوتتاریخدرحقوقیشخصبدهیودارایی

ومجـاز امضـاهاي یـا امضـا  حاويحداقلکهاياظهارنامه. ایندنمتسلیممربوطمالیاتیامورادارهبهوتنظیمگرددمی
.بودخواهدمعتبرمالیاتیامورادارهبرايباشدحقوقیشخصاساسنامهبرطبقمؤسسهمهرموردحسب

شـخص دارایـی ارزششوندمیمنحلکهحقوقیاشخاصعملیاتدورهآخرینمالیاتمحاسبهمأخذ-115ماده
گردیـده پرداختقبالًآنمالیاتکهسودهاییماندهوهااندوختهوشدهپرداختسرمایهوهابدهیمنهاياستحقوقی

1.است

بـر بقیـه بهنسبتوفروشبهاياساسبررفتهفروشقبالًآنچهبهنسبتحقوقیشخصداراییارزش-1تبصره
.شودمیتعیینانحاللروزبهاياساس

اولفصـل موضـوع هـاي دارایییاداراییشود،میمنحلکهحقوقیشخصهاياییداربیندرچنانچه-2تبصره
حسبهادارایییاداراییاینوباشدداشتهوجودهاشرکتسهامتقدمحقیاالشرکهسهمیاسهاموقانوناینسومباب

قـانون ایـن مکرر) 143(مادهو) 143(ماده) 1(تبصرهو) 59(مادهمقرراتمشمولقطعیانتقالونقلهنگامدرمورد
هـاي دارایییاداراییدفتريارزشمنحلهحقوقیاشخاصعملیاتدورهآخرینمالیاتمحاسبهمأخذتعییندرباشند،
وسرمایهجمعازدفتريارزشهمانمعادلوگرددنمیمنظورشدهمنحلحقوقیشخصهايداراییاقالمجزومذکور
)1(تبصرهو) 59(مادهمقرراتبراساسموردحسبمزبورهايدارایییاداراییبهمتعلقالیاتم. رددگمیکسرهابدهی
.گیردمیقرارمطالبهموردوتعیینقانوناینمکرر) 143(و ماده) 143(ماده

مشـمول انحـالل تـاریخ درفـوق مقـررات براسـاس کهشدهمنحلحقوقیاشخاصاموالازقسمتآن-3تبصره
انتقـال ونقـل اولیندرباشندقانونینامکرر) 143(مادهو) 143(ماده) 1(تبصرهو) 59(مادهموضوعمقطوعاتمالی
2.نخواهند بودمالیاتمشمولانحاللتاریخازبعد

به این ماده 3و 2هاي تبدیل و تبصره1به تبصره ) 115(اده ، تبصره متن قبلی م27/11/1380هاي مستقیم، مصوب اصالح موادي از قانون مالیاتقانون) 53(به موجب ماده.1
.الحاق شد

» )143(هاي مادهتبصره«قانون عبارت ) 115(ماده) 3(و ) 2(در تبصره هاي،31/4/1394مصوب ،هاي مستقیمماده واحده قانون اصالح قانون مالیات28به موجب بند .2
.جایگزین شد» مکرر) 143(و ماده) 143(ماده) 1(تبصره«با عبارت 
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تاریخ ثبت انحالل شخص حقوقی در اداره ثبت (ند ظرف شش ماه از تاریخ انحاللامدیران تصفیه مکلف-116ماده 
بهوتنظیمقانوناین)115(مادهاساسبرراحقوقیخصاظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات ش) هاشرکت
.نمایندپرداخترامتعلقمالیاتوتسلیممربوطمالیاتیاموراداره

ایـن ) 115(مـاده ) 2(تبصـره رعایـت باشوندمیمنحلکهحقوقیاشخاصعملیاتدورهآخرینمالیات-تبصره
1.گرددمیمحاسبهقانوناین) 105(مادهدرمذکورنرخبهقانون

عملیـات دورهآخـرین بـه مربـوط اظهارنامـه بـه قانوناینمقرراتبرابراستمکلفمالیاتیاموراداره-117ماده
یـک ظرفکثرحداباشدداشتهاعتراضآنمندرجاتبهکهصورتیدرونمودهرسیدگینوبتازخارجحقوقیاشخاص

بـه متعلـق مالیـات وگرنهنمایدابالغوتعیینتشخیصبرگموجببهرامتعلقمالیاتاظهارنامه،تسلیمتاریخازسال
دارایـی ازاقالمـی گـردد معلـوم بعـداً کهصورتیدر. گرددمیتلقیقطعیتصفیهمدیرانوسیلهبهتسلیمیاظهارنامه

درمقـرر مهلـت دراسـت نشدهقیداظهارنامهکه در قسمتآنبهنسبتاستنشدهذکراظهارنامهدرحقوقیشخص
.شدخواهدمطالبهمالیاتقانون،این)118(مادهتبصره

تأمینسپردنبدونیامالیاتیحسابمفاصاتحصیلازقبلشدهمنحلحقوقیاشخاصداراییتقسیم-118ماده
.نیستمجازمالیاتمیزانمعادل

تسـلیم یـا قـانون این)114(مادهموضوعاظهارنامهتسلیمعدمصورتدرحقوقیشخصمدیرانآخرین-تبصره
ضامنومادهاینوقانوناین)116(مادهموضوعمقرراترعایتعدمصورتدرتصفیهمدیران وواقعخالفاظهارنامه

حقـوقی شـخص داراییکهکسانیکلیهومتضامناً) تجارتقانونموضوع(ضامنيشرکاوحقوقیشخصهايضامنیا
ومالیاتپرداختمشمولاستشدهآناننصیبحقوقیشخصداراییازکهسهمینسبتبهگردیدهتقسیمآنانبین

آگهیدرجتاریخازقانوناین)157(مادهدرمقررمهلتظرفآنکهشرطبهبودخواهدحقوقیشخصبهمتعلقجرایم
.باشدشدهمطالبهکشورمیرسروزنامهدرانحالل

حذف و یک تبصره به آن الحاق )116(، یک عبارت از متن قبلی ماده27/11/1380هاي مستقیم، مصوب قانون اصالح موادي از قانون مالیات) 54( به موجب ماده . ١
.شد
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ششمفصل
اتفاقیدرآمدمالیات

معامالتطریقازیاوبالعوضصورتبهحقوقییاحقیقیشخصکهنقديغیریاونقديدرآمد-119ماده
مادهدرقررمنرخبهاتفاقیمالیاتمشمولنمایدمیتحصیلقبیلاینازدیگرعنوانهریاجایزهعنوانبهیاومحاباتی

.بودخواهدقانوناین)131(
صورتیدروحاصلهدرآمد%)100(درصدصدازاستعبارتفصلاینموضوعمالیاتمشمولدرآمد-120ماده

اجرايدرکهامالکیمورددرمگرشودمیتقویمقانوناینمقرراتطبقدرآمدتحققروزبهايبه،باشدنقديغیرکه
محاسبهمأخذمعامالتیارزشصورتایندرکهاستشدهتعیینمعامالتیارزشآنهابرايقانوناین)64(مادهمفاد

.گرفتخواهدقرارمالیات
درآمدباشدمیقانوناین)63(مادهمشمولکهمواردياستثنايبهمعوضهبهومعوضصلحمورددر-تبصره

تعیینمادهاینمقرراتاساسبرکهعوضینارزشالتفاوتمابهازدبوخواهدعبارتفصلاینموضوعمالیاتمشمول
.استشدهمنتفعآنازکهايمعاملهطرفبهنسبتشودمی

کهصورتیدرولیگرددمیتلقیقطعیمالیاتینظرازرجوعحقباهبهوفسخخیارشرطباصلح-121ماده
فصلاینموضوعمالیاتعنوانبهکهوجوهی،شودرجوعیاقالهایافسخمعاملهعقدوقوعتاریخازماهششظرف

.باشدمیاستردادقابلاستشدهوصول
باشدکردهاستفادهآنمنافعازالیهمنتقلرجوعیااقالهیافسخوعقدوقوعبینفاصلهدراگرصورتایندر

.بودخواهدفصلاینمالیاتمشمولمنفعتآنبهنسبت
دادهاختصاصثالثشخصیامصالحبهمعینمدتبرايیاالعمرمادامآنمنافعکهمالیصلحمورددر- 122ماده

خواهدمزبورتاریخدرمتصالحمالیاتمأخذمنافع،تعلقتاریخدرمنفعتوعینارزشجمعمأخذبهمالبهايشودمی
.بود

انتقالمالیاتمأخذسنددرمذکورقیمتگیردصورتالتیانتقامنفعتتعلقتاریخازقبلکهصورتیدر- تبصره
انتقالآخرینمالیاتمأخذلیکن،بودخواهدمالیاتمشمولفصلاینمقرراتطبقکهگرفتخواهدقراردهنده
مبلغیوفوقحکمشرحبهمالبهايالتفاوتمابهازبودخواهدعبارت،بگیردتعلقاوبهنیزمالمنافعکهعینگیرنده

.استپرداختهسندطبقکه
استمکلفگیرندهانتقالشودواگذارکسیبهبالعوضموقتیادائمطوربهمالیمنافعکهصورتیدر-123ماده

.نمایدپرداختبعدسالدرراسالهرمنافعمالیات
1.شدحذف–124ماده

بخشاینمالیاتمشمولباشدمیمالیاتمشمولارثبرمالیاتفصلمقرراتطبقکهانتقاالتی-125ماده
.بودنخواهد

.حذف شدقانون) 124(، ماده31/4/1394هاي مستقیم، مصوب ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات6به موجب بند . 1



مالیات بر درآمد/ سومباب تقیم        هاي مسقانون مالیات38

موضوعمنافعمورددرراخودمالیاتیاظهارنامهسالهردرندامکلففصلاینموضوعدرآمدصاحبان-126ماده
تعلقیادرآمدتحصیلتاریخاز1تا پایان ماه بعدمواردسایردروبعدسالماهاردیبهشتآخرتاقانوناین)123(ماده

وانجامرسمیاسناددفاتردرمعاملهکهصورتیدر.بپردازندرامتعلقمالیاتوتسلیممربوطمالیاتیامورادارهبهمنافع
.شودمیساقطاظهارنامهتسلیمتکلیفباشدشدهوصولمالیات

:بودنخواهداتفاقیمالیاتمشمولزیرموارد- 127ماده
ودولتیمؤسساتیاهاوزارتخانهیاالمنفعهعامیاخیریههايسازمانبالعوضنقديغیرونقديهايکمک-الف

فصلمالیاتمشمولکهموارديازغیرحقیقیاشخاصبهاسالمیانقالبنهادهايیاهاشهردارییادولتیهايشرکت
.استحقوق

مترقبهغیرحوادثیاوسوزيآتشسیل،لزله،زجنگ،دیدگانخسارتبهاهداییمالیهايکمکیاوجوه-ب
.دیگر

.دنمایمیپرداختکشاورزيمحصوالتخریدوتولیدوصادراتتشویقبرايدولتکهجوایزي-ج
داراییواقتصادياموروزارتطرفازکهبودخواهداينامهآیینطبق)ب(و)الف(هايبنداجراییضوابط-تبصره

.شدخواهدتهیهکشوروزارتو
تشخیصدفاتربهرسیدگیطریقازاتفاقیدرآمدهايازناشیحقوقیاشخاصمالیاتمشمولدرآمد- 128ماده

آنهامالیاتپرداختپیشعنوانبهگرددمیپرداختمنبعدرفصلاینمقرراتطبقکههاییمالیاتوشدخواهد
2.شدخواهدمنظور

،)88(ماده ،)86(ماده ،)53(ماده ) 9(، درتبصره 31/4/1394هاي مستقیم، مصوب ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات53موضوع بند ) 219(ماده 3به موجب تبصره. 1
ظرف«،»روزدهظرف«هايعبارتجایگزینموردحسب»بعدماهپایانتا«عبارت) 143(هماد) 2(تبصرهو) 126(ماده،)109(ماده) 5(تبصره،)103(ماده )2(تبصره 

.شودمی»روزسیظرفمنتهی«و»روزسی
.حذف شد) 128(، قسمت اخیر متن قبلی ماده 27/11/1380هاي مستقیم، مصوب قانون اصالح موادي از قانون مالیات) 55(موجب مادهبه . 2
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هفتمفصل
مختلفمنابعازناشیدرآمدجمعبرمالیات

1.حذف شد-129ماده 

هايمالیاتقانون) 129(ماده،)59(ماده) 3(تبصرهو) 16(تا) 3(موادموضوعگذشتههايبدهی- 130ماده
.بودنخواهدوصولومطالبهقابلآنبعديهاياصالحیهو3/12/1366مصوبمستقیم

آنهاتعلقیامربوطدرآمدتحصیلسالکههاییمالیاتبدهیتواندمیییداراواقتصادياموروزارت-تبصره
مقتضیکهنقاطیدرمؤديهربرايریال) 10,000,000(میلیوندهسقفتاراباشد1381سالازقبلموردحسب
2.دهدقراربخشودگیموردجزئاًوکالًبداند

نرخدارايقانوناینمقرراتطبقکهموارديتثناياسبهحقیقیاشخاصدرآمدبرمالیاتنرخ-131ماده
:استزیرشرحبهباشدمیايجداگانه

%)15(درصدپانزدهنرخبهساالنهمالیاتمشمولدرآمدریال) 500,000,000(میلیونپانصدمیزانتا- 1
مشمولدرآمدریال) 1,000,000,000(میلیاردیکمیزانتاریال) 500,000,000(میلیونپانصدمازادبهنسبت-2

%)20(درصدبیستنرخبهساالنهمالیات
%)25(درصدپنجوبیستنرخبهساالنهمالیاتمشمولدرآمدریال) 1,000,000,000(میلیاردیکمازادبهنسبت- 3

بـه نسـبت مـاده اینموضوعاشخاصمالیاتمشمولابرازيدرآمدافزایش%) 10(درصددههرازايبه-تبصره
مـذکور نرخهـاي ازدرصـد واحدپنجتاحداکثرودرصدواحدیکآنها،گذشتهسالمالیاتمشمولابرازيددرآم

مربوطـه مالیـاتی اظهارنامهتسلیموقبلسالمالیاتیبدهیتسویهتخفیفاینازبرخورداريشرط. شودمیکاسته
3.استمالیاتیامورسازمانسويازشدهاعالممهلتدر

.حذف شدقانون)129(، متن ماده 27/11/1380هاي مستقیم، مصوب قانون اصالح موادي از قانون مالیات) 56(جب ماده به مو. 1
ده میلیــون «و » 1381ســال «هــاي قــانون، عبــارت) 130(، در تبصــره مــاده31/4/1394هـاي مســتقیم، مصــوب  مــاده واحــده قــانون اصــالح قــانون مالیــات29بنــده موجــببـ . 2
.شد» ریال) 1.000.000(یک میلیون «و » 1368سال «هاي جایگزین عبارت» لریا) 10.000.000(
.شدقانون ) 131(، این متن و تبصره آن جایگزین ماده31/4/1394هاي مستقیم، مصوب ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات30بنده موجبب. 3
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اوللفص
هامعافیت

تولیـدي واحدهايدرغیردولتیحقوقیاشخاصمعدنیوتولیديهايفعالیتازناشیابرازيدرآمد-132ماده
قـرارداد یـا صـادر برداريبهرهپروانهآنهابرايربطذيهايوزارتخانهطرفازمادهایناجرايتاریخازکهمعدنییا

گردشـگري اقـامتی مراکـز وهتلهاها،بیمارستانخدماتیدرآمدهاينینهمچوشودمیمنعقدفروشواستخراج
صـادر مجـوز یـا بـرداري بهـره پروانـه آنهابرايربطذيقانونیمراجعطرفازمذکورتاریخازکهیادشدهاشخاص

مـدت بهافتهیکمترتوسعهمناطقدروسالپنجمدتبهفعالیتیااستخراجیابرداريبهرهشروعتاریخازشود،می
1.باشدمیمالیاتمشمولصفرنرخباسالده

قانونی،دفاتراظهارنامه،تسلیمبهمکلفآنمشمولمؤدیانکهاستروشیصفرنرخبامالیاتازمنظور-الف
شـده مشخصمواعددروقانونایندرمقررترتیببهخوددرآمدهايبرايمورد،حسبحسابداريمداركواسناد

مشـمول درآمـد تعیـین واظهارنامـه بررسیبهمکلفنیزمذکورسازمانوباشندمیکشورمالیاتیامورزمانسابه
مؤدیـان، مالیـات مشمولدرآمدتعیینازپسواستمذکوراظهارنامهومداركمستندات،براساسمؤدیانمالیات
.شودمیمحاسبهصفرنرخباآنهامالیات

ازبـیش دارايکـه مـاده ایـن موضوعمراکزسایروخدماتیوتولیديواحدهاييبراصفرنرخبامالیات-ب
راخـود شـاغل کـار نیرويقبلسالبهنسبتهرسالمعافیت،دورهدرچنانچهباشندشاغلکارنیروينفرپنجاه

کارنیرويعدادت. شودمیاضافهسالیککارکنانافزایشسالهرازايبهدهند،افزایش) %50(درصدپنجاهحداقل
واسـناد ارائـه واجتماعیرفاهوکارتعاون،وزارتتأییدباواحدهردرکارنیروياشتغالافزایشهمچنینوشاغل

حـداقل ازکـار نیـروي کـاهش صـورت در. شودمیمحققکارکناناجتماعیتأمینبیمهفهرستبهمربوطمدارك
ومطالبهکاهش،سالدرمتعلقمالیاتباشند،کردهاستفادهبنداینمالیاتیمشوقازکهبعدسالدرمذکورافزایش
.گرددنمیمحسوبکاهششوندمیمستعفیوبازخریدبازنشسته،کهافرادي. شودمیوصول

درواقـع مـاده ایـن موضوعمذکوراقتصاديواحدهايبرايصفرنرخبامالیاتمحاسبهبرخورداريدوره-پ
ویـژه منـاطق یاصنعتیشهرکهاياستقرارصورتدروسالدومدتبهاقتصاديویژهطقمنایاصنعتیشهرکهاي
.یابدمیافزایشسالسهمدتبهیافته،کمترتوسعهمناطقدراقتصادي
سـایر وآزادمنـاطق درفعالحقوقیوحقیقیاشخاصبرايمالیاتیمعافیتهرگونهازبرخورداريشرط-ت
ترازنامهشاملحقوقیاشخاصمالیاتیاظهارنامه. استقانونیمقررموقعدرمالیاتیامهاظهارنتسلیمکشورمناطق

.شودمیتهیهمالیاتیامورسازمانتوسطکهاستاينمونهطبقزیانوسودحسابو

) 132(هاي آن جایگزین متن قبلی ماده، این متن، بندها و تبصره1/2/1394مصوب ، قاي نظام مالی کشورقانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارت) 31(به موجب ماده . ١
.تبصره هاي آن شدو قانون 
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دورهبـر عـالوه مـاده ایـن موضـوع واحدهايدراقتصاديهايگذاريسرمایهافزایشوتشویقمنظوربه-ث
شـرح بـه مناطقسایرویافتهکمترتوسعهمناطقدرگذاريسرمایهمورد،حسبصفرنرخبامالیاتطریقزاحمایت

:گیردمیقرارحمایتموردزیر
:یافتهکمترتوسعهمناطقدر-1

درآمـد جمـع کـه زمـانی تـا مادهاینصدردرمذکورصفرنرخبامالیاتمحاسبهدورهازبعدسالهايمالیات
مالیاتآن،ازبعدوشودمیمحاسبهصفرنرخبابرسد،شدهپرداختوثبتسرمایهدو برابربهواحدیاتمالمشمول
.شودمیدریافتومحاسبهآنهايتبصرهوقانوناین) 105(مادهدرمقررنرخهايبامتعلقه
:مناطقسایردر-2

وصـفر نـرخ بـا مـاده ایـن صـدر درمـذکور مالیـات محاسبهدورهازبعدسالهايمالیات) %50(درصدپنجاه
ومحاسـبه آنهـاي تبصـره ومستقیممالیاتهايقانون) 105(مادهدرمقررنرخهايباماندهباقی) %50(درصدپنجاه

شـود، شدهپرداختوثبتسرمایهمعادلواحد،مالیاتمشمولدرآمدجمعکهزمانیتاحکماین. شودمیدریافت
آنهـاي تبصرهوقانوناین) 105(مادهدرمقررنرخهايبامتعلقهمالیات) %100(صددرصدآن،ازعدبویابدمیادامه

.شودمیدریافتومحاسبه
. باشندمیبرخورداربنداین) 2(و) 1(جزءهايمالیاتیمشوقازغیردولتی،حقوقیاشخاصنقلوحملدرآمد

مجددگذاريسرمایهدرصورتاند،شدهتأسیساصالحیهاینازقبلکهمادهاینموضوعغیردولتیحقوقیاشخاص
.کننداستفادهتوانندمیمادهاینمشوقاز

واحـدهاي نوسـازي وبازسـازي توسعه،تأسیس،منظوربهربطذيقانونیمراجعمجوزباکهگذاريسرمایههرگونه
.استبنداینحکممشمولود،شمیهزینهزمیناستثنايبهثابتهايداراییایجادبرايمذکور

واحـدهاي درغیردولتیحقوقیاشخاصگذاريسرمایهمورددر،1)ت(بندانتهايدرمذکورزمیناستثناي-ج
صادرشدهقانونیمجوزهايدرشدهتعیینمیزانبهصرفاًگردشگرياقامتیمراکزوهتلهاها،بیمارستاننقل،وحمل

.اشدبنمیجاريصالح،ذيمراجعاز
بـراي مـاده ایـن مالیاتیمشوقازکهمذکوراشخاصشدهپرداختوثبتسرمایهمیزانکاهشدرصورت-چ
.شودمیوصولومطالبهآنهايجریمهومتعلقمالیاتباشند،کردهاستفادهسرمایهافزایش
سازمانمجوزباارجیخگذارانسرمایهمشارکتبامادهاینموضوعشدهانجامگذاريکه سرمایهدرصورتی-ح
گـذاري سرمایهمشارکت) %5(درصدپنجهرازايبهباشدشدهانجامایرانفنیواقتصاديکمکهايوگذاريسرمایه

درصـد پنجاهتاحداکثروشدهپرداختوثبتسرمایهنسبتبهمادهاینمشوقبه) %10(درصددهمیزانخارجی به
.شودمیاضافه) 50%(

بـا محصوالتتولیدبهنسبتایراندرداخلیتولیديواحدهايظرفیتازاستفادهباکهارجیخشرکتهاي-خ
انعقـاد تاریخازنمایندصادرراتولیديمحصوالتاز) %20(درصدبیستحداقلکهدرصورتیکننداقداممعتبرنشان

ایـن حکـم مشـمول مذکورتولیديواحدصفرنرخبامالیاتمحاسبهدورهدرایرانیتولیدواحدباهمکاريقرارداد

.صحیح است) ث(به اشتباه درج شده است و بند )  ج(در متن بند ) ت(به نظر می رسد عبارت بند . ١
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حاصلابرازيدرآمدبهنسبتمالیاتینرخدرتخفیف) %50(درصدپنجاهازمذکور،دورهاتمامصورتدروبودهماده
.باشندمیبرخوردارمادهایندرمذکورمدتدرتولیديمحصوالتفروشاز

شـعاع درمسـتقر معدنیوتولیديواحدهايآمددرشاملمادهاینموضوعمشوقهايومالیاتیصفرنرخ-د
سـایر مراکـز کیلومتريسیواصفهاناستانمرکزکیلومتريپنجاهوتهراناستانمرکزکیلومتريبیستویکصد
.شودنمیمسکنونفوسسرشماريآخرینبراساسجمعیتنفرهزارسیصدازبیشدارايشهرهايوهااستان

هردرجمهوررئیسفناوريوعلمیمعاونتوربطذيهايوزارتخانهتأییدباالعاتاطفناوريتولیديواحدهاي
ویـژه مناطقکلیهدرمستقرمعدنیوتولیديواحدهايمالیاتهمچنین. باشندمیبرخوردارمادهاینامتیازازحال

بیسـت ویکصـد عشـعا درمسـتقر شـهرکهاي واقتصـادي ویژهمناطقاستثنايبهصنعتیشهرکهايواقتصادي
برخـوردار مـاده ایـن موضـوع مالیـاتی مشـوقهاي ازوشودمیمحاسبهصفرنرخباتهراناستانمرکزکیلومتري

.باشندمی
یـا اسـتان چندیادومحدودهدرکهتولیديواحدهايیاصنعتیشهرکهايواقتصاديویژهمناطقدرخصوص

باقانوناینتصویبازپسماهسهحداکثرکهاستاينامهآیینموجببهمحدودهتعیینمالكگیرند،میقرارشهر
ریـزي برنامـه ومدیریتسازمانوداراییواقتصادياموروتجارتومعدنصنعت،هايوزارتخانهمشتركپیشنهاد

.رسدمیوزیرانهیأتتصویببهوتهیهزیستمحیطحفاظتسازمانوکشور
برنامـه هردراولماههسهدردهستانوبخششهرستان،استان،شاملفتهیاتوسعهکمترمناطقفهرست-ذ

شاخصـهاي لحاظباداراییواقتصادياموروزارتهمکاريباکشورریزيبرنامهومدیریتسازمانتوسطپنجساله،
جدیـد، فهرسـت ابـالغ تاورسدمیوزیرانهیأتتصویببهوشودمیتهیهتولیددرگذاريسرمایهوبیکارينرخ

احتسـاب براياعتبارمناطربط،ذيقانونیمراجعتأییدبافعالیتشروعتاریخ. باشدمیمعتبرقبلیبرنامهفهرست
.استیافتهکمترتوسعهمناطقمشوقهاي

قـانونی مراجـع ازبـرداري بهـره پروانـه مادهایناجرايازقبلکهجهانگرديوایرانگرديتأسیساتکلیه-ر
) %50(درصـد پنجـاه پرداخـت ازمادهایناالجراشدنالزمتاریخازپسسالششمدتتاباشندکردهأخذربطذي

کشـور ازخـارج بـه گردشگراعزامازحاصلدرآمدبهنسبتبنداینحکم. باشندمیمعافابرازيدرآمدبرمالیات
.نیستمجري
محـل ازکهربطذيقانونیمراجعازمجوزدارايتیزیاروگردشگريدفاترابرازيدرآمد) %100(صددرصد-ز
مشـمول مالیـاتی صفرنرخباباشدشدهتحصیلسوریهوعراقعربستان،بهزائراعزامیاخارجیگردشگرانجذب

.باشدمیمالیات
ایـن . باشدمیشدهکتماندرآمدهايجزبهابرازيدرآمدشاملصرفاًقانوناینموضوعصفرنرخبامالیات-ژ

.استمجريقوانینسایروقانونایندرمنظورصفرنرخبامالیاتیاحکامکلیهمورددرحکم
صنعتیوتولیديواحدهايدرتعاونیوخصوصیحقوقیاشخاصپژوهشیوتحقیقاتیهايهزینهمعادل-س

وپژوهشـی مراکـز یـا دانشـگاهها بامنعقدهقراردادقالبدرکهربطذيهايوزارتخانهازبرداريبهرهپروانهداراي
کـه پزشکیآموزشودرمانبهداشت،وفناوريوتحقیقاتعلوم،هايوزارتخانهازقطعیمجوزدارايعالیآموزش

شورايتصویببهآنساالنهپیشرفتگزارشاینکهبرمشروطشود،میانجامکشورعلمیجامعنقشهچهارچوبدر
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وتولیـدي هـاي فعالیـت ازحاصـل ابرازيدرآمدناخالصوبرسدمربوطهحقیقاتیتمراکزیاودانشگاههاپژوهشی
سـال ابـرازي مالیات) %10(درصددهمیزانبهحداکثرنباشد،ریال)5,000,000,000(میلیاردپنجازکمترآنهامعدنی
قابلهزینهعنوانبهر،مذکواشخاصمالیاتحساببهمنظورشدهمبلغمعادل. شودمیبخشودهمذکورهزینهانجام
.شدنخواهدپذیرفتهمالیاتیقبول

