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1 

 

 قانون مالیاتهای مستقیم 

 فهرست مطالب 

 - های مستقیمقانون مالیات  اتیباب اول اشخاص مشمول مال  -  م یمستق  یها اتیقانون مال

 1 ................................................................................................................................... ی ماده قانون  ۲شامل  

 1 ............................................................................................. 1ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1 ............................................................................................. ۲ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۲ ........................................................................ یبر دارائ  ات یباب دوم مال  -های مستقیم قانون مالیات

 ۲ ......... ساالنه امالک   اتی فصل اول: مال  ،یبر دارائ  اتیهای مستقیم، باب دوم مالقانون مالیات

 ۲ ............................................................................................. ۳ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۲ ............................................................................................. ۴ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۳ ............................................................................................. ۵ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۳ ............................................................................................. ۶ماده    -های مستقیم قانون مالیات

 ۳ ............................................................................................. ۷ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۳ ............................................................................................. ۸ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۳ ............................................................................................. ۹ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۳ ............................................... فصل دوم   ،یبر دارائ  اتیهای مستقیم، باب دوم مالقانون مالیات

 ۳ .......................................................................................... 1۰ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۴ .......................................................................................... 11ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۴ ....... ر یبا  یبر اراض  اتیفصل سوم: مال  ،یبر دارائ  اتیدوم مالهای مستقیم، باب  قانون مالیات

 ۴ .......................................................................................... 1۲ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۴ .......................................................................................... 1۳ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۴ .......................................................................................... 1۴ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۴ .......................................................................................... 1۵ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۴ .......................................................................................... 1۶ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۵ ................. برارث  اتیفصل چهارم: مال  ،یبر دارائ  اتیهای مستقیم، باب دوم مالقانون مالیات

 ۵ .......................................................................................... 1۷ماده   -های مستقیم قانون مالیات



 

۲ 

 

 قانون مالیاتهای مستقیم 

 ۶ .......................................................................................... 1۸ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۶ .......................................................................................... 1۹ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۷ .......................................................................................... ۲۰ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۷ .......................................................................................... ۲1ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۷ .......................................................................................... ۲۲ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۸ .......................................................................................... ۲۳ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۸ .......................................................................................... ۲۴ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۸ .......................................................................................... ۲۵ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۹ .......................................................................................... ۲۶ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۰ ....................................................................................... ۲۷ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۰ ....................................................................................... ۲۸ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 11 ....................................................................................... ۲۹ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 11 ....................................................................................... ۳۰ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 11 ....................................................................................... ۳1ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 11 ....................................................................................... ۳۲ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۲ ....................................................................................... ۳۳ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۲ ....................................................................................... ۳۴ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۳ ....................................................................................... ۳۵ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۴ ....................................................................................... ۳۶ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۴ ....................................................................................... ۳۷ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۴ ....................................................................................... ۳۸ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۵ ....................................................................................... ۳۹ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۵ ....................................................................................... ۴۰ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۶ ........................................................................................ ۴1ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۶ ........................................................................................ ۴۲ماده   -های مستقیم قانون مالیات



 

۳ 

 

 قانون مالیاتهای مستقیم 

 1۶ ........................................................................................ ۴۳ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۶ ........................................................................................ ۴۴ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۶ ........................................................................................ ۴۵ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۷ ....................................................................................... ۴۶ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۸ ....................................................................................... ۴۷ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۸ ....................................................................................... ۴۸ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۹ ....................................................................................... ۴۹ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۹ ....................................................................................... ۵۰ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۹ ....................................................................................... ۵1ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۹ ..................................................................... بردرآمد  ات یباب سوم مال  -های مستقیم قانون مالیات

 1۹ ... بردرآمد امالک   ات ی بردرآمد، فصل اول: مال  اتیهای مستقیم، باب سوم مالقانون مالیات

 1۹ ....................................................................................... ۵۲ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۲۰ ....................................................................................... ۵۳ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۲۲ ....................................................................................... ۵۴ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۲۴ ....................................................................................... ۵۵ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۲۵ ....................................................................................... ۵۶ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۲۵ ....................................................................................... ۵۷ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۲۵ ....................................................................................... ۵۸ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۲۶ ........................................................................................ ۵۹ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۲۶ ........................................................................................ ۶۰ماده    -های مستقیم قانون مالیات

 ۲۶ ........................................................................................ ۶1ماده    -های مستقیم قانون مالیات

 ۲۶ ........................................................................................ ۶۲ماده    -های مستقیم قانون مالیات

 ۲۷ ....................................................................................... ۶۳ماده    -های مستقیم قانون مالیات

 ۲۷ ....................................................................................... ۶۴ماده    -های مستقیم قانون مالیات

 ۳۰ ....................................................................................... ۶۵ماده    -های مستقیم قانون مالیات



 

۴ 

 

 قانون مالیاتهای مستقیم 

 ۳۰ ....................................................................................... ۶۶ماده    -های مستقیم قانون مالیات

 ۳۰ ....................................................................................... ۶۷ماده    -های مستقیم قانون مالیات

 ۳۰ ....................................................................................... ۶۸ماده    -های مستقیم قانون مالیات

 ۳۰ ....................................................................................... ۶۹ماده    -های مستقیم قانون مالیات

 ۳1 ....................................................................................... ۷۰ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۳1 ....................................................................................... ۷1ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۳۲ ....................................................................................... ۷۲ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۳۲ ....................................................................................... ۷۳ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۳۲ ....................................................................................... ۷۴ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۳۲ ....................................................................................... ۷۵ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۳۳ ....................................................................................... ۷۶ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۳۳ ....................................................................................... ۷۷ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۳۴ ....................................................................................... ۷۸ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۳۴ ....................................................................................... ۷۹ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۳۴ ....................................................................................... ۸۰ماده   -های مستقیم قانون مالیات

ی بردرآمد کشاورز  اتی بردرآمد، فصل دوم: مال  اتیهای مستقیم، باب سوم مالقانون مالیات

 .............................................................................................................................................................. ۳۴ 

 ۳۴ ....................................................................................... ۸1ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۳۵ ......................................... فصل سوم   -بردرآمد،  اتیهای مستقیم، باب سوم مالقانون مالیات

 ۳۵ ....................................................................................... ۸۲ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۳۵ ....................................................................................... ۸۳ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۳۶ ........................................................................................ ۸۴ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۳۶ ........................................................................................ ۸۵ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۳۶ ........................................................................................ ۸۶ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۳۷ ....................................................................................... ۸۷ماده   -های مستقیم قانون مالیات



 

۵ 

 

 قانون مالیاتهای مستقیم 

 ۳۸ ....................................................................................... ۸۸ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۳۸ ....................................................................................... ۸۹ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۳۸ ....................................................................................... ۹۰ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۳۹ ....................................................................................... ۹1ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۴۰ ....................................................................................... ۹۲ماده   -های مستقیم قانون مالیات

بردرآمد مشاغل   اتیبردرآمد، فصل چهارم: مال  اتیهای مستقیم، باب سوم مالقانون مالیات

 .............................................................................................................................................................. ۴۰ 

 ۴۰ ....................................................................................... ۹۳ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۴1 ....................................................................................... ۹۴ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۴1 ....................................................................................... ۹۵ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۴۲ ....................................................................................... ۹۶ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۴۳ ....................................................................................... ۹۷ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۴۴ ....................................................................................... ۹۸ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۴۴ ....................................................................................... ۹۹ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۴۵ .................................................................................... 1۰۰ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۴۵ .................................................................................... 1۰1ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۴۶ ..................................................................................... 1۰۲ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۴۶ ..................................................................................... 1۰۳ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۴۸ .................................................................................... 1۰۴ماده   -های مستقیم قانون مالیات

بردرآمداشخاص   اتیبردرآمد، فصل پنجم: مال  اتیهای مستقیم، باب سوم مالقانون مالیات

 ۴۹ ................................................................................................................................................. ی حقوق

 ۴۹ .................................................................................... 1۰۵ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۵۰ .................................................................................... 1۰۶ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۵۰ .................................................................................... 1۰۷ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۵۲ .................................................................................... 1۰۸ماده   -های مستقیم قانون مالیات



 

۶ 

 

 قانون مالیاتهای مستقیم 

 ۵۳ .................................................................................... 1۰۹ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۵۵ .................................................................................... 11۰ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۵۵ .................................................................................... 111ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۵۶ ..................................................................................... 11۲ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۵۶ ..................................................................................... 11۳ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۵۷ .................................................................................... 11۴ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۵۷ .................................................................................... 11۵ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۵۸ .................................................................................... 11۶ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۵۸ .................................................................................... 11۷ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۵۸ .................................................................................... 11۸ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۵۹ ... ی درآمد اتفاق  ات یبردرآمد، فصل ششم: مال  اتیهای مستقیم، باب سوم مالقانون مالیات

 ۵۹ .................................................................................... 11۹ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۵۹ .................................................................................... 1۲۰ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۵۹ .................................................................................... 1۲1ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۵۹ .................................................................................... 1۲۲ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۶۰ ..................................................................................... 1۲۳ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۶۰ ..................................................................................... 1۲۴ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۶۰ ..................................................................................... 1۲۵ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۶۰ ........................................................................................... 1۲۶ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۶۰ ..................................................................................... 1۲۷ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۶1 ..................................................................................... 1۲۸ماده   -های مستقیم قانون مالیات

بر جمع درآمد   اتیبردرآمد، فصل هفتم: مال  اتیهای مستقیم، باب سوم مالقانون مالیات

 ۶1 ........................................................................................................................ از منابع مختلف   یناش

 ۶1 ..................................................................................... 1۲۹ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۶1 ..................................................................................... 1۳۰ماده   -های مستقیم قانون مالیات



 

۷ 

 

 قانون مالیاتهای مستقیم 

 ۶۲ ..................................................................................... 1۳1ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۶۳ ............................................................. باب چهارم در مقررات مختلفه  -های مستقیم قانون مالیات

 ۶۳ ................. ها تیدر مقررات مختلفه، فصل اول: معافهای مستقیم، باب چهارم  قانون مالیات

 ۶۳ ..................................................................................... 1۳۲ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۶۸ ..................................................................................... 1۳۳ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۶۸ ..................................................................................... 1۳۴ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۶۸ ..................................................................................... 1۳۵ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۶۹ ..................................................................................... 1۳۶ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۶۹ ..................................................................................... 1۳۷ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۶۹ ..................................................................................... 1۳۸ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۷۰ .......................................................................... مکرر   1۳۸ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۷۰ .................................................................................... 1۳۹ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۷۴ .................................................................................... 1۴۰ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۷۴ .................................................................................... 1۴1ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۷۴ .................................................................................... 1۴۲ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۷۵ .................................................................................... 1۴۳ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۷۶ ........................................................................... مکرر   1۴۳ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۷۷ .................................................................................... 1۴۴ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۷۷ .................................................................................... 1۴۵ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۷۸ .................................................................................... 1۴۶ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۷۸ .......................................................................... مکرر  1۴۶ماده   -های مستقیم قانون مالیات

قابل قبول   یهانهیهای مستقیم، باب چهارم در مقررات مختلفه، فصل دوم: هزقانون مالیات

 ۷۹ .......................................................................................................................................... و استهالک

 ۷۹ .................................................................................... 1۴۷ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۸۰ .................................................................................... 1۴۸ماده   -های مستقیم قانون مالیات



 

۸ 

 

 قانون مالیاتهای مستقیم 

 ۸۴ .................................................................................... 1۴۹ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۸۵ .................................................................................... 1۵۰ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۸۵ .................................................................................... 1۵1ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 بیفصل سوم: قرائن و ضراهای مستقیم، باب چهارم در مقررات مختلفه،  قانون مالیات

 ۸۶ .................................................................................................................................................. ی اتیمال

 ۸۶ ..................................................................................... 1۵۲ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۸۶ ..................................................................................... 1۵۳ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۸۶ ..................................................................................... 1۵۴ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۸۷ ی ارم در مقررات مختلفه، فصل چهارم: مقررات عمومهای مستقیم، باب چهقانون مالیات

 ۸۷ .................................................................................... 1۵۵ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۸۷ .................................................................................... 1۵۶ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۸۸ .................................................................................... 1۵۷ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۸۸ .................................................................................... 1۵۸ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۸۸ .................................................................................... 1۵۹ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۸۸ .................................................................................... 1۶۰ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۸۹ .................................................................................... 1۶1ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۸۹ .................................................................................... 1۶۲ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۸۹ .................................................................................... 1۶۳ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۸۹ .................................................................................... 1۶۴ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۹۰ .................................................................................... 1۶۵ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۹۰ .................................................................................... 1۶۶ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۹1 .................................................................................... 1۶۷ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۹1 .................................................................................... 1۶۸ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ۹1 .................................................................................... 1۶۹ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۰۰.................................................................................. 1۷۰ماده   -های مستقیم قانون مالیات



 

۹ 

 

 قانون مالیاتهای مستقیم 

 1۰۰.................................................................................. 1۷1ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۰۰.................................................................................. 1۷۲ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۰1.................................................................................. 1۷۳ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۰1.................................................................................. 1۷۴ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۰1.................................................................................. 1۷۵ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۰۲.................................................................................. 1۷۶ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۰۲. انیمؤد  فیهای مستقیم، باب چهارم در مقررات مختلفه، فصل پنجم: وظاقانون مالیات

 1۰۲.................................................................................. 1۷۷ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۰۳.................................................................................. 1۷۸ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۰۳.................................................................................. 1۷۹ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۰۳.................................................................................. 1۸۰ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۰۴.................................................................................. 1۸1ماده   -های مستقیم قانون مالیات

اشخاص   فی های مستقیم، باب چهارم در مقررات مختلفه، فصل ششم: وظاقانون مالیات

 1۰۵.................................................................................................................................................... ثالث 

 1۰۵.................................................................................. 1۸۲ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۰۵.................................................................................. 1۸۳ ماده  -های مستقیم قانون مالیات

 1۰۵.................................................................................. 1۸۴ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۰۶ .................................................................................. 1۸۵ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۰۶ .................................................................................. 1۸۶ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۰۷.................................................................................. 1۸۷ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۰۹.................................................................................. 1۸۸ماده   -های مستقیم قانون مالیات

و جرائم   قاتیهای مستقیم، باب چهارم در مقررات مختلفه، فصل هفتم: تشوقانون مالیات

 1۰۹............................................................................................................................................... ی اتیمال

 1۰۹.................................................................................. 1۸۹ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۰۹.................................................................................. 1۹۰ماده   -مستقیم های  قانون مالیات



 

1۰ 

 

 قانون مالیاتهای مستقیم 

 11۰.................................................................................. 1۹1ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 111.................................................................................. 1۹۲ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 111.................................................................................. 1۹۳ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 11۲.................................................................................. 1۹۴ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 11۲.................................................................................. 1۹۵ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 11۲.................................................................................. 1۹۶ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 11۲.................................................................................. 1۹۷ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 11۲.................................................................................. 1۹۸ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 11۳.................................................................................. 1۹۹ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 11۳.................................................................................. ۲۰۰ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 11۴.................................................................................. ۲۰1ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 11۴.................................................................................. ۲۰۲ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 11۵.................. های مستقیم، باب چهارم در مقررات مختلفه، فصل هشتم: ابالغقانون مالیات

 11۵.................................................................................. ۲۰۳ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 11۶ .................................................................................. ۲۰۴ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 11۶ .................................................................................. ۲۰۵ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 11۶ .................................................................................. ۲۰۶ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 11۶ .................................................................................. ۲۰۷ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 11۶ .................................................................................. ۲۰۸ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 11۷.................................................................................. ۲۰۹ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 11۷....... ات یهای مستقیم، باب چهارم در مقررات مختلفه، فصل نهم: وصول مالقانون مالیات

 11۷.................................................................................. ۲1۰ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 11۷.................................................................................. ۲11ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 11۸.................................................................................. ۲1۲ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 11۸.................................................................................. ۲1۳ماده   -های مستقیم قانون مالیات



 

11 

 

 قانون مالیاتهای مستقیم 

 11۸.................................................................................. ۲1۴ ماده  -های مستقیم قانون مالیات

 11۹.................................................................................. ۲1۵ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 11۹.................................................................................. ۲1۶ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۲۰.................................................................................. ۲1۷ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۲۰.................................................................................. ۲1۸ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۲۰................................ ی اتیو مراجع مال  ص یباب پنجم سازمان تشخ   -های مستقیم قانون مالیات

فصل اول: مراجع   ، یاتیو مراجع مال  ص ی های مستقیم، باب پنجم سازمان تشخقانون مالیات

 1۲۰................................................................................. آنها   اراتیو اخت  ف یو وظا  اتیمال  ص یتشخ

 1۲۰.................................................................................. ۲1۹ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۲1.................................................................................. ۲۲۰ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۲۲.................................................................................. ۲۲1ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۲۲.................................................................................. ۲۲۲ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۲۲.................................................................................. ۲۲۳ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۲۲.................................................................................. ۲۲۴ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۲۲.................................................................................. ۲۲۵ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۲۲.................................................................................. ۲۲۶ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۲۳.................................................................................. ۲۲۷ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۲۳.................................................................................. ۲۲۸ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۲۳.................................................................................. ۲۲۹ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۲۳.................................................................................. ۲۳۰ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۲۴.................................................................................. ۲۳1ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۲۴.................................................................................. ۲۳۲ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۲۵.................................................................................. ۲۳۳ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۲۵.................................................................................. ۲۳۴ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۲۵.................................................................................. ۲۳۵ماده   -های مستقیم قانون مالیات



 

1۲ 

 

 قانون مالیاتهای مستقیم 

 بی فصل دوم: ترت  ، یاتیو مراجع مال  ص ی های مستقیم، باب پنجم سازمان تشخقانون مالیات

 1۲۵............................................................................................................................................ یدگیرس

 1۲۵.................................................................................. ۲۳۶ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۲۵.................................................................................. ۲۳۷ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۲۶ .................................................................................. ۲۳۸ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۲۶ .................................................................................. ۲۳۹ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۲۷.................................................................................. ۲۴۰ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۲۷.................................................................................. ۲۴1ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۲۷.................................................................................. ۲۴۲ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۲۸.................................................................................. ۲۴۳ماده   -های مستقیم قانون مالیات

فصل سوم: مرجع   ، یاتیو مراجع مال  ص ی های مستقیم، باب پنجم سازمان تشخقانون مالیات

 1۲۸........................................................................................................................ ی اتیحل اختالف مال

 1۲۸.................................................................................. ۲۴۴ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۳1.................................................................................. ۲۴۵ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۳1.................................................................................. ۲۴۶ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۳1.................................................................................. ۲۴۷ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۳۲.................................................................................. ۲۴۸ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۳۲.................................................................................. ۲۴۹ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۳۲.................................................................................. ۲۵۰ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۳۳.................................................................................. ۲۵1ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۳۳........................................................................ مکرر   ۲۵1ماده   -های مستقیم قانون مالیات

فصل چهارم:   ، یاتیو مراجع مال  ص ی های مستقیم، باب پنجم سازمان تشخقانون مالیات

 1۳۴............................................................................. آن   اراتیواخت  فیو وظا  ی اتی مال  ی عال  یشورا

 1۳۴.................................................................................. ۲۵۲ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۳۴.................................................................................. ۲۵۳ماده   -های مستقیم قانون مالیات



 

1۳ 

 

 قانون مالیاتهای مستقیم 

 1۳۴.................................................................................. ۲۵۴ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۳۴.................................................................................. ۲۵۵ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۳۵.................................................................................. ۲۵۶ ماده  -های مستقیم قانون مالیات

 1۳۶ .................................................................................. ۲۵۷ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۳۶ .................................................................................. ۲۵۸ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۳۷.................................................................................. ۲۵۹ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 ات ی فصل پنجم: ه   ، یاتیو مراجع مال  ص ی های مستقیم، باب پنجم سازمان تشخقانون مالیات

 1۳۷......................................................................... آن   اراتی و اخت  فیو وظا  ی اتیمال  یانتظام   یعال

 1۳۷.................................................................................. ۲۶1ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۳۷.................................................................................. ۲۶۲ماده   -های مستقیم قانون مالیات

فصل ششم:   ، یاتیو مراجع مال  ص ی های مستقیم، باب پنجم سازمان تشخقانون مالیات

 1۳۸................................................................. آن   اراتیو اخت  ف یو وظا  ی اتی مال  یانتظام  یدادستان

 1۳۸.................................................................................. ۲۶۳ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۳۸.................................................................................. ۲۶۴ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۳۸.................................................................................. ۲۶۵ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۳۹.................................................................................. ۲۶۶ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۴۰.................................................................................. ۲۶۷ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۴۰.................................................................................. ۲۶۸ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۴۰.................................................................................. ۲۶۹ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۴۰.................................................................................. ۲۷۰ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۴۲.................................................................................. ۲۷1ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۴۲.................................................................................. ۲۷۲ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۴۳.................................................................................. ۲۷۳ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۴۳.................................................................................. ۲۷۴ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۴۴.................................................................................. ۲۷۵ماده   -های مستقیم قانون مالیات



 

1۴ 

 

 قانون مالیاتهای مستقیم 

 1۴۵.................................................................................. ۲۷۶ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۴۵.................................................................................. ۲۷۷ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۴۵.................................................................................. ۲۷۸ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۴۵.................................................................................. ۲۷۹ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۴۶ .................................................................................. ۲۸۰ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۴۷.................................................................................. ۲۸1ماده   -های مستقیم قانون مالیات

 1۴۷.................................................................................. ۲۸۲ماده   -های مستقیم قانون مالیات



 

1 

 

 مستقیم  هایمالیاتقانون 

  ۲شامل   -ی مستقیمهامالیات قانون    یاتاب اول اشخاص مشمول مالب  -مستقیم    هایمالیاتقانون  

 یقانون ماده 

 1 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 : باشند می  یات مشمول پرداخت مال یراشخاص ز -1 ماده 

طبق مقررات    یرانامالک خود واقع در ا  یانسبت به اموال    ی حقوق  یا  یقیاعم از اشخاص حق  ین مالک  یة کل  -1

 باب دوم. 

به کل  یران ا  یم مق  یرانی ا  یقی هر شخص حق  -۲ ا  یی درآمدها  یة نسبت  ا  یا   یران که در  از    یل تحص  یران خارج 

 . ید نمامی 

 کند.می  یلتحص یران که در ا  ییدرآمدها  یةنسبت به کل یران خارج از ا یم مق  یرانی ا یقیهر شخص حق -۳

 .ید نمامی  یلتحص یران خارج از ا یا  یرانکه در ا  ییدرآمدها  یةنسبت به کل  یرانی ا یهر شخص حقوق  -۴

و   ید نمامی   یلتحص  یرانکه در ا  یی ( نسبت به درآمدهای حقوق  یا  یقیاعم از حق)  یرانیا  یر هر شخص غ  -۵

های  و کمک  یماتدادن تعل یاحقوق خود و    یر سا  یا  یازات امت  ی که بابت واگذار  یینسبت به درآمدها  ینهمچن

گردد( از  می   آنها  ید عا یگرد نوانهر ع  یا   یشحق نما  یا که به عنوان بها  )  یینمایس های  یلم ف  ی واگذار یاو   یفن

 .کند می   یلتحص یرانا

 ۲ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 :یستند قانون ن  ینموضوع ا هایمالیاتمشمول پرداخت   یر اشخاص ز -۲1ماده 

 ؛ یدولت مؤسساتها و وزارتخانه   -1

 .شودمی  یندولت تأم  یلهکه بودجه آنها وس  هاییدستگاه  -۲

 ۲اهدهیاری و  های شهردار  -۳

که قبل از الزم االجرا شدن  یهایمالیات. باشد ی کشور م ایهدهیاری  یساز زمان تأس  ماده یناعمال ا –تبصره 

 ۳شود می قانون ن ینا یت تعلق گرفته و اخذ شده است، مشمول معاف اهدهیاری قانون به  ینا

 
( قانون و  ۲ماده )  ی متن قبل  یگزینآن جا  یهاتبصرهماده و    ین، ا۲۷/11/1۳۸۰مصوب    یم،مستق  هایمالیات از قانون    ی( قانون اصالح مواد1ه موجب ماده )ب  1

 آن شد  هایتبصره
«  هایاریده« عبارت »و  هایشهرداربعد از عبارت »  ۰۳/1۳۹۸/ ۲۰آن مصوب    یبا اصالحات بعد   یممستق  هایمالیات ( قانون  ۲( ماده )۳به موجب قانون اصالح بند )  ۲

 .اضافه شد
 الحاق شد  ۳تبصره به بند  ینا ۲۰/۰۳/1۳۹۸آن مصوب   یبا اصالحات بعد یممستق هایمالیات ( قانون ۲( ماده )۳به موجب قانون اصالح بند ) ۳



 

۲ 

 

ره( و مقام  ) ینیخماز طرف حضرت امام  یتمجوز معاف یدارا یانقالب اسالم یو نهادها یادهابن -4

 .1ی معظم رهبر 

  یمذکور در بندها یهامؤسسه آنها متعلق به اشخاص و  یهاز سرما یقسمت یاکه تمام  ییهاشرکت -1 تبصره 

  یهامانع استفاده شرکت   تبصره  ین نخواهد بود. حکم ا  ماده   ینمشمول حکم ا  سود آنها  یا فوق باشد، سهم درآمد  

 .یستقانون، حسب مورد، ن  ینمقرر در ا هاییت مزبور از معاف

و    یخدمات  ی،تجار  ی،معدن   ی،صنعت  هاییت فعال  یلاز قب   یداقتصا  هاییت حاصل از فعال  یدرآمدها  -۲  تبصره 

  ، شودمی   یل تحص  یز شرکت ن  یق از طر  یر غ  ی که به نحو  ماده،   ین اشخاص موضوع ا  ی برا  یدی تول  هاییت فعال  یرسا

 خواهد بود.  یاتمال  مشمول قانون  ین( ا1۰۵) ماده جداگانه به نرخ مذکور در  طوربه در هر مورد 

مربوط طبق   یفمذکور مکلف به انجام دادن تکال  یتموارد نسبت به سهم فعال  گونهین اداره امور در ا  مسئوالن

  ی تضامن  یتمسئول  یمؤد متعلق با    یاتصورت نسبت به پرداخت مال  ینا  یرقانون خواهند بود. در غ  ین مقررات ا

 خواهند داشت.