دارایـی، واقتصـادي اموروزرايتصویببهکشورمالیاتیامورسازمانپیشنهادبابندایناجرائیدستورالعمل
.رسدمیپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وفناوريوتحقیقاتعلوم،تجارت،ومعدنصنعت،

ازمـاده ایندرمذکورموجودقوانینبرمازادمالیاتیصفرنرخبامحاسبهومالیاتیهايمعافیتکلیه-1تبصره
.شودمیاجراء1395سالابتداي

توسطقانونابالغازپسماهششمدتظرفحداکثرآنبندهايومادهاینموضوعاجرائینامهآیین-2تبصره
شـود میتهیهکشورمالیاتیامورسازمانهمکاريباتجارتومعدنصنعت،وداراییواقتصاديامورهايوزارتخانه

.رسدمیوزیرانهیأتتصویببهو
روسـتایی، یتعـاون شـرکتهاي ،1کشاورزيبخشتوسعهازحمایتصندوقدرآمـد %)100(درصدصد-133ماده
.استمعافمالیاتازآنهاهايدیهاتحاوآموزاندانشودانشجویانکارمندي،کارگري،صیادان،کشاورزي،عشایري،

تعـاون مرکـزي سـازمان ابـرازي سـود ازقسـمت آنبـه متعلقبردرآمدمالیاتمعادلاستمکلفدولت-تبصره
،شـود میدادهاختصاصییروستاتعاونیشرکتهايدرگذاريسرمایهبرايعمومیمجمعتصویبباکهراایرانییروستا

قـانون درمنظـور همـین ه بـ کـه خاصیردیفاعتبارمحلاز،کشورعمومیدرآمدحساببهآنواریزووصولازپس
.نمایدمستردمذکورسازمانوجهدرشودمیبینیپیشکشورکلبودجه

اي،حرفهوفنیمتوسطه،ی،یراهنمای،یابتداازاعمانتفاعیغیرمدارستربیتوتعلیمازحاصلدرآمد-134ماده
آمـوزش مراکزودانشگاهها2،کشورايحرفهوفنیآموزشسازمانازمجوزدارايآزادايحرفهوفنیآموزشگاههاي

ذهنیمعلولیننگهداريمؤسساتدرآمدو3روستاهاویافتهتوسعهکمترمناطقدرکودكهاي مهدوانتفاعیغیرعالی
درآمـد همچنـین هستندذیربطمراجعازلیتفعاپروانهدارايموردحسبکهمذکوراشخاصنگهداريبابتحرکتیو

پرداخـت ازورزشـی منحصـراً هـاي فعالیـت ازحاصـل بدنیتربیتسازمانازمجوزدارايورزشیمؤسساتوهاباشگاه
.استمعافمالیات

.رسیدخواهدوزیرانهیأتتصویببهییداراواقتصادياموروزارتپیشنهادبهمادهاینییاجرانامهآیین

4.حذف شد-135ماده 

بعـد  » صندوق حمایت از توسعه بخش کشـاورزي «عبارت قانون ) 133(، در ماده31/4/1394هاي مستقیم، مصوب مالیاتماده واحده قانون اصالح قانون31به موجب بند.  1
.شداضافه » شرکتهاي تعاون روستایی«و قبل از عبارت » صددرصد درآمد«از عبارت 

هـاي  آموزشـگاه « عبـارت » ايفنـی و حرفـه  «بعد از عبارت قانون ) 134(در ماده ، 31/4/1394هاي مستقیم، مصوب ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات32موجب بند به. 2
. اضافه شد» اي کشوراي آزاد داراي مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفهفنی و حرفه

و "عبـارت 31/4/1388مـورخ 18753ر روزنامـه رسـمی شـماره    ، منـدرج د 27/3/1388هاي مستقیم،مصـوب  قانون مالیات) 134(به موجب ماده واحده قانون اصالح ماده.3
.شداالجرا الزم16/5/1388اضافه و از تاریخ قانون )134(به ماده "کودك در مناطق کمترتوسعه یافته و روستاهاهايمهد

.حذف شدقانون ) 135(، ماده 27/11/1380هاي مستقیم، مصوب قانون اصالح موادي از قانون مالیات) 61(به موجب ماده . 4
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قراردادهايموجببهکهبیمهمؤسساتطرفازو1زندگیوعمرهايبیمهانواعبابتپرداختیوجوه-136ماده
.استمعافمالیاتپرداختازشودمیذینفععایدبیمهمنعقده

خـواهر وبرادرومادروپدرواوالدوهمسریاخودمعالجهبابتمؤديهرپرداختیدرمانیهايهزینه-137ماده 
دریافـت باشدایرانمقیمپزشکیادرمانیمؤسسهکنندهدریافتاگرکهاینشرطبهمالیاتیسالیکدرتکفلتحت
درمعالجهم الزامکاناتفقدانعلتبهپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتتأییدبهچنانچهونمایدگواهیراوجه

کشوردرایراناسالمیجمهوريدولترسمیمقاماتگواهیبهمزبورهزینهپرداختاستگرفتهرتصوایرانازخارج
حقیقـی شخصهرپرداختیبیمهحقهمچنینباشد،رسیدهپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتایمعالجهمحل

کسـر مـؤدي مالیـات مشمولدرآمدازدرمانیهايبیمهو2زندگیوعمرهايبیمهانواعبابتایرانیبیمهمؤسساتبه
.گرددمی
قابـل نیـز آنـان توانبخشیومراقبتهزینهمذکورهايهزینهبرعالوهالعالجصعبوخاصبیمارانومعلوالنمورددر

.باشدمیاستدارعهدهرااوتکفلکهشخصییابیماریامعلولمالیاتمشمولدرآمدازکسر
3.حذف شد-138ماده 

تولیـدي بنگاههايگردشدرسرمایهوطرحـپروژهمالیتأمینبراينقديآوردهکهاشخاصی-مکرر138دهما
اعتباروپولشورايمصوبمشارکتیعقودانتظارموردسودحداقلمعادلنمایند،فراهممشارکتیعقودقالبدررا
هزینـه عنوانبهمذکورپرداختیسودمعادلسود،کنندهپرداختبرايوشوندمیمعافدرآمدبرمالیاتپرداختاز

.شودمیتلقیمالیاتیقبولقابل
خـارج تولیديبنگاهازرانقديآوردهتواندنمیسالدوتامادهاینموضوعمعافیتازکنندهاستفاده-1تبصره

نقـدي، آوردهخـروج سـال مالیـات شده،استفادهمعافیتروزارزشمیزانبهنقدي،آوردهکاهشصورتدر. کند
.شودمیاضافه

ادارهبـا گـردش درسرمایهیاطرح-پروژهمالیتأمینبراينقديآوردهکارگیريبهتحققتشخیص-2تبصره
4.استمربوطحوزهمالیاتیامور

5–139ماده

حضـرت آسـتان ،رضويقدسآستانغیرنقديونقديدریافتیهدایايوکمکهاپذیره،نذورات،موقوفات،-الف
مقـدس آسـتان ،»چراغشاه«)ع(موسیابناحمدحضرتآستان،)س(معصومهحضرتآستانه،)ع(الحسنیعبدالعظیم

جـایگزین عبـارت  » هاي عمر وزنـدگی انواع بیمه« قانون عبارت ) 136(، در ماده31/4/1394هاي مستقیم، مصوب ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات33به موجب بند .1
.شد» بیمه عمر«
جـایگزین عبـارت   » هاي عمر و زندگیانواع بیمه«قانون عبارت ) 137(در ماده ، 31/4/1394مصوب،هاي مستقیمواحده قانون اصالح قانون مالیاتماده33به موجب بند . 2
.شد» بیمه عمر«
.هاي آن حذف شدو تبصرهقانون) 138(، ماده1/2/1394مصوب پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور،قانون رفع موانع تولید رقابت) 31(به موجب ماده.3
.به قانون الحاق شد) مکرر138(این متن به عنوان ماده ،1/2/1394مصوب پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور،نون رفع موانع تولید رقابتقا) 30(مادهبه موجب .4
.شدقانون ) 139(ههاي آن جایگزین متن قبلی مادمتن این ماده و تبصره27/11/1380هاي مستقیم، مصوب قانون اصالح موادي از قانون مالیات) 64(به موجب ماده. 5
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سـایر تشـخیص . استمعافمالیاتپرداختازمتبرکهبقاعسایروتکایاها،حسینیهمساجد،،)ره(خمینیامامحضرت
.باشدمییریهخامورواوقافسازمانعهدهبهمتبرکهبقاع

مالیـات پرداختازایراناسالمیجمهورياحمرهاللجمعیتغیرنقديونقديدریافتیهدایايوهاکمک-ب
1.استمعاف

درمانیبیمه خدماتسازمانوبازنشستگیاندازپسهايصندوقغیرنقديونقديدریافتیهدایايوکمکها-ج
حـق وبیمـه حـق همچنـین وعشـایر ویانئجتمـاعی کشـاورزان، روسـتا   ابیمـه صندوقواجتماعیتأمینسازمانو

2.استمعافمالیاتپرداختازآنهاتوسطمربوطدریافتیهايجریمهوکارفرماوکارکنانسهمبازنشستگی

تشـخیص . اسـت معـاف مالیـات پرداختازاسالمیعلوممدارسغیرنقديونقديدریافتیهدایايوکمکها-د
.باشدمیقمعلمیهحوزهمدیریتشورايبااسالمیومعلمدارس

تشـخیص . استمعافمالیاتپرداختازاسالمیانقالبنهادهايغیرنقديونقديدریافتیهدایايوکمکها-ه 
.باشدمیوزیرانهیأتبااسالمیانقالبنهادهاي
مالیـات پرداخـت ازبرسـد موقوفـات انعمرمصرفبهکهکشورموقوفاتعمرانصندوقدرآمدازقسمتآن-و

.استمعاف
.استمعافمالیاتپرداختاززکاتوخمسفقیه،ولیبریهوجوهمحلازاشخاصدرآمد-ز
تحقیقاتاسالمی،تبلیغاتقبیلازاموريمصرفبهشرعیموازینطبقکهعامموقوفاتدرآمدازقسمتآن-ح

ومسـاجد نگهـداري وتعمیـر وبنادرمان،وبهداشتتربیت،وتعلیماکتشافات،ت،اختراعافنی،دینی،علمی،فرهنگی،
آثـار تعمیـر اطعـام، وتعزیـه مراسمدولتی،هايدانشگاهومدارسواسالمیعلوممدارسوعلمیههايحوزهومصالها

دیـدگان آسیبومستضعفانبهکمکدانشجویان،وآموزاندانشتحصیلیوامیاهزینهآبادانی،وعمرانیامورباستانی،
هايهزینهودرآمدکهاینبرمشروطبرسد،دیگرغیرمترقبهحوادثوجنگسوزي،آتشزلزله،سیل،ازناشیحوادث

وکودکاننگهداريمراکزنگهداريوتعمیرساخت،همچنینوباشدرسیدهخیریهامورواوقافسازمانتأییدبهمزبور
سـالمندان، مراقبـت ونگهـداري مراکـز مختلف،جنسیوسنیگروههايدربدسرپرستورستسرپبینوجوانان

وخـانوار سرپرسـت زنـان حرکتـی، وجسـمی معلوالننخاعی،ضایعهمصدوماناشتغالوآموزيحرفهکارگاههاي
وشـنوا کمبینا،مکنابینا،کودکانوذهنیمعلوالنآموزيحرفهوتوانبخشیآموزش،مراکزخودسرپرست،دختران

از3گیرنـد قرارکشوربهزیستیحمایتیهايسازمانمددجویانخدمتدربتوانندکهاماکنیومراکزسایروناشنوا
.استمعافمالیاتپرداخت

، 8/2/1367مصوب و نیز قانون اساسنامه جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران،20/10/1362مصوب هاي جمعیت هالل احمر،با توجه به قانون وظایف و مسئولیت. 1
.جایگزین گردید» جمعیت«حذف و عبارت ) 139( بند ب ماده از متن» سازمان«عبارت

مندرج در روزنامه رسمی 1387دولتی مصوب سال ت عمومی غیرقانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسا)2(به موجب تبصره. ٢
) د(جب قانون اصالح بند اضافه شده است که به مو) ج(هاي مذکور در بند به دستگاه» عشایروانائیروستاجتماعیبیمهصندوق«عبارت ،28/3/1388مورخ 18726شماره 

بیمهصندوق«به عبارت» عشایروروستاییاناجتماعیبیمهصندوق«عبارت ) 139(در بند ج ماده 1391قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ) 3(ماده 
.تغییر یافت» عشایرویانئکشاورزان، روستااجتماعی

سازمان اوقاف و امور خیریه «بعد از عبارت ) 139(ماده ) ح(در بند ، 31/4/1394مصوب ،قانون اصالح قانون مالیات هاي مستقیمحدهماده وا34به موجب جزء الف  بند . 3
اکزمرمختلف،جنسیوسنیگروههايدربدسرپرستوسرپرستبینوجوانانوکودکاننگهداريمراکزنگهداريوتعمیرساخت،همچنینو"عبارت » رسیده باشد
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وحجسازماناختیاراتوتشکیالتقانون) 14(مادهموضوعتحقیقشعبتوسطکههاییحسابمفاصا–تبصره
بـه اظهارنامـه تسـلیم بـه مربـوط مقررمهلتدراگرشودمییاشدهصادر2/10/1363مصوبیهخیرامورواوقاف

قوانین،سایریاقانونایندرمقررمالیاتیمعافیتهرگونهازبرخورداريبرايشود،ارائهکشورمالیاتیامورسازمان
.شودمیتلقیمؤديمالیاتیاظهارنامهمنزلهبه

بـه 1394سـال پایـان تامربوطحسابمفاصاکهصورتیدرقانون،اینابالغازقبلهايسالمورددرهمچنین
1.بودخواهدمالیاتیاظهارنامهمنزلهبهشود،ارائهمالیاتیامورسازمان

بـر مشروطاند،رسیدهثبتبهکهالمنفعهعاموخیریهمؤسساتغیرنقديونقديدریافتیهدایايوکمکها-ط
ودرآمـد بـر کشـور مالیـاتی امورسازمانوشودمادهاین) ح(بنددرمذکورامورصرف آنهااساسنامهموجببهکهآن

.استمعافمالیاتپرداختازکند،نظارتآنهاهزینه
مـالی سالبهمالیاتتعلقبدونباشدنرسیدهمصرفبهمالیسالهردرکهغیرنقديونقديکمکهاي–تبصره

2.گرددمیمنتقلبعد

انجمنهاواحزاباي،حرفهمجامعاعضاءعضویتحقهمچنینوغیرنقديونقديدریافتیهدایايوکمکها-ي
درآمدازمربوطمقرراتوقانونموجببهکهوجوهیوباشندذیربطمراجعازمجوزدارايکهدولتیغیرهايتشکلو
.استمعافمالیاتپرداختازشود،میواریزبورمزمجامعحساببهوکسرآنهااعضاءالزحمهحقیا

هـاي اقلیـت بـه مربـوط مذهبیهايهیأتوانجمنهاغیرنقديونقديدریافتیهدایايوکمکهاوموقوفات-ك
ازبرسـد، کشوروزارتتصویببهآنهارسمیتکهاینبرمشروطایران،اسالمیجمهورياساسیقانوندرمذکوردینی

.استمعافاتمالیپرداخت
دسـتگاههاي واسـالمی ارشادوفرهنگوزارتازمجوزداراي(قرآنیومطبوعاتیوانتشاراتیهايفعالیت-ل

معافمالیاتپرداختازشوند،میانجاماسالمیارشادوفرهنگوزارتمجوزموجببهکههنريوفرهنگی،3)ربطذي
.است

ازمـاده اینموضوعاشخاصوظایفواهدافپیشبردمنظوربهوانتفاعییرغهايفعالیتازکهوجوهی-1تبصره
تحصـیل آنهـا اساسـنامه چـارچوب در... وايدورههـاي نشریهوکتابنشرسمینارها،آموزشی، هايدورهبرگزاريراه
.استمعافیاتمالپرداختازکند،مینظارتآنهاهزینهودرآمدبرکشورمالیاتیامورسازمانوشودمی

مراکزخودسرپرست،دخترانوخانوارسرپرستزنانحرکتی،وجسمینمعلوالنخاعی،ضایعهمصدوماناشتغالوآموزيحرفهکارگاههايسالمندان،مراقبتونگهداري
حمایتیهايسازمانمددجویانخدمتدربتوانندکهاماکنیومراکزسایروناشنواوشنواکمبینا،کمنابینا،کودکانوذهنیمعلوالنآموزيحرفهوتوانبخشیآموزش،
.اضافه شد، "گیرندقرارکشوربهزیستی

-قـانون مالیـات  ) 139(مـاده  ) ح(، این تبصره به ذیل بنـد 4/12/1393، مصوب )2(قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) 85(به موجب ماده . 1
.هاي مستقیم الحاق شد

"کمک هاي نقدي و غیرنقدي که در هر سال مالی به مصرف نرسـیده باشـد بـدون تعلـق مالیـات بـه سـال مـالی بعـد منتقـل مـی گـردد            "عبارت 34به موجب جزء ب بند .2

.الحاق شد)139(عنوان تبصره ذیل بند ط ماده به
عبـارت » مطبوعـاتی، «قـانون بعـد از عبـارت    ) 139(مـاده ) ل(، در بنـد  31/4/1394هـاي مسـتقیم، مصـوب    انون مالیـات ماده واحده قانون اصالح ق34بند » د«به موجب جزء . 3

.اضافه شد» ،)ربطداراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دستگاههاي ذي(و قرآنی «
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مـاده ایـن موضـوع اشـخاص مالیـات مشـمول درآمـد مـورد درقـانون ایـن ) 2(مـاده ) 2(تبصرهحکم-2تبصره
.باشدمیجاري

امـور وزارتپیشـنهاد باوتهیهکشورمالیاتیامورسازمانوسیلهبهمادهاینموضوعاجرایینامهآیین-3تبصره
.رسیدخواهدوزیرانهیأتتصویببهداراییواقتصادي

مجـوز دارايرهبـري معظـم مقـام یـا ) ره(خمینـی امـام حضرتطرفازکهموارديدرمادهاینمفاد-4تبصره
.گیردمیانجامرهبريمعظممقامنظربراساسباشندمی

موضـوع اشـخاص غیرنقديونقديدریافتیهدایايوکمکهاوموقوفاتازحاصلعایديودرآمدهاـ5تبصره 
مـذکور اشـخاص زیرمجموعهشرکتهايدرآمدشاملحکماین. باشدمیمعافمالیاتپرداختاز) ك(و) ط(بندهاي
1.بودنخواهد

2.شدحذف-140ماده

وکشاورزيبخشمحصوالتوغیرنفتیکاالهايوخدماتصادراتازحاصلدرآمد%) 100(صددرصد-141ماده
وخـام مـواد فهرسـت . گـردد میصفرنرخبامالیاتمشمولخامموادصادراتازحاصلرآمدد%) 20(درصدبیست

اتـاق ونفـت وتجـارت ومعـدن صنعت،دارایی،واقتصاديامورهايوزارتخانهمشتركپیشنهادبهنفتیکاالهاي
.رسدمیوزیرانهیأتتصویببهکشاورزيومعادنصنایع،بازرگانی،

وشـوند مـی واردایـران به) ترانزیت(عبوريصورتبهکهمختلفکاالهايصادراتازحاصلدرآمد-1تبصره
.گرددمیصفرنرخبامالیاتمشمولشوندمیصادرآنرويبرکاريانجامبایاماهیتدرتغییربدون

ـ توسعهپنجمپنجسالهبرنامهقانوناجرايدورهاتمامازپسمادهاینمفاد-2تبصره ایـران اسـالمی وريجمه
3.شودمیاالجراءالزم1389/ 15/10مصوب

ازمربوطـه تولیـدي هاياتحادیهوتعاونیشرکتهايودستیصنایعودستباففرشهايکارگاهدرآمد-142ماده
.استمعافمالیاتپرداخت

پذیرفتـه کاالییهايبورسدرکهکاالهاییفروشازحاصلبردرآمدمالیاتاز) %10(درصددهمعادل-143ماده
هـاي بـورس درمعاملـه بـراي آنهـا سـهام کهشرکتهاییبردرآمدمالیاتاز) %10(درصددهورسدمیفروشبهوشده

بازاردرمعاملهبرايآنهاسهامکههاییشرکتبر درآمدمالیاتاز) %5(درصدپنجوشودمیپذیرفتهخارجییاداخلی
ایندرشدهپذیرفتهشرکتهايفهرستازکهسالیتاپذیرشسالازشود،میپذیرفتهخارجییاداخلیبورسازخارج
بورسـهاي درمعاملـه برايآنهاسهامکهشرکتهایی. شودمیبخشودهسازمانتأییدبااندنشدهحذفبازارهایاهابورس
تأییـد بهمالیدورهپایاندرکهصورتیدرشودپذیرفتهخارجییاداخلیبورسازخارجبازارهايیاخارجییاداخلی

.الحاق شدقانون ) 139( به ماده5یک تبصره به عنوان تبصره ،31/4/1394مصوب ،هاي مستقیممالیاتواحده قانون اصالح قانون ماده34بند » ج«به موجب جزء . 1
.حذف شدقانون ) 140(، ماده 27/11/1380مصوب ،هاي مستقیمقانون اصالح موادي از قانون مالیات)65(به موجب ماده. 2
قانون و ) 141(مادهبندهاي الف و ب این متن و تبصره هاي آن جایگزین ،31/4/1394مصوب ،هاي مستقیمتواحده قانون اصالح قانون مالیاماده35به موجب بند . 3

هجري 1394تا پایان سال آن235ماده ، به موجب مفاد1389/ 15/10مصوبایراناسالمیجمهوريتوسعهپنجمپنجسالهبرنامهقانونشد و با توجه به این که تبصره آن 
.الزم االجراست1395از سال 141ماده مفاداستشمسی معتبر
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مالیاتیبخشودگیازفوقمعافیتهايبرابردومعادلباشندداشتهآزادشناورسهام) %20(درصدبیستحداقلسازمان
.شوندمیبرخوردار

مالیـات تهاشـرک سـایر درشرکاالشرکهسهموسهامتقدمحقوالشرکهسهموسهامانتقالونقلهراز-1تبصره
درآمدبرمالیاتعنوانبهدیگريوجهبابتاز این.شودمیوصولآنهااسمیارزش%) 4(چهاردرصدمیزانبهمقطوعی

انتقـال، ازقبـل مکلفنـد سـهام تقدمحقوالشرکهسهمو سهامدهندگانانتقال. شدنخواهدمطالبهفوقانتقالونقل
.کنندواریزکشورمالیاتیامورسازمانحساببهرامتعلقمالیات

پرداختگواهیموردحسبانتقالسندتنظیمیاتغییراتثبتموقعدرمکلفندرسمیاسناددفاتریاثبتادارات
.کنندانتقالیاثبتبهمربوطپروندهضمیمهواخذرامتعلقمالیات

نـیم نـرخ بهمقطوعمالیاتمشمولسهامصرفاندوختهبورسدرشدهپذیرفتهسهامیهايشرکتدر-2تبصره
ثبـت تاریخاز1تا پایان ماه بعدندامکلفشرکتها. گیردنمیتعلقدیگريمالیاتدرآمداینبهوبودخواهد%) 5/0(درصد

2.کنندواریزکشورمالیاتیامورسازمانحساببهراآنسرمایهافزایش

بازارهـاي یـا بورسهادرخارجیوایرانیازاعمشرکتهاسهامتقدمحقوسهامانتقالونقلهراز-مکرر143ماده
وصـول سـهام تقـدم حقوسهامفروشارزش%)5/0(درصدنیممیزانبهمقطوعیمالیاتمجوز،دارايبورسازخارج

ارزشبرلیاتماوسهامتقدمحقوسهامانتقالونقلبر درآمدمالیاتعنوانبهدیگريوجهبابتاینازوشدخواهد
3.شدنخواهدمطالبهفروشوخریدافزوده

ووصولدهندهانتقالازانتقالهرهنگامبهراشدهیادمالیاتمکلفندبورسازخارجبازارهايوبورسهاکارگزاران
بـه راآنرسـید انتقـال، تاریخازروزدهظرفونمایندواریزکشورمالیاتیامورسازمانطرفازشدهتعیینحساببه

.کنندارسالمحلمالیاتیامورادارهبهانتقالموردتقدمحقوسهامفروشمبلغوتعدادحاويفهرستیهمراه
ازحاصـل درآمـدهاي تمـامی وقـانون ایـن چهـارچوب درگـذاري سـرمایه صـندوق درآمـدهاي تمامی-1تبصره

و1384مصوبایراناسالمیجمهوريبهاداراوراقبازارونقان) 1(مادة)24(بندموضوعبهاداراوراقدرگذاريسرمایه
وبردرآمـد مالیـات پرداخـت ازآنهـا ابطـال وصدورازحاصلدرآمدهايیااوراقاینانتقالونقلازحاصلدرآمدهاي

انتقـال ونقـل بابتازوباشدمیمعاف2/3/1387مصوبافزودهارزشبرمالیاتقانونموضوعافزودهارزشبرمالیات
.شدنخواهدمطالبهمالیاتیشدهیادبهاداراوراقابطالوصدوروآنها

،)88(ماده ،)86(ماده ،)53(ماده ) 9(، درتبصره 31/4/1394هاي مستقیم، مصوب ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات53موضوع بند ) 219(ماده 3به موجب تبصره. 1
ظرف«،»روزدهظرف«هايعبارتجایگزینموردحسب»بعدماهپایانتا«عبارت) 143(ماده) 2(تبصرهو) 126(ماده،)109(ماده) 5(تبصره،)103(ماده )2(تبصره 

.شودمی»روزسیظرفمنتهی«و»روزسی
، مندرج در 25/9/1388قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ) 6(به موجب ماده.2

ابقاء گردید و از تاریخ 2و 1آن به عنوان تبصره 3و 2آن حذف و تبصره1اصالح و تبصره) 143(، متن ماده 29/10/1388مورخ 18902روزنامه رسمی شماره 
.االجراء شدالزم15/11/1388
، مندرج در 25/9/1388ظور تسهیل اجراء سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب به منو قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید ) 7(به موجب ماده. 3

.االجراء شدالزم15/11/1388مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانون الحاق و از تاریخ ) 143(متن ماده،29/10/1388مورخ 18902روزنامه رسمی شماره 
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وسـهام سـود اسـتثناء بـه مادهاین) 1(تبصرهموضوعبهاداراوراقتخصیصییاپرداختیکارمزدوسود-2تبصره
جـزء سـازمان نـزد شدهیادبهاداراوراقثبتبهمشروطصندوقها،گذاريسرمایهگواهیهايسودوشرکتهاالشرکهسهم

.شودمیمحسوببهاداراوراقاینناشرمالیاتمشمولدرآمدتشخیصبرايقبولقابلهايهزینه
یـا بـورس درشـده پذیرفتـه شرکتسهامدارکهایرانمقیمحقوقییاحقیقیشخصهرکهصورتیدر-3تبصره

بابـت ایـن ازبفروشـد، خـارجی بـورس ازخـارج بازارهايیابورسهادرراخودتقدمحقیاسهامبورس،ازخارجبازار
.شدنخواهددریافتایراندرمالیاتیگونههیچ