 .۲حذف شد  -3 تبصره 

 یبر دارائ  یاتمالباب دوم  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 ساالنه امالک  یاتمال: فصل اول ی، بر دارائ یاتی مستقیم، باب دوم مالهامالیاتقانون 

 3 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 ۳حذف شد. ۲۷/11/1۳۸۰  یخدر تار -3 ماده 

 4 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 ۴حذف شد. 1۳۸۰/ ۲۷/11  یخدر تار -4 ماده 

 
 ( قانون الحاق شد ۲به ماده ) ۴بند  ۳1/۰۴/1۳۹۴مصوب  یم،مستق هایمالیات ماده واحده قانون اصالح قانون  1به موجب بند  1
 ( قانون حذف شد ۲ماده ) ۳، تبصره ۳1/۰۴/1۳۹۴مصوب  یم،مستق هایمالیات ماده واحده قانون اصالح قانون  1به موجب بند  ۲

مقام معظم براساس نظر    باشندیمجوز م  یدارا  یمقام معظم رهبر  یاره(  )  ین یخمکه از طرف حضرت امام    یموارد  یماده برا   ینا  یاتیمال  یتمعاف  -3تبصره  »

 « .است یرهبر

ساالنه امالک )موضوع متن    یات، مقررات مربوط به وصول مال11/1۳۸۰/ ۲۷مصوب    یم،مستق  هایمالیاتاز قانون    ی( قانون اصالح مواد۲به موجب ماده )  ۳

 .(، حذف شد۹تا  ۳مواد  یقبل
ساالنه امالک )موضوع متن    یات، مقررات مربوط به وصول مال11/1۳۸۰/ ۲۷مصوب    یم،قمست  هایمالیاتاز قانون    ی( قانون اصالح مواد۲به موجب ماده )  ۴

 .(، حذف شد۹تا  ۳مواد  یقبل



 

۳ 

 

 ۵ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 1 . حذف شد  1۳۸۰/ ۲۷/11  یخدر تار -۵ ماده 

 ۶ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 ۲حذف شد. ۲۷/11/1۳۸۰ یخ در تار -۶ ماده 

 ۷ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 ۳حذف شد. 11/1۳۸۰/ ۲۷ یخدر تار -۷ ماده 

 ۸ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 ۴حذف شد. 11/1۳۸۰/ ۲۷ یخدر تار -۸ ماده 

 9 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 ۵حذف شد. ۲۷/11/1۳۸۰  یخدر تار -9 ماده 

 دوم فصل  ی، بر دارائ یاتی مستقیم، باب دوم مالهامالیاتقانون 

 10 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 ۶حذف شد. ۲۷/11/1۳۸۰ یخدر تار -10 ماده 

 
ساالنه امالک )موضوع متن    یات، مقررات مربوط به وصول مال11/1۳۸۰/ ۲۷مصوب    یم،مستق  هایمالیاتاز قانون    ی( قانون اصالح مواد۲به موجب ماده )  1

 .(، حذف شد۹تا  ۳مواد  یقبل
ساالنه امالک )موضوع متن    یات، مقررات مربوط به وصول مال11/1۳۸۰/ ۲۷مصوب    یم،مستق  هایمالیاتاز قانون    ی( قانون اصالح مواد۲به موجب ماده )  ۲

 .(، حذف شد۹تا  ۳مواد  یقبل
ساالنه امالک )موضوع متن    یات، مقررات مربوط به وصول مال11/1۳۸۰/ ۲۷مصوب    یم،مستق  هایمالیاتون  از قان   ی( قانون اصالح مواد۲به موجب ماده )  ۳

 .(، حذف شد۹تا  ۳مواد  یقبل
ساالنه امالک )موضوع متن    یات، مقررات مربوط به وصول مال11/1۳۸۰/ ۲۷مصوب    یم،مستق  هایمالیاتاز قانون    ی( قانون اصالح مواد۲به موجب ماده )  ۴

 .(، حذف شد۹تا  ۳مواد  یقبل
ساالنه امالک )موضوع متن    یات، مقررات مربوط به وصول مال11/1۳۸۰/ ۲۷مصوب    یم،مستق  هایمالیاتاز قانون    ی( قانون اصالح مواد۲به موجب ماده )  ۵

 .(، حذف شد۹تا  ۳مواد  یقبل
  ی خال  ی مستغالت مسکون   یات، مقررات مربوط به وصول مال11/1۳۸۰/ ۲۷مصوب    یم،مستق  هایمالیاتاز قانون    ی ( قانون اصالح مواد۲به موجب ماده )  ۶

  رات، مقر۰۴/1۳۹۴/ ۳1مصوب    یم،مستق  های مالیاتماده واحده قانون اصالح قانون    1۲البته به موجب بند    . (، حذف شد11و    1۰مواد    ی )موضوع متن قبل

 . شده است یح به قانون مزبور، تصر یمکرر الحاق ۵۴در ماده  یخال یمسکون  یبر واحدها یات مربوط به وضع مال



 

۴ 

 

 11 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 1حذف شد. 11/1۳۸۰/ ۲۷ یخدر تار -11 ماده 

 یر با یبر اراض یاتمال: فصل سوم ی، بر دارائ یاتی مستقیم، باب دوم مالهامالیاتقانون 

 1۲ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 ۲حذف شد. 1۳۸۰/ ۲۷/11  یخدر تار -۲1 ماده 

 13 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 ۳حذف شد. 1۳۸۰/ ۲۷/11  یخدر تار -31 ماده 

 14 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 ۴حذف شد. ۲۷/11/1۳۸۰ یخدر تار -41 ماده 

 1۵ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 ۵حذف شد. 1۳۸۰/ ۲۷/11  یخدر تار -۵1 ماده 

 1۶ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 ۶شد. حذف  ۲۷/11/1۳۸۰  یخدر تار -۶1 ماده 

 
  ی خال  ی مستغالت مسکون   یات، مقررات مربوط به وصول مال11/1۳۸۰/ ۲۷مصوب    یم،مستق  های مالیاتاز قانون    ی ( قانون اصالح مواد۲به موجب ماده )  1

  مقررات ۰۴/1۳۹۴/ ۳1مصوب  یم، مستق هایمالیاتقانون اصالح قانون ماده واحده  1۲البته به موجب بند   .(، حذف شد11و  1۰مواد  ی)موضوع متن قبل

 . شده است یح به قانون مزبور، تصر یمکرر الحاق ۵۴در ماده  یخال یمسکون  یبر واحدها یات مربوط به وضع مال
)موضوع متن    یر با  ی بر اراض  یاتوصول مال، مقررات مربوط به  11/1۳۸۰/ ۲۷مصوب    یم،مستق  هایمالیاتاز قانون    ی ( قانون اصالح مواد۲به موجب ماده )  ۲

  ربریبا کا   یربا   یاراض  ۰۲/1۳۸۷/ ۲۵و عرضه مسکن مصوب    یداز تول  یتو حما  ی( قانون سامانده1۵به موجب ماده )  .(، حذف شد1۶تا    1۲مواد    یقبل

 . باشدیم یبه مأخذ ارزش معامالت  %(1۲به نرخ دوازده درصد )  یاتمشمول مال یمسکون 
)موضوع متن    یر با  ی بر اراض  یات، مقررات مربوط به وصول مال11/1۳۸۰/ ۲۷مصوب    یم،مستق  هایمالیاتاز قانون    ی ( قانون اصالح مواد۲)به موجب ماده    ۳

 . (، حذف شد1۶تا  1۲مواد  یقبل
)موضوع متن    یر با  ی بر اراض  یاتمال، مقررات مربوط به وصول  11/1۳۸۰/ ۲۷مصوب    یم،مستق  هایمالیاتاز قانون    ی ( قانون اصالح مواد۲به موجب ماده )  ۴

 . (، حذف شد1۶تا  1۲مواد  یقبل
)موضوع متن    یر با  ی بر اراض  یات، مقررات مربوط به وصول مال11/1۳۸۰/ ۲۷مصوب    یم،مستق  هایمالیاتاز قانون    ی ( قانون اصالح مواد۲به موجب ماده )  ۵

 . (، حذف شد1۶تا  1۲مواد  یقبل
)موضوع متن   یربا  ی بر اراض  یات، مقررات مربوط به وصول مال11/1۳۸۰/ ۲۷مصوب    یم،مستق  هایمالیاتاز قانون    یمواد( قانون اصالح  ۲به موجب ماده )  ۶

 . (، حذف شد1۶تا  1۲مواد  یقبل



 

۵ 

 

 برارث یاتمال: فصل چهارم ی، بر دارائ یاتی مستقیم، باب دوم مالهامالیاتقانون 

 1۷ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 یابد، می  انتقال یفرض یا یفوت شخص اعم از فوت واقع  یجهکه در نت ییهایی دارا اموال و  -1۷ ماده 

 : است یاتمشمول مال یربه شرح ز

موارد مندرج در بند    یاستثنا   اوراق بهادار به  یراوراق مشارکت و سا  ی، بانک  یهانسبت به سپرده   -1

ثبت انتقال به    یخ سود سهام و سهم الشرکه تا تار  ینمتعلق به آنها و همچن  یو سودها  ماده   ین( ا۲)

 %(3به آنها به نرخ سه درصد ) یلپرداخت و تحو  یانام وراث و 

 تبصره مذکور در   ی( برابر نرخها1/ ۵)  یمو ن  یکنسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها    -۲

 ثبت انتقال به نام وراث یخ قانون طبق مقررات مزبور در تار  ین( امکرر 143) ماده ( و 143)  ماده ( 1)

نشده   یح مذکور به آنها تصر   یکه در بندها  یاموال و حقوق مال   یرو سا  یازاالمتنسبت به حق   -3

 ثبت انتقال به نام وراث یا یلتحو یخ %( ارزش روز در تار 10است، به نرخ ده درصد )

  ی اعالم   ی%( بها۲به نرخ دو درصد )  ییو هوا   یاییدر  ینی، زم  ی، موتور  یهنقل  یلنسبت به انواع وسا  -4

 ثبت انتقال به نام وراث یخ کشور در تار یاتیتوسط سازمان امور مال 

  ین ( ا۵9)  ماده مذکور در    ی( برابر نرخها1/ ۵)  یمو ن  یکمحل    ینسبت به امالک و حق واگذار   -۵

 یخ حسب مورد، در تار   یبه مأخذ ارزش روز حق واگذار  یاامالک و    یقانون به مأخذ ارزش معامالت 

 ثبت انتقال به نام وراث 

که در خارج از کشور واقع شده است پس   یرانیا  یمتعلق به متوفاهای  یینسبت به اموال و دارا   -۶

پرداخت شده است به  ها  یی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارا   یبر ارث   یاتاز کسر مال

قرار   لبر ارث در کشور محل وقوع ما  یات%( ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مال10نرخ ده درصد ) 

  یل تحو   یابر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال    یاتمول مالگرفته است. در صورت عدم ش

 به نام وراث

مال  -1  تبصره  أخذ  و  متوف  یاتمحاسبه  مورد  در  ارث  ا  یانبر  االجراء شدن  از الزم  قانون    ینقبل 

  ین نشده باشد، مشمول حکم ا  یاشده    یلآنها تشک  یبرا   یاتیپرونده مال  ینکه( اعم از ا139۵/ 01/ 01)

 نخواهد بود.  ماده 

وراث طبقات   کهدرصورتی مربوط به وراث طبقه اول است.    ماده   ینمذکور در ا   یهانرخ   -۲  تبصره 

 دو و چهار برابر خواهد شد.  یببه ترت ماده  ینمذکور در ا  یها نرخدوم و سوم باشند، 



 

۶ 

 

  یران که در ا  یمتوف هاییی باشند، اموال و دارا  یو وراث، تبعه خارج   یمتوف کهدرصورتی  - 3 تبصره 

 به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.  یات واقع است، مشمول مال

را به    ماده   ین ( ا ۵( و )4(، )۲)  یکه وراث سهم خود از اموال موضوع بندها  یدر موارد  -4  تبصره 

 یاتفصل، مشمول مال   ینبر ارث به شرح ا   یاتانتقال دهند، عالوه بر مال   یگروراث د   یااشخاص ثالث  

 طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود. 