سـوي ازصـادره مجوزهـاي ازخـارج دیگـري اقتصاديفعالیتگونههیچبهمجازگذاريسرمایهصندوق-4تبصره
.باشدنمیسازمان

دربهـادار اوراقوبـورس سـازمان ازمجوزدارايزارگردانانبابازارگردانیبهاداراوراقانتقالونقل-5تبصره
1.استمعافماده،این) %5/0(درصدنیممقطوعمالیاتپرداختازفرابورسوبورس

همچنـین وتحصـیلی هـاي بورسوعلمیجوایزومنقولغیرومنقولازاعمو مهریهمنقولجهیزیه-144ماده
ازناشـی درآمـد نیـز وکلـی طوربهگرددمیمکتشفینومخترعینعایداکتشافق حیااختراعحقبابتکهدرآمدي
سـال دهمـدت بهباشندمیذیصالحهايوزارتخانهازتحقیقپروانهدارايکهمراکزيتحقیقاتیوپژوهشیهايفعالیت

علوم، تحقیقات و فن آوري،هايانهوزارتخپیشنهادبهکهاينامهآییندرمقررضوابططبق2اصالحیهایناجرايتاریخاز
مالیـات پرداخـت ازرسـید خواهدوزیرانهیأتتصویببهداراییواقتصاديامورو پزشکیآموزشودرمانبهداشت،

3.باشدمیمعاف

4:استمعافمالیاتپرداختاززیرموارددرعنوانهربهدریافتیسود-145ماده

درایرانیهايبانکنزدکارگرانوکارمنداناندازپسوبازنشستگیکسوربهبوطمرهايسپردهبهمتعلقسود-1
.مربوطهاستخدامیمقرراتحدود

اعتبـاري مؤسسـات یـا ایرانـی بانکهاينزدمختلفهايسپردهواندازپسهايحساببهمتعلقجوایزیاسود-2
نخواهـد گذارندمیهمنزدمجازغیربانکیاعتباريمؤسساتایبانکهاکههاییسپردهشاملمعافیتاین.مجازغیربانکی

.بود
.خزانهاسنادودولتیقرضهاوراقبهمتعلقجوایز-3
بـه ثابـت سـپرده و) اوردرافت(برداشتاضافهبابتایرانازخارجهايبانکبهایرانیهايبانکپرداختیسود-4

.متقابلمعاملهشرط
.مشارکتاوراقبهمتعلقجوایزوسود-5

مکرر قانون              ) 143(به ماده5، متن این تبصره به عنوان تبصره 1/2/1394پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور، مصوب لید رقابتقانون رفع موانع تو) 33(به موجب ماده. 1
.هاي مستقیم الحاق شدمالیات

.است7/2/1371مصوب،قانون اصالح موادي از قانون مالیاتهاي مستقیممنظور از این اصالحیه، .2
به وزارت » فرهنگ و آموزش عالی« ، نام وزارت 17/1/1379قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، مصوب ) 99(ده مابه با توجه. 3

.نام اخیر این وزارتخانه جایگزین گردید، )144(ماده در متن تغییر و » آوريعلوم، تحقیقات و فن«
.الحاق شد)145(و یک تبصره به ماده) 5(بند یک بند به عنوان ، 27/11/1380هاي مستقیم، مصوب ح موادي از قانون مالیاتقانون اصال) 68(به موجب ماده. 4
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وترجیحـات تسـهیالت، امتیـازات، شـود، میاشارهبانکهابهمستقیمهايمالیاتقانوندرکهموارديدر-تبصره
ایراناسالمیجمهوريمرکزيبانکمجوزبایاقانونموجببهکهبانکیغیراعتباريمؤسساتشاملشدهذکرتکالیف
گذاري صنایع کوچک، صـندوق حمایـت از تحقیقـات و توسـعه    مانت سرمایهصندوق ضشوند،مییااندشدهتأسیس

گذاري هاي معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاري فعالیتصنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه
1.شدخواهدنیزدر بخش کشاورزي

رعایـت بـا اسـت شـده مقـرر قبلـی مقـررات ومالیاتیقوانینموجببهکهدارمدتهايمعافیتکلیه-146ماده
.استباقیخودقوتبهمدتانقضاءتامربوطمقررات

2.بودخواهدبخشودهکماکانارضیاصالحاتاقساطیقبوضبهمتعلقسودمالیات-تبصره

،»آن) ز(و) ب(،)الـف (بنـدهاي استثنايبه«) 139(،)134(،)133(مواددرمذکورهايمعافیتمکررـ146ماده
.شودمیمنظورصفرنرخبهمالیاتعنوانبه) مکرر143(مادهذیل) 1(تبصرهو) 143(،)142(

ترتیبیبهمقررموعددرقانوناین) 95(مادهموضوعمداركواسنادیاودفاترمالیاتی،اظهارنامهارائهـ1تبصره
قـانون ) 85(مادهمطابقکهقانوناین) 139(ماده) ح(ندبموردجزبهنمایدمیاعالمکشورمالیاتیامورسازمانکه

شـرط شـود مـی عمـل 4/12/1393مصـوب ) 2(دولـت مـالی مقرراتازبخشیتنظیمقانونبهموادبرخیالحاق
صـورت دروباشدمیقوانینسایروقانونایندرمندرجمالیاتیمشوقیامعافیتهرگونهوصفرنرخازبرخورداري

مالیـات، مشـمول قـانون ایـن ضوابطواحکاممطابقمؤديمذکور،مداركواسنادیاودفاتراظهارنامه،هارائعدم
و) 145(و) 144( مـواد مشـموالن خصـوص درتبصـره ایـن حکـم . شـود میقانونایندرمقررمجازاتوجریمه

حقیقـی اشخاصدرخصوصتبصرهاینحکماجراي. باشدنمیجاريقانوناین) 139(ماده) ز(و) ب(،)الف(بندهاي
سازماناعالمحسبوادارياجرائی،هايظرفیتایجادبامتناسبوتدریجیصورتبهقانوناین) 81(مادهمشمول

.بودخواهدکشورمالیاتیامور
کـه خرجـی -جمعـی اعتبارمحلازمادهاینموضوعصفرنرخبهشدهمحاسبهمالیاتیاعتبارمعادلـ2تبصره

ایـن موضـوع اعتبـارات . شـود مـی منظورمذکوراشخاصحساببهشودمیبینیپیشسنواتیبودجهدرسالهههم
درمصـوب مبلـغ ازبیشترمالیسالیکدرنیازمورداعتباراتکهصورتیدروشودمیتلقییافتهتخصیصتبصره
پیشـنهاد بـا مربـوط، منـابع متقابالًویادشدهخرجی-جمعیاعتبارمبلغباشدسالهمانکشورکلبودجهقانون

3.استافزایشقابلاسالمیشورايمجلستصویبووزیرانهیأتتصویبدارایی،واقتصادياموروزارت

ق گـذاري صـنایع کوچـک، صـندو    صندوق ضمانت سـرمایه «عبارت،1/2/1394، مصوب رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشورقانون )15(به موجب ماده . 1
» گـذاري در بخـش کشـاورزي   هاي معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاري فعالیتحمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه

.الحاق شدقانون ) 145(به متن تبصره ماده 
.قانون حذف شد) 146(یک عبارت از متن قبلی ماده ،27/11/1380ب هاي مستقیم، مصواصالح موادي از قانون مالیاتقانون) 69(به موجب ماده. 2
.مکرر به قانون الحاق شد) 146(عنوان مادههاي آن به، این متن و تبصره31/4/1394هاي مستقیم، مصوب ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات36به موجب بند . 3
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دومصلف
استهالكوقبولقابلهايهزینه

مقررقانوناینمقرراتضمنکهشرحیبهمالیاتمشمولدرآمدتشخیصبرايقبولقابلهايهزینه-147ماده
درآمـد تحصـیل بـه مربـوط منحصـراً وبودهمداركبهمتکیمتعارفحدوددرکههاییهزینهازاستعبارتگرددمی

نشـده بینیپیشقانونایندرايهزینهکهموارديدر. باشدمقررهاينصابحدرعایتبامربوطمالیدورهدرمؤسسه
گرفتـه صـورت وزیرانهیأتمصوبهیاوقانونموجببهآنپرداختولیبودهقانونایندرمقررهاينصابازبیشیا

.بودخواهدقبولقابلباشد
ایـن ) 95(مـاده موضـوع مشاغلصاحبانهمچنینوحقوقیاشخاصکلیهفصل،اینمقرراتلحاظازـ1تبصره

قبـول قابـل هـاي هزینهچنینهم. شوندمیمحسوبمؤسسهحکمدرباشند،میدفاترنگهداريبهمکلفکهقانون
.استپذیرشقابلنیزمشاغلصاحبانسایرمورددرمالیاتی

بـا مالیـات مشمولیامعافمالیاتپرداختازقانوناینموجببهکهدرآمدهاییبهمربوطهايهزینهـ2تبصره
.شوندنمیشناختهتیمالیاقبولقابلهايهزینهعنوانبهشود،میمحاسبهمقطوعنرخبایابودهصفرنرخ

ازنشـود انجـام تهاتريشیوهبهکهقانوناینموضوعمالیاتیقبولقابلپرداختیهايهزینهپذیرشـ3تبصره
بـانکی ) سیسـتم (سامانهطریقازآنوجهتسویهیاپرداختبهمنوطباالبهریال) 50,000,000(میلیونپنجاهمبلغ

1.بودخواهد

قابـل مالیـاتی حسـاب درزیـر شـرح بـه باشـد مـی فـوق مـاده درمذکورشرایطحائزکههاییهزینه-148ماده
2:استقبول

.شدهفروختهخدماتوکاالدرمصرفیموادخریدقیمتیاو شدهفروختهکااليخریدقیمت-1
:زیرشرحبهمؤسسهیاستخداممقرراتاساسبرکارکنانخدمتبامتناسباستخدامیهايهزینه-2

شـده تمـام قیمـت بـه نقـدي غیـر مزایاي(نقديغیریانقديازاعممستمرمزایايواصلیمزدیاحقوق-الف
).کارفرمابراي

سفرهزینهکار،اضافهعیدي،پاداش،وري،بهرهخواروبار،قبیلازغیرنقديونقديازاعممستمرغیرمزایاي-ب
منظـور بـه ایـران ازخارجبهکارکنانوبازرسانومدیرانمسافرتالعادهفوقوسفرهزینهنصاب.مسافرتالعادهفوقو

ومـدیریت سـازمان وداراییواقتصادياموروزارتطرفازکهبودخواهداينامهآیینطبقذیربطمؤسسهحوائجرفع
.تعیین خواهد شدرسدمیوزیرانهیأتتصویببهوتهیهکشورریزيبرنامه

.کارکنانکارازناشیحوادثوعمروبهداشتیهايبیمهبابتپرداختیوجوهودرمانیوبهداشتیهايهزینه-ج

.شدالحاق قانون) 147(تبصره به ماده قانون حذف و سه ) 147(، تبصره ماده31/4/1394مصوب ،ن مالیات هاي مستقیمماده واحده قانون اصالح قانو37به موجب بند . 1
،)9(بنـدهاي و قسـمت اخیر ) 2(بنـد  ) ه(اخیـر جـزء  قسـمت  -)2(بنـد  ) د(، جـزء 27/11/1380مصوب هاي مستقیم،قانون اصالح موادي از قانون مالیات) 71(به موجب ماده.2

.قانون الحاق شد) 148(به ماده ) 28(؛ این ماده اصالح شده و بند )23(و )17(،)11(
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طبـق بازخریـد واخراجخسارتومؤسسهاستخدامیمقرراتطبقخدمتپایانوظیفه،بازنشستگی،حقوق-د
.مربوطرهذخیحسابماندهبرمازادموضوعهقوانین
حقـوق ) %3(درصـد سهمیزانتاهمچنینومربوطمقرراتطبقاجتماعیتأمینسازمانبهپرداختیوجوه-ـه

تصـویب بـه کشـور مالیـاتی امـور سازمانپیشنهادبهکهاينامهآیینبراساسکارکناناندازپسبابتساالنهپرداختی
.رسدمیداراییواقتصادياموروزیر

تـأمین منظوربهکهقبلسنواتحقوقتعدیلالتفاوتمابههمچنینودستمزدوحقوقآخرینماهیکمعادل-و
.شودمیذخیرهمؤسسهکارکنانبازخریدواخراجخسارتخدمت،پایانمزایايووظیفهوبازنشستگیحقوق

.بودخواهدجارينیزستاشدهنگهداريهابانکحسابدرکنونتاکهذخایريبهنسبتحکماین
1قانوناین) 84(مادهموضوعمعافیتدوازدهمیکسقفتاحداکثرمؤسسهبازنشستگانبهپرداختی

درصورتاینغیردرورسمیسندطبقپرداختیاالجارهمال،باشداجاريکهصورتیردمؤسسهمحلکرایه-3
.متعارفحدود

.باشداجاريکهصورتیدرمؤسسهبهمربوطادواتوآالتماشینبهاياجاره-4
.ارتباطاتومخابراتآب،روشنایی،برق،سوخت،مخارج-5
.مؤسسهداراییوعملیاتبهمربوطبیمهانواعبابتپرداختیوجوه-6
واشـهرداریه بـه مؤسسـه فعالیتسبببهکههاییمالیاتوعوارضوحقوقهمچنینوپرداختیاالمتیازحق-7

سـایر وآنملحقـات ودرآمـد بـر مالیاتاستثنايبه(شودمیپرداختآنهابهوابستهودولتیمؤسساتوهازارتخانهو
مییجراهمچنینوباشدمیآنپرداختودیگرانازکسربهملزمقانوناینمقرراتموجببهمؤسسهکههاییمالیات

.)گرددمیپرداختهاشهرداریودولتبهکه
بازاریـابی، هـاي هزینـه فشـرده، هـاي لـوح ونشریاتکتاب،خریدآموزشی،وآزمایشیتحقیقاتی،هايهزینه-8
بـه کشـور مالیـاتی امـور سـازمان پیشنهادبهکهاينامهآیینبراساسمؤسسه،فعالیتبهمربوطنمایشگاهیوتبلیغات
.رسدمیداراییواقتصادياموروزیرتصویب
:کهاینبرمشروطمؤسسهداراییوفعالیتبهمربوطواردهخسارتجبرانبهمربوطهايهزینه-9

.باشدمحققخسارتوجود-اوالً
.باشدمشخصآنمیزانوموضوع-ثانیاً
دیگـران طریـق ازصـورت هردریانبودهدیگريعهدهبهآنجبرانموجودقراردادهايیاقانونمقرراتطبق-ثالثاً

.باشدهنشدجبران
واقتصادياموروزیرتصویببهکشورمالیاتیامورسازمانپیشنهادبهبندایندرمذکورگانهسهشروطاحرازنامهآیین

.رسدمیدارایی
هزاردهمعادلحداکثراجتماعیاموروکاروزارتبهپرداختیکارگرانرفاهیوورزشیفرهنگی،هايهزینه-10

.کارگرهريازابهریال )10,000(

دوازدهمیکسقفتاحداکثرمؤسسهبازنشستگانبهپرداختی«عبارت ، 31/4/1394الیات هاي مستقیم، مصوب ماده واحده قانون اصالح قانون م38به موجب بند . ١
. قانون الحاق شد که به نظر می رسد میتوانست به عنوان یک بند مستقل به این ماده اضافه شود)148(ماده 2نتهاي بند به ا» قانوناین) 84(مادهموضوعمعافیت
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:کهاینبرمشروطباشدمشکوكآنوصولکهمطالباتیذخیره-11
.باشدمؤسسهفعالیتبهمربوط-اوالً
.باشدآن موجودماندنالوصولبرايغالباحتمال-ثانیاً
نآبـودن الوصـول یـا گـردد وصـول طلبکهزمانیتاشده باشدمنظورمخصوصحساببهمؤسسهدفاتردر-ثالثاً

.شودمحقق
.رسدمیداراییواقتصادياموروزیرتصویببهکشورمالیاتیامورسازمانپیشنهادبهبنداینبهمربوطنامهآیین

ازگـردد، احـراز مقـررات بـه توجـه باوآنهادفاتربهرسیدگیطریقازکهحقوقییاحقیقیاشخاصزیان-12
.استپذیراستهالكبعدهايسالیاسالدرآمد

.باشداجاريکهصورتیدراستمستأجرعهدهبهعرفاًکهمؤسسهمحلبهمربوطجزئیهايهزینه-13
.باشدملکیکهصورتیدرمؤسسهمحلنگهداريوحفظبهمربوطهايهزینه-14
.نقلوحملمخارج-15
.انبارداريوپذیراییذهاب،وایابهايهزینه-16
-المشـاوره حق-الوکالهحق-لیدال-العملحققبیلازشدهانجامکاربامتناسبپرداختیيهاالزحمهحق-17

مـورد هايسیستماستقراروطراحیافزاري،نرمهزینهبازرسی،واداريومالیخدماتوحسابرسیهزینه-حضورحق
.قانونیبازرسالزحمهحقوسسهمؤفعالیتباارتباطدرکارشناسیهايهزینهسایرمؤسسه،نیاز

حمایتهايصندوقتعاون،صندوقبانکها،بهمؤسسهعملیاتانجامبرايکههاییجریمهوکارمزدسود،ــ 18
مجوزداراي) لیزینگ(واسپاريشرکتهايومجازغیربانکیاعتباريمؤسساتهمچنینوکشاورزيبخشتوسعهاز
1.باشدیافتهصتخصییاشدهپرداختمرکزيبانکاز

.روندمیبینازسالیکظرفمعموالًکهلوازمیواداريملزوماتبهاي-19
اساسـی تعمیـر عنـوان بـه کـه یـدکی قطعاتتعویضوکارلوازموآالتماشیننگاهداريوتعمیرمخارج-20

.نگرددتلقی
.باشدنشدهبرداريبهرهبهمنجرکهمعادناکتشافهايهزینه-21
.مؤسسهفعالیتبهمربوطپرداختیاشتراكحقوعضویتحقبهمربوطهايهزینه-22
.الوصولمشکوكمطالباتذخیرهحسابماندهبرمازادمؤديطرفازآناثباتشرطبهالوصولمطالبات-23
طـی یکنواخـت روشیـک اتخـاذ بـر مشـروط حسابداريمتداولاصولاساسبرارزتسعیرازحاصلزیان-24

.مؤديطرفازمختلفهايسال
.تولیدمتعارفضایعات-25
.داردارتباطرسیدگیموردسالبهکهقبولقابلپرداختنیهايهزینهبهمربوطذخیره-26
رسـیدگی مـورد مالیاتیسالدرآنتخصیصیاپرداختکهقبلیهايسالبهمربوطقبولقابلهايهزینه-27

.یابدمیتحقق

.شدقانون اصالح) 148(ماده 18بند،31/4/1394مصوب ،هاي مستقیمواحده قانون اصالح قانون مالیاتماده38به موجب بند . 1
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حـداکثر میـزان تاآنهاتکفلتحتافرادوکارکنانبرايهنري-فرهنگیکاالهايسایروکتابخریدهزینه-28
.نفرهرازايبهقانوناین) 84(مادهموضوعمالیاتیمعافیت) %5(درصدپنج

1.حقوقیاشخاص) گارانتی(فروشازپسخدماتبهمربوطذخیرهـ29

بینـی پیشمادهایندروشودمیدادهتشخیصمؤسسهدرآمدتحصیلبهمربوطکهدیگرييهاهزینه-1تبصره
قبـول قابـل هـاي هزینـه جـزء داراییواقتصادياموروزیرتصویبوکشورمالیاتیامورسازمانپیشنهادبهاستنشده

.شدخواهدپذیرفته
باشندمذکورمؤسساتدرموظفشغلدارايکهصورتیدرحقوقیاشخاصسرمایهصاحبانومدیران-2تبصره

صـاحب مزایـاي وحقـوق باشـند حقوقیاشخاصغیرکهمؤسساتیدرولیشدخواهندمحسوبمؤسسهکارکنانجزء
مشـمول کـه شـغل بهمربوطمسافرتالعادهفوقوسفرهزینهاستثنايبهنامبردههمسروتکفلتحتاوالدومؤسسه
.شدنخواهدمنظورقبولقابلهايهزینهجزءبودخواهدآمدهمادهاین)2(بند)ب(جزءمقررات

قـانون ) 15(مـاده ) 2(و) 1(بنـدهاي موضـوع ذخایرتعاونی،هاياتحادیهواشرکتهمالیاتمحاسبهدر-3تبصره
باراخودوضعیتکههاییاتحادیهوهاشرکتمورددروآنبعديهاياصالحیهو16/3/1350مصوبتعاونیهايشرکت
) 1(بندموضوعذخیرهبدهند،یاانددادهتطبیق13/6/1370مصوبایراناسالمیجمهورياقتصادتعاونیبخشقانون

.شودمیمحسوبهزینهءجزاخیرالذکرقانون) 25(ماده) 3(بندموضوعآموزشوتعاونحقو
توجهبدونوعواملسایریازمانگذشتیاکارگیريبهراثبرکهپذیراستهالكهايداراییازقسمتآن-149ماده

جـزء آنهـا استهالكهزینهوبودهاستهالكقابلتأسیس،هايهزینههمچنینویابدمیتقلیلآنارزشهاقیمتتغییربه
جـداول شـامل پـذیر استهالكهايداراییهاياستهالكبهمربوطمقررات. شودمیتلقیمالیاتیقبولقابلهايهزینه

وشـود مـی تهیهکشورمالیاتیامورسازمانتوسطحسابدارياستانداردهايرعایتباآناجرايچگونگیوهااستهالك
.رسدمیداراییواقتصادياموروزیرتصویببهقانوناینتصویبتاریخازماهششمدتظرف

حسـابداري استانداردهايرعایتباوقی،حقاشخاصهايدارایی ارزیابیتجدیدازناشیبهايافزایش-1تبصره
قابلهزینهعنوانبهنیزارزیابیتجدیدافزایشازناشیاستهالكهزینهونیستدرآمدبرمالیاتپرداختمشمول

.شودنمیتلقیمالیاتیقبول
ـ دفتـري ارزشوفروشقیمتالتفاوتمابهشده،ارزیابیتجدیدهايداراییمعاوضهیافروشزماندر اعمـال دونب

.شودمیمنظورمالیاتمشمولدرآمدمحاسبهدرارزیابیتجدید
سایروشدهارزیابیتجدیدهايداراییاستهالكوفروشارزیابی،تجدیدنحوهدرموردتبصرهایناجرائینامهآیین

واقتصـادي امـور زیـر وپیشنهادبهشود،میتهیهحسابدارياستانداردهايرعایتباکهاجرائیترتیباتوالزامات
.رسدمیوزیرانهیأتتصویببه) 1/1/1395(قانوناینشدناالجراءالزمتاریخازماهششمدتظرفدارایی

.شدالحاق قانون ) 148(به ماده 29عنوان بندبند بهاین ،31/4/1394مصوب ،هاي مستقیمه قانون اصالح قانون مالیاتواحدماده38به موجب بند . 1
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متوجـه زیـانی آالت،ماشـین شدنالمنفعهمسلوبیااستهالكقابلمالفروشاثربرکهصورتیدر-2تبصره
قابـل یکجا) فروشصورتدر(فروشحاصلمنهايداراییشدهنمستهلکارزشمعادلحاصلزیانگردد،مؤسسه

بهنسبتشدهارزیابیتجدیدهايداراییمورددرتبصرهاینحکم. استسالهمانزیانوسودحسابدراحتساب
1.استجاريارزیابیتجدیداعمالبدوندفتريارزش

2.شدحذف-151و150مواد

ره آن  و تبصقانون)149(، این متن و تبصره هاي آن جایگزین متن قبلی ماده31/4/1394هاي مستقیم، مصوب ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات39به موجب بند . 1
.شد
.شدها حذف آنو تبصره هايقانون )151(و )150(، مواد 31/4/1394هاي مستقیم، مصوب ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات39به موجب بند . 2
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سومفصل

مالیاتیضرائبوقرائن

1.شدحذف- 154الی152مواد

با توجه به مفاد لیکن .حذف شدو تبصره هاي آن ها قانون ) 154الی 152مواد (، 31/4/1394هاي مستقیم، مصوب ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات22به موجب بند . 1
. دبوخواهدمجريادوممتن قبلیاست،نیامدهدراجراءبهکاملبه صورتمالیاتیجامعنظامکهمالیاتیاموراداراتدر)97(تبصره ماده 
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چهارمفصل

عمومیمقررات

ماهاسفندآخربهوشروعسالهرماهفروردیناولازکهشمسیسالیکازاستعبارتمالیاتیسال-155ماده
سـال بـا اساسـنامه موجـب بهآنهامالیسالکهمالیاتمشمولحقوقیاشخاصمورددرکنلشودمیختمسالهمان

تسلیمموعدوگیردمیقرارمالیاتتشخیصمبنايمالیاتیسالجايبهآنهامالیسالدرآمدکندنمیتطبیقمالیاتی
.باشدمیمالیسالازپسشمسیماهچهارآنهامالیاتپرداختسررسیدوزیانوسودحسابوترازنامهواظهارنامه
موعددرکهمنبعهردرآمدمورددررادرآمدبرمالیاتمؤدیاناظهارنامهاستمکلفیمالیاتاموراداره-156ماده

در. نمایـد رسیدگیاظهارنامهتسلیمبرايمقررمهلتايانقضتاریخازسالیکظرفحداکثراستشدهتسلیمقانونی
برگالذکرفوقسالیکانقضايازپسماهسهتایاوننمایدصادردرآمدتشخیصبرگمذکورمدتظرفکهصورتی

.شودمیتلقیقطعیمؤدياظهارنامهنکندابالغمؤديبهرامذکوردرآمدتشخیص
بـه کـه ایـن ازاعـم تشخیصبرگابالغوصدورورسیدگیازبعدیامالیاتیاظهارنامهشدنقطعیازپسهرگاه

بهمتعلقمالیاتوداشتهايشدهکتمانانتفاعیهايالیتفعیادرآمد،مؤديشودمعلومباشدنرسیدهیارسیدهقطعیت
. بـود خواهدمطالبهقابلقانوناین)157(مادهرعایتباهافعالیتآندرآمدبرمالیاتفقط،باشدنشدهمطالبهنیزآن
مالیـاتی امورادارهگرددمیتلقیقطعیرسیدگی،عدمعلتبهمؤدياظهارنامهکهموارديدرهمچنینوحالتایندر

جهـت صـدور تـاریخ ازروزدهظـرف رامربـوط توجیهیگزارشانضمامبههصادرتشخیصبرگازنسخهیکبایستی
.نمایدارسالمالیاتیانتظامیدادستانیبهرسیدگی

اندمودهنخودداريدرآمدمنبعاظهارنامهتسلیماز مقررموعددرکهدرآمدبرمالیاتمؤدیانبهنسبت-157ماده
پنجمالیاتیزمانمرورنیستندمالیاتپرداخترسیدسردراظهارنامهتسلیمبهمکلفقانوناینمقرراتطبقاصوالًیا

نخواهـد مطالبـه قابـل متعلقمالیاتمذکورسالپنجگذشتنازپسوباشدمیمالیاتپرداختسررسیدتاریخازسال
ازپـس مـاه سـه ظـرف حـداکثر وصـادر مالیاتتشخیصبرگوتعیینمؤديدرآمدمدتاینظرفکهاینمگربود،

.شودابالغمؤديبهصادرهتشخیصبرگمذکورسالپنجانقضاي
حـل هیـأت طرفازمراتبتأییدازپسباشدشدهمطالبهمؤديغیرازعلتهربهمالیاتکهموارديدر-تبصره