 ی، و اعتبار  یمال  ینهادها  یرو سا  هابانکبا    یکاز عقود اجاره به شرط تمل  یحقوق ناش  -۵  تبصره 

به نام وراث محاسبه   ثبت انتقال یخ در تار  یامالک بر اساس ارزش معامالت  یاننسبت به عرصه و اع

 1خواهد شد 

 1۸ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 :شوند ی م یم قانون به سه طبقه تقس ین وراث از نظر ا ـ 1۸ ماده 

 ، شوهر، اوالد و اوالد اوالد. پدر، مادر، زن : ـ وراث طبقة اول که عبارتند از 1

 اجداد، برادر، خواهر و اوالد آنها. : ـ وراث طبقة دوم که عبارتند از ۲

 خاله و اوالد آنها. ،یی ، داعمو، عمه : ـ وراث طبقة سوم که عبارتند از ۳

 19 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 ۲حذف شد.  -19 ماده 

 
 د. ( قانون ش1۷ماده ) یگزینمتن جا ین ، ا ۳1/۰۴/1۳۹۴مصوب  یم،مستق هایمالیاتماده واحده قانون اصالح قانون  ۲به موجب بند  1

 است:  یاتمشمول مال  یربماند به شرح ز یباق یاز متوف ی اموال  ی،فرض یا ی اعم از فوت واقع یفوت شخص  یجه هر گاه در نت -1۷»ماده 

(  1۹ماده ) ارث موضوع بر یاتاز وراث از اموال مشمول مال   یکاالرث هر باشند نسبت به سهم یران ا یممق یرانیهر دو ا یا وراث   یا ی که متوف ی. در صورت1

در آن  که مال  ی به دولت محل  یرانکه بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ا  یبر ارث  یاتپس از کسر مال یراندر خارج از ا یا  یران قانون واقع در ا ین ا

 قانون. ین ( ا ۲۰پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده ) یده واقع گرد 

موجود است    یران که در ا  یمتوف  یاز وراث از اموال و حقوق مال  یک االرث هر  باشند سهم  یران خارج از ا   یممق  یرانیو وراث هر دو ا   ی که متوف  ی . در صورت۲

دولت محل    که از آن بابت به  ی بر ارث  یاتوجود دارد پس از کسر مال  یرانقانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ا  ین ( ا ۲۰به نرخ مذکور در ماده )

 %(. ۲۵و پنج درصد ) یستوقوع مال پرداخت شده است به نرخ ب 

مذکور در  به نرخ    یاتموجود است کالً مشمول مال  یران که در ا  یمتوف  یموارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مال   یرو سا  ی. در مورد اتباع خارج۳

 وراث طبقه دوم.« ی قانون برا ین ( ا ۲۰ماده )
 ( حذف شد. 1۹، ماده )۳1/۰۴/1۳۹۴مصوب  یم،های مستقه قانون اصالح قانون مالیاتماده واحد ۲به موجب بند  ۲

  منقول و مطالبات قابل   یراعم از منقول و غ  یرانخارج از ا  یا   یران واقع در ا  ی ماترک متوف  یه بر ارث عبارت است از کل  یات اموال مشمول مال  - 1۹  ماده»

 . فیمحقق متو یون و د  یدر حدود قواعد شرع یو عباد یکفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مال ینهپس از کسر هز یوصول و حقوق مال

قابل    یردگقرار  یاتیحل اختالف مال  یأته  ییدبوده و اصالت آن مورد تأ  یکه مستند به مدارک قانون  یبه وراث خود دارد در صورت یکه متوف  یبده  -تبصره 

آن است  ون منوط بهی و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر د  یستمذکور الزم ن   یأت ه  یید عده تأ  یام و نفقه ا  یهکسر از ماترک خواهد بود. در مورد مهر 

 مورد بوده باشد.« وراث از طبقه ما قبل حسب  ی فوت خود دارا یخ تا تار  یکه متوف



 

۷ 

 

 ۲0 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 1حذف شد.  -۲0 ماده 

 ۲1 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  یا آنها سلب و    یتاحکام خاص، مالک  یا  ینباشد و طبق قوان  یکه جزء ماترک متوف  یاموال   -۲1  ماده 

  مزبور  اشخاص ییدبا تأ یرد، قانون قرار گ این( ۲)  ماده  موضوع اشخاص یاربه صورت بالعوض در اخت

عوض    نداده شود، ارزش آ  یعوض  یتکه بابت سلب مالک  صورتی بر ارث خارج و در  مالیات  شمول  از

  ردیفهای   موضوعبر ارث    مالیات  مشمولشده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال    یتاموال سلب مالک  یا

 ۲خواهد بود.  یاتقانون محسوب و مشمول مال  ین( ا1۷) ماده مربوط در 

 ۲۲ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 3حذف شد.  -۲۲ ماده 

 
 . ( حذف شد۲۰) ماده  ،۳1/۰۴/1۳۹۴ مصوب مستقیم، هایمالیات قانون  اصالح  قانون واحده  ماده ۲ به موجب بند 1

 االرث بشرح زیر است: نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم -۲0 ماده»

 شرح
طبقه 

 اول

طبقه 

 دوم 

طبقه 

 سوم 

 %3۵ % 1۵ %۵ ریال  ۵0 ,000 ,000 تا مبلغ

 %4۵ %۲۵ % 1۵ ریال  ۵0 ,000 ,000 مازاد به نسبت ریال ۲00 ,000 ,000 مبلغتا 

 %۵۵ %3۵ %۲۵ ریال ۲00 ,000 ,000 مازاد  به نسبت ریال ۵00 ,000 ,000 تا مبلغ

 %۶۵ %4۵ %3۵ ریال  ۵00 ,000 ,000 نسبت به مازاد

  
 .باشدیممذکور مشمول مالیات    یهانرخ( ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به  ۳۰  ,۰۰۰  ,۰۰۰از سهم االرث هریک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون )

  ,۰۰۰ ,۰۰۰)معافیت مذکور برای هریک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون 

 «.( ریال خواهد بود۵۰

 
 .شد( اصالح ۲1، ماده )۳1/۰۴/1۳۹۴ مستقیم، مصوب هایمالیاتن قانو اصالح  قانون واحده  ماده ۳ به موجب بند ۲

  اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیرقابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین یا  -۲1 »ماده

نقالب  ا  ها، نهادهایهای دولتی، شهرداریمؤسسهها،  ربط بالعوض در اختیار وزارتخانهاحکام خاص مالکیت آنها سلب و یا به موجب گواهی سازمان ذی

سلب مالکیت  سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گیرد، از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت   (%1۰۰) هایی که صددرصداسالمی یا شرکت

چنانچه مالیاتی  حال عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر است جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هر

طور رایگان به یکی از  حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد به .اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد

 « .این قانون واگذار کنند نیز جاری است (۲) اشخاص مذکور در ماده

 
 ( حذف شد. ۲۲، ماده )۳1/۰۴/1۳۹۴مصوب  یم،های مستقون مالیاتماده واحده قانون اصالح قان  ۲به موجب بند  ۳

داده شود، مطالبات مذکور جزء ماترک    یصقابل وصول تشخ  یرغ  یمطالبات متوف  یاتیحل اختالف مال  یأته  یکه به موجب رأ   یدر صورت  -۲۲  ماده»

  اتیگونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مال  ینا  یآن قبالً وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمال  یاتو اگر مال  شودیمنظور نم



 

۸ 

 

 ۲3 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 حذف شد.  1۳۷1/ ۰۲/ ۰۷ یخدر تار -۲3 ماده 

 ۲4 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 : اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است -۲4 ماده 

انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج،  وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس.  1

  مؤسسات های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط  استحقاقی استفاده نشده و بیمه بازخرید خدمت و مرخصی  

، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند  های عمر و زندگیانواع بیمه  گزار و یا کارفرما از قبیل بیمه یا بیمه 

 1گردد. مستمر به ورثه متوفی پرداخت می  طوربه آنها حسب مورد که یکجا و یا 

( قرارداد  ۵1)  مادهو   1۳۴۰ ( قرارداد وین مورخ فروردین۳۹)  ماده(  ۴منقول متعلق به مشمولین بند )  اموال  .۲

  مقرر   شرایط   رعایت  با 1۳۵۳ اسفندماهقرارداد وین مورخ  (  ۳۸)  ماده (  ۴)  بند   و  1۳۴۲ وین مورخ اردیبهشت ماه 

 . متقابل  معامله شرط  با مزبور  قرارداد  در

( این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد  ۲)  ماده های مذکور در  مؤسسه و    هاسازمان که برای    ی اموال  .۳

 مذکور.  هایمؤسسهو   هاسازمانبه شرط تأیید 

 ۲البیت محل سکونت متوفی اثاث . 4

 

 ۲۵ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

بر ارث    یاتمشمول مال   یانقالب اسالم   یوراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدا  -۲۵  ماده 

 فصل نخواهند بود.  ینموضوع ا 

 
اقامه  رأساً   یامربوط شرکت و   یبه عنوان ثالث در دعو   تواند یمتعلق م  یاتمال  یناز نظر تأم ییو دارا  یمتعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصاد

 .« یدما ن  یدعو
بند  1 های عمر و زندگی« جایگزین عبارت  ، عبارت »انواع بیمه۳1/۰۴/1۳۹۴ مستقیم، مصوب  هایمالیاتماده واحده قانون اصالح قانون   ۴ به موجب 

 . عمر« شد»بیمه

موادی از    ( قانون اصالح۲۴ماده ) ۴ ، این بند جایگزین بند۳1/۰۴/1۳۹۴ مستقیم، مصوب  های مالیاتماده واحده قانون اصالح قانون   ۴ به موجب بند  ۲

 .، شد۲۷/11/1۳۸۰ مستقیم، مصوب های مالیاتقانون 

های اعتباری  مؤسسهی ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و  هابانکهای متوفی نزد  %( اوراق مشارکت و سپرده۸۰هشتاد درصد ) :۲4 ماده  4  بند » 

هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذیرفته شده باشد و چهل  ارزش سهام متوفی در شرکت%(  ۵۰درصد ) همچنین پنجاه    ؛غیربانکی مجاز

%( ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی،  ۴۰ها و نیز چهل درصد )الشرکه متوفی در سایر شرکتسهام یا سهم%( ارزش۴۰درصد )

 «.معدنی و کشاورزی

 



 

۹ 

 

ن   یکی   ییدمنوط به تأ   ماده   یناستفاده از مقررات ا  یشهادت برا  احراز   ی مسلح جمهور   یروهایاز 

 باشد.می  حسب مورد 1ی انقالب اسالم یدشه یادبن یاو   یرانا  یاسالم

 ۲۶ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

وراث متوفی )منفردا یا مجتمعا( یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به    -۲۶  ماده 

های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد  منظور کسر هزینه 

( این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ  1۷)   ماده شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع  

ای حاوی کلیه اقالم ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات  ت متوفی اظهارنامه فو

به انضمام  شودمی و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه 

 :تسلیم نماید دارصالحیت مدارک زیر به اداره امور مالیاتی 

 ه اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی رونوشت یا تصویر گواهی شد -1

رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق    -۲

 مالی است. 

 رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد.  -3

ی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده ول  یا  قیم  یا  وکیل اظهارنامه از طرف  کهدرصورتی   -4

 نامه وکالتنامه یا قیم 

 ربطرونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی  -۵

اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر  

 :اقدام کند

ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی   کهدرصورتی الفـ   

این قانون   (1۷)  ماده های متوفی مشمول مالیات موضوع  و هزینه کفن و دفن باشد، اموال و دارایی 

و   به    ماده پرداختی    های مالیاتنخواهد شد  مثبته  مدارک  و  اسناد  ارائه  با  کننده پرداخت مذکور 

 مسترد خواهد شد. 

های  ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه   کهدرصورتی بـ   

دارایی کفن و  اموال  روز  ارزش  از  ترتیب  به  مزبور  موارد  این صورت  در  باشد،  موضوع  ودفن  های 

این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر   (1۷)ماده   (۵و ) (4، )(3، )(۲، )(1)  یبندها

 
شورای عالی اداری و به تجویز مقام معظم رهبری، بنیاد شهید انقالب اسالمی به بنیاد شهید و   1۲/۰۹/1۳۸۲ مورخ 1۹۰1/۲۲۸۳۸ طبق مصوبه شماره   1

 . امور ایثارگران تبدیل شد



 

1۰ 

 

این قانون   (1۷)ماده  پرداختی موضوع    هایمالیاتمزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه    ماده در  

 کننده مسترد خواهد شد. با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت 

و )ب( مشمول مالیات نباشد،    الف()  یبندهاکل ماترک یا بخشی از آن مطابق    کهدرصورتی ج ـ  

اداره امور مالیاتی موظف است گواهی الزم مبنی بر بالمانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل  

عنوان  این قانون به  (1۷) ماده  اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در  

 ربط صادر نماید. مراجع ذی 

بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد    کهدرصورتی  ـ  1  تبصره 

 قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود.  دارصالحیت تأیید اداره امور مالیاتی 

این  آیین  ـ  ۲  تبصره  اجرائی  دارایی   ماده نامه  و  اموال  ارزیابی  نحوه رسیدگی،  و صدور  درمورد  ها 

 1رسد. تصویب هیأت وزیران می و به   شودمی ارت امور اقتصادی و دارایی تهیه گواهی توسط وز

 ۲۷ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 .۲حذف شد -۲۷ ماده 

 ۲۸ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 3حذف شد.  -۲۸ ماده 

 
( قانون  ۲۶ی ماده )آن جایگزین متن قبل  یهاتبصره، این متن و  1۳۹۴/ ۳1/۴مستقیم، مصوب    هایمالیاتماده واحده قانون اصالح قانون    ۵به موجب بند    1

 .شد

  ای روی نمونه اند ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامهمنفردا یا مجتمعا( یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها مکلفوراث )  -۲۶ ماده"

طبق  هایی کهمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیشود حاوی کلیه اقالم ماترک با تعیین بهای زمخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می

 .مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صالحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند

 . رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی -1

 . کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی استرونوشت یا تصویر گواهی شده  -۲

 .نامهنامه یا قیمدر صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالت -۳

 . رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد -۴

 ".گرددمی ورثه سایر تکلیف  سالب وراث،  از  یکی  طرف از مذکور  مشخصات با   اظهارنامه تسلیم -بصرهت

 
بند    ۲ موجب  قانون    ۲به  اصالح  قانون  واحده  مصوب    های مالیاتماده  )۴/1۳۹۴/ ۳1مستقیم،  ماده  شد۲۷،  حذف  آن  تبصره  و  قانون   ) . 

است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر    اداره امور مالیاتیدر مورد ارث،    دارصالحیتاداره امور مالیاتی    -۲۷ماده  "

 . اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بودایران مقیم نبوده، متوفی در

 ".باشدیماقامت از نظر این قانون تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی  -تبصره
موجب   ۳ قانون    ۲بند    به  اصالح  قانون  واحده  مصوب    های مالیاتماده  )۴/1۳۹۴/ ۳1مستقیم،  ماده  شد۲۸،  حذف  آن  تبصره  و  قانون   ) . 

الحساب  مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی اند مکلفمشمولین مالیات بر ارث  -۲۸ ماده"

 . دریافت دارند پرداخت و رسید

اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است پس از رسیدگی و قطعی شدن مالیات و پرداخت آن مفاصا حساب مالیاتی را حداکثر ظرف مهلت یک هفته    -تبصره

 ".ینفع تسلیم نمایدطبق مقررات این قانون صادر و به ذ
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 ۲9 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 1.حذف شد -۲9 ماده 

 30 ماده  -مستقیم ی هامالیاتقانون 

 ۲حذف شد.  -30 ماده 

 31 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 3حذف شد.  -31 ماده 

 3۲ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 4حذف شد.  -3۲ماده 

 
بند  1 موجب  )۳1/۰۴/1۳۹۴ مصوب  مستقیم،  هایمالیات  قانون   اصالح   قانون   واحده   ماده  ۲ به  ماده  شد۲۹،  حذف  قانون   ) . 

ادارات    .سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور اجرای صحیح مقررات مالیات بر ارث، دفتر مرکزی ارث را در تهران تشکیل دهد  -۲9 ماده »

واصله    یهااظهارنامهدفتر مرکزی ارث    .دریافتی را ظرف مدت یک هفته پس از دریافت به دفتر مذکور ارسال نمایند  یهااظهارنامه  اندمکلف  امور مالیاتی

نمود خواهد  اعاده  مربوط  مالیاتی  امور  اداره  به  بعدی  قانونی  اقدامات  جهت  ماه  یک  ظرف  و  ممهور  و  ثبت   .را 

مذکور را به اداره امور مالیاتی که اولین اظهارنامه    یهااظهارنامهده باشد، دفتر مرکزی ارث متعددی واصل ش   یهااظهارنامهدر صورتی که برای یک متوفی  

 «.به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به سایر ادارات امور مالیاتی ذیربط اعالم خواهد نمود را
بند    ۲ موجب  قانون    ۲به  اصالح  قانون  واحده  مصوب  های مالیاتماده  )۴/1۳۹۴/ ۳1  مستقیم،  ماده  شد۳۰،  حذف  آن  تبصره  و  قانون   ) . 

 عمل کند:را طبق مقررات این فصل رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و به شرح زیر مؤدیاناداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه  -30 ماده"

ش تعیین شده همان اموال توسط اداره امور مالیاتی بیش از پانزده  در صورتی که جمع ارزش اموال مشمول مالیات اظهار شده در اظهارنامه با ارز  - الف

 . ابالغ نماید یمؤد%( اختالف نداشته باشد، اظهارنامه را قطعی تلقی و مراتب را ظرف شش ماه به 1۵درصد )

که وراث یا نماینده قانونی آنها و سایر کسانی که طبق مقررات این  %( باشد و همچنین در مواردی1۵در صورتی که اختالف بیش از پانزده درصد )   -ب

  را بر طبق مقررات  قانون مکلف به دادن اظهارنامه هستند از تسلیم اظهارنامه خودداری کنند یا در اظهارنامه قسمتی از اموال را ذکر ننمایند مالیات متعلق 

 . ابالغ کند یمؤداین قانون تشخیص و به 

ارزیابی خودداری نمایند اداره امور مالیاتی نسبت به    منظور  به  اموال  ارائه  از   مالیاتی  امور   اداره  کتبی  اخطار   تاریخ   از  ماه  یک  ظرف   وراث  اهگ  هر  -تبصره

 ".اقدام خواهد نمود  رأساً بهای اموال  تعیین
بند    ۳ موجب  قانون    ۲به  اصالح  قانون  واحده  مصوب    هایمالیاتماده  م ۳1/۴/1۳۹۴مستقیم،   ،( شد۳1اده  حذف  قانون   ) . 

نامه  گواهیاداره امور مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست کتبی ظرف یک هفته  -31 ماده"

وراثت معتبر  نامه فقط از نظر صدور برگ حصراین گواهی  .تسلیم نماید  یمؤد متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک را که در اظهارنامه نوشته شده صادر و به  

صادرکننده تصدیق  هایدگاهنامه مذکور در این ماده خواهد بود و مدیران دفتر داها موکول به ارائه گواهیرسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاه .است

 ".اند رونوشت گواهی شده آن را ظرف پانزده روز از تاریخ صدور به اداره امور مالیاتی محل بفرستندحصر وراثت موظف
 .شد  حذف   آن  یهاتبصره  و  قانون (  ۳۲)  ماده  ، ۳1/۴/1۳۹۴  مصوب  مستقیم،  های مالیات  قانون  اصالح   قانون   واحده  ماده   ۲  بند   موجب   به  ۴

ارزیابی  این قانون در زمان فوت بوده و مأخذ (۵۹ماده ) ( 1مأخذ ارزیابی امالک اعم از عرصه یا اعیان ارزش معامالتی ملک با رعایت تبصره )  -3۲ ماده"

 . سایر اموال و حقوق مالی متوفی، ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود

 . رک متوفی محسوب نخواهد شدالبیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزء ماتاثاث -1 تبصره

نبوده و    العاده هستند ارزش معامالتی اعیانی مالکهایی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوقدر مورد ساختمان  -۲ تبصره

ذیربط    یا کارشناسان و متخصص یا متخصصیناداره امور مالیاتی مکلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیای نفیس از نظر کارشناس  

 . استفاده کند



 

1۲ 

 

 33 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

اطالع از وقوع  ظرف سه ماه از تاریخ  اند  ـ مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظف  33  ماده 

ایرانی  اتباع  یا    فوت  منقول  از  اعم  آنان  ماترک  مورد  در  اطالعات  کلیة  ارسال  ضمن  را  مراتب 

غیرمنقول واقع در کشور محل مأموریت خود، با تعیین مشخصات و ارزش آنها، از طریق وزارت امور  

 خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعالم نمایند. 

های تصویب این قانون توسط وزارتخانه ظرف شش ماه از تاریخ    ماده جرایی این  نامة اتبصره ـ آیین

 امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 

 34 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

موضوع این قانون، اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از أخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط    -34  ماده 

له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معامالتی  های متوفی را به وراث یا موصی اموال و دارایی

 :های مزبور انجام دهندراجع به اموال و دارایی 

ولتی و غیرد  عمومی  نهادهای   ، مؤسسات  ، هاشرکت   اعتباری،   و  مالی  مؤسسات  سایر  و  هابانک  -1

حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از  سایر اشخاص  

 متوفی نزد خود دارند. 

 نمایند. می   له ثبتادارات ثبت اسناد و امالک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی   -۲

معامله وراث راجع به اموال و  نامه یا هر نوع  خواهند تقسیممی  اسناد رسمی موقعی که  دفاتر  -3

 های متوفی را ثبت نمایند. دارایی 

 . باشدمی  الشرکه سهم یا سهام مالک آنها در متوفی  کههایی شرکت  -4

 و سایر نهادهای مالی گذاری سرمایه های کارگزاری، صندوق های شرکت  -۵

 های ادارات ثبت اسناد و امالک کشور های دادگستری و صندوق صندوق  -۶

)به اشخا یادشده  بندهای  در  مذکور  )ص  بندهای  موضوع  اشخاص  )۲استثنای  و  این  ۶(  و   ماده ( 

( این قانون( در صورت تخلف عالوه بر اینکه تا معادل ۲)  ماده (  ۲( و )1اشخاص موضوع بندهای )

 
شود ارزش  شود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای مدت، اصل مال عاید وراث  در مواردی که منفعت مال مورد وصیت یا نذر واقع می  -3 تبصره

شود اضافه  می االرث وراثی که مال عاید آنهاودن آن تقویم و به سهمالمنفعه ب الفوت مورث با رعایت مسلوبمال مورد وصیت و نذر و حبس به تاریخ حین

 . و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود

  الفوت متوفی محاسبهنسبت به عرصه و اعیان امالک بر اساس ارزش معامالتی حین  ها بانکحقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با    -4 تبصره

 ".خواهد شد

 



 

1۳ 

 

یت تضامنی دارند، مشمول  مسئولارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق  

 مؤسسات و    هاشرکت،  هابانک ای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد  جریمه 

 یت تضامنی خواهند داشت. مسئول دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز 

و امالک کشور، سازمان محاکم داد ثبت اسناد  ادارات  اجرای احکام دادگستری،  ادارات  گستری، 

و محجورین، صندوق  اداره سرپرستی صغار  و  خیریه  امور  و  دادگستری، صندوق اوقاف  های های 

( بندهای  موضوع  اشخاص  و  کشور  امالک  و  اسناد  ثبت  )1ادارات  و  قانون ۲)  ماده (  ۲(  این   )

های متوفی صادر یا  ایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی در حیطه وظ  کهدرصورتی 

اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور  

 یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. 

ی حکم  ارسال  عدم  صورت  در  مذکور،  حقوقی  اشخاص  کلیه  مقصر  مفاصای  کارکنان  أخذ  عدم  ا 

به  مکلف  خود،  به  مربوط  دستگاه  قانونی  و  اداری  تخلفات  به  مربوط  مجازات  بر  عالوه  مالیاتی، 

پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور  

رد شرکا و معاونان  ربط خواهند بود. این حکم در مومالیاتی کشور به موجب حکم مراجع قضائی ذی 

 متخلفان مذکور نیز مجری است. 

( این 1۷)  ماده (  1تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند )می   سازمان امور مالیاتی کشور  -1تبصره  

قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق  

پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به را کسر و تا آخر ماه بعد از  

نفعان دیگر پرداخت نمایند. در این صورت، اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا  وراث یا ذی

 نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کنند. ذی

پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه  به  ماده نامه اجرائی این  آیین   -۲تبصره  

 1وزیران خواهد رسید  تصویب هیأت  پس از تصویب این قانون به

 3۵ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 .۲حذف شد -3۵ ماده 

 
 . ( قانون شد۳۴، این متن جایگزین متن قبلی ماده )۳1/۰۴/1۳۹۴ مصوب مستقیم، هایمالیات قانون  اصالح  قانون واحده  ماده ۶ بند  موجب به  1

اموال  ظرف یک ماه از تاریخ اطالع از فوت، صورت آن    اندمکلفکه اموالی از متوفی نزد خود دارند    و اشخاصی  مؤسساتو شرکتها و    هابانک  -34 ماده»

  اند موظفالشرکه متوفی را تنظیم و به اداره امور مالیاتی محل تسلیم نمایند، و همچنین  اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر و نیز مقدار سهام یا سهم

 «.مالیاتی، دفاتر و اسناد مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار آنها بگذارند صورت مراجعه اداره اموردر
 .حذف شد ۳۵ ، ماده ۳1/۰۴/1۳۹۴ مصوب مستقیم هایمالیات قانون  اصالح  قانون واحده  ماده ۶ به موجب بند ۲



 

1۴ 

 

 3۶ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 .1حذف شد 3۶ -ماده 

 3۷ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 .۲حذف شد 3۷ -ماده 

 3۸ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

به نرخ مذکور در   شودمی موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل اموالی که به   3۸ -ماده  

( ۲4( ماده )3)  به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند  کهدرصورتی این قانون و   (1۷)  ماده 

 این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود 

که مورد وقف و حبس   یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی در مواردی که منافع مالی، مورد نذر

( این قانون نسبت  ۲4)  ماده (  3) داست، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بن

 .به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود

با فوت موصی قطعی شده   -تبصره  مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت 

 3باشد. 

 
موقعی  نمایند، همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در  له ثبت میادارات ثبت اسناد و امالک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی  -3۵ ماده»

مالیات  ر عدم شمول  را مبنی ب   دار صالحیتنامه اداره امور مالیاتی  نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک را ثبت کنند، باید گواهیخواهند تقسیمکه می

ثبت    نامه مجاز بهپرداخت یا ترتیب یا تضمین الزم برای پرداخت آن داده شده است مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهی   کالًیا این که مالیات متعلق  

 « .نیستند
 . حذف شد ۳۶ ، ماده ۳1/۰۴/1۳۹۴ مستقیم، مصوب هایمالیات قانون  اصالح  قانون واحده  ماده ۶ به موجب بند 1

دارند،  الشرکه و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود  و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم  مؤسسات و شرکتها و    ها بانک  -3۶ ماده»

این قانون   (۳۵) نامه موضوع قسمت اخیر ماده که گواهی مجاز نخواهند بود آن را به وراث یا وصی حسب مورد تسلیم و یا به نام آنان ثبت نمایند مگراین

 «.ارائه گردد
 . شد  حذف ۳۷، ماده ۳1/۰۴/1۳۹۴ مستقیم، مصوب هایمالیات قانون  اصالح  قانون واحده  ماده ۶ به موجب بند ۲

  رونوشت حکم را به   اندمکلفها  در صورتی که به موجب احکام دادگاهها بر اساس حقوق مالی متوفی مالی به ورثه برسد، مدیران دفتر دادگاه  -3۷ ماده»

این حکم در مواردی که اسناد و    .مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد  قبالًاداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا در صورتی که  

ای مربوط به بدهی  ات، اسناد و مدارک تازهدر صورتی که پس از قطعیت مالی  .ای مربوط به دارایی متوفی به دست آید نیز جاری خواهد بودتازهمدارک  

باشد پرونده امر جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختالف مالیاتی ارسال و    مؤثر یا عدم تعلق دارایی به وی ارائه گردد و در محاسبه مالیات    متوفی

 «.طبق رأی هیأت اقدام خواهد شد

 
  .( قانون شد۳۸، این متن جایگزین متن قبلی ماده )۳1/۰۴/1۳۹۴ مصوب مستقیم، هاییاتمال قانون  اصالح  قانون واحده  ماده ۷ به موجب بند ۳

این قانون   (۲۴) ماده  ( ۳) ، در صورتی که از موارد معافیت مذکور در بند شودیماموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل    -3۸ ماده»

 : است مالیات مشمول زیر  شرح به  نگردد،  اتفاقی درآمد بر  مالیات فصل مقررات مشمول یا  نباشد و

 .این قانون خواهد بود ( 1۳1) در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده - الف

مال طبق  وصیت باشد ارزش    در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد به شرح بند )الف( فوق و در صورتی که عین مال مورد نذر و  -ب

 .جا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بودمقررات این فصل تعیین و یک



 

1۵ 

 

 39 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

اند نذرکننده و در مورد وصیت، وصی مکلف در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و  -39 ماده 

که از طرف  ای  روی نمونه ای  عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه  حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع 

مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به   حاوی مشخصات و ارزش مال  شودمی سازمان امور مالیاتی کشور تهیه  

  حداکثر   را  متعلق   مالیات1دار تسلیم و رسید دریافت دارند اره امور مالیاتی صالحیت  انضمام اسناد مربوطه به اد

 ظهارنامه پرداخت کنند. ا تسلیم مهلت انقضای  تاریخ  از ماه  سه  ظرف

( این ۲4)  ماده (  3در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند )  -تبصره 

قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذرکننده یا 

نفع وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذی 

مدت سه  درج و حداکثر ظرف    شودمیای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه  را روی نمونه 

تسلیم کنند و رسید دریافت    دارصالحیت ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی  

 ۲. دارند

 40 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 .3ذف شدح -40ماده 

 
 . مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد -1 تبصره

ر و وصیت اداره امور مالیاتی است که محل اقامت متولی یا حبس و نذرکننده یا  در مورد وقف و حبس و نذ   دارصالحیتاداره امور مالیاتی    -۲ تبصره

 .محدوده آن واقع است و در صورتی که افراد مذکور مقیم ایران نباشند اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بودموصی در 

  همچنین  مان امور اوقاف و خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین ودفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستری و ساز  -3 تبصره

بود به مفاد  مجا   مؤسسات  سایر  و  هابانک نامه  وصیتترتیب اثر دهند مگر این که گواهینامه اداره امور مالیاتی مبنی بر این که  یانامهتیوصز نخواهند 

 «.تسلیم شده است، ارائه گردد دار صالحیتمذکور از طرف وصی یا وراث به اداره امور مالیاتی 
 . »و« از این قسمت به اشتباه حذف شده است رسد یمبه نظر  1
 .( و تبصره آن اصالح شد۳۹، ماده )۳1/۰۴/1۳۹۴ مصوب مستقیم، هایمالیات قانون  صالح ا  قانون واحده  ماده ۸ به موجب بند ۲

  عقد  وقوع  تاریخ از ماه سه ظرف حداکثر اند مکلف وصی، وصیت، مورد در  و  نذرکننده  و حبس نذر،  و حبس  مورد در و متولی وقف،  مورد در  -39 ماده »

مورد وقف یا    وی مشخصات و ارزش مالحا  شودمی  تهیه   کشور  مالیاتی  امور  سازمان  طرف  از   که   ای نمونه  روی  ای اظهارنامه  مورد،   حسب  موصی،   فوت   یا

مصادیق  تسلیم و رسید دریافت دارند و همچنین در صورتی که مورد از  دار صالحیتحبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی  

  ( این قانون باشد، مالیات منافع هر سال را تا آخر تیر ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند )ب( ماده مزبور باشد۳۸ماده )بند )الف(  

این قانون  (  ۴1( و )۴۰مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند و یا از تسهیالت مذکور در مواد )

 نمایند.   استفاده

 . شد  حذف ۴۰ ، ماده ۳1/۰۴/1۳۹۴ مستقیم، مصوب هایمالیاتون اصالح قانون قان  واحده  ماده ۶ به موجب بند ۳

اخذ    تواند بامیدر صورتی که مشموالن مالیات این فصل قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند سازمان امور مالیاتی کشور    -40 ماده» 

ور  تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد و در صورتی که دادن تضمین و تقسیط برای وراث مقد

 «.( این قانون عمل کنند۴1توانند طبق ماده )نباشد می

 



 

1۶ 

 

 41 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 1. حذف شد 41 -ماده 

 4۲ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 ۲. حذف شد 4۲ -ماده 

 43 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 3د. حذف ش -43ماده 

 حق تمبر : ی مستقیم، باب دوم مالیات بر دارائی، فصل پنجمهامالیاتقانون 

 44 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

( ریال حق تمبر  ۲۰۰در موقع چاپ دویست )   شودمی چاپ    هابانک از هر برگ چک که از طرف   ـ  44  ماده 

 . شودمیاخذ 

 4۵ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 :شودمی   اخذ  تمبر حق ۴نیم در هزار  از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل  -4۵ ماده 

 برات،

 سفته( و نظایر آنها.طلب ) فته 

 هزار ریال خواهد بود. بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر  ماده حق تمبر مقرر در این  -تبصره 

 
 . شد  حذف ۴1 ، ماده ۳1/۰۴/1۳۹۴ مصوب مستقیم، های مالیات قانون  اصالح  قانون  واحده ماده ۶ به موجب بند 1

، مالی را  تواند در صورتی که جزء ماترک، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث معادل مالیات متعلقسازمان امور مالیاتی کشور می  -41 ماده»

 . کند اسبه مالیات بر ارث قرار گرفته است به جای مالیات قبولاعم از منقول یا غیر منقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبنای مح

  نخواهد   مالیاتی  گونه  هیچ  مشمول  کشور  مالیاتی  امور  سازمان   به  آن  انتقال  شود،  قبول  مالیات  جای  به  مالی  ماده  این  اجرای  در  که  صورتی  در  -تبصره 

 «.بود
 .حذف شد ۴۲ ، ماده ۳1/۰۴/1۳۹۴ مستقیم، مصوب هایمالیاتماده واحده قانون اصالح قانون  ۶ به موجب بند ۲

یا واحدهای کشاورزی باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات ارث متعلق  در صورتی که جزء ماترک متوفی کارخانه یا کارگاه تولیدی    -4۲ ماده»

مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی که ماترک منحصر به کارخانه یا کارگاه تولیدی  پس از وصول به ماترک را نکند، 

 «.یا واحدهای کشاورزی باشد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در صورت تقاضای وراث با تقسیط مالیات در مدت مناسبی موافقت نماید
 . شد  حذف ۴۳ ، ماده ۳1/۰۴/1۳۹۴ مستقیم، مصوب هایمالیات قانون  اصالح  قانون ده واح ماده ۶ به موجب بند ۳

نمایند،  ( این قانون تخلف ۳۶ و  ۳۴و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد ) مؤسسات و شرکتها و  ها بانکدر صورتی که  -43 ماده» 

ای معادل  جریمه  متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول  جرائمعالوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و  

  مسئولیت   نیز تخلف ف و شرکاء و معاونان وی در دولتی، متخل   مؤسساتو شرکتهای دولتی و   هابانکدر مورد    .%( قیمت مال نیز خواهند بود۵درصد )پنج  

 «.داشت خواهند تضامنی
( به عبارت »نیم در هزار«  ۴۵، عبارت »سه در هزار« در ماده ) ۳1/۰۴/1۳۹۴ مستقیم، مصوب  هایمالیاتماده واحده قانون اصالح قانون   ۹ به موجب بند۴

 .تغییر یافت



 

1۷ 

 

 4۶ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  شودمی   از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده   -4۶  ماده 

  التجاره مال   به   نسبت  مالکیت  حقوق   از  کاشف  اسناد  و(  قانون  این ۴۸ و ۴۵ به استثنای اوراق مذکور در مواد)

( ریال و بارنامه زمینی و  ۵۰۰۰)  هزار   پنج  التجارهمال  بیمه   اوراق   همچنین  و  هوایی  و   دریایی  بارنامه  قبیل  از

های حمل و نقل، مسئول  مؤسسه( ریال حق تمبر دریافت خواهد شد.  1۰۰۰صورت وضعیت مسافری یک هزار )

اطالعات مربوط را در آن درج  حب کاال و سایر  تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صا

 نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند. 

 1:  شودمی   حق تمبر اخذ   تبصرهاز اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این  -تبصره 

شوند، بابت  از کارت معافیت هریک از مشموالن که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می   -1

 ( ریال.1۰ ,۰۰۰هزار )ده صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ  

 ( ریال.۵۰ ,۰۰۰المللی مبلغ پنجاه هزار )نامه رانندگی بین از هرگونه گواهی -۲

گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد  و همچنین از شماره  از هر پالک ترانزیت انواع خودرو    -۳

 ( ریال. ۲۰۰ ,۰۰۰مبلغ دویست هزار ) شودمی  کشور

 ( ریال.1۰۰۰از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار ) -۴

 ( ریال. 1۰۰۰متوسطه مبلغ یک هزار )  آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی واز کارنامه و گواهینامه دانش -۵

  ,۰۰۰از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و باالتر مبلغ ده هزار )  -۶

 ( ریال.1۰

(  ۲۰  ,۰۰۰های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار )از گواهی ارزش تحصیلی دوره   -۷

 ریال.

 ( ریال. ۵۰  ,۰۰۰ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار )های فنی و حرفه گواهی ارزش تحصیلی دوره از    -۸

 ( ریال. ۲۰  ,۰۰۰از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار )  -۹

(  1۰۰  ,۰۰۰ی مبلغ یکصد هزار )از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروساز  - 1۰

 ریال.

واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی    از جواز تأسیس، کارت شناسایی  -11

  پنجاه   مبلغ  آنها  تجدید   بابت   و  ( ریال1۰۰  ,۰۰۰)  هزار   یکصد   مبلغ   صدور   بابت  کار،   و   کسبهایپروانه   سایر  و

 .۲( ریال۵۰ ,۰۰۰) هزار

 
 . قانون الحاق شد(  ۴۶) ، یک تبصره به ماده۲۷/11/1۳۸۰ مستقیم، مصوب  هایمالیاتقانون اصالح قانون  ( 1۴) به موجب ماده 1
های مندرج در این ماده، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و  همین قانون، نصاب 1۷۵ با توجه به ماده  ۲

 . عدیل استوزیران قابل ت تصویب هیأت



 

1۸ 

 

 4۷ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

و مشتریان آنها مبادله یا از طرف    هابانکبین که  زیر  شرح   به   آنها  مشابه   اسناد  و   قراردادها   کلیة   از ـ  4۷  ماده 

( ریال حق  1۰۰۰۰هزار )در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده    که درصورتی ،  شودمی مشتریان تعهد  

 : شودمی تمبر اخذ 

 .ـ برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری  1

های  به نام  هابانک های تعهدآوری که  ـ قرارداد وام یا اعطای تسهیالت از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم   ۲

 رسانند.معامالت به امضای مشتریان خود میمختلف در موقع انجام  

 .گذاری های سرمایه ـ قراردادهای انواع سپرده  ۳

و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار    شود می بانکی که در دفتر بانک تنظیم  های  ـ وکالت نامه   ۴

 نمایند. می 

هایی را به  و طرفین تعهدات و مسئولیت   شودمیو مشتریان منعقد    هابانکـ قراردادهای دیگری که بین    ۵

 .شودمی مرتبط  ماده ین  گیرند و به امور مذکور در اعهده می 

 .هابانکهای صادره از طرف نامهـ ضمانت  ۶

 نامه صادر گردد. بانک قبول شده و ضمانتتقاضا از طرف   کهدرصورتی نامه  ـ تقاضای صدور ضمانت ۷

تقاضا از طرف بانک    که درصورتی کشورهای خارج  ـ تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخلة ایران یا برای  ۸

 قبول شده واعتبار اسنادی گشایش یابد. 

 4۸ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  تعاونی   هایشرکت  1الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنایسهام و سهم  -4۸  ماده 

  صد   کسور.  بود  خواهد   تمبر   حق   مشمول   ۲نیم در هزار  قرار  به   الشرکه   سهم  یا  سهام  اسمی  ارزش   براساس 

 .شودمی ( ریال محسوب 1۰۰( ریال هم صد ) 1۰۰)

ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد    باید ظرف دو   هاشرکت الشرکه  حق تمبر سهام و سهم  -تبصره 

افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها از طریق ابطال تمبر پرداخت  افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت  

 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار    یهاشرکت ۰1/۰۲/1۳۹۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۲۷ به موجب ماده   1

سهامداران افزایش سرمایه  شده   یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال

 .باشندیممستقیم و تبصره آن معاف  هایمالیاتقانون ( ۴۸) ، از پرداخت حق تمبر موضوع مادهدهندیم
قانون به عبارت »نیم  (  ۴۸)  در ماده  « دو در هزار»، عبارت  ۳1/۰۴/1۳۹۴ مستقیم، مصوب  هایمالیاتماده واحده قانون اصالح قانون   1۰ به موجب بند  ۲

 . هزار« تغییر یافتدر 



 

1۹ 

 

میزانی که حق تمبر آن    اند تاسرمایه خود را کاهش داده   قبالً هایی که  شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت

 1اخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود. پرد

 49 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

( این قانون در ایران صادر  ۴۸ و  ۴۷ ،۴۶ ،۴۵اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد )   که درصورتی  -49  ماده 

شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از  

شخصی  اولین  باشد  شده  صادر  متصرف  کشور  را  مزبور  اسناد  از    شودمی که  اعم  امضا  نوع  هر  از  قبل  باید 

یا اشخاصی    مؤسساتخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیة  ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پردا

حقوق مقرر خواهند    نمایند متضامنا مسئول پرداختکه در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه می 

 .بود

 ۵0 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را  ته و  سف  است   مجاز  دارایی  و   اقتصادی   امور   وزارت ـ  ۵0 ماده 

تواند در مواردی که مقتضی بداند به  چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی می 

 حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت  

 ۵1 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  جریمه   آن   برابر   دو  معادل  تمبر،  حق  اصل   بر  عالوه   متخلف   ،فصل   این  مقررات  از  تخلف  صورت   در ـ  ۵1  ماده 

 . شد  خواهد 

 باب سوم مالیات بردرآمد -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 مالیات بردرآمد امالک : ی مستقیم، باب سوم مالیات بردرآمد، فصل اولهامالیاتقانون 

 ۵۲ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به امالک واقع در ایران پس    -۵۲  ماده 

 ۲. باشد مشمول مالیات بر درآمد امالک می  های مقرر در این قانون از کسر معافیت 

 
 .قانون حذف شد( ۴۸) متن قبلی ماده ۳ و ۲ یهاتبصره، ۲۷/11/1۳۸۰ مستقیم، مصوب های مالیاتقانون اصالح موادی از قانون ( 1۶) به موجب ماده 1
 . قانون حذف شد( ۵۲)  ، تبصره ذیل ماده۲۷/11/1۳۸۰ مستقیم، مصوب های مالیاتقانون اصالح موادی از قانون ( 1۷) به موجب ماده ۲



 

۲۰ 

 

 ۵3 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

االجاره، اعم از گردد عبارت است از کل مال می  مالیات امالکی که به اجاره واگذاردرآمد مشمول    -۵3  ماده 

ها و استهالکات و تعهدات مالک نسبت  %( بابت هزینه ۲۵درصد )نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج  

 به مورد اجاره. 

محاسبه خواهد    ماده درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول امالک مورد وقف یا حبس بر اساس این  

 شد. 

 در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.  

ابت  التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بهرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه 

 ملک مورد اجاره. 

که مالیات آنها طبق دفاتر  های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی در مورد خانه   ماده حکم این   

 1قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود. 

  تکفل   تحت   افراد   سکونت  محل   همچنین   و   اجداد   یا  فرزند   یا  همسر   یا   مادر   یا   پدر  سکونت   محل   -1تبصره  

. در  شودمی   جاره پرداختا  که  گردد   ثابت  مدارک  و   اسناد  موجب  به  اینکه  مگر  شودنمی   تلقی   اجاری  مالک

که چند واحد مسکونی، محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد، یک واحد برای سکونت مالک و یک  صورتی 

این بخش خارج خواهد  واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع  

 بود. 

گیرد غیر  ( این قانون قرار می ۲)  ماده موضوع    مؤسساتو    هاسازمانامالکی که مجانا در اختیار    -۲تبصره  

 .شودمی  اجاری تلقی 

 .شودمی  از نظر مالیات بر درآمد اجاره امالک هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب -3تبصره 

جاره اثاثه و  ا  از  ناشی  درآمد   ،شودمی   واگذار  اجاره  به   آالتماشین  یا  اثاثه   با  که   امالکی   مورد   در   -4تبصره  

 . شودمی  و مشمول مالیات این فصل آالت نیز جزء درآمد ملک محسوب  ماشین

، بر  شودمی   مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد  -۵تبصره  

%( آن جزء درآمد مشمول  ۵۰مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد )ارزش معامالتی روز تحویل  اساس  

 گردد. می  مالیات اجاره سال تحویل محسوب

و    شود می   هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستأجر انجام هزینه   -۶تبصره  

که عرفا به عهده مالک  نجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی قرارداد ا همچنین مخارجی که به موجب

 
قانون اصالح و یک  (  ۵۳)  ماده 1۰ و ۹ ، 1 یهاتبصره،  ۲۷/11/1۳۸۰ مستقیم، مصوب  هایمالیاتقانون اصالح موادی از قانون  (  1۸)  به موجب ماده  1

 .آن حذف شد ۲ عبارت از متن قبلی تبصره



 

۲1 

 

بهای سال انجام هزینه  جمع اجاره   االجاره غیر نقدی به باشد، به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال 

 . شودمی  اضافه

ا به اجاره واگذار  یا جزئ  کالً که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را  در صورتی   -۷ تبصره 

االجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات  به نسبت مورد اجاره از مال  نماید، مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه

 مشمول مالیات خواهد بود.  ماده صدر این 

بها مهلتی برای    که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجارهدر صورتی   -۸ تبصره 

باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که  می   دهندهسکونت انتقال   تخلیه ملک داده شود، در مدتی که محل 

به موجب اسناد و    که مگر این  شودنمی   طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است، اجاری تلقی