امورادارهصورتایندروگرددمیتلقییکنلمکانباشدکهمرحلههردرديمؤغیرازمالیات مطالبهمالیاتیاختالف
مالیـات مزبـور، هیـأت رأيصـدور تاریخازسالیکظرفمادهاینموضوعزمانمروررعایتبدوناستمکلفمالیاتی
.بودخواهدزمانمرورمشمولوگرنهنمایدمطالبهواقعیمؤديازرامتعلق

1.شدحذف–158ماده

.حذف شدقانون ) 158(ماده ،31/4/1394مصوب ،هاي مستقیمواحده قانون اصالح قانون مالیاتماده22به موجب بند . 1
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امـور سـازمان طـرف ازشـده تعیـین حسـاب بـه واریزطریقاز،منبعهرمالیاتعنوانبهکهوجوهی-159ماده
دروگـردد مـی منظـور مـؤدي قطعیمالیاتاحتسابوتشخیصموقعدرشودمیپرداختتمبرابطالیاکشورمالیاتی
.شدخواهدمستردپرداختیفهاضاباشدشدهپرداختمتعلقمالیاتازبیشمبلغیکهصورتی

ازخـارج مقیماشخاصوایرانیغیرمؤدیانمورددرکهشودمیدادهاجازهکشورمالیاتیامورسازمانبه-تبصره
.نمایدوصولمنبعدرمقررمربوطنرخبهرامتعلقهايمالیاتکلکشور

مالیـات پرداخـت مسـئوالن ومؤدیانازمتعلقیمجراومالیاتوصولبرايکشورمالیاتیامورسازمان-160ماده
ازناشـی کارمندانوکارگرانمطالباتووثیقهموردمالبهنسبتحقوقصاحباناستثنايبهطلبکارانسایربهنسبت

وثیقـه مـورد مـال انتقـال بـه متعلـق مالیـات وصولمانعمادهایناخیرقسمتحکم. داشتخواهدتقدمحقخدمت،
.بودنخواهد

یامالتفریطبیمواستنشدهطیآنییاجرامراحلیانشدهقطعیهنوزمؤديمالیاتکهموارديدر-161ماده
ـ ارابابایدمالیاتیامورادارهرودمیمالیاتپرداختازفرارقصدبهمؤديطرفازاموال حـل هیـأت ازکـافی دالیـل هئ

مبلغ،تعیینضمندهدتشخیصالزمراقرارصدورهیأتکهصورتیدروبخواهدرامالیاتتأمینقرارمالیاتیاختالف
یـا وينـزد کـه مؤديوجوهواموالازمبلغهمانمعادلاستمکلفمالیاتیاموراداره. کردخواهدصادرمقتضیقرار

حـق مالیـاتی امورادارهکتبیاخطارابالغازپسثالثاشخاصومؤديصورتایندرنمایدتأمینباشدثالثاشخاص
درودهنـد تـأمین مطالبـه موردمبلغمعادلاینکهمگرکنندخارجخودتصرفازراتأمینمورداموالداشتنخواهند
.بودخواهندنیز1ششدرجهتعزیريحبسمجازاتمشمول،مذکورمطالباتپرداختبرعالوهتخلفصورت

دارنـد حقمالیاتیاموراداراتشوند میشناختهمالیاتپرداختلمسئومتعدداشخاصکهموارديدر-162ماده
بـه مراجعـه مـانع آنهـا ازیکـی بهمراجعهوکنندمراجعهمالیاتوصولبرايجداگانههریکبهیامجتمعاًآنهاهمهبه

.بودنخواهددیگران
موقـع درآنـان مالیـات کـه مـواردي دررامالیاتمشموالنکهاستمجازکشورمالیاتیامورسازمان-163ماده

نسبتیبهراسالهمانبهمتعلقمالیاتسال،طولدرنمایدمکلفبعضاًیاکالًشودنمیپرداختوکسردرآمدتحصیل
صـورت درونمایندپرداختالحسابعلیطوربهفعالیتحجمازنسبتیبهیاقبلسنواتشدهقطعیمالیاتآخریناز

.شدخواهدوصولقانوناینمقرراتطبقمذکوربالحساعلیتخلف 
مراجعـه مـوارد تقلیـل ومالیاتپرداختدرتسهیلمنظوربهاستمکلفکشورمالیاتیامورسازمان-164ماده

3ایـران ملـی بانـک در2جمهوري اسالمی ایرانمرکزيبانکطریقازمخصوصیحسابمالیاتیاموراداراتبهمؤدیان

» این قانون) 199(ماده) 2(مجازات مقرر در تبصره«عبارت قانون ) 161(در ماده،31/4/1394مصوب ،هاي مستقیمواحده قانون اصالح قانون مالیاتماده40به موجب بند . 1
.شداصالح » مجازات حبس تعزیري درجه شش«عبارت به

مـاده  در مـتن  تغییـر و  » بانک مرکزي جمهوري اسـالمی ایـران  « به » بانک مرکزي ایران« ، نام 8/6/1362، مصوب )بهره(ن عملیات بانکی بدون رباقانو) 18(به موجب ماده. 2
.دش» بانک مرکزي« جایگزین» بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران« عبارت)164(

مـاده   در مـتن وتأسـیس  » بانـک ملـی ایـران   « 14/2/1306مصوب » امر تجارت و فالحت و زراعت و صناعتقانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران براي پیشرفت «به موجب . 3
. دش» بانک ملی« جایگزین عبارت» بانک ملی ایران« عبارت)164(
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مـذکور حساببهراخودهايمالیاتومراجعهمزبوربانکهايباجهیاشعببهمستقیماًبتوانندمؤدیانتانمایدافتتاح
.نمایندپرداخت

طوفانوخشکسالیوآفاتبروزسوزي،آتشسیل،زلزله،قبیلازسوانحوحوادثاثربرکهموارديدر-165ماده
ازواردهخسـارت وگـردد واردخسـاراتی خاصـی مؤدیانیامؤديبهیاکشورمنطقهیکبهدیگرغیرمترقبهاتفاقاتو

وزارتنگـردد جبـران المنفعـه عاممؤسساتیاوبیمههايسازمانیاهاهرداریشیادولتیمؤسساتیاهاوزارتخانهطریق
وکسـر بعـد سنواتوسالنآدر، مؤديمالیاتمشمولدرآمدازواردهخسارتمعادلتواندمیداراییواقتصاديامور

قـادر واسـت رفتهبینازمذکورحوادثاثردرآناناموال%)50(پنجاه درصدازبیشکهمؤدیانازدستهآنبهنسبت
یابخشودهراآنهامالیاتیبدهیازقسمتییاتماموزیرانهیأتتصویبباباشندنمیخودمالیاتیهايبدهیپرداختبه

.مایدنطوالنیتقسیط
.رسیدخواهدوزیرانهیأتتصویببهوتهیهداراییواقتصادياموروزارتتوسطمادهایناجرایینامهآیین
امـور وزارتپیشـنهاد بهبنامناطقاینفهرستکهکشورجنوبوغربزدهجنگمناطقمالیاتیمؤدیان-تبصره

:شدخواهندبرخوردارزیرمالیاتیتسهیالتازگردد،میاعالموزیرانهیأتتصویبویدارایواقتصادي
لغایت1368سالاولازمذکورنقاطدرحاصلدرآمدبابتمزبورمؤدیانمالیات%)50(درصدپنجاه-الف

.گرددمیبخشوده1372
سالپایانتامالیاتیبدهیسومیکاصالحیهایناجرايتاریخازفوقنقاطدراشتغالسالهريازابه-ب

.شودمیبخشودهمذکورنقاطدرحاصلدرآمدبابتآنها1367
در1367سالغایتل30/6/1359تاریخازحاصلدرآمدهايبابتموصوفمؤدیانشدهپرداختمالیات-ج

.شدخواهدکسرنقاطهماندرآنانبعدسنواتمالیاتازسالهردرآنسومیکمعادلحداکثرمذکورنقاط
امـور وزارتقبـول مـورد دالئلارائهبانباشدمذکورنقاطدرفعالیتادامهبهقادرمؤديکهوارديمدر-د

.شدخواهدبخشودهمؤديموصوفهايبدهیازقسمتییاتمامیدارایواقتصادي
عرضـه انمؤدیاستفادهبرايوتهیهمالیاتی،پرداختپیشقبوضتواندمیکشورمالیاتیامورسازمان-166ماده

درصـد دواضافهبه،پرداختپیشمبلغمؤديمالیاتواریزموقعدروبودهانتقالغیرقابلونامبامذکورقبوض.نماید
.شدخواهدکسرمربوطمالیاتیبدهیازپرداختزودماهسههرازايبهآن%)2(

بـه قـادر کـه مؤدیـانی بـه نسبتتواندمیورکشمالیاتیامورسازمانیاداراییواقتصادياموروزارت-167ماده
رامربـوط بـدهی قطعـی مالیـات ابالغتاریخازنیستندجایکطوربهجریمهواصلازاعمخودمالیاتیبدهیپرداخت
.نمایدتقسیطسالسهمدتبهحداکثر

دارایـی ودرآمـد بـه عراجـ اطالعـات تبـادل ومضـاعف مالیاتاخذازجلوگیريبرايتواندمیدولت-168ماده
اجـرا مرحلـه بـه اسـالمی شـوراي مجلستصویبازپسومنعقدمالیاتیهاينامهموافقتخارجیهايدولتبامؤدیان
بـه ومنعقـد خـارجی دولبـا قـانون ایناجرايتاریختاکهمالیاتیاموربهمربوطهاينامهموافقتیاقراردادها. بگذارد

ظـرف استموظفدولت. استباقیخودقوتبهنشدهلغوکهزمانیتااسترسیدهوزیرانأتهییامقننهقوهتصویب
آنهـا لغـو یـا ادامهبرمبنیراخودنظروبررسیراقبلیهاينامهموافقتوقراردادهاقانونایناجرايتاریخازسالیک

.نمایدگزارشاسالمیشورايمجلسبهمستدالً
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کشـور مالیـاتی امورسازماناعالمحسبکهقانوناینموضوعمشاغلصاحبانوقیحقواشخاص-169ماده
اقتصـادي شـماره وصادرصورتحسابخودمعامالتانجامبرايمکلفندشوند،میمالیاتینظامدرنامثبتبهموظف

سـازمان بـه راخودتمعامالفهرستودرجمشابهاسنادسایروقراردادهاها،صورتحسابدررامعاملهطرفوخود
.کنندارائهمذکور

خـود اقتصـادي شمارهازاستفادهیامعاملهطرفوخوداقتصاديشمارهدرجعدمیاصورتحسابصدورعدم
معـادل ايجریمـه مشـمول مـورد حسبخود،معامالتبرايدیگراناقتصاديشمارهازاستفادهیاودیگرانبراي

مالیـاتی امـور سـازمان بهشدهانجاممعامالتفهرستارائهعدمهمچنین. شودمیمعاملهموردمبلغ%)2(دودرصد
ارائـه آنهافهرستکهمعامالتی%)1( درصدیکمعادلايجریمهمشمولشودمیتعیینکهروشهاییطریقازکشور
.باشدمیاست،نشده

حقیقـی اشـخاص مـاده، اینموضوعمشاغلصاحبانوحقوقیاشخاصمعامالتطرفکهصورتیدر-1تبصره
شـماره درجباشـند قـانون ایـن ) 81(مادهموضوعمشمولحقیقیاشخاصنیزوخدماتیاکاالنهائیکنندهمصرف

.نیستالزامیمذکوراشخاصاقتصادي
بـراي خـود نیـاز بامتناسبراخدماتوکاالهاکهاستحقیقیشخصتبصرهاینموضوعنهائیکنندهمصرف

.ننمایداستفادهدیگرانبهخدماتوکاالهاعرضهبرايآنازوکندیداريخرشخصیمصارف
»فروش) مکانیزه(ماشینیصندوق«فروشصندوقسامانهازموظفندمادهاینموضوعمالیاتیمؤدیان-2تبصره

ازاعـم فـوق اتتجهیزاندازيراهونصبخرید،بابتشدهانجامهايهزینهمعادل. کننداستفادهمشابهتجهیزاتو
کسـر قابـل آنبعدسالهايیاواستفادهسالاولیندرمزبورمؤدیانشدهقطعیمالیاتازافزاريسختوافزارينرم

.است
وکندتعیینراتبصرهاینحکممشمولاشخاصاولویت،براساسوتدریجبهاستموظفمالیاتیامورسازمان

ابتـداي ازواعـالم کشوررسمیروزنامهوکثیراالنتشارهايروزنامهازیکیدردرجطریقازسالهرماهشهریورتا
.نمایداعمالآنازبعدسالماهفروردین

ازاسـتفاده بـه ملـزم مالیـاتی امورسازمانتوسطکهمؤدیانیعملکردابرازيمالیاتاز%)10(درصددهمعادل
اولسالدومدتبرايمربوط،اجرائینامهآیینرعایتبهطمشرواندشدهمشابهتجهیزاتوفروشصندوقسامانه

.باشدمیفروش%)2(دودرصدمیزانبهايجریمهتعلقموجبتبصرهاینحکماجرايعدم. شودمیبخشوده
مـدت ظـرف حـداکثر کـه استاجرائینامهآیینموجببهاطالعاتارائهچگونگیوصندوقازاستفادهنحوه

ومعـدن صنعت،وزارتهمکاريباوکشورمالیاتیامورسازمانتوسطقانوناینشدناالجراءزمالتاریخازماهشش
.رسدمیوزیرانهیأتتصویببهوشودمیتهیهایراناصنافاتاقوتجارت

آسـتانه حـد ومشـمول معـامالت مصـادیق تعیینوآن) 1(تبصرهومادهایناحکاماجرائیترتیبات-3تبصره
تـاریخ ازمـاه شـش مدتظرفحداکثرکهبودخواهداينامهآیینموجببه) مؤديمالیگردشرقمحداقلتعیین(

.رسدمیداراییواقتصادياموروزیرتصویببهکشورمالیاتیامورسازمانپیشنهادباقانوناینتصویب
هردرمقرراتطبقآنرداختپترتیباتومذکورجرائموصولواختالفحلمطالبه،نحوه رسیدگی،-4تبصره

.شودمیانجام) 157(مادهدرمقررمهلترعایتباقانوناینمقرراتطبقمالیاتیدوره



درمقررات مختلفه/ باب چهارمهاي مستقیم                                            قانون مالیات62

ایـن شـدن ء االجـرا الزمازپـس ماهششمدتتاحداکثراستموظفتجارتومعدنصنعت،وزارت-5تبصره
ومناقصـات مراحـل کلیـه انجـام مـدیریت برايرااجرائیدستگاههايوهاوزارتخانهمعامالتانجامسامانهقانون

.آوردفراهمرامالیاتیامورسازمان) آنالین(برخطدسترسیامکانوکنداندازيراههامزایده
موظفنـد 3/11/1383مصـوب  مناقصـات برگـزاري قـانون ) 1(ماده) ب(بندموضوعاجرائیدستگاههايکلیه

طریـق ازرامحرمانهمعامالتازغیربهخودمعامالتکلیهمذکورسامانهاندازيراهازپسماهسهمدتظرفحداکثر
.برسانندثبتبهسامانهاین

نظـام سـالمت ارتقـاي قانون) 3(ماده) ب(بند) 1(تبصرهمطابقمعامالتبودنمحرمانهبهمربوطمواردتعیین
.استنظاممصلحتتشخیصمجمع7/8/1390مصوبفسادبامقابلهواداري

مصـوب مسـتقیم هايمالیاتقانون) مکرر169(مادهاحکاماجرايعدمواسطهبهمؤدیانکهجرائمی-6صرهتب
1.شودمیوصولومطالبهمحاسبه،مادهاینمقرراتمطابقاند،شدهمرتکب1380سال

ـ اطالعـات یکپارچـه نظـام استقرارواقتصاديهايفعالیتشفافیتمنظوربه-مکرر169ماده پایگـاه اتی،مالی
معـامالتی، اعتباري،وپولیمالی،اطالعاتنظیرموارديشاملمالیاتیمؤدیانداراییوعملکرديهویتی،اطالعات
.شودمیایجادکشورمالیاتیامورسازماندرحقوقیوحقیقیاشخاصملکیوايسرمایه

نهادهـاي ومؤسسـات هـا، شهرداريودولتبهوابستهمؤسساتها،شهرداريدولتی،مؤسساتها،وزارتخانه
وکشـور امالكواسنادثبتسازماناعتباري،ومالیمؤسساتوبانکهااسالمی،انقالبنهادهايغیردولتی،عمومی

نحـوي بـه یاودارنداختیاردررافوقپایگاهنیازمورداطالعاتکهغیردولتیودولتیازاعمحقوقیاشخاصسایر
درراذیـل هـاي بسـته شرحبهاطالعاتموظفندآورند،میفراهمرااشخاصبرايداراییومددرآتحصیلموجبات

.دهندقرارکشورمالیاتیامورسازماناختیار
:هویتیاطالعاتـالف

حقوقیوحقیقیاشخاصمکانیوهویتیاطالعاتـ1
قراردادهاعقدوتجاريالتمعامانجامبهمربوطمجوزهايهمچنینواقتصاديفعالیتمجوزهايـ2

:اشخاصمعامالتیاطالعاتـب
)خدماتوکاالهاها،داراییفروشوخرید(معامالتـ1
)خدماتوکاالهاصادراتوواردات(خارجیتجارتـ2
تجاريهايفعالیتومعامالتانجامبهمربوطقراردادهايـ3
خدماتهرگونهوپیمانکاريعملیاتانجامبهمربوطقراردادهايـ4
طالسکهوارزفروشوخریدبهمربوطاطالعاتـ5
پرداختیهايخسارتوصادرههاينامهبیمهانواعاطالعاتـ6
مسافروبارنقلوحملوضعیتصورتوبارنامهـ7

.آن شدقانون و تبصره) 169(ین مادههاي آن جایگز، این متن و تبصره31/4/1394مصوب هاي مستقیم،ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات41به موجب بند .١
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:اشخاصايسرمایهواعتباريوپولیمالی،اطالعاتـپ
بهاداراوراقسایروسهامانتقالونقل) مالیدوره(ساالنهگردشجمعـ1
بانکیحسابهايانواع) مالیدوره(ساالنهماندهوگردشجمعـ2
آنهاسودوهاسپردهانواع) مالیدوره(ساالنهماندهوگردشجمعـ3
گشـایش ازاعـم تعهـدات کلیـه همچنینوعقودکلیهقالبدرریالیوارزيازاعمبانکیتسهیالتـ4

آننظایروهاضمانتاسنادي،اعتبارتنزیلواسناديراعتبا
آنهاانتقالونقلهمچنینوامالكواموالها،داراییاطالعاتـت
وزیـران هیأتتصویبوداراییواقتصادياموروزارتپیشنهادباکهاقتصاديهايفعالیتاطالعاتسایرـث

.شدخواهداضافهمزبورمواردبه
خدماتانتقاالت،نگهداري،مالکیت،بهمربوطعملیاتجریاندرنحويبهکهمراجعیواشخاصلیهک-1تبصره

داردمـی مقـرر کشـور مالیـاتی امـور سازمانکهترتیبیبهموظفندباشندمیمذکورهايداراییمعامالتوايبیمه
.دهندارائهسازمانآنبهرامربوطاطالعات

داشـت خواهـد مالیـات پرداخـت درمؤديباکهتضامنیمسؤولیتبرعالوهصرهتباینحکممفادازمتخلف
.خواهدبودشدهپرداختمالیاتدوبرابرتادومیکمعادلايجریمهمشمول

اسالمیجمهوريمرکزيبانک) ینالآن(برخطدسترسیامکاناستموظفکشورمالیاتیامورسازمان-2تبصره
وکشورامالكواسنادثبتسازمانبهادار،اوراقبورسسازمانایران،اسالمیيجمهورگمركمرکزي،بیمهایران،

بـا بتوانندمذکورکنندگاناستفادهتاآوردفراهممالیاتیبدهکارانفهرستبهرااجرائیدستگاههايسایرهمچنین
.کنندلحاظمالیاتیبدهکاراشخاصبهخدماتارائهدررادریافتیاطالعاتبندي،طبقهحفظ

جبـران مسـؤول قانون،ایندرمقررمجازاتبهمحکومیتبرعالوهمادهاینحکمازمتخلفاشخاص-3تبصره
.بودخواهنددولتبهواردهخساراتوزیانها

حفظووزیرانهیأتتصویببامجازنددارند،اطالعاتاینبهنیازقانونمطابقکهاجرائیدستگاههاي-4تبصره
.کننداستفادهنیازحددرمادهاینموضوعاطالعاتپایگاهدرموجوداطالعاتازبوط،مربنديطبقه

رقـم حـداقل تعیـین (آسـتانه حـد تعیینبرخط،دسترسینحوهومادهایناحکاماجرايترتیبات-5تبصره
اينامـه آیـین وجبمبهمذکوراشخاصازآنبودنمحرمانهحفظباآنمهلتواطالعاتارسالودریافت،)اطالعات

بانـک مشـارکت وکشـور مالیاتیامورسازمانپیشنهادباقانوناینتصویبتاریخازماهششمدتظرفکهاست
.رسدمیدادگستريوداراییواقتصادياموروزیرانتصویببهوشودمیتهیهایراناسالمیجمهوريمرکزي

سـامانه وطراحـی راشـرکتها ثبتـی اطالعـات بانکستامکلفکشورامالكواسنادثبتسازمان-6تبصره
فـراهم مزبـور سامانهبهکشورمالیاتیامورسازمانبرخطدسترسیموجباتکهکندایجادنحويبهراآناطالعاتی

.آید
وامـالك ملیسامانه«قانوناینتصویبازپسماهششحداکثراستموظفشهرسازيوراهوزارت-7تبصره

ومالکـان برخطشناساییامکانزمانهردرکهشودطراحیايگونهبهبایدسامانهاین. کندایجادرا»کشوراسکان
صـورت بهمستغالتوامالكانتقالونقلپیگیريواداريوخدماتیتجاري،مسکونی،واحدهايکاربرانیاساکنان
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امکـان اسـت موظـف شهرسـازي وراهوزارت. سـازد فـراهم کشورنقاطکلیهدرراغیرهووکالتیعادي،رسمی،
1.کندایجادکشورمالیاتیامورسازمانبرايرامذکورسامانهبهبرخطدسترسی

امـور ادارهبـین قـانون ایـن موضـوع هـاي مالیـات تشخیصدرکهاختالفگونههربهرسیدگیمرجع-170ماده
قـانون ایـن موادسایرمقرراتموجببهکهموارديمگراشد بمیمالیاتیاختالفحلهیأتشودایجادمؤديومالیاتی
.باشدشدهتعییندیگريرسیدگیمرجع

بـه آمـادگی یـا خـدمت دورهدرکشـور مالیاتیامورسازمانوداراییواقتصادياموروزارتکارمندان-171ماده
.نمایندمراجعهمؤدیاننمایندهیاوکیلعنوانبهتوانندنمیخدمت

وکمـک یابازسازيمنظوربهدولتطرفازشدهتعیینهايحساببهکهوجوهی%) 100(درصدصد-172هماد
بالعوضنقديغیرهايکمکیاوتخصیصییاپرداختیوجوههمچنینوشودمیپرداختبالعوضصورتبهآننظایر

وعـالی آمـوزش مراکـز دانشـگاهها، دارس،مـ تکمیلیاواحداثتجهیز،تعمیر،جهتحقوقییاحقیقیازاعماشخاص
و) ره(خمینـی امـام امـداد کمیتهوبهزیستیمراکزوآسایشگاههاوتربیتیهاياردوگاهیاودرمانیوبهداشتیمراکز

وآمـوزش هـاي وزارتخانـه توسـط کـه ضوابطیطبق) دولتی(هنريوفرهنگیمراکزوکتابخانهو2احمرهاللجمعیت
درآمدازشودمیتعیینداراییو اقتصادياموروپزشکیآموزشودرمانبهداشت،آوري،تحقیقات و فنعلوم، پرورش،
.باشدمیکسرقابلکردخواهدانتخابمؤديکهمنبعیپرداختسالعملکردمالیاتمشمول

وامالیاتهکلیهشاملنآمقرراتوشودمیگذاشتهاجراموقعبه1368سالفروردیناولازقانوناین-173ماده
وبـوده قـانون ایـن اجرايتاریخازبعدموردحسبدرآمدتحصیلیامالیاتتعلقسببکهاستدرآمدهاییبرمالیات

خاتمـه قـانون ایـن اجـراي اولسـال درکـه مالیسالبهمربوطحقوقیوحقیقیاشخاصدرآمدبرمالیاتهمچنین
.استملغیآنهابهنسبتدیگرمغایرمالیاتیمقرراتوقوانینکلیهوبودخواهدیابدمی

سـال مصـوب بهـا اجـاره تثبیتوتعدیلقانون)8(مادهموضوعتخلیهعوارضوصولقانونایناجرايبا-تبصره
.استمنتفی1352

سـبب که انونقاینموضوعمستقیمهايمالیاتسایرودرآمدتحصیلتاریخکهدرآمدهاییبرمالیات-174ماده
درآمـد تشـخیص وتعیـین نظرازوتلقیمالیاتیبقایايعنوانبهباشدمی1345ازبعدو1368سالازقبلآنهاتعلق

لحـاظ ازودرآمـد تحصـیل زمـان قـانونی احکامتابعزمانمرورومؤدیانتکالیفومالیاتیهاينرخومالیاتمشمول
.بودخواهدقانونینامقرراتتابعتصفیهترتیبورسیدگی

تـا وباشـد مـی 1346سـال ازقبلموردحسبآنهاتعلقیامربوطدرآمدتحصیلسالکههاییمالیات-1تبصره
.بودنخواهدمطالبهقابلباشدنشدهپرداختقانوناینتصویبتاریخ

هاي آن مکرر قانون و تبصره) 169(این متن و تبصره هاي آن جایگزین ماده،31/4/1394مصوب ،هاي مستقیمه واحده قانون اصالح قانون مالیاتماد42به موجب بند . 1
.شد
هاي مستقیم و روزنامه اصالحی قانون مالیات) 172( حمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول مادهو جمعیت هالل ا) ره(به موجب قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی. 2

.اضافه گردید) 172(به متن ماده » مراکز بهزیستی«بعد از عبارت » و جمعیت هالل احمر) ره(کمیته امداد امام خمینی«عبارت5/11/1391مورخ 19778رسمی شماره 
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کهآنبعدياصالحاتو1345اهماسفندمصوبمستقیمهايمالیاتقانون)180(مادهموضوعانتقاالت-2تبصره
مربوطورثهاالرثسهمبهقانونایناجرايازبعددهندهانتقالفوتدرصورتاستگرفتهصورتقانونایناجرايازقبل

.شدخواهدوصولقبلیپرداختیاالرثسهموضعازپسقانوندراینمربوطمقرراتطبقمتعلقمالیاتواضافه
امـور وزارتپیشنهادبهباریکسالدوهرتورمنرخباهماهنگقانون،ایندرمندرجهاينصابکلیه-175ماده
1.استتعدیلقابلوزیرانهیأتتصویبوداراییواقتصادي

وقطعیصورتبهتمبرابطالطریقازراقانوناینموضوعمالیاتتواندمیکشورمالیاتیامورسازمان-176ماده
.نمایدوصولیتشخیصیا

بـه داراییواقتصادياموروزیرتصویبازپسوتهیهکشورمالیاتیامورسازمانتوسطمادهایناجرایینامهآیین
.شودمیگذاردهاجراموقع

.و تبصره آن شد)175(ماده ، متن این ماده جایگزین متن قبلی27/11/1380هاي مستقیم، مصوب انون اصالح موادي از قانون مالیاتق) 79(به موجب ماده . 1
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پنجمفصل
مؤدیانوظایف