 . شودمی  مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت

و شرکتهای دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله    مؤسساتها،  زارتخانه و  -9تبصره  

وابسته به آنها و همچنین    مؤسساتو شرکتها و    های شهرداراسالمی،  ، نهادهای انقالب  شودمی   دولت تأمین 

تا   کنند کسر وپرداخت می ه  هایی کاالجارهاند مالیات موضوع این فصل را از مال سایر اشخاص حقوقی مکلف

 را به موجر تسلیم نمایند. آن  رسید   و پرداخت ملک وقوع محل  مالیاتی امور اداره  به  1پایان ماه بعد

واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و    -10 تبصره 

باشد، در مدت مذکور اجاری  که در تصرف خریدار می گردد مادام می   مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار

و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط براینکه مالیات نقل و انتقال    شودنمی   تلقی 

 ( این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.۵۹) ماده موضوع  قطعی 

های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن  مجتمع مالکان    -11تبصره  

%( مالیات  1۰۰)   صد   در   صد   از   اجاره   مدت  طول   در  شوند می   یا  شده   ساخته   ۲بنا به اعالم وزارت راه و شهرسازی

د یا واحدهای  ناشی از اجاره واح  صورت درآمد هر شخص باشد در غیر اینمی   بر درآمد امالک اجاری معاف 

مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع  

 ۳باشد.می  مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره امالک معاف زیربنای 

 
،  (۵۳ماده )   (۹)  ، درتبصره۳1/۰۴/1۳۹۴ مستقیم، مصوب  های اتمالیماده واحده قانون اصالح قانون   ۵۳ موضوع بند(  ۲1۹ه ) ماد ۳ به موجب تبصره  1

عبارت »تا پایان ماه بعد« حسب مورد  (  1۴۳( ماده )۲( و تبصره )1۲۶(، ماده )1۰۹( ماده )۵(، تبصره )1۰۳( ماده )۲(، تبصره )۸۸(، ماده )۸۶ماده )

 .شد روز«روز« و »منتهی ظرف سیروز«، »ظرف سیهای »ظرف ده جایگزین عبارت
ماده  ۲ موجب  مصوب ۴ به  شهرسازی  و  راه  وزارت  تشکیل  عبارت   ۳1/۰۳/1۳۹۰ قانون  جایگزین  و شهرسازی«  راه  »وزارت  و  »عبارت  مسکن  وزارت 

 .شهرسازی« شده است
، کلیه واحدهای  ۲۴/۰۳/1۳۷۷ قانون »تشویق و احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری« مصوب (  11)  به موجب ماده  قبالًالزم به ذکر است که    ۳

  ضمناً   . مالیات بر درآمد اجاری معاف بودند  %1۰۰  ، از پرداختشدندیممترمربع و کمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار   1۲۰ مسکونی دارای زیربنای 

 . الحاق شد(  ۵۳ه )به ماد 11 ، تبصره۲۷/11/1۳۸۰ مستقیم مصوب هایمالیاتقانون اصالح موادی از قانون ( 1۸)  به موجب ماده



 

۲۲ 

 

 ۵4 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

گیرد از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم    -۵4  ماده 

و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن 

ارقام مندرج در جدول امالک مشابه تعیین و اعالم شده توسط سازمان   %(۸0) کمتر از هشتاد درصد

  جدول  اساس  بر  بها اجاره   میزان  قانون،   این(  مکرر ۵4)  ماده مورد  امور مالیاتی کشور باشد و نیز در

 . شد خواهد  تعیین مشابه امالک اجاره 

اجاره ۵3)  ماده (  9)  تبصره   مشموالن  جزء  مستأجر  کهصورتی   در  -1 تبصره  باشد،  قانون  این   )

 پرداختی مستأجر مالک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود. 

 که   است  مبلغی  از  بیش  ملک  اجاره   شود  معلوم  مثبته  مدارک  و  اسناد  براساس  چنانچه  -۲ تبصره 

 قانون   این  مقررات  طبق  التفاوتمابه  مالیات  است،   گرفته  قرار  مالیات  مشمول  درآمد  تشخیص  مأخذ

، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختالف موضوع این  یمؤدبه و در صورت اعتراض  مطال  قابل

 خواهد بود. قانون 

 باشد  ماده   این  مقررات  طبق  شده تعیین   درآمد  از  کمتر  واقعی  اجاره   درآمد  کهمواردی   در  -3 تبصره 

مراجع حل   در  رسیدگی  قابل  پرونده   صورتاین  در  باشد،   یمؤد  اعتراض  مورد  شده تعیین   مالیات  و

 1اختالف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود. 

 مکرر ۵4 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  استناد   به  که  جمعیت  نفر  یکصدهزار  باالی  شهرهای  کلیه  در  واقع  مسکونی  واحد  هر  -مکرر ۵4  ماده 

تبصره   کشور  اسکان  و  امالک  ملی  سامانه این   1۶9)  ماده (  ۷)  موضوع  هر سال  مکرر(  در  قانون، 

 شده   شناسایی  خالی  خانه  عنوان  به باشد نداشته کاربر با ساکن  روز 1۲0 مالیاتی در مجموع بیش از 

 
بند  1 ( قانون و  ۵۴آن جایگزین ماده )  یهاتبصره، این متن و  ۳1/۰۴/1۳۹۴ مصوب  مستقیم،  هایمالیات  قانون  اصالح  قانون  واحده  ماده 11 به موجب 

 .آن شد یهاتبصره 

خودداری    نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آننامه رسمی وجود ر صورتی که اجارهد و شودمی تعیین رسمی سند روی  از االجارهمال  -۵4 ماده»

  تعیین  مشابه  امالک   اساس بر بها اجاره  میزان باشد، نموده   دریافت مستأجر از  دیگر  عنوان هر  یا ودیعه  عنوان به  گردد و یا موجر عالوه بر اجاره بها وجهی

تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار  معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ دارک مثبته به دست آید که م  و اسناد بعداً  چنانچه .شد  خواهد

 . التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بودگرفته، مالیات مابه

  امور مالیاتی که ملک در محدوده آن ردد به وسیله اداره  گ  تقویم   مشابه  امالک  بهای  اجاره  براساس  باید  که  مواردی  در  مستغالت  اجاری  ارزش  -1 تبصره

 .واقع است تعیین خواهد شد

  ، مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره امالک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم امالک موضوع 1۳۸۲ سال  ابتدای  از  -۲ تبصره

 «.تعیین خواهد شد و براساس هر مترمربع روستاها و شهرها محدوده برای   قانون این  (۶۴ماده )

 



 

۲۳ 

 

این قانون، ۵3)  ماده (  11)  تبصره   هایمعافیت   لحاظ  بدون  مذکور،   زمان  از  بیش  هرماه   ازای  به  و  )

 : شودمی  ضرایب زیرماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بردرآمد اجاره به شرح 

 معادل شش برابر مالیات متعلقه  -سال اول

 معادل دوازده برابر مالیات متعلقه  -سال دوم

 معادل هجده برابر مالیات متعلقه  -سال سوم به بعد

سازی پس از هجده ماه از زمان  انبوه    ی( هاواحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در طرح )پروژه 

با  11/04/1334 مصوب  شهرداری  قانون (100)  ماده صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی )موضوع  

 . شوندمی ماده  این موضوع مالیات مشمول اصالحات و الحاقات بعدی آن(

ماه قبل از وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، یک 

 مذکور، اخطار الزم را به مالک واحد مسکونی یا به کد پستی محل آن ارسال کند. های اتمام مهلت 

  قانون  (۲9)  ماده  ضرایب مالیاتی فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع

  اسالمی  جمهوری  فرهنگی   و  اجتماعی  اقتصادی،   توسعه  ششم  پنجساله  برنامه

در هر سال مالیاتی باشند، نسبت به    خالی  خانه  پنج   از  بیش   دارای  که ، 14/1۲/139۵ مصوب ایران 

 . شودمی اعمال ماده کل واحدها، دو برابر ضرایب مذکور در صدر 

تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهرهای باالی یکصد هزار نفر    ماده مالیات موضوع این  

د خانوارهای  تعدا  برابر (۲۵/1ایران به یک ممیز بیست و پنج صدم )جمعیت به استناد مرکز آمار  

 ساکن در این شهرها برسد، قابل اجراء است. 

روزه مذکور برای مالک جدید جاری   1۲0 مهلت  رسمی،   صورت  به   مالکیت  تغییر  صورت  در  -1تبصره  

مالکین   به  متعلق  مالیات  تیرماه هر سال  پایان  تا  است  مالیاتی کشور مکلف  امور  است. سازمان 

را اعالم نماید. اشخاص مشمول، مکلفند مبالغ مذکور را تا یک ماه پس  ماده واحدهای مشمول این 

دم پرداخت، مالیات متعلقه، به موجب از اعالم سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند. در صورت ع

وصول و  مطالبه  اشخاص،  از  مطالبه  موضوع  شودمی   برگ  جریمه    برای   قانون،   این (190)  ماده . 

دفاتر اسناد    ماده، . پس از الزم االجرا شدن این  شودمی   ل اعمالسا  هر  مردادماه   از  پسهای  پرداخت 

سند انتقال قطعی را ثبت    ماده، رسمی موظفند پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات موضوع این  

 نمایند. 

  به   را  ماده   این  اجرای  گزارش  بار  یک  ماه   شش  هر  است  موظف  مالیاتی  امور  سازمان  -۲تبصره  

 ارائه نماید.  مجلس اقتصادی کمیسیون



 

۲۴ 

 

  ارزش   به  مورد   حسب  اجاره،   یا  فروش  برای  را  خود   مسکونی   واحد  مالک،   کهدرصورتی   -3 تبصره 

این قانون،  (۶4)  ماده   موضوع  منطقه   روز   قیمتهای  میانگین   یا  قانون  این (۵4)  ماده   موضوع   اجاری

از طریق سامانه معامالت امالک که وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت حداکثر سه ماه از الزم االجراء 

این   می  ماده، شدن  اجراء  و  اندازی  راه  موجود،  امکانات  از  استفاده  نماید، مشمول با  کند، عرضه 

وش ملک خود به قیمتهای  . اگر مالک بیش از دوبار از اجاره یا فر شودمین  ماده مالیات موضوع این  

به   اسکان کشور  امالک و  استناد سامانه ملی  به  زمانی که  از  واحد مذکور  مذکور خودداری کند، 

این   موضوع  مالیات  مشمول  مورد  حسب  است،  شده  شناسایی  خالی  خانه  یا    ماده عنوان 

 . شودمی قانون  این ( مکرر 1۶9)  ماده ( ۸) ( تبصره ۵) بند موضوع جریمه

ای طراحی شود که قابلیت ارزش گذاری واحدهای مسکونی به  سامانه معامالت امالک باید به گونه 

مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره امالک عرضه شده در آن و ثبت  های  قیمت 

بع تواند از مناتحقق یا عدم تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می

خانه بر  مالیات  از  یافته حاصل  هزینهتخصیص  تأمین  برای  خالی  این های  نگهداری  و  ارتقاء  های 

 گردد. می  سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص

واحدهای مسکونی موقوفه که براساس استعالم از سازمان اوقاف و امور خیریه امکان    -4تبصره  

 .1د نخواهند بو ماده نامه وجود ندارد، مشمول مالیات موضوع این  سب وقفاجاره آنها ح

 

 ۵۵ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  برای   دیگری  محل  خود  و  نماید   واگذار  اجاره   به  را  آن  ،مسکونی   آپارتمان  یا  خانه  مالک  هرگاه ـ  ۵۵  ماده 

  درآمد   دراحتساب  کند   استفاده  گذاردمی   او  اختیار  در  کارفرما  که  سازمانی  خانة  از  یا   نماید   اجاره  خویش  سکونت

پردازد یا توسط کارفرما  موجب سند رسمی یا قرارداد می ای که به  االجارهمیزان مال  فصل این مالیات مشمول

 
)۰۵/۰۹/1۳۹۹ مصوب  مستقیم،  هایمالیات  قانون  از  موادی  اصالح  قانون  واحده   ماده  الف  بند  موجب  به  1 ماده  متن جایگزین  این    قانون (  مکرر  ۵۴