هستندآنتسلیمبهفمکلموردحسبکهراقانوناینموضوعهاياظهارنامهتوانندمیمالیاتیمؤدیان-177ماده
بایدمذکورمالیاتیاداره امور صورتایندر. نمایندتسلیمسکونتمحلاداره امور مالیاتیبهرسیداخذباتفکیکبه

ذیربطمالیاتیاداره اموربهاقدامبرايروزسهظرفراتسلیمیاظهارنامهونمودهمنعکسمؤديپروندهدررامراتب
به اداره امورآنتسلیمحکمدرمترتب آثارلحاظازسکونتمحلمالیاتیاداره امور بهاظهارنامهتسلیم. داردارسال

اداره امور مالیاتیبهاشتباهاًراخوداظهارنامهمؤديکهنیزموارديشاملمادهاینحکم. بودخواهدمربوطمالیاتی
.بودخواهدنمایدتسلیممربوطشهرستاندردیگري

موجببهمالیاتیمؤديکهاوراقیسایریااظهارنامهتسلیمبرايمقررموعدیامهلتروزآخرینگاههر-1تبصره
یاتعطیلازبعدروزاولینگرددعمومییارسمیتعطیالتیاتعطیلبامصادف،باشدمیآنتسلیمبهمکلفمقررات

.شدخواهدمحسوبمذکوراوراقیااظهارنامهسلیمتجهتمقررموعدیامهلتجزءموردحسببرمزبورتعطیالت
ومؤسساتهمچنینودارنداقامتایرانازخارجدرکهمؤدیانیمالیاتپرداختواظهارنامهتسلیم-2تبصره

آنهانمایندهعهدهبهباشندایراندرنمایندهدارايچنانچهاست،کشورازخارجدرآنهااصلیمرکزکههاییشرکت
.بودهدخوا

محلمالیاتیامورادارهبهکتباًرامراتبفعالیتشروعتاریخازماهچهارظرفمکلفندمشاغلصاحبان-3تبصره
1.نماینداعالم

موجبنیزوقطعیمالیات) %10(درصددهمعادلايجریمهمشمولمقررمهلتدرفوقتکلیفدادنانجامعدم
درحکماین. بودخواهدمالیاتیامورادارهتوسطشناساییتاریخ2تامالیاتیهايفیتمعاوتسهیالتکلیهازمحرومیت

.بودنخواهداست،گردیدهصادرفعالیتمجوزیاپروانهربطذيمراجعطرفازآنهابرايکهمشاغلیصاحبانمورد
آنتسلیمبهمکلفمقرراتموجببهتیمالیامؤديکهاوراقیسایریامالیاتیاظهارنامهکهموارديدر- 178ماده

مربوطمراجعبهتسلیمتاریخاحراز،صورتدرپستادارهبهتسلیمتاریخگرددمیواصلپستادارهوسیلهبهباشدمی
.شدخواهدتلقی

بهراآنهاازیکیاستمکلفباشدداشتهخودسکونتبرايمتعدد هايمحلمؤديکهصورتیدر-179ماده
محلرامؤديسکونتهايمحلازیکهرتواندمیمالیاتیامورادارهوگرنهنمایدمعرفیاصلیسکونتمحلانعنو

.نمایدتلقیاصلیسکونت

.الحاق شدقانون ) 177(به ماده 3، تبصره27/11/1380هاي مستقیم، مصوب قانون اصالح موادي از قانون مالیات) 80(به موجب ماده. 1
اصالح "تا تاریخ شناسایی"به "از تاریخ شناسایی"عبارتقانون ) 177(ماده3، در تبصره 31/4/1394ستقیم، مصوب هاي مقانون اصالح قانون مالیات43به موجب بند. 2

.شد
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ایراناسالمیجمهوريدولتسیاسییامالیهاينمایندگیگواهیارائهباکهایرانیحقیقیشخصهر-180ماده
استپرداختهمالیاتمقیمعنوانبهخارجکشورهايازیکیدرخودمالیاتیسالیکدرآمدازکهکندثابتخارجدر
:زیرمواردازیکیدرمگرشدخواهدشناختهکشورازخارجمقیمسالآندرمالیاتیلحاظاز

.باشدبودهشغلیدارايایراندرمزبورمالیاتیسالدر-1
.باشدداشتهسکونتایراندرمتناوباًیالیاًمتواماهششالاقلمزبورمالیاتیسالدر-2
.باشدبودهآنامثالیامعالجهیامأموریتانجاممنظوربهکشورازخارجدرتوقف-3

ونمودهتحصیلکشورخارجازدرآمديکهصورتیدرایرانمقیمایرانیحقوقییاحقیقیاشخاص-تبصره
وسودحسابوترازنامهیااظهارنامهدررامذکوردرآمدوباشندپرداختهدرآمدتحصیلمحلدولتبهراآنمالیات

مالیاتیمقدارآنیاوکشورازخارجدرآنهاپرداختیمالیاتنماینداعالمقانوناینمقرراتطبقموردحسبخودزیان
کمترکدامهر، گیردمیلقتعآنانمالیاتمشمولدرآمدکلبهتناسبباکشورخارجدرشدهتحصیلدرآمدبهکه

.بودخواهدکسرقابلآن ها درآمدبرمالیاتازباشد
برنظارتهدفبا) مکانیزه(ماشینیودستیازاعممؤدیانمداركواسناددفاتر،کنترلمنظوربه- 181ماده

ایجادکشورمالیاتیورامسازماندرمالیاتیبازرسیواحدعنوانتحتواحديمالیاتی،مقرراتوقوانیناجراي
بهنسبتوي،طرفازمجازاشخاصیاکشورمالیاتیامورسازمانکلرئیسارجاعحسبمذکورواحد. شودمی

تشکیلدادگستريیادادستاننمایندهعضویتباقضائیصالحمرجعمجوزباموردحسببازرسیهیأتهاياعزام
ودستیازاعمتجهیزاتومداركواسناددفاتر،نگهداريمحلويمؤدفعالیتمحلقانونی،اقامتگاهبهشود،می

بازرسیموردرامؤدیاننزدمالیسوابقواطالعاتمدارك،واسناددفاتر،کلیهوکندمیاقدام) مکانیزه(ماشینی
.دهدمیانتقالربطذيمالیاتیامورادارهبهراآنهارسیدارائهبالزومصورتدریاودهدمیقرار

مؤديبههفتهدومدتظرفحداکثرارشدهمنتقلمداركواسناد،دفاتراستمکلفربطذيمالیاتیاموراداره
.نمایدعودت

ومداركواسناددفاتر،کلیهشاملمادهاینموضوعمالیسوابقومداركواسناددفاتر،بازرسی-1تبصره
.استافزودهارزشبرمالیاتوقانوناینموضوعهايمالیاتبهمربوطمالیسوابق

واقعیتکتمانازحاکیسوابقیومداركواسناددفاتر،مادهاینموضوعهیأتهايبازرسیدرچنانچه-2تبصره
.شودمیاعالمربطذيقانونیمراجعبهمالیاتیامورادارهطریقازمراتبشود،کشفوارداتبرمالیاتدرمورد

دفاتر،کلیهوآورندعملبهراالزمهايهمکاريمادهاینموضوعهیأتهايباموظفندمالیاتیمؤدیان- 3تبصره
رمزوکاردستورالعملو) مکانیزه(ماشینیودستیازاعمنگهداريتجهیزاتومالیسوابقومداركاسناد،

درمقررمجازاتشمولبرعالوه،استنکافدرصورتمزبورمؤدیان. قراردهندهیأتهااختیاردرراآنهابهدسترسی
.شوندمیمحروممراجعهموردسالدرآمديمختلفمنابعمالیاتیهايمعافیتازقانون،این

تاریخازماهسهمدتظرفکشورمالیاتیامورسازمانپیشنهادبهمادهاینموضوعاجرائینامهآیین-4تبصره
1.رسدمیدادگستريوداراییواقتصادياموروزیرانتصویببهرکاًمشت) 1/1/1395(قانوناینشدنء االجراالزم

.آن شدقانون و تبصره) 181(جایگزین مادهو تبصره هاي آن ، این متن 31/4/1394هاي مستقیم، مصوب قانون اصالح قانون مالیات44به موجب بند . 1
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ششمصلف
ثالثاشخاصوظایف

کهکسهرهمچنینوباشندمیدیگرانمالیاتپرداختبهمکلفقانوناینمقرراتمطابقکهکسانی-182ماده
قانونایندرمقررتکالیفانجامازودداريخاثربرکهکسانیوباشدکردهضمانتیاتعهدرادیگريمالیاتپرداخت
وصولاجرايقانونیمقرراتطبقبدهیوصولنظرازومحسوبمؤديحکمدراندشدهشناختهايجریمهمشمول
.شدخواهدرفتارآنانباهامالیات

بایدملکقطعیانتقالونقلبرمالیاتگیردمیانجامثبتادارهوسیلهبهملکانتقالکهموارديدر-183ماده
بهاقدامانتقالسنددرذیصالحمالیاتیامورادارهازصادرهحسابمفاصاشمارهذکرباثبتادارهوشودپرداختقبالً

.نمودخواهدملکانتقال
ثبتبهماهطولدرکهرامؤسساتیوهاشرکتکاملفهرستماههرآخردرندامکلفثبتادارات-184ماده

بهقانونیدفترکهراحقوقییاحقیقیاشخاصنامنیزوموجودمؤسساتواشرکتهمورددرحاصلهتغییراتورسندمی
.دارندارسالمؤسسهاقامتمحلمالیاتیامورادارهبهآنهايشمارهوشدهثبتدفاترتعدادذکربااندرساندهثبت

سومبابششمواولفصولهمچنینودومبابازچهارمفصلبهمربوطمعامالتکهموارديکلیهدر- 185ماده
راماههرمعامالتخالصهفهرستمکلفندرسمیاسناددفاترصاحبانگیردمیصورتی رسمسندموجببهقانوناین

.نمایندتسلیممحلدرذیربطمالیاتیامورادارهبهرسیداخذمقابلدربعدماهپایانتا
طرفازحقوقییاحقیقیاشخاصکاریاکسبپروانهوبازرگانیکارتتمدیدیاتجدیدیاورصد-186ماده

مالیاتیبدهیپرداختترتیبیاپرداختبرمبنیذیربطمالیاتیامورادارهازگواهیارائهبهمنوطدارصالحیتمراجع
مؤديبامزبورهايمالیاتپرداختبهنسبتامرمسئوالنحکماینرعایتعدمصورتدروباشدمیشدهقطعی

1.داشتخواهندتضامنیمسئولیت

مؤسساتسایروبانکهاطرفازمشاغلصاحبانهمچنینوحقوقیاشخاصبهبانکیتسهیالتاعطاي-1تبصره
:بودخواهدذیلهايگواهیاخذبهمنوطاعتباري

.دهشقطعیمالیاتیبدهیپرداختترتیبیاپرداختگواهی-1
سایروبانکهابهشدهارائهمالیهايصورتازاينسخهوصولبرمبنیمربوطمالیاتیامورادارهگواهی-2

.اعتباريمؤسسات
وتعیینایراناسالمیجمهوريمرکزيبانکوکشورمالیاتیامورسازمانتوسطتبصرهاینییاجراضوابط

.شدخواهدابالغ
قطعیمالیاتمشمولدرآمدهزاردریکمعادلمبلغیشودمیدادهاجازهکشورالیاتیمامورسازمانبه-2تبصره

بودجهمصوباعتباراتحدوددرتانمودهمنظورخزانهدرمخصوصحسابدرووصولرامشاغلدرآمدصاحبانشده

.به آن الحاق شد2تبدیل و تبصره 1به تبصرهقانون )  186(یل ماده ذ، تبصره 27/11/1380مصوب هاي مستقیم،قانون اصالح موادي از قانون مالیات) 83(به موجب ماده. 1
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. نمایدپرداختنمایندمیهمکاريمالیاتوصولوتشخیصامردرکهايحرفهمجامعوصنفیهايتشکلبهساالنه
.استمستثنیمغایرمقرراتکلیهومالیاتشمولازمادهایناستنادبهپرداختیوجوه

اعممالیاتیبدهیکهشرکتهاییومؤسساتمدیراناسامیاست،مکلفکشورمالیاتیامورسازمان- 3تبصره
مدیرههیأتاعضايوعاملمدیرانازیکهریاسامهمچنینودارندافزودهارزشبرمالیاتومستقیممالیاتاز

ازاقتصادينظامدرغیرواقعیمعامالتانجامبرمبتنی) صورتحساب(اسنادصدورعلتبهکهشرکتهاومؤسسات
اعالمشرکتهاثبتادارهبهآنانمشخصاتهمراهبهرااندیافتهقطعیمحکومیتکشورمالیاتیومالیامورجمله

.کند
هیأتدرآنهاعضویتثبتهمچنینواشخاصایننامبهمؤسسهیاشرکتثبتاستموظفذکورماداره

مفاصاحساباخذوتکلیفتعیینبهمنوطمالیاتیبدهکارانبرايرامؤسساتوشرکتهاسایروشرکتآنمدیره
.کندکشورمالیاتیامورسازمانازمالیاتی

ثبتادارهنیزمادهایندرمندرجغیرواقعیمعامالتانجامبرمبتنی) صورتحساب(اسنادصدورتخلفدر
درآنهاعضویتثبتهمچنینویادشدهاشخاصنامبهمؤسسهیاشرکتثبتانجامازاستموظفشرکتها

.کندخودداريسالسهمدتبهمؤسساتوشرکتهاسایروشرکتآنمدیرههیأت
تلقیفعالیتفاقدسالپنجطیکهراحقوقیاشخاصفهرستستامکلفکشورمالیاتیامورسازمان-4تبصره

امورسازماناعالمتاریخازاستمکلفمذکورسازمان. کنداعالمکشورامالكواسنادثبتسازمانبهشوندمی
اتیمالیامورسازمانمالیاتیمفاصاحسابخذأبهمنوطرااشخاصاینمورددرتغییراتگونههرثبتکشورمالیاتی

1.کشورکند

سومبابششمواولفصولهمچنینودومبابازچهارمفصلموضوعمعامالتکهموارديکلیهدر-187ماده
فسخیااقالهیاوثبتازقبلندامکلفرسمیاسناددفاترصاحبانگیردمیصورترسمیاسنادموجببهقانوناین

محلمالیاتیامورادارهبهنظرموردمعاملهموضوعونوعچگونگیوکاملمشخصاتوشرحبارامراتبمعامله،سند
فسخیااقالهیاثبتبهاقداممعاملهانجامگواهیکسبازپسواعالمموردحسبمؤديسکونتمحلیاوملکوقوع
.نمایندقیدمعاملهسنددرراآنصدورمرجعشمارهونمودهموردحسبمعاملهسند

موردبهمربوطمالیاتیهايبدهیوصولازپسدفترخانه،اعالمتاریخازروزدهظرفحداکثرمعاملهمانجاگواهی
شغلیمالیاتمحل،واگذاريحقمالیاتوصولهمچنینوامالكاجارهدرآمدبرمالیاتقبیلازذیربط،مؤديازمعامله
2.شدخواهدصادرموردحسبامالكقطعیتقالانونقلمالیاتواتفاقیدرآمدمالیاتمعامله،موردمحل

اختالفحلمراجعدرنوبتازخارجامر،پروندهباشداختالفموردمشخصه،مالیاتمیزانچنانچه-1تبصره
طرفازرأيصدورورسیدگیازقبلگواهیاخذبهتمایلمؤدياگروشدخواهدرسیدگیقانوناینموضوعمالیاتی
بیمهسفته،قبیلازمعتبرتضمینیاسپردهاخذومؤديقبولموردمالیاتوصولباباشدداشتهفاختالحلمراجع

.شدخواهدصادرمعاملهانجامگواهیاالختالفمابهمبلغمعادل... وملکیوثیقهبهادار،اوراقنامه،

.قانون الحاق شد) 186(به ماده 4و 3، تبصره31/4/1394ي مستقیم، مصوب هاقانون اصالح قانون مالیات45به موجب بند . 1
.قانون حذف شد) 187(عباراتی از متن قبلی ماده ،27/11/1380مصوب هاي مستقیم،اصالح موادي از قانون مالیاتقانون) 84(به موجب ماده. 2
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ودادگستريصندوقدرمحليواگذارحقبهمربوطوجوها،دادگاههاحکامموجببهکهموارديدر-2تبصره
مربوط،مالیاتیامورادارهازاستعالمضمنندامکلفذینفعبهپرداختموقعدرمسئوالنگردد،میتودیعآنامثال

.نمایندواریزکشورمالیاتیامورسازمانحساببهوکسررامتعلقمالیات
ومنقولاموالبهنسبت) بالعزل(وکالتیسناداتنظیمبهنسبتکهموردهردررسمیاسناددفاتر-3تبصره
بهماهیکمدتظرفحداکثرراتنظیمیاسنادازنسخهیکموظفندنمایند،میاقداممالیحقوقوغیرمنقول

) 200(مادهدرمقررمجازاتوجریمهبرعالوهتبصره،اینحکمازمستنکف. کنندارسالکشورمالیاتیامورسازمان
.استدولتبهواردهخسارتوزیانجبرانسؤولمقانون،این

قانوناینشدنء االجراالزمتاریخازسالیکمهلتظرفاستمکلفکشورمالیاتیامورسازمان-4تبصره
موردملکبدهیمیزاناعالمبهنسبتامالكواسنادثبتسازمانالکترونیکثبتسامانهبهاتصالبا) 1/1/1395(

ثبتسازمان. کنداقدامرسمیاسناددفاترطریقازآنیصورتبهمالیاتیحساببهآنواریزوخذاامکانوانتقال
امالكواسنادثبتسازمانالکترونیکثبتسامانهبهبرخطدسترسیامکاناستمکلفکشورامالكواسناد
.کندفراهممادهاینمفاداجرايجهتکشورمالیاتیامورسازمانبرايراکشور

قانوناینموجببه کهغیرمنقولومنقولهايداراییواموالانتقالونقلثبتمادهاینمفاداجرايازپس
درمتخلف،. استممنوعانتقال،موردقطعیمالیاتیبدهیپرداختازقبلاست،شدهوضعمالیاتآنهابراي

.داردتضامنیمسؤولیتمتعلقهمالیاتپرداخت
امالكواسنادثبتسازمانالکترونیکثبتسامانهبهکشورمالیاتیامورسازماناتصالزاپسکهصورتیدر

والیهمنتقلٌنکنداعالممذکورسامانهطریقازرامعاملهموردملکمالیاتیبدهیکشورمالیاتیامورسازمانکشور،
.داشتخواهندنمسؤولیتیمعاملهموردملکمالیاتیبدهیقبالدررسمیاسنادسردفتر

تاریخازماهششمدتظرفوشودمیتهیهمذکورهايسازمانهمکاريبامادهایناجرائینامهآیین
1.رسدمیقضائیهقوهرئیستصویببه) 1/1/1395(قانوناینشدنءاالجراالزم

هررويدرمقررمیزانبهقانوناینمقرراتاساسبرندامکلفتمبرابطالوفروشمتصدیان- 188ماده
،شودنگهداريوکالازیکهروسیلهبایدمصرفیتمبرجهتاختصاصاًکه دفتريدرراآنمیزانوباطلتمبروکالتنامه

. نمایندگواهیوثبت
عدمموجباتازوگرنهشودارائهمالیاتیامورادارهبهوکیلمالیاتیحساببهرسیدگیموقعدربایدمزبوردفتر

.بودخواهدمالیاتینظرازوکیلفتردقبول

.قانون الحاق شد) 187(مادهبه 4و 3، تبصره31/4/1394هاي مستقیم، مصوب قانون اصالح قانون مالیات46به موجب بند . 1
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هفتمفصل
مالیاتیجرایموتشویقات

زیانوسودحسابوترازنامهمتوالیسالسهطیچنانچهحقیقیاشخاصهمچنینوحقوقیاشخاص-189ماده
هايهیأتون مراجعه بهقرارگرفته باشد و مالیات هرسال را در سال تسلیم اظهارنامه بدقبولموردآنانمداركودفاترو

ازاستفادهبرعالوهمذکورسالسهمالیاتاصل%)5(درصدپنجمعادلباشندکردهپرداختمالیاتیاختالفحل
حسابدریاپرداختجاريهايوصولیمحلازحسابیخوشجایزهعنوانبهقانوناین)190(مادهدرمقررمزایاي
.شدخواهدمنظورآنانبعدسنوات

1.بودخواهدمعافمالیاتپرداختازمزبوریزهجا

برايقانونایندرمقررسررسیدازقبلمالیسالهرعملکردمالیاتبابتپرداختیالحسابعلی-190ماده
مقررسررسیدتاماههرازايبهپرداختیمبلغ) %1(درصدیکمعادلايجایزهتعلقموجبعملکردمالیاتپرداخت
ايجریمهتعلقموجبموعدآنازپسمالیاتپرداخت. شدخواهدکسرعملکردهمانمتعلقمالیاتازهکبودخواهد
.بودخواهدماههريازابهمالیات%) 5/2(دو و نیم درصدمعادل

درمندرجمبلغبهنسبتهستندمالیاتیاظهارنامهتسلیمبهمکلفکهمؤدیانیمورددرجریمهاحتسابمبداء
تسلیمازکهمؤدیانیمورددرومطالبهتاریخازاالختالفمابهبهنسبتوآنتسلیممهلتانقضايتاریخازرنامهاظها

سررسیدیااظهارنامهتسلیممهلتانقضايتاریخنیستند،اظهارنامهتسلیمبهمکلفاصوالًیانمودهخوددارياظهارنامه
.باشدمیموردحسبمالیاتپرداخت

وزیانوسودحسابوترازنامهیااظهارنامهموقعبهتسلیمبهراجعخودقانونیتکالیفبهکهمؤدیانی-1تبصره
موقعبهارائهموردحسبوزیانوسودحسابوترازنامهیااظهارنامهطبقمالیاتپرداختدادنترتیبیاپرداخت

مالیاتیتشخیصبرگهرگاهقانون،این) 239(مادهدرمذکورموارددراندنمودهاقدامخودمداركواسنادودفاتر
اقدامآنپرداختدادنترتیبیامتعلقهمالیاتپرداختبهنسبتونمایندتوافقمالیاتیامورادارهبایاقبولراصادره
مؤدیانگونهیناکهصورتیدرهمچنین،.بودخواهندمعافقانونایندرمقررجرایم) %80(درصدهشتادازکنند
درصدچهلازنماینداقدامآنپرداختدادنترتیبیاپرداختبهنسبتمالیاتقطعیبرگابالغتاریخازماهیکظرف

.بودخواهندمعافقانونایندرمقررمتعلقهجرایم) 40%(
ازمالیاتشدنقطعیتاریختامالیاتتشخیصبرگبهنسبتمؤدياعتراضوصولتاریخفاصلهچنانچه-2تبصره

سالیکازبیشزمانمدتبهنسبتمادهاینموضوعماهدر) %5/2(درصدنیمودوجریمهنماید،تجاوزسالیک
استمکلفکشورمالیاتیامورسازمان. بودنخواهدمؤديازمطالبهقابلمالیاتقطعیبرگابالغتاریختامذکور

آناناعتراضتسلیمتاریخازپسسالیکتاحداکثرمؤدیانمالیاتیافتنقطعیتورسیدگیکهنمایداتخاذترتیباتی
.پذیردصورت

حذف "این قانون) 95(ماده ) ب(و ) الف(موضوع بندهاي "قانون عبارت ) 189(در ماده ،31/4/1394هاي مستقیم، مصوب قانون اصالح قانون مالیات47به موجب بند . 1
.شد
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برمبنیابرازيدالیلبهتوجهبامؤديدرخواستبهبناقانونایندرمقررجرایمازقسمتییاتمام-191ماده
وتشخیصبهمؤديحسابیخوشومالیاتیقسوابگرفتننظردرباومقررتکالیفانجامعدمبودناختیارازخارج

.باشدمیشدنبخشودهقابلکشورمالیاتیامورسازمانموافقت
مالیاتپرداختبابتازقانوناینمقرراتموجببه کهاونمایندهیامؤديکهموارديکلیهدر-192ماده

جریمهمشمولنکند،اقداممقررموعددرآنتسلیمبهنسبتچنانچهاستمالیاتیاظهارنامهتسلیمبهمکلف
قانوناینموضوعمشاغلصاحبانوحقوقیاشخاصبرايمتعلقمالیات%) 30(درصدسیمعادلبخشودگیغیرقابل

.باشدمیمؤدیانسایربرايمتعلقمالیات%) 10(درصددهو
جارينیزغیرواقعیهايهزینهیاوتسلیمیهاياظهارنامهدرشدهکتماندرآمدهايدرموردمادهاینحکم

.است
مواعدوتنظیمنحوهدرموردمالیاتیمؤدیانوظایفوتکالیفاستمکلفکشورمالیاتیامورسازمان-تبصره

بهجمعیارتباطوسایلسایروکثیراالنتشارهايروزنامهملی،رسانهطریقازرامالیاتیاظهارنامهتسلیمزمانی
1.برساندعموماطالع

قـانونی دفـاتر نگهـداري بـه مکلفآنبهمربوطمقرراتوقانوناینموجببهکهمؤدیانیبهنسبت-193ماده
درصـد بیسـت معـادل ايجریمهمشمولدفاترهارائعدمیازیانوسودحسابوترازنامهتسلیمعدمدرصورتهستند

2.بودخواهندمذکورمواردازهریکبرايمالیات%) 20(

مقررمعافیتازاستفادهعدمموجبمعافیتدورهدرزیانوسودحسابوترازنامهواظهارنامهتسلیمعدم- تبصره
.شدخواهدمربوطسالدر

درگیرد،میقراررسیدگیموردقانوناین)158(مادهمقرراتاجرايدرآنهااظهارنامهکهمؤدیانی-194ماده
اختالف%) 15(درصدپانزدهازبیشمؤديطرفازشدهاظهاررقمباقطعیخصهمشمالیاتمشمولدرآمدکهصورتی
مشخصهمالیاتابالغازبعدسالسهتابودنخواهدنیزبخشودنقابلکهمربوطمقررجرایمتعلقبرعالوهباشدداشته
.شدخواهندمحرومنیزهامالیاتقانوندرمقررهايبخشودگیوتسهیالتگونههرازقطعی

این)114(مادهموضوعاظهارنامهتسلیمعدملحاظازحقوقیشخصمدیرانآخرینتخلفجریمه- 195ماده
%)1(درصدیکو%)2(درصددوازاستعبارتترتیببهواقعخالفاظهارنامهتسلیمایمقررمهلتظرفقانون

.انحاللتاریخدرحقوقیشخصشدهپرداختسرمایه
مالیاتیامورتصفیهازقبلحقوقیشخصداراییتقسیممورددرتصفیهمدیرانیامدیرتخلفجریمه-196ماده

متعلقمالیات%)20(بیست درصدمعادلقانوناین)118(مادهموضوعمقررتأمینسپردنازقبلیاحقوقیشخص
.گرددمیوصولتصفیهمدیرانیامدیرازکهبودخواهد

یاقراردادیافهرستیاصورتتسلیمبهمکلفقانوناینمقرراتشرحبهکهاشخاصیبهنسبت-197ماده
تسلیمواقعخالفبریاوخودداريمقررموعددرآنهاتسلیمازکهصورتیدرباشند،میمؤديبهراجعمشخصات

.قانون و تبصره آن اصالح شد) 192(، ماده31/4/1394هاي مستقیم، مصوب قانون اصالح قانون مالیاتماده واحده 48به موجب بند . 1
این قانون و مقررات "به عبارت "مقررات این قانون"عبارت) 193(، در ماده 31/4/1394هاي مستقیم، مصوب اصالح قانون مالیاتقانونماده واحده 47به موجب بند . 2

.حذف شد"مالیات%) 10(ي معادل ده درصداو در مورد رد دفتر مشمول جریمه"اصالح و عبارت "مربوط به آن
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یک کاريپیمانخصوصدرواختیپردحقوق%)2(درصددوازبودخواهدعبارتحقوقمورددرمتعلقجریمه، نمایند
.بودخواهنددولتبهواردهزیانجبرانمسئولمتضامناًمؤديباحالهردروقراردادمبلغکل%) 1(درصد

حقوقیاشخاصمدیرانشرکتهاسایردروحقوقیاشخاصتصفیهمدیرانمنحله،شرکتهايدر-198ماده
کههاییمالیاتهمچنینوحقوقیاشخاصدرآمدبرمالیاتداختپربهنسبتفردي،یاجمعیطوربهغیردولتی

وباشندمیآنایصالیاوصولیاکسربهمکلفافزودهارزشبرمالیاتقانونوقانوناینموجببه حقوقیاشخاص
ازمانعمسؤولیتاین. داشتخواهندتضامنیمسؤولیتحقوقیشخصباباشدشدهقطعیآنهامدیریتدوراندر

1.نیستحقوقیشخصبهضامنهامراجعه

مؤدیانمالیاتایصالوکسربهمکلفقانوناینمقرراتموجببه کهحقوقییاحقیقیشخصهر-199ماده
خواهدمالیاتپرداختدرمؤديباکهتضامنیمسؤولیتبرعالوهمقررهوظایفانجامازتخلفدرصورتاستدیگر

مالیات%) 5/2(درصدنیمودوومقررموعددرنشدهپرداختمالیات) %10(درصددهدلمعاايجریمهمشمولداشت،
.بودخواهدپرداخت،سررسیدازتأخیرمدتبهنسبتماههرازايبه

موضوع%) 5/2(درصدنیمودوجریمهصورتدراینشود،پرداختوجوهکنندهدریافتتوسطمالیاتچنانچه
خواهدوصولومطالبهمالیات،ایصالوکسربهمکلفینازمزبورمؤديتوسطمالیاتاختپردتاریختامادهاین
2.شد

گردیـده مقـرر رسمیاسناددفاتربرايايوظیفهیاتکلیفقانوناینمقرراتموجببهکهموردهردر-200ماده
مربـوط، متعلـق هـاي مالیـات یـا الیاتمپرداختدرمؤديباسردفترتضامنیمسئولیتبرعالوهتخلفصورتدراست

تعزیـري حـبس مجـازات «بـه تکـرار مـورد دروبـود خواهـد نیـز آن%)20(درصـد بیستمعادلايجریمهمشمول
.شدخواهدمحکوممربوطمقرراترعایتبانیز3»ششدرجه

ودفاتربهیازیانوسودحسابوترازنامههبعمدوعلمرويازمالیاتازفرارقصدبهمؤديهرگاه- 201ماده
نمایداستناداستشدهتنظیموتهیهحقیقتبرخالفوباشدمیعملمالكمالیاتتشخیصبرايکهمدارکیواسناد

وهاجریمهبرعالوهکندخودداريزیانوسودحسابوترازنامهومالیاتیاظهارنامهتسلیمازمتوالیسالسهبرايیا
4.خواهدشدمحروممذکورمدتدرقانونیهايبخشودگیوهامعافیتکلیهازقانونایندرمقررهايمجازات

میزانکهمالیاتیبدهکارانخروجازتواندمیکشورمالیاتیامورسازمانیاداراییواقتصادياموروزارت-202ماده
بیستازربطذيقانونیمراجعازبرداريبهرهپروانهيداراتولیديحقوقیاشخاصبراي«5ازآنهاقطعیبدهی
حقیقیاشخاصوحقوقیاشخاصسایرریال،) 5,000,000,000(میلیاردپنجمبلغیاوشدهثبتسرمایه%) 20(درصد

.قانون شد) 198(، این متن جایگزین ماده 31/4/1394هاي مستقیم، مصوب اصالح قانون مالیاتقانونماده واحده 49به موجب بند . 1
.هاي آن شدو تبصره) 199(ماده، این متن جایگزین31/4/1394هاي مستقیم، مصوب قانون اصالح قانون مالیاتماده واحده 50به موجب بند . 2
این ) 199(ماده) 2(مجازات مقرر در تبصره"قانون عبارت) 200(، در ماده31/4/1394هاي مستقیم، مصوب قانون اصالح قانون مالیاتماده واحده 51به موجب بند . 3

. اصالح شد"مجازات حبس تعزیري درجه شش "به عبارت "قانون
.قانون حذف شد) 201(، تبصره ماده31/4/1394هاي مستقیم، مصوب قانون اصالح قانون مالیاتماده واحده 51به موجب بند . 4
.نیز بایستی حذف می گردید» از«کلمه ) 202(به نظر می رسد در اصالح ماده . 5
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یکصدازحقیقیاشخاصسایروریال) 2,000,000,000(میلیارددویاوشدهثبتسرمایه%) 10(درصددهازتولیدي
.نمایدجلوگیريکشورازاستبیشتر1»ریال) 100,000,000(یونمیل

شخصمالیاتیقطعیبدهیبابتخصوصیحقوقیاشخاصمسئولمدیرانیامدیرمورددرمادهاینحکم
وکسربهمکلفحقوقیشخصقانوناینموجببهکههاییمالیاتیاحقوقیشخصدرآمدبرمالیاتازاعمحقوقی
مزبورسازمانیاوزارتاعالمباذیربطمراجع. استجارينیزبودهآنانمدیریتدورانبهمربوطواشدبمیآنایصال
.باشندمیمادهایناجرايبهمکلف

برمبنیکنندهاعزامربطذيمراجعتأییدودرخواستباواجبسفرعازماشخاصمورددرمادهاینحکم
2.باشدنمیجاريالزمتضمیناخذباربوط،ممالیاتیبدهیپرداختنبودنمیسور

وهمسربهخوداموالانتقالونقلبهاقداممالیاتپرداختازفرارقصدبهمالیاتیمؤدیانکهصورتیدر-تبصره
3.نمایداقدامقضاییمراجعطریقازمذکوراسنادابطالبهنسبتتواندمیکشورمالیاتیامورسازماننمایندفرزندانیا

مراجعازبرداريبهرهپروانهدارايتولیديحقوقیاشخاصبراي«رت، عبا31/4/1394هاي مستقیم، مصوب قانون اصالح قانون مالیاتماده واحده 52به موجب بند .  1
%) 10(درصددهازتولیديحقیقیاشخاصوحقوقیاشخاصسایرریال،) 5,000,000,000(میلیاردپنجمبلغیاوشدهثبتسرمایه%) 20(درصدبیستازربطذيقانونی
.شد» ده میلیون ریال« ایگزین عبارتج»ریال) 100,000,000(میلیونیکصدازحقیقیاشخاصسایروریال) 2,000,000,000(میلیارددویاوشدهثبتسرمایه

تأییدودرخواستباواجبسفرعازماشخاصمورددرمادهاینحکم« ، عبارت31/4/1394هاي مستقیم، مصوب ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات52به موجب بند . 2
.اضافه شد) 202(به ماده » باشدنمیجاريالزمتضمیناخذبامربوط،مالیاتیبدهیپرداختنبودنمیسوربرمبنیکنندهاعزامربطذيمراجع

ره ذیل متن آن به تبص2حذف و تبصرهقانون )202(مادهقبلی1، تبصره27/11/1380هاي مستقیم، مصوب قانون اصالح موادي از قانون مالیات) 91(به موجب ماده. 3
.جدید ماده تبدیل شد
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هشتمفصل
ابالغ

خودبهگاههر. گردداخذرسیدثانینسخهدروابالغمؤديشخصبهبایدکلیطوربهمالیاتیاوراق- 203ماده
ابالغاومستخدمینیابستگانازیکیبهاوکارمحلیاسکونتمحلدربایدمالیاتیوراق انشودپیدادسترسیمؤدي
وبودهکافیابالغمورداوراقاهمیتتمیزبراياشخاصاینظاهريسنابالغمأمورنظربهکهاینبرمشروطگردد
.نباشدمنفعتتعارضداردمیدریافترااوراقکهشخصیومؤديبین

یانماینداستنکافبرگهاگرفتنازاومستخدمینیابستگانويحضورعدمصورتدریامؤديگاههر- 1تبصره
حضورعدمیااوراقگرفتنازآنانامتناعبایدابالغمأمورنباشندمحلدرمذکوراشخاصازیکهیچکهیصورتدر

الصاقمؤديکارمحلیاسکونتمحلدرببهرااوراقاولنسخهونمودهقیدنسخهدوهردرمحلدررافوقاشخاص
.شودمیمحسوبمؤديبهابالغالصاق تاریخ تاریخوتلقیقانونی،شدهابالغفوقترتیببهکهمالیاتیاوراق. نماید

. نمایداستفادهسفارشیپستخدماتازمالیاتیاوراقابالغبرايتواندمیکشورمالیاتیامورسازمان- 2تبصره
اخذسیدرثانینسخهدروابالغمحلدراومستخدمینوبستگانیامؤديشخصبهرامالیاتیاوراقبایدپستمأمور
مذکوراوراقنسخدرراموضوعاینپستمأمورکنند،امتناعاوراقگرفتنازشدهیاداشخاصیامؤديچنانچهوکند
یکهیچهرگاه.دهدمیعودتمالیاتیادارهبهرااولنسخهوکندمیالصاقشدهتعییننشانیبهرادومنسخهوقید

مجدداًتاریخاینازپسروزپانزده«عبارتمراجعه،تاریخقیدباپستمورمأنباشند،محلدرشدهیاداشخاصاز
عودترااولنسخهوکندمیالصاقشدهتعییننشانیبهرادومنسخهوقیدمذکوراوراقدررا»شدخواهدمراجعه

بهرادومنسخهوقیدوراقاذیلدرراامراینفوقاشخاصحضورعدمصورتدربعديمراجعهدرپستمأمور. دهدمی
الصاقترتیببدینکهاوراقی. دهدمیعودت1مالیاتیامور ادارهبهرااولنسخهوکندمیالصاقشدهتعییننشانی

.شودمیمحسوبشدهابالغالصاق،تاریخازشوندمی
:نمایدامضاوصریحتمالیاتیاوراقدومواولنسخهدررازیر مراتببایدابالغمأمور- 204ماده

.عددوحروفبهسالوماهوروزتعیینباابالغتاریخومحل-الف
.داردمؤديبانسبتیچهکهاینتعیینباشدهابالغاوبهاوراقکهکسینام- ب
.قانوناین)203(ماده2تبصرهمورددرآنانکاملنشانیباگواهانمشخصاتونام-ج

قائمیایسرئبهبایدمالیاتیاوراق،باشددولتبهوابستهمؤسساتیادولتیاداراتازیکیمؤدياگر-205ماده
.گرددابالغمؤسسهیاادارهآندفتریسرئیایسرئمقام

دیگرياشخاصیامدیربهبایدمالیاتیاوراق،باشدحقوقیاشخاصسایریاتجارتیشرکتمؤدياگر-206ماده
.شودابالغدارندامضا حقشرکتطرفازکه

.گردید» اداره مالیاتی« جایگزین» اداره امور مالیاتی« عبارت) 203(ماده 2در تبصره این قانون ) 220(ماده2بند به موجب. 1
تبصره ذیل 21/7/1378مصوب آنبعديو اصالحات1366مصوب مستقیممالیات هايقانون(203)مادهبهتبصرهیکالحاقماده واحدهقانونبا توجه به این که در . 2

.تبدیل شود203می بایست به تبصره هاي 203عبارت تبصره . شدالحاق آنبه ) 2(تبصره و یک تبصره تحت عنوانتبدیل) 1(به تبصرهبا تغییراتی ) 203(ماده 
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مجرينیزحقوقیاشخاصسایروتجاريهايشرکتمورددرآن1تبصرهوقانوناین)203(مادهمقررات- تبصره
.است

وکندمعرفیمالیاتیاوراقابالغمحلیاسکونتیاکارمحلعنوانبهرامحلیمؤديکهموارديدر-207ماده
دلیلپروندهدروشودابالغمؤديسکونتیاکارمحلعنوانبهمحلیدرمالیاتیاوراقکهصورتیدرمورداینغیردر
عنوانبهدیگريمحلکهمادامی،باشدنکردهایرادنشانیاینبهوبودهموضوعاینازمؤدياطالعازحاکیاثريو

.استصحیحوقانونینشانی،همانبهمالیاتیاوراقابالغ،نکنداعالمکاریاسکونتمحل
ادارهحوزهکثیراالنتشارروزنامهدرنوبتیکمالیاتیاوراقنباشددستدرمؤدينشانیکهموارديدر- 208ماده

امورادارهحوزهبهمحلتریننزدیککثیراالنتشارروزنامهدرنباشدروزنامهمزبورمحلدراگرومحلمالیاتیامور
.شدخواهدمحسوبمؤديبهابالغحکمدرآگهیاین. شودمیآگهیمرکزکثیراالنتشارهايروزنامهازیکییامالیاتی

قانونیتکلیفومقررمهلتمراجعه،محلمربوط،مطالببرعالوهبایدشدهابالغمالیاتیاوراقمتندر- 1تبصره
.باشدشدهدرجمؤدي

اوراقنباشدمشخصقانوناین)207(مادهطبقآنهانشانیکهتمستغالمالیاتمؤدیانمورددر- 2تبصره
ابالغاستمطالبهموردآنمالیاتکهمستغلیمحلبهقانوناین)203(ماده2تبصرهدرمذکورترتیببهمالیاتی
.شدخواهد

مورددراستگردیدهرمقرقانونایندرکهموارديدرجزابالغ،بهراجعمدنیدادرسیآیینمقررات-209ماده
.شدخواهداجرامالیاتیاوراقابالغ

.مراجعه شود) 204(به زیرنویس بند ج ماده . 2و1
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نهمفصل
مالیاتوصول

ادارهننمایدپرداختقطعیبرگابالغتاریخازروزدهظرفراخودشدهقطعیمالیاتمؤديگاههر-210ماده
ترتیبیابپردازدراخودبدهیکلیهابالغتاریخزاماهیکظرفکندمیابالغاوبهاجراییبرگموجببهمالیاتیامور

.بدهدمالیاتیامورادارهبهراآنپرداخت
شدهپرداختمبلغمالیاتی،سالبدهی،قطعیتشخیصمداركمالیات،مبلغونوعبایداجراییبرگدر- 1تبصره

.گردددرجمتعلقجریمهوقبلی
قطعیمالیاتعنوانبهتسلیمیترازنامهیااظهارنامهدرمذکورمؤديولقبموردمالیاتازقسمتآن-2تبصره

.استوصولقابلاجراییعملیاتطریقازوشودمیتلقی
ترتیبیانکندپرداختکالًرامطالبهموردمالیاتمقررموعددراجراییبرگابالغازپسمؤديگاههر-211ماده
%)10(درصددهاضافهبهمتعلقجرایمواصلازاعممؤديبدهیاندازهبهندهدیاتیمالامورادارههبراآنپرداخت

.شدخواهدتوقیفمؤديمطالباتومنقولغیریامنقولاموالازبدهی
.باشدمیمالیاتیامورادارهاجرائیاتعهدهبهآناجرايدستوروتوقیفدستورصدور

:استممنوعزیراموالتوقیف- 212ماده
.وظیفهوبازنشستگیحقوقچهارمسهوبگیرانحقوقحقوقسومدو-1
موجودآذوقههمچنینواستالزماوتکفلتحتافرادومؤديضروريحوائجرفعبرايکهلوازمیواشیاولباس-2

.مؤديالنفقهواجباشخاصنفقهو
.استالزممؤديمعیشتحداقلتأمینيبراکهکسبوسایلوصنعتیوکشاورزيآالتوابزار-3
.متعارفقدربهسکونتمحل-4

قابلوبودهمؤديمالیاتیبدهیمیزانبرزائدشودمیگرفتهنظردرتوقیفبرايکهمالیارزشگاههر- 1تبصره
دیگريبالمعارضالامومؤدياینکهمگرشودمیمستردمازادوشدخواهدفروختهوتوقیفمالتمام،نباشدتفکیک
.نمایدمعرفیفوقمیزانمعادل

موردعادتاًًآنچهالبیتاثاثاز،نمایندمیزندگیخانهیکدرکهباشدزوجینازیکیمؤديگاههر- 2تبصره
.شودمعلومفوقترتیبخالفکهآنمگرشودمیشناختهشوهربهمتعلقبقیهوزنبهمتعلقاستزناناستفاده

واحدتعطیل موجبنبایداجراییعملیاتمدتدرصنعتیوکشاورزيازاعمتولیديواحدهايتوقیف- 3رهتبص
.گرددتولیدي

باتواندمیمؤديولیآمدخواهدعملبهمالیاتیامورادارهارزیابوسیلهبهتوقیفمورداموالارزیابی-213ماده
اموالارزیابیکهکندتقاضادادگستريرسمیکارشناساندستمزدبهطمربومقرراتطبقارزیابیالزحمهحقتودیع
.آیدعملبهرسمیارزیابوسیله
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غیرومنقولازاعمتوقیفمورداموالفروشومزایدهوحراجآگهیبهمربوطالزماقداماتکلیه- 214ماده
ازپسکهصورتیدرمنقولغیراموالفروشدموردر.باشدمیمالیاتیامورادارهاجرائیاتمسئولعهدهبهمنقول
استنادبهمالیاتیامورادارهاجرائیاتمسئولنشودحاضرسندامضايبرايمالکخریدار،تعیینومقررتشریفاتانجام

بهمکلفامالكواسنادثبتادارهوکردخواهدخریدارنامبهملکانتقالتقاضايمحلثبتادارهازمربوطمدارك
.استآناجراي

بدونآندومنوبتکه(آگهینوبتدوازپسکهصورتیدرشدهتوقیفمنقولغیراموالمورددر-215ماده
کارشناسارزیابیمطابقتواندمیکشورمالیاتیامورسازماننشودپیداآنبرايخریداري)شودمیآگهیقیمتحداقل
حساببهراآنبهايوتملکتوقیف،موردمالازمتعلقههزینهوهعالبهمؤديبدهیکلمعادلدادگستريرسمی
.نمایدمنظورمؤديبدهی

بهحاضردیگري،یاوکشورمالیاتیامورسازماننامبهمذکورمالانتقالازقبلمؤديکهصورتیدر- 1تبصره
هايهزینهوبدهی%)10(درصددهاضافهبهمؤديبدهیدریافتباکشورمالیاتیامورسازمانباشدخودبدهیپرداخت
.نمایدمیتوقیفرفعمزبورملکازمتعلقه

داشتهفروشجهتآمادگیاگرباشددرآمدهکشورمالیاتیامورسازمانتملکبهمالکهصورتیدر-2تبصره
.استمؤديبااولویتمساويشرایطدرنمایددرخواستمؤديوباشد

حقیقیازاعماشخاص ازدولتمطالباتبهراجعاجراییاقداماتازناشیشکایاتبهسیدگیرمرجع-216ماده
به. بودخواهدمالیاتیاختالفحلهیأتباشدمیوصولومطالبهقابلهامالیاتاجراییمقرراتطبقکهحقوقییا

.استءاالجراالزمقطعیصادرهرأي. شدخواهدصادررأيورسیدگینوبتازخارجوفوریتبهمزبورشکایات
قطعیت،ازقبلمالیاتوصولکهباشداینازحاکیشکایتکهصورتیدرمستقیمهايمالیاتمورددر-1تبصره

بطالنبهرأيصدورضمندانستواردراشکایتمالیاتیاختالفحلهیأتهرگاهاستشدهگذاردهاجراموقعبه
صادررأيورسیدگیمؤديمالیاتمشمولدرآمدبهنسبتیاصادرالزماقدامودگیرسیقرارموردحسباجرائیه
.استقطعیاختالفحلهیأتازصادرهرأي. کردخواهد

قانونیمالیاتمطالبهکهباشدجهتاینازاجراییشکایتهرگاهمستقیمغیرهايمالیاتمورددر-2تبصره
وقطعیبارهایندرمزبورهیأترأيوبودخواهدمالیاتیاختالفحلهیأتنیزشکایتاینبهرسیدگیمرجعنیست

.استءاالجراالزم
ازدستهآننیزورفتهبینازقاچاقمالبهايودولتعایداتموضوعاموالقاچاقجرایمشاملتبصرهاینمفاد

.بودنخواهدشودفصلوحلبایدخاصمراجعدرخودبهمخصوصمقرراتطبقکهمستقیمغیرهايمالیات
ومالیاتبابتکهوجوهیاز%)1(درصدیککهشودمیدادهاجازهداراییواقتصادياموروزارتبه-217ماده

خزانهدرمخصوصحسابدر) دولتیهايشرکتدرآمدبرمالیاتاستثنايبه(گرددمیوصولقانوناینموضوعجرایم
امردرکهکسانیوکارکنانتشویقوحسابرسیومالیاتیاموردرکارمندانتربیتوآموزشوردمدرونمودهمنظور
پاداشعنوانبهمادهایناستنادبهپرداختیوجوه. نمایدخرجدارندمییاوداشتهمبذولمؤثريفعالیتمالیاتوصول

.استمستثنیمغایرمقرراتکلیهومالیاتشمولازوصولی
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وصولیمالیاتتوزیعومالیاتوصولمیزانازگزارشیماهششهردرکهاستموظفداراییواقتصاديامورتوزار
.نمایدتقدیماسالمیشورايمجلس1اقتصاديکمیسیونبهرادرآمدمختلفسطوحوطبقاتبین

دادگستريوداراییوتصادياقامورهايوزارتخانهتوسطمالیاتوصولقسمتبهمربوطنامهآیین-218ماده
.شدخواهدگذاردهاجراموقعبهداراییواقتصادياموروزارتتوسطوتصویب

ماده                    در متن وتغییر » اقتصادي«به کمیسیون» امور اقتصادي و دارایی«عنوان کمیسیون20/1/1379نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی مصوب آیین)36(به موجب ماده . 1
.عبارت اخیر جایگزین گردید) 217( 



:باب پنجم

مالیاتیمراجعوتشخیصسازمان
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اولفصل
آنهااختیاراتووظایفومالیاتتشخیصمراجع

امورسازمانبهقانوناینعموضومالیاتوصولومطالبهمالیات،مشمولدرآمدتشخیصوشناسایی-219ماده
فرهنگیواجتماعیاقتصادي،توسعهسومبرنامهقانون) 59(ماده) الف(بندموجببهکهشودمیمحولکشورمالیاتی

ازبرخورداريواختیاراتازاستفادهوتکالیفدادنانجامنحوه.استگردیدهایجادایراناسالمیجمهوري
بهقانونایندرمقرراحکاماجرايترتیباتهمچنینومالیاتیامورادارهومالیاتیورانمأمازیکهرهايصالحیت

امورسازمانپیشنهادبهقانوناینتصویبازپسماهششمدتظرفحداکثرکهبودخواهداينامهآیینموجب
.رسیدخواهدداراییواقتصادياموروزیرتصویببهکشور،مالیاتی

وارتباطاتواطالعاتفناوريازاستفادهومالیاتیجامعطرحاجرايباکشورمالیاتیامورانسازم-1تبصره
ارائهنحوهنام،ثبتقبیلازموارديشاملآنبامتناسباجرائیهايرویهوترتیبات،)مکانیزه(ماشینیروشهاي

تعیینومالیاتیاوراقابالغمؤدیان،ضاتاعتراثبتمالیات،وصولومطالبهرسیدگی،مالیات،پرداختاظهارنامه،
قانونیمواعدشاملتبصرهاینحکم. کندمیاعالموتعیینرافوقمواردانجامبرايصالحذيمالیاتیامورادارات

.نیستمالیاتپرداختومالیاتیاوراقابالغاعتراضات،ثبتاظهارنامه،تسلیممورددرمقرر
ازقسمتیمؤدیان،مالیاتیامورانجامدرتسهیلمنظوربهاستمجازکشورتیامورمالیاسازمان-2تبصره

بهرامالیاتوصولاجرائیعملیاتومالیاتیدادرسیمالیات،مأخذتعیینوتشخیصاستثنايبهخودهايفعالیت
امورسازمانتوسطکهاستاجرائینامهآیینطبقتکالیفدادنانجاموواگذارينحوه. کندواگذارغیردولتیبخش

وزیرتصویببه) 1/1/1395(قانوناینشدناالجراءالزمتاریخازماهششمدتظرفوشودمیتهیهکشورمالیاتی
.رسدمیداراییواقتصاديامور

و) 126(ماده،)109(ماده) 5(تبصره،)103(ماده)2(تبصره،)88(ماده،)86(ماده،)53(ماده) 9(درتبصره- 3تبصره
و»روزسیظرف«،»روزدهظرف«هايعبارتجایگزینموردحسب»بعدماهپایانتا«عبارت) 143(ماده) 2(بصرهت
1.شودمی»روزسیظرفمنتهی«

2:شودمیانجامقانونایندرزیرعبارتیاصالحات-220ماده

:گرددمی»داراییواقتصاديامورتوزار«عبارتجایگزین»کشورمالیاتیامورسازمان«عبارتذیلمواددر-1
و) 159(،)158(موادآن،ذیل) 2(تبصرهو) 154(و) 114(،)80(،)57(،)41(،)40(،)39(،)29(،)26(مواد

ذیل) 2(تبصره،)191(، ماده )186(تبصره ماده،)176(،)169(،)166(،)164(،)163(،)160(موادآن،ذیلتبصره
.)230(مادهتبصرهوآنذیل) 2(و) 1(هايتبصرهو) 215(هماد،)203(ماده

.قانون حذف و سه تبصره به شرح فوق به آن الحاق شد) 219(، تبصره ماده 31/4/1394هاي مستقیم، مصوب قانون اصالح قانون مالیاتماده واحده 53به موجب بند 1
.قانون شد) 220(این ماده جایگزین متن قبلی ماده ،27/11/1380هاي مستقیم،مصوب قانون اصالح موادي از قانون مالیات) 93(به موجب ماده. 2
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،»تشخیصمأموران«،»تشخیصمأمور«هايعبارتوهاواژهجایگزین»مالیاتیاموراداره«عبارتزیرموارددر-2
اداره«و»ممیزيتردف«،»مالیاتیحوزهممیزيدفتر«،»مالیاتیحوزه«،»حوزه«،»مالیاتیسرممیز«،»مالیاتیممیز«

:شودمی»داراییواقتصاديامور
ادهم،آنذیلتبصرهو) 39(ماده،) 38(ماده) 3(و) 2(هايتبصرهو) 35(،)34(،)31(،)29(،)27(،)26(مواد

،)114(،)113(مواد،)109(ماده) 5(تبصره،)102(و) 88(،)87(وادمآن،)2(و) 1(هايتبصرهو) 80(ماده،)72(
) 185(،)184(،)183(،)179(،)170(،)164(،)162(،)161(،)156(موادآن،) 2(تبصرهو) 154(و) 126(،)117(
ذیلتبصرهو) 230(و) 229(،)227(،)214(،)213(،)211(،)210(،)208(،)188(مواد،آنذیلتبصرهو) 186(و

).249(و) 233(،)232(موادآن،
1.حذف شد-225تا 221مواد 

حسابوترازنامهواظهارنامهتسلیمبهمکلفکهمؤدیانیطرفازمقررموعددراظهارنامهتسلیمعدم- 226ماده
شدهتسلیمقانونیمقررموعددرکهآنهازیانوسودحسابوترازنامهبهرسیدگیعدمموجبهستندزیانوسود
سودحسابیاترازنامهدرمذکوردرآمد،صورتاینغیردر. بودنخواهدقانوناین)156(مادهدرمذکورمهلتدراست

2.بودخواهدقطعیتسلیمیزیانو

حسابیاترازنامهیااظهارنامهدرانحاءازنحويبهکهصورتیدرشودمیدادهاجازهمالیاتیمؤدیانبه- تبصره
مهلتيانقضاتاریخازماهیکظرفالزممداركارائهباباشد،شدهاشتباهیمحاسبهنظرازتسلیمیزیانوسود

تسلیمموردحسبرااصالحیزیانوسود حسابیاترازنامهیااظهارنامهواقداماشتباهرفعبهنسبتاظهارنامهتسلیم
3.باشدمیاولاظهارنامهتسلیمتاریخمؤدياظهارنامهتسلیمتاریخحالهردرونماید

همچنینوشودمیقبولموردحسبمؤديزیانوسودحسابوترازنامهواظهارنامهکهموارديدر-227هماد
راآندرآمدکهاستداشتههاییفعالیتمؤديشودثابتچنانچهتشخیص،برگصدوروالرأسعلیتشخیصازپس

محاسبهبابایدمالیات،اندنبودهمطلعآنازصتشخیبرگصدورموقعدرمالیاتیامورادارهیاواستنمودهکتمان
.شودمطالبهقانوناین)157(مادهدرمقررمهلترعایتباآنالتفاوتمابهوتعیینمذکورهايفعالیتازناشیدرآمد

مؤدياساساًیاونشودواقعقبولموردمؤديزیانوسودحسابوترازنامهیااظهارنامهکهموارديدر-228ماده
خواهدمطالبهوتشخیصقانوناینمقرراتطبقمؤديمالیاتباشد،نکردهتسلیمقانونیمقررموعددررامزبوراوراق

.شد
ودفاترکلیهبهمؤديدرآمدهرگونهتشخیصیااظهارنامهبهرسیدگیبرايتوانندمیمالیاتیاموراداره-229ماده

نفعبهبعداًوگرنهباشدمیآنهاتسلیموارائهبهمکلفمالیاتمؤديونمایندرسیدگیومراجعهمربوطمداركواسناد
درآنهاارائهکهشودمعلومدرآمدقطعیتشخیصازقبلکهآنمگربودنخواهداستنادقابلسالآنمالیاتیاموردراو

.استنبودهمیسرمؤدياختیارحدودازخارجعللیبهقبلیمراحل

. حذف شدقانون )225تا 221(، مواد27/11/1380مصوب ،هاي مستقیماتالیقانون اصالح موادي از قانون م) 94(به موجب ماده .1
قبلی به عنوان ماده 1آن حذف و متن تبصره 2، متن قبلی این ماده و تبصره 27/11/1380هاي مستقیم ، مصوب قانون اصالح موادي از قانون مالیات) 95(به موجب ماده . 2

.جایگزین شد) 226(
.فعلی شد) 226(قبلی تبدیل به تبصره ذیل ماده ) 226(ماده 3تبصره ،27/11/1380هاي مستقیم ، مصوب قانون اصالح موادي از قانون مالیات) 95(به موجب ماده .  3
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مداركواسنادبهمؤديواقعیدرآمدتشخیصبراياختالفحلمراجعکهبودنخواهدآنازمانعمادهاینحکم
.نماینداستنادمؤديطرفازشدهارائه

درمذکوراشخاصياستثنابهثالثاشخاصنزددرآمدتحصیلازحاکیاسنادومداركکهموارديدر-230ماده
اصلهمچنینودفاترمالیاتی،امورادارهمطالبهومراجعهباندامکلفثالثاشخاصباشدموجودقانوناین)231(ماده

درکهصورتیدروگرنهدهندارائهرااومشخصاتیامؤديدرآمدبهمربوطاطالعاتگونههرومربوطاسنادرونوشتیا
استنکافثبوتمرجع.شدخواهندمحکومدولتبهواردهزیانجبرانبهشوددولتمتوجهزیانیآنهااستنکافایناثر

ازخارجومالیاتیانتظامیدادستانیاعالمباکهاستقضاییهصالحمراجعدولتبهواردهزیانتعیینوثالثاشخاص
.نمودخواهندرسیدگیموضوعبهنوبت

امورسازمانمالیاتی،امورادارهدرخواستموردمداركواسنادارائهدرثالثاشخاصاستنکافموارددر- تبصره
. بنمایدمذکورمداركواسنادارائهبهمکلفکشورکلیدادستانطریقازراثالثاشخاصتواندمیکشورمالیاتی
.بودنخواهدمالیاتیامورادارهاقداماتازمانع،موضوعقضاییتعقیب

نهادهايودولتیهايشرکتدولتی،مؤسساتها،وزارتخانهازکتباًمالیاتیاموراداراتکهموارديدر-231ماده
وفعالیتزمینهدرراالزماسنادواطالعاتغیردولتیعمومینهادهايومؤسساتسایرواشهرداریهواسالمیانقالب

راالزماطالعاتنهگوهرومربوطاسنادشدهگواهیرونوشتندامکلفمذکورمراجعبخواهندمؤديدرآمدومعامالت
موافقتباصورتایندرکهنمایداعالممملکتمصالحمخالفراآنابرازامرمسئولکهاینمگربگذارندآناناختیاردر

امرمسئولتخلفبهصورتاینغیردروشودمیخودداريآنابرازازداراییواقتصادياموروزیرتأییدومسئولوزیر
مناسبمجازاتبهموردحسبورسیدگینوبتازخارجقضاییصالحهمراجعدرمالیاتیانتظامینیدادستااعالمبا

مخالفراآنارائهمزبورمقاماتواستقضاییمقاماتنزدکهاطالعاتیواسنادمورددرولی. شدخواهدمحکوم
.بودخواهدکشورکلدادستانموافقتبهمنوطآنارائهبدانند،مصلحت

بهمربوطاطالعاتواسنادکشورمالیاتیامورسازمانغیربانکی،اعتباريهايمؤسسهوهابانکمورددر- صرهتب
بانکیغیراعتباريهايمؤسسهوهابانکوکردخواهدمطالبهداراییواقتصادياموروزیرطریقازرامؤديدرآمد

.مایندناقدامداراییواقتصادياموروزیرنظرحسبموظفند
بهمؤديمالیاتیاموربهرسیدگیضمنکهرااطالعاتیبایدمالیاتیمراجعسایرومالیاتیاموراداره-232ماده

خوددارينیازحددرذیربطمراجعنزدمالیاتودرآمدتشخیصامردرجزآنافشايازوتلقیمحرمانهآورندمیدست
.شدخواهدرفتارآنهابااسالمیاتمجازقانونطبقافشاصورتدرونمایند

1.شدحذف–233ماده

2.شدحذف- 234ماده

اندنمودهپرداختراخودقطعیمالیاتیبدهیکهمؤدیانیبهنسبتاستمکلفمالیاتیاموراداره-235ماده
3.کندیمتسلمؤديبهوتهیهمالیاتیحسابمفاصامؤديتقاضايوصولتاریخازروزپنجظرفحداکثر

.قانون حذف شد) 233(ماده ،1394/ 31/4مصوب ،هاي مستقیمواحده قانون اصالح قانون مالیاتماده54به موجب بند . 1
.حذف شد) 234(ماده متن ،1380/ 27/11مصوب ،هاي مستقیمقانون مالیاتقانون اصالح موادي از)97(ده به موجب ما. 2
.قانون حذف شد) 235(قبلی ماده متن ، تبصره ذیل 27/11/1380هاي مستقیم، مصوب ن مالیاتقانون اصالح موادي از قانو)98(به موجب ماده. 3
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دومفصل 

رسیدگیترتیب

1.حذف شد-236ماده 

تنظیمنحويبهوکافیاطالعاتودالیلبهمتکیوصحیحمأخذاساسبربایدمالیاتتشخیصبرگ-237ماده
. باشدروشنمؤديبرايوقیدآندرصریحطوربهآنازحاصلدرآمدهايومربوطهايفعالیتکلیهکهگردد
مسئولونمایندقیدخواناطوربهتشخیصبرگدرراخودسمتوکاملنامبایدمالیاتتشخیصبرگندگانکنامضا

مالیاتتشخیصنحوهازمؤدياستعالمصورتدروبودخواهندجهتهرازخودنظریهوتشخیصبرگمندرجات
راتوضیحیگونههرونماینداعالممؤديبهاستگرفتهقرارتشخیصبرگصدورمبنايکهراگزارشیجزئیاتمکلفند

2.بدهنداوبهبخواهدخصوصایندر

آنبهنسبتمؤديچنانچهشود،میابالغمؤديبهوصادرمالیاتتشخیصبرگکهموارديدر-238ماده
مالیاتیاموردارهابهخوداالختیارتاموکیلوسیلهبهیاشخصاًابالغتاریخازروزسیظرفتواندمیباشدمعترض
ثبتازپساستموظفمربوطولئمس. نمایدمجددرسیدگیتقاضايکتباًمداركواسنادودالیلارائهباومراجعه

درورسیدگیموضوعبهنباشدمراجعهتاریخازروزسیازبیشکهمهلتیظرفومربوطدفتردرمؤديدرخواست
رامراتبوردراآندانست،کافیتشخیصبرگمندرجاتردبرايراشدهازابرمداركواسنادودالیلکهصورتی

تشخیصدرآمدتعدیلدرمؤثرراابرازيمداركواسنادودالیلکهصورتیدرونمایدامضاودرجتشخیصبرگظهر
مؤديوربوطمسئول مامضايبهومنعکستشخیصبرگظهرمراتبگیرد،قرارمؤديقبولمورداونظرودهد

تشخیصمؤثردرآمدتعدیلیاتشخیصبرگردبرايرامؤديابرازيمداركواسنادودالیلگاههرورسیدخواهد
ارجاعاختالفحلهیأتبهرسیدگیبرايراامرپروندهومنعکستشخیصبرگظهردرمستدالًرامراتببایدندهد
3.نماید

آنبهنسبتراخودقبولیمالیاتتشخیصبرگابالغتاریخازروزسیظرفمؤديکهصورتیدر-239ماده
اختالفیابدهدراآنپرداختترتیبیاپرداختتشخیصبرگمأخذبهرامطالبهموردمالیاتیاکنداعالمکتباً

درآمدمیزانلحاظازامرپروندهنمایدرفعقانوناین) 238(مادهشرحبهرامالیاتیامورادارهوخودبینموجود
درمقررمهلتدریاوننمایداعتراضکتباًروزسیظرفمؤديکهموارديدروگرددمیتلقیمختومهمالیاتمشمول

4.استقطعیمالیاتتشخیصبرگدرشدهتعییندرآمدنکندمراجعهمربوطمالیاتیامورادارهبهمذکورماده

.شدحذف قانون ) 236(ماده،1380/ 27/11مصوب ،هاي مستقیمصالح موادي از قانون مالیاتنون اقا)99(به موجب ماده . 1
.قانون حذف شد) 237(، تبصره ذیل ماده 1380/ 27/11مصوب ،هاي مستقیمنون اصالح موادي از قانون مالیاتقا)100(به موجب ماده . 2
ذیل آن 2و 1هاي قانون و تبصره) 238(، یک عبارت از متن قبلی ماده 1380/ 27/11مصوب ،هاي مستقیملیاتنون اصالح موادي از قانون ماقا)101(به موجب ماده. 3

.حذف شد
.قانون حذف شد) 239(، یک عبارت از متن قبلی ماده 1380/ 27/11مصوب ،هاي مستقیمنون اصالح موادي از قانون مالیاتقا)102(موجب مادهبه .4
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شدهابالغقانوناین)208(مادهو)203(ماده1تبصرهمقرراتطبقالیاتمتشخیصبرگکهموارديدر- تبصره
در.شودمیشناختهمالیاتتشخیصبرگبهمعترضحکمدرباشدنکردهاقداممادهاینمقرراتشرحبهمؤديوباشد
کنداعتراضیصتشخبرگبهکتباًابالغتاریخازروزسیمهلتظرفمؤديکهموارديدرهمچنینوصورتاین

.گرددمیارجاعمالیاتیاختالفحلهیأتبهرسیدگیبرايامرپرونده
جلساتدربایدمالیاتیامورادارهنماینده،مالیاتیاختالفحلهیأتدرپروندهطرحموقعدر-240ماده

2.بدهدراالزمتوضیحاتوکنداقامهکافیدالیلتشخیصبرگمندرجاتتوجیهبرايوکندشرکتهیأتمقرر

3.حذف شد-241ماده 

شدهدریافتاضافیمالیاتمحاسبه،دراشتباهعلتبهکهموردهردراستموظفمالیاتیاموراداره-242ماده
محلازرااستردادقابلوجهباشد،میاستردادقابلقانوناینمقرراتطبقمالیاتیکهموارديدرهمچنینواست

.کندپرداختمؤديبهماهیکفظرجاريوصولی
ویکنرخبهخسارتیمشمولعنوانهربهقانوناینموضوعمالیاتبابتمؤدیانازدریافتیاضافهمبالغ-تبصره

خواهدپرداختمؤديبهجاريهايوصولیمحلازوباشدمیاستردادزمانتادریافتتاریخازماهدر) %5/1(درصدنیم
متعلقمالیاتبراضافهکهصورتیدرپرداختیهايالحسابعلیوتکلیفیهايمالیاتبهنسبتهتبصراینحکم. شد

4.بودخواهدجاريمزبورمدتي انقضاتاریخازنشودمستردمؤديدرخواستتاریخازماهسهظرفکهصورتیدرباشد

واردراآنمالیاتیامورادارهوشدباآمدهعملبهمؤديطرفازاسترداددرخواستکهصورتیدر-243ماده
رسیدگیدرخواستمالیاتیاختالفحلهیأتازشدهیادادارةنظراعالمتاریخازروزسیظرفتواندمیمؤدي،نداند
استردادبهرأيصدورصورتدرواستنظرتجدیدقابلغیروقطعیموردایندرمالیاتیاختالفحلهیأترأي.کند

.بودخواهدآناجرايبهملزمقانوناین)242(مادهاخیرجزءطبقمربوطادارةضافیامالیات

.مراجعه شود) 204(بند ج ماده به زیرنویس .1
قانون و همچنین یک عبارت از متن قبلی ) 240(، تبصره ذیل متن قبلی ماده 1380/ 27/11مصوب ،اصالح موادي از قانون مالیات هاي مستقیمقانون )101(به موجب ماده. 2

.آن حذف شد
.قانون حذف شد) 241(، ماده 1380/ 27/11مصوب ،مقانون اصالح موادي از قانون مالیات هاي مستقی)104(به موجب ماده . 3
.قانون شد) 242(و تبصره آن، جایگزین متن قبلی ماده ) 242(، متن ماده 1380/ 27/11مصوب ،قانون اصالح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم)105(به موجب ماده .4
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سومفصل
مالیاتیاختالفحلمرجع

دیگريمرجعقانوناینمقرراتضمنکهموارديدرجزمالیاتیهاياختالفکلیۀبهرسیدگیمرجع-244ماده
تشکیلزیرشرحبهنفرسهازمالیاتیاختالفحلهیأتهر. ستامالیاتیاختالفحلهیأتشده،بینیپیش

:شدخواهد
.کشورمالیاتیامورسازماننمایندهنفریک-1
مراکزیاشهرستانهادرشرایطیواجدبازنشستهقاضیکهصورتیدر. بازنشستهیاشاغلازاعمقاضینفریک-2
برايراشاغلقاضینفریکقضائیهقوهرئیسکشور،مالیاتیامورسازماندرخواستبهبناباشدنداشتهوجوداستانها

.نمودخواهدمعرفیهیأتعضویت
حسابدارانجامعهیاتعاوناتاقیا1جمهوري اسالمی ایرانمعادنوصنایعوبازرگانیاتاقازنمایندهنفریک-3
برگکهصورتیدرمؤديانتخاببهشهراسالمیشورايیایصنفهايتشکلیاايحرفهمجامعیا2ایرانرسمی

انتخابمؤديقانونیمهلتدرتشخیصبرگبهاعتراضتسلیمباهمزمانیاوباشدشدهقانونیابالغمالیاتتشخیص
بینازگیرسیدموردمالیاتموضوعیامؤديفعالیتنوعبهتوجهبا3کشورمالیاتیامورسازمانننمایداعالمراخود

.کردخواهدانتخابرانفریکمزبورنمایندگان
اکثریتبامزبورهايهیأترأيواسترسمینفرسهحضوربامالیاتیاختالفحلهايهیأتجلسات-1تبصره

.گرددقیدرأيمتندربایداقلیتنظرولیاست،االجراالزموقطعیآرا
امورسازمانعهدهبههاهیأتجلساتتشکیلولیتئمسومالیاتیختالفاحلهايهیأتاموراداره-2تبصره

امورسازمانپیشنهادبهبناکهاينامهآیینبراساساختالفحلهايهیأتاعضاالزحمهحقوباشدمیکشورمالیاتی
بودجهدرمنظورهمینبهکهاعتباريمحلازرسیدخواهدداراییواقتصادياموروزیرتصویببهکشورمالیاتی
4.بودخواهدپرداختقابلشودمیبینیپیشمذکورسازمان

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوري «عبارت ) 244(ماده 3در بند ، 15/12/1369می ایران، مصوب به موجب قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوري اسال.1
.دش» اتاق بازرگانی و صنایع و معادن«جایگزین عبارت » اسالمی ایران

قانون )244(ماده 3بنددر متن ،21/10/1372مصوب ،یصالح به عنوان حسابدار رسماي حسابدارن ذيقانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه2با توجه به تبصره . 2
.دش» جامعه حسابداران رسمی«جایگزین » جامعه حسابداران رسمی ایران«عبارت 

کشور ایجادسازمان امور مالیاتی، 17/1/1379مصوب ،قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران) 59(ماده ) الف(به موجب بند . 3
.دش» سازمان امور مالیاتی«جایگزین »سازمان امور مالیاتی کشور« متن عبارتقانون) 244(ماده 3و در بند 

و قانون ) 244( مادههاي آن جایگزین متن قبلی ، متن این ماده و تبصره1380/ 27/11هاي مستقیم، مصوب نون اصالح موادي از قانون مالیاتقا) 107(به موجب ماده. 4
.هاي آن شدتبصره
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دهحداقلدارايکهمذکورسازمانکارمندانبینازهیأتعضوکشورمالیاتیامورسازماننمایندگان-245ماده
باشندمطلعوبصیرتیمالیاامردروداشتهاشتغالمالیاتیاموردرراآنسالششالاقلوبودهخدمتسابقهسال

1.شدخواهندانتخاب

ومؤدينمایندهیامؤديحضورجهتپرونده،هرمورددرمالیاتیاختالفحلهیأترسیدگیوقت- 246ماده
دهازکمترنبایدهیأتجلسهتشکیلروزوابالغتاریخفاصله. گرددابالغآنهابهبایدمالیاتیامورادارهنمایندهاعزامنیز
.مربوطواحدموافقتومؤديدرخواستبهمگرباشدروز

صدوروهیأترسیدگیازمانعمربوطمالیاتیامورادارهنمایندهنیزومؤدينمایندهیامؤديحضورعدم- تبصره
.بودنخواهدرأي

روزبیستمدتظرفکهاینمگر. استاالجراءالزموقطعیبدويمالیاتیاختالفحلهیأتهايآراء- 247ماده
مؤدیانیامربوطمالیاتیمأمورانطرفازمؤدي،بهآنهايتبصرهوقانوناین) 203(مادهبراساسرأيابالغتاریخاز

احالهنظرتجدیدمالیاتیاختالفحلهیأتبهرسیدگیجهتپروندهصورتایندرکهگیردقرارکتبیاعتراضمورد
.باشدمیاالجراءالزموقطعینظرتجدیدلیاتیمااختالفحلهیأترأي. شدخواهد

درراخوداعتراضبرآنمازادبهنسبتوپرداختراقبولموردمالیاتمقداراستمکلفمالیاتیمؤدي- 1تبصره
.ندکتسلیممقررمدت

یاداشتهظرناظهارمطروحهموضوعبهنسبتقبالًنبایدمالیاتیاختالفحلهیأتهايعضونمایندگان-2تبصره
.باشنددادهرأي

قرارگرفتهتجدیدنظرخواهیاعتراضموردطرفینازیکیسويازبدويهیأتصادرهرأيکهصورتیدر-3تبصره
.شدخواهدصادررأيورسیدگیطرفآنادعايبهفقطتجدیدنظرمرحلهدرباشد

بابدويمالیاتیاختالفحلهیأترأيکهديمواراستثناءبهمالیاتیاختالفحلهیأتهايقطعیآراء-4تبصره
رسیدگیوشکایتقابلقانوناین) 251(مادهمقرراتبرابریابدمیقطعیتمربوطمالیاتیمأموریامؤدياعتراضعدم

.بودخواهدمالیاتیعالیشورايدر
مالیاتیاختالفحلهیأتهايراءآازمالیاتیمؤدیانکتبیشکایتدارداجازهکشورمالیاتیامورسازمان- 5تبصره

هیأتهايبهباریکرااستشدهتسلیمربطذيمالیاتیمرجعبهقانونیمهلتدرکهمادهاینتصویبتاریختاصادره
.نمایداحالهمقتضیرأيصدورورسیدگیمنظوربهنظرتجدیدمالیاتیاختالفحل

تجدیدمالیاتیاختالفحلهیأتطرفازبدويهیأتهايآراءازمالیاتیمؤدیانشکایتکهموارديدر- 6تبصره
برايشود،اعالممردودمالیاتیعالیشورايشعبطرفازتجدیدنظرهیأتهايآراءازشکایتهمچنینوشودردنظر
یمی،تسلاظهارنامهدرمؤديابرازيمالیاتوشکایتموردرأيموضوعمالیاتتفاوت) %1(درصدیکمعادلمرحلههر

2.خواهدبودآنپرداختبهمکلفمؤديکهگیردمیتعلقرسیدگیهزینه

.قانون حذف شد) 245(تبصره ذیل متن قبلی ماده ،1380/ 27/11قانون اصالح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب )108(به موجب ماده .1
مندرج در روزنامه رسمی ،1388/ 20/2ت هاي مستقیم و اصالحات بعدي آن مصوب به قانون مالیا) 247(به موجب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده . 2

.االجراء شدالزم13/4/1388هاي آن به قانون الحاق شد و از تاریخ و تبصره) 247(ماده 28/3/1388مورخ 18726شماره 
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بودهمؤدياعتراضبهنسبتمدللوموجهنظراظهارمتضمنبایستیمالیاتیاختالفحلهیأترأي-248ماده
.شودقیدرأيمتندرهیأتتوسطآندالیلوجهاتمالیات،مشمولدرآمدتعدیلبهتصمیماتخاذصورتدرو

صورتیدروقیدرأيمتندررامالیاتمحاسباتموردمأخذندامکلفمالیاتیاختالفحلهايهیأت-249ماده
اصالحرارأيورسیدگیموضوعبهمربوطمالیاتیامورادارهیامؤديدرخواستبا،باشندکردهاشتباهیمحاسبهدرکه

.کنند
امورادارهتشخیصکهاینیاوردرامالیاتتشخیصبرگمالیاتیاختالفلحهیأتکهموارديدر-250ماده

نزدرسیدگیجهتمالیاتتشخیصبرگرونوشتانضمامبهراخودرأيازاينسخهاستمکلفنمایدتعدیلرامالیاتی
.نمایداقداممتخلفتعقیببهنسبتتخلفاحرازصورتدرتاکندارسالمالیاتیانتظامیدادستان

مالیاتی،اختالفحلهیأتقطعیرأيابالغتاریخازماهیکظرفتوانندمیمالیاتیامورادارهیامؤدي- 251ماده
وشکایتمالیاتیعالیشورايبهکافیدالیلاعالمبارسیدگی،نقصیاموضوعهمقرراتوقوانینرعایتعدماستنادبه

.کننددرخواسترارسیدگیتجدیدورأينقض
قابلدیگريمرجعدرکهغیرمستقیمهايمالیاتوقانوناینموضوعقطعیهايمالیاتمورددر-مکرر251ماده

تقاضايوشکایتمؤديطرفازکافیلیدالومداركبهمستنداًمالیاتبودنعادالنهغیرادعايبهونباشدطرح
جهتخودانتخاببهنفرسهازمرکبهیأتیبهراامرپروندهتواندمیداراییواقتصادياموروزیرشودرسیدگیتجدید

.نمایدارجاعرسیدگی
تاریختا1368سنواتعملکردبهنسبتمادهاینحکم. باشدمیاالجراالزموقطعیآرااکثریتبههیأترأي

1.بودخواهدجارينیزاصالحیهاینتصویب

.قانون حذف شد) مکرر251(، تبصره ذیل متن قبلی ماده 1380/ 27/11هاي مستقیم، مصوب نون اصالح موادي از قانون مالیاتقا)113(به موجب ماده. 1
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چهارمفصل
آناختیاراتوظایفوومالیاتیعالیشوراي

ومطلعنظر،صاحباشخاصبینازکهعضونفرپنجوبیستازاستمرکبمالیاتیعالیشوراي-252ماده
معادلیاکارشناسیتحصیلیمدركحداقلدارايکهحسابرسیوحسابداريمالی،اقتصادي،حقوقی،اموردرمجرب

داراییواقتصادياموروزیرحکموکشورمالیاتیامورسازمانکلرئیسپیشنهادبهباشندمیمذکورهايرشتهدر
.شوندمیمنصوب

یاوداراییواقتصادياموروزارتکارکنانازبایدمالیاتیعالیشوراياعضاءازنفرپانزدهحداقل- 1تبصره
.شوندانتخابباشنداتیمالیمشاغلدرکارسابقهسالششحداقلدارايکهآنتابعهواحدهايوسازمانها

حداقلرأيباآنتصمیماتواسترسمیاعضاءدوسومحداقلحضوربامالیاتیعالیشورايجلسات-2تبصره
1.بودخواهدمعتبرحاضرینیکعالوهبهنصف

رتغییقابلمدتایندرواستانتصابتاریخازسالسهمالیاتیعالیشوراياعضايعضویتدوره- 253ماده
. قانوناین)267(مادهموضوعادارياختصاصیدادگاهقطعیحکمموجببهیاخودشانتقاضايبهمگرنیستند
کهشورااعضابینازمالیاتیعالیشورايیسئر. استبالمانعمذکورسالسهانقضايازپساعضا مجددانتصاب
اقتصادياموروزیرحکموکشورمالیاتیامورسازمانکلسرئیپیشنهادبهباشد،داراییواقتصادياموروزارتکارمند

.شودمیمنصوبداراییو
ياعضاویسئر. بودخواهدعضونفرسهازمرکبشعبههروشعبههشتدارايمالیاتیعالیشوراي-254ماده

.دنشومیمنصوبمالیاتیعالیشورايسئیرطرفازشعب
:استزیرشرحبهمالیاتیعالیورايشاختیاراتووظایف-255ماده

واقتصادياموروزیرطرفازکهموارديدرقانونایناجرايبهمربوطهايبخشنامهوهانامهینیآتهیه-1
راآنتهیهمالیاتیعالیشورايکهموارديدریاوگرددمیارجاعکشورمالیاتیامورسازمانکلرئیسیادارایی

.کندپیشنهادکشورمالیاتیامورسازمانکلرئیسبهتهیهازپسداندمیضروري
همچنینومالیاتیمقرراتوقوانیناجرايشیوهمورددرنظراعالموپیشنهادمنظوربهمطالعهوبررسی-2

رئیسیاییداراواقتصادياموروزیربهآنهاازبعضیحذفیاومالیاتیمقرراتوقوانینتغییرواصالحپیشنهاد
.کشورمالیاتیامورسازمانکل

امورسازمانکلرئیسیاداراییواقتصادياموروزیرکهمالیاتیلایمسوموضوعاتمورددرنظراظهار-3
. نمایدمیارجاعمالیاتیعالیشورايبهنظراظهارومشورتبراياقتضاحسبکشورمالیاتی

و تبصره قانون )252(هاي آن جایگزین متن قبلی ماده، این ماده و تبصره1380/ 27/11هاي مستقیم، مصوب انون اصالح موادي از قانون مالیاتق) 114(به موجب ماده. 1
.ذیل آن شد
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رئیسیاداراییواقتصادياموروزیرتنفیذازپسمالیاتیعالیشوراي اعضايیتاکثرنظربنداینموضوعموارددر
1.استاالتباعالزممالیاتیمراجعومأمورانکلیهبرايمورد،حسبکشور،مالیاتیامورسازمانکل

یاموضوعهمقرراتوقوانینرعایتعدملحاظازکهمالیاتیاختالفحلهايهیأتقطعیيآرابهرسیدگی-4
.باشدشدهواقعمالیاتیامورادارهیامؤديشکایتموردرسیدگیص نق

اختالفحلهیأتقطعیرأيازمقررموعددرشکایتیمالیاتیامورادارهیامؤديطرفازگاههر- 256ماده
مقرراتوقوانیننقضادعايویحاًتلیاصراحتاًمداركواسنادارائهیاودالیلاقامهباآنضمنکهشودواصلمالیاتی

شعبازیکیبهرسیدگیجهتراشکایتمالیاتیعالیشورايسئیر،باشدشدهرسیدگیصنقادعايیاموضوعه
.نمودخواهدارجاعمربوط

هايرسیدگیبودنکاملوتشریفاترعایتلحاظازصرفاًامرماهیتبهورودبدوناستموظفمزبورشعبه
رأيقانونیدالیلواسبابوجهاتبهمستنداًورسیدگیموضوعبهموضوعهمقرراتوقوانینباموردمطابقتوقانونی

مناطاکثریتباشعبهرأينماید،صادرمزبورشکایتردیاومالیاتیاختالفحلهايهیأتيآرانقضبرمقتضی
.گرددقیدرأيمتندربایداقلیتنظرواستاعتبار

بهمجددرسیدگیجهتامرپروندهگرددمینقضشعبهطرفازشکایتموردرأيکهموارديدر-257ماده
حلهیأتبهنباشدبیشترهیأتیکمحلآندرکهصورتیدروشدخواهدارجاعدیگرمالیاتیاختالفحلهیأت

بهاًدمجدمزبورمرجع. شودمیارجاعشدبااستانیکمحدودهدرمزبورمحلباکهشهريتریننزدیکمالیاتیاختالف
مقتضیرأيورسیدگیمالیاتیعالیشورايشعبهنظررعایتباوباباینسومفصلطبقبرمالیاتیاختالف موضوع

.ستء ااالجراالزموقطعیشودمیصادرترتیببدینکهرأیی. دهدمی
نقضاداريعدالتدیوانتوسطمالیاتیاختالفلحهايهیأتازصادرهي آراکهموارديدرمادهاینحکم

.بودخواهدجارينیزگرددمی
یکاستموظفمالیاتیعالیشورايشودمینقضمالیاتیاختالفحلهايهیأترأيکهموارديدر-تبصره

تعقیببهاقدامتخلفاحرازصورتدرتاداردارسالمالیاتیانتظامیدادستاننزدرسیدگیبرايراهیأترأيازنسخه
2.نماید

حسبباشدشدهاتخاذمختلفهايرویهمشابهمواردبهنسبتمالیاتیعالیشورايشعبدرهرگاه-258ماده
عمومیتأهیمالیاتیعالیشورايرئیسیاکشورمالیاتیامورسازمانکلرئیسیاداراییواقتصادياموروزیرارجاع

انتخاببهشوراآناعضايازنفریکشعبهرئیسغیابدروشعبرؤسايوشورارئیسحضوربامالیاتیعالیشوراي
رأيصدوربهاقدامونظراتخاذآنبهنسبتوکردهبررسیرااختالفموردموضوعوشدخواهدتشکیلشورارئیس

عالی مالیاتی در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضاي شوراي«، عبارت1394/ 31/4مصوب ،هاي مستقیمقانون اصالح قانون مالیاتواحده ماده55به موجب بند . 1
) 3(به انتهاي بند»االتباع استپس از تنفیذ وزیر امور اقتصادي و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، براي کلیه مأموران و مراجع مالیاتی الزم

. قانون الحاق شد) 255(ماده
.حذف شدقانون )257(، یک عبارت از متن قبلی ماده27/11/1380قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب موادي از قانون اصالح ) 118(به موجب ماده .2
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ومالیاتیعالیشورايشعببرايستاقطعیاعضاتمامآرايسومدوباکهعمومیهیاترأيصورتایندر.نمایدمی
.استاالتباعالزممشابهموارددر1مالیاتیمأمورانومالیاتیاختالفحلهايهیأت

میزانبهمؤديوباشدآمدهعملبهمؤديطرفازمالیاتیاختالفحلهیأترأيازشکایتگاههر-259ماده
موردضامناعتبارکهمعتبرضامنیاکندمعرفیملکیوثیقهیاودبسپربانکیتضمینیانقدوجهرأيموردمالیات
.ماندمیءاالجراموقوفیمالیاتعالیشورايرأيصدورتاهیأترأينمایدمعرفیباشد،مالیاتیامورادارهقبول

2.حذف شد-260ماده 

هاي حل هیأت«بعد از عبارت » و مأموران مالیاتی«عبارت ،قانون) 258(در ماده، 1394/ 31/4مصوب ،هاي مستقیمواحده قانون اصالح قانون مالیاتماده56به موجب بند . 1
.شداضافه » اختالف مالیاتی

.قانون حذف شد) 260(ماده ،27/11/1380مصوب ،قانون اصالح موادي از قانون مالیات هاي مستقیم) 121(مادهبه موجب . 2
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پنجمفصل

آنتیاراتاخووظایفومالیاتیانتظامیعالیهیأت

1.شدحذف-262و261مواد

.حذف شدقانون )262(و تبصره آن و ماده ) 261(هماد، 1394/ 31/4، مصوب ح قانون مالیات هاي مستقیمماده واحده قانون اصال58به موجب بند . 1
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ششمفصل
آناختیاراتووظایفومالیاتیانتظامیدادستانی

حداقلدارايکهداراییواقتصادياموروزارتمقامعالیکارمندانبینازمالیاتیانتظامیدادستان-263ماده
امورسازمانکلرئیسپیشنهادبهباشندداشتهاشتغالمالیاتیاموردرراآنسالششوبودهخدمتسابقهسالده

.شودمیمنصوبسمتاینبهداراییواقتصادياموروزیرحکموکشورمالیاتی
آنانبهراخوداختیاراتازقسمتیوباشدداشتهدادیارکافیتعدادبهتواندمیمالیاتیانتظامیدادستان-تبصره

.نمایدیضتفو
:استزیرشرحبهمالیاتیانتظامیدادستانوظایف-264ماده
هايهیأتدرکشورمالیاتیامورسازماننمایندگانومالیاتیمأمورانتقصیراتوتخلفاتکشفورسیدگی-الف

باکهکسانینیزورنددادخالتمالیاتوصولامردرقانوناینطبقکهمأمورانسایرهمچنینومالیاتیاختالفحل
1.آنهاتعقیبودهندمیانجامرامزبورمأمورانوظایفسمتحفظ

.مذکورافرادرفتارواعمالواخالقیجهاتدرتحقیق- ب
حلهايهیأتدرکشورمالیاتیامورسازماننمایندگانومالیاتیمأمورانمقامترفیعبهنسبتنظراعالم- پ
.مالیاتیاختالف
.استشدهبینیپیشقانونایندرکهمالیاتیمأمورانومؤدیانعلیهدعوياقامه- ت

:بودخواهدتحقیقورسیدگیشروعموجبذیلجهات- 265ماده
.قانوناینمقرراترعایتعدمبهراجعذینفعشکایت-الف
.رسمیمراجعازرسیدهگزارش- ب
رسیدگیهیأتیاوکشورمالیاتیامورسازمانکلرئیسیاداراییوصادياقتاموروزیرطرفازکهمواردي-پ

.شودرجاعااداريتخلفاتبه
.مالیاتیانتظامیدادستانیاطالعاتومشهودات- ت

راپروندهموردحسبودهدمیقراررسیدگیموردرامادهایندرمذکورمواردمالیاتیانتظامیدادستان- تبصره
ونمایدمیتسلیممالیاتیاداريتخلفاتبهرسیدگیهیأتبهوتنظیمادعانامهیاوصادرتعقیبمنعقرارایبایگانی

درمذکورهیأت. شوداعالممالیاتیاداريتخلفاتبهرسیدگیهیأتبهبایدمراتبنیزتعقیبمنعصدورموارددر
2.نمودخواهداقدامرسیدگیبهنسبترأساًندهدصتشخیموضوعبامنطبقراصادرهتعقیبمنعقرارکهصورتی

) 3(اعضاي هیأت سه نفري موضوع بند«عبارت ،قانون) 264(ماده) الف(در بند، 139/ 31/4، مصوب ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات هاي مستقیم57به موجب بند . 1
.حذف شد» ن قانون وای) 97(ماده

جایگزین»اداريتخلفاتبهرسیدگیهیأت«عبارت،انونق) 265(در ماده، 1394/ 31/4، مصوب ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات هاي مستقیم58به موجب بند . 2
.شد»انتظامیعالیهیأت«عبارت
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ومالیاتیمأمورانکلیهتخلفاتبهرسیدگیمرجعاداري،تخلفاتبهرسیدگیهیأتهاي–266ماده
هیأتاعضايازیکیحداقل. باشندمیمالیاتیاختالفحلهیأتهايدرکشورمالیاتیامورسازماننمایندگان

.باشدمالیاتیاموردرسابقهسالدهازبیشدارايباید
عالیهیأت«عبارتجایگزین»اداريتخلفاتبهرسیدگیهیأت«عبارتقانوناینموادکلیهدرـتبصره

1.شودمی»انتظامی

دستوربهاداريتخلفاتبهرسیدگیهیأتياعضاومالیاتیعالیشورايياعضاانتظامیتخلفات-267ماده
معرفیبهکشورعالیدیوانشعبرؤسايازیکیازمرکبادارياختصاصیدادگاهدرداراییودياقتصااموروزیر

قراررسیدگیموردکشورمالیاتیامورسازمانکلرئیسومحاسباتدیوانکلیسئرکشور،عالیدیوانیسئر
صادرمحکومیتیابرائتبررأيویرسیدگمربوطمقرراتسایرواداريتخلفاتبهرسیدگیقانونطبقبرکهگیردمی

2.استاالجراالزموقطعیرأياین. نمودخواهد

انجامرسمیاسناددفتردرکهمعامالتیسبببهمالیاتیمقرراتوقوانینموجببهکهموارديدر- 268ماده
دادستانیوسیلهبهذکورمتکالیفانجامازآنانتخلفاستشدهگذاردهدفترصاحبانعهدهبهتکالیفیشودمی

دفاترقانوندرمذکوردارصالحیتمرجعدرمتخلفسردفترمجازاتومحاکمه. شدخواهدتعقیبمالیاتیانتظامی
ادارهنمایندهوجودازتواندمیادعانامهتسلیمبرعالوهمالیاتیانتظامیدادستانیولیآمدخواهدعملبهرسمیاسناد
.نمایداستفادهمزبورمرجعدرالزمتوضیحاتادايبرايمالیاتیامور

مقرراتوقوانینموجببهکهتکالیفیانجامدرمالیاتیاختالفحلهايهیأتياعضاقضاتتخلف-269ماده
انتظامیدادسرايدرمالیاتیانتظامیدادستانیاعالمبااست شدهگذاردهاختالفحلهايهیأتعهدهبهمالیاتی
این)244(ماده)3(بندموضوعنمایندگاننیزوبازنشستهقضاتمورددر. گرفتخواهدقراررسیدگیوردمقضات
خواهندمحکوممتناسبمجازاتبهورسیدگیدادگستريمحاکمدرانتظامیدادستانیاعالمباآنانتخلفبهقانون

.شد
موارددراختالفحلهیأتدرکشورمالیاتیمورازمانسانمایندگانومالیاتیمأمورانتخلفمجازات-270ماده

:ازاستعبارتزیر
مالیاتی و نمایندگان مأمورانکهشودمعلومآنبودناعتراضقابلغیرومالیاتتشخیصازبعدگاههر-1

مداركوسنادابهتوجهبدونمسامحهیاتعمدرويازمالیاتیاختالفحلهیأتعضوسازمان امور مالیاتی کشور
خسارتجبرانبرعالوه،انددادهتشخیصواقعیمیزانازبیشتریاکمتررامؤديدرآمدکافیتحقیقاتبدونومؤدي
سالپنجحداکثروماهسهحداقلاداريمجازاتبهمتخلفنمایدمیتعیینمالیاتیعالیشورايکهمیزانیبهوارده

.شدهدخوامحکومدولتیخدماتازانفصال

.شدهاي آن و تبصرهقانون ) 266(این متن و تبصره آن جایگزین ماده،1394/ 31/4مصوب ،هاي مستقیمماده واحده قانون اصالح قانون مالیات58به موجب بند . 1
جایگزین»اداريتخلفاتبهرسیدگیهیأت«عبارت، قانون) 267(مادهدر، 1394/ 31/4مصوب،ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات هاي مستقیم58به موجب بند . 2

.شد»انتظامیعالیهیأت«عبارت
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وصولقابلغیریازمانمرورمشمولمالیاتیمأمورانغفلتومسامحهاثربرمؤدیانمالیاتکهموارديدر-2
رأيموجببهمقصرنیست الزامیآنبهرسیدگیقانوناین)158(مادهاجرايدرکههاییاظهارنامهمورددرجزگردد

رسیدگیقانوندرمقررمتناسبمجازاتبهموردحسبوبرکناراتیمالیتاخدمازاداريتخلفاتبهرسیدگیهیأت
.شدخواهدمحکوماداريتخلفاتبه

مدنیمسئولیتمتخلفدهدمیتشخیصمالیاتیعالیشورايکهمیزانیبهدولتبهواردهزیانبهنسبتضمناً
اقامهزیانوضررجبراندعوايعنوانبه اینريدادگستحقوقیهايدادگاهدرمالیاتیانتظامیدادستانوسیلهوداشته
.گرفتخواهدقرارجزاییتعقیبموردمالیاتیانتظامیدادستانیوسیلهمتهمنیتسوءدوجوصورتدروشدخواهد

تخلفاتبهرسیدگیهیأتحکمموجببهدهندقراراقدامموردمجدداًرامختوممالیاتیامرکهمالیاتیمأموران
درواقعخالفگزارشدادنباکهموارديدروشوندمیمحکومسالچهارالییکازدولتخدماتازانفصالبهاداري

حبسبهدادگستريهايدادگاهحکمموجببهسازندفراهمتقصیرندبیکهرامؤدیانیتعقیبوسایلتعمداًمالیاتیامر
.نمودخواهندرسیدگیجرایماینبهنوبتازرجخاهادادگاه. شوندمیمحکومسالدوتاماهششاز

بهقانوناین)239(و)227(و)156(مواددرمذکورموارددرکهبودخواهدنیزمالیاتیمأمورانشاملحکماین
باشدنوعهمانازکهاینازاعممؤديدیگرفعالیتبابتباشد،کهايمرحلههردرتشخیصبرگصدورازبعدکلیطور

این)157(و)156(موادموضوعمالیاتیزمانمرورمهلتازخارجدریامثبتمدركآوردندستبهبدوندیگرنوعیا
1.نمایندمالیاتمطالبهقانون

قانونایندرآنبرايخاصیمقرراتکهموارديدرجزآنهامجازاتوتخلفاتبهرسیدگیتشریفات-تبصره
.بودخواهداداريتخلفاتبهرسیدگیقانونمطابقاستشدهبینیپیش

2.شدحذف-271ماده

یاگروهآناعالمبهنسبتسالهرماهديپایانتااستمکلفکشورمالیاتیامورسازمان-272ماده
استفادهقانون«واحدهماده) د(و) الف(بندهايموضوعشرکتهايبرعالوهکهحقوقیوحقیقیاشخاصازاییهگروه

یاونوعبراساس1372سالمصوب»رسمیحسابدارعنوانبهصالحذيحسابدارانايحرفهوتخصصیخدماتاز
حسابرسیمؤسساتیاحسابرسیسازمانتوسطشدهحسابرسیمالیصورتهايارائهبهملزمآنهافعالیتحجم
انقضايمهلتازپسماهسهمدتظرفحداکثریاوالیاتیماظهارنامهباهمراهایرانرسمیحسابدارانجامعهعضو
هايروزنامهازیکیوایراناسالمیجمهوريرسمیروزنامهدردرج(مقتضیطریقازراباشندمیاظهارنامهارائه

شدهیادسازمانآنبرعالوه. برسانداشخاصازگروهایناطالعبه) مربوطالکترونیکیسامانهیاوکثیراالنتشار
موضوعصورتایندرکهنماید،مادهاینحکممشمولمورديصورتبهرامعینیحقوقیوحقیقیاشخاصتواندمی

حقوقیوحقیقیاشخاص. برسدآنهاآگاهیبهسالهرماهديپایانتاکتبیابالغبابایدیادشدهاشخاصشمول
صورتدر. بودخواهندمادهاینحکممشمولشود،میزآغایادشدهسازماناعالمازبعدآنهامالیسالکهمزبور

جـایگزین  "هیأت رسیدگی بـه تخلفـات اداري  "قانون عبارت ) 270(در ماده ،31/4/1394مصوب ،هاي مستقیمماده واحده قانون اصالح قانون مالیات58به موجب بند . 1
.شد"هیأت عالی انتظامی"عبارت 

اداراتدر)97(با توجه به مفاد تبصره ماده لیکن.قانون حذف شد) 271(ماده،1394/ 31/4مصوب ،اي مستقیمماده واحده قانون اصالح قانون مالیات ه22به موجب بند . 2
. بودخواهدمجري271مادهمتناست،نیامدهدراجراءبهکاملبه صورتمالیاتیجامعنظامکهمالیاتیامور
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درصدبیستمعادلجریمهتعلقبرعالوهمقرر،مهلتدرمادهاینموضوعمالیحسابرسیگزارشنکردنارائه
.شدخواهدتعیینرسیدگیطریقازقانوناینمقرراتطبقآنهامالیاتمشمولدرآمدمتعلق،مالیات) 20%(

بازرسیوحسابرسیهايگزارشدرمذکورمطالبومادهاینشرحبهشدهحسابرسیمالیيصورتها-1تبصره 
مالیاتمشمولدرآمدتشخیصبرايتواندمیباشد،شدهتنظیمقانوناینمقرراتچهارچوبدرکهمربوطقانونی

.گیردقراراستنادواستفادهموردمالیاتیاداراتتوسطیادشدهاشخاص
اشخاصمالیاتیگزارشتنظیمیاومالیصورتهايحسابرسیتواندمیکشورمالیاتیامورمانساز-2تبصره

کند،واگذارایرانرسمیحسابدارانجامعهعضوحسابرسیمؤسساتیاحسابرسیسازمانبهراحقوقیوحقیقی
کشورمالیاتیامورسازمانبرعهدهمربوط،مقرراتطبقمالیاتیحسابرسیالزحمهحقپرداختصورت،ایندر

1.است

آنهامالیسالشروعکهحقوقیاشخاصکلیهوبودخواهد1381سالاولاز2قانونایناجرايتاریخ-273ماده
از. شدخواهندقانوناینمشمولمالیاتینرخورسیدگیترتیبلحاظازنیزباشدبعدبه1380ماهفروردیناولاز

توسعهسومبرنامهقانوندرمقررمالیاتیاحکاماستثنايبهمغایرمقرراتوقوانینلیهکقانونایناجرايتاریخ
ادارهچگونگیقانون) 13(مادهنیزومزبوربرنامهدوراندرایراناسالمیجمهوريفرهنگیواجتماعیاقتصادي،

قانون21/1/1374مصوباستفساریهو7/6/1372مصوبایراناسالمیجمهوريصنعتی-تجاريآزادمناطق
ذکرمستلزمآنهابهعمومیمقرراتوقوانینشمولکهمغایريمقرراتوقوانینشاملحکماین. گرددمیلغواخیرالذکر

.باشدمینیزاستنامتصریحیانام
جهدرهايمجازاتبهمورد،حسب مرتکبانیامرتکبوشودمیمحسوبمالیاتیجرمزیرموارد- 2743ماده

:گردندمیمحکومشش
آنبهاستنادوواقعخالفمداركواسناددفاتر،تنظیمـ1
آنازحاصلدرآمدکتمانواقتصاديفعالیتاختفايـ2
) 181(مادهاجرايدرثالثاشخاصیاخوداقتصاديومالیاتیاطالعاتبهمالیاتیمأموراندسترسیازممانعتـ3

به) مکرر169(و) 169(موادموضوعمالیاطالعاتارسالبرمبنیقانونیتکالیفنجاماازامتناعوقانوناین
اقداماینبادولتبهزیانکردنواردوکشورمالیاتیامورسازمان

کسریاوصولبارابطهدرافزودهارزشبرمالیاتومستقیمهايمالیاتبهمربوطقانونیتکالیفانجامعدمـ4
شدهتعیینقانونیمواعددرمالیاتیامورسازمانبهآنایصالودیگرانمؤدیمالیات

برخالفخودنامبهدیگرمؤدیانقراردادهايومعامالتیادیگران،نامبهخودقراردادهايومعامالتتنظیمـ5
واقع

و تبصره هاي آن قانون ) 272(این متن و تبصره هاي آن جایگزین متن ماده ،1394/ 31/4مصوب ،هاي مستقیمماده واحده قانون اصالح قانون مالیات 59به موجب بند . 1
.شد
.ی باشد، م27/11/1380، مصوبهاي مستقیمنون اصالح موادي از قانون مالیاتمنظور، قا. 2
.الحاق شدبه قانون ) 282الی 274(مواد،1394/ 31/4مصوب ،ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات هاي مستقیم60به موجب بند . 3
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ودرآمدياطالعاتيحاومالیاتیاظهارنامهتسلیموتنظیمدرخصوصقانونیتکالیفانجامازخودداريـ6
متوالیسالسهدرايهزینه

مالیاتیفرارمنظوربهدیگراشخاصبازرگانیکارتازاستفادهـ7
بامقابلهوادارينظامسالمتارتقايقانوندرمندرجهايمحرومیتاعمالنافیمجازاتایناعمال-1تبصره

.نیستنظاممصلحتتشخیصمجمع07/08/1390مصوبفساد
انتظامیدادستانیطریقازقضائیمراجعنزدمزبورجرائممرتکبانعلیهدعوياقامهوجرائماعالم-2تبصره

.پذیردمیصورتقانونیمراجعسایرومالیاتی
یکیبهدوسالتاماهششمدتبرايباشد،حقوقیشخصمالیاتیجرائمازهریکمرتکبچنانچه-275ماده

:شودمیحکوممزیرهايمجازاتاز
شغلیفعالیتچندیایکازممنوعیتـ1
تجارياسنادازبرخیاصدارازممنوعیتـ2

.باشدنمیجرممرتکبحقیقیشخصکیفريمسؤولیتازمانعحقوقیشخصکیفريمسؤولیت-تبصره
وتیمالیامأمورانحسابرسی،مؤسساتهمچنینوحسابرسانحسابداران،ازهریکچنانچه- 276ماده
راگرفتهصورتتخلفاتیاونمایندمعاونتمالیاتیجرمارتکابدراعتباريومالیمؤسساتوبانکهاکارکنان
مجازاتقانونطبقاشخاصسایرمعاونتمجازات. شوندمیمحکومجرممباشرمجازاتحداقلبهنکنندگزارش
.شودمیتعییناسالمی

قانون،این) 276(تا) 274(مواددرمقررهايمجازاتبرعالوهلیاتیماجرائممرتکبانیامرتکب-277ماده
نشدهمطالبهقانوناین) 157(مادهدرمقررمهلتتاکهقانونیمتعلقهايجریمهومالیاتاصلپرداختمسؤول

.باشندمیقضائیصالحمراجعحکمبادولتبهواردهزیانوضررهمچنینوباشد
مناطقیوهااستانازهریکدرکشورمالیاتیامورسازمانرئیسدرخواستبهبناضائیهققوهرئیس-278ماده

موظفکشورمالیاتیامورسازمانصورتایندر. دهدمیتشکیلمالیاتیویژهدادگاهودادسرابداند،مقتضیکه
.نمایدتأمینآنهابرايرامستقلیاستقرارمکانوتجهیزاتولوازماست

عملکرديهویتی،اطالعاتپایگاهدرشدهثبتاطالعاتازاستفادهسوءوغیرمجازدسترسیهرگونه-279ماده
وصولوتشخیصفرآیندازغیرمسائلیخصوصدرقانوناین) مکرر169(مادهموضوعمالیاتیمؤدیانداراییو

تادوازعمومیودولتیخدماتازصالانفبرعالوهمرتکبواستجرممزبوراطالعاتافشايیامالیاتیدرآمدهاي
مادهاینبهمربوطقانونیهايمجازاتسایر. شودمیمحکومحبسسالدوتاماهششازبیشمجازاتبهسال،پنج

.شودمیتعیینصالحذيقانونیمراجعتشخیصبهونفعانذيتوسطدعوياقامهبا
اینموضوعمستقیمهايمالیاتازحاصلدرآمدهايکلزا) %1(درصدیکمعادلتواندمیدولت-280ماده

اختیاردرساالنهبودجهقوانیندرمشخصیردیفقالبدرشود،میواریزکشورکلداريخزانهبهکهراقانون
شهرهايهايشهرداريوهادهیاريبهجمعیتشاخصنسبتبهموافقتنامه،مبادلهازپستادهدقرارکشوروزارت

.شودپرداختجمعیتنفرهزارپنجاهوویستدزیر
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درشهرداريذاتیوظایفانجامبرايقانونموجببهکههاشهرداريبهوابستهمؤسساتوهاسازمانمالیات
صفرنرخبااستشهرداريبهمتعلقآنداراییوسرمایه) %100(صددرصدوتشکیلخدماتیوشهريعمومی،امور
.باشدمی

دیگريترتیبقانونهمیندرکهمواردياستثنايبه،)31/4/1394مصوب(قانونایناجرايیختار-281ماده
مادهموضوعمشاغلصاحبانوحقوقیاشخاصکلیهلیـکن. باشدمی1395سالابتدايازاست،شدهمقررآنبراي

رسیدگیترتیباظهارنامه،تسلیمظلحاازشودمیشروعآنازبعدو1/1/1394ازآنهامالیسالکهقانوناین) 95(
.باشندمیقانونایناحکاممشمولمالیاتی،نرخو) 272(مادهمقرراتو

مالیاتیاحکام،31/4/1394مصوبمستقیمهايمالیاتقانوناصالحقانوناالجراء شدنالزمتاریخازـ282ماده
:شودمیلغوزیرقوانین

12/6/1392مصوباصالحیکشوریصنفنظامقانون) 71(و) 29(موادـ1
امـردرآنتقـویتوکشورنیازهايتأمیندرخدماتیوتولیديتوانحداکثرازاستفادهقانون) 17(مادهـ2

1/5/1391مصوبـمستقـیمهايمالیـاتقانون) 104(مـاده اصالحوصـادرات
سومبرنامهقانون) 113(مادهاصالحوکشورصنایعنوسازيتسهیلمقرراتازبخشیتنظیمقانون) 6(مادهـ3

24/5/1382مصوبایراناسالمیجمهوريفرهنگیواجتماعیاقتصادي،توسعه
1386مصوبرسمیاسناددفاتردراسنادتنظیمتسهیلقانون) 6(مادهو) 1(ماده ) ج(بند درمذکوراستثنايـ4
1384مصوبدولتمالیمقرراتازبخشیتنظیمقانونبهمواديالحاققانون) 66(مادهـ5
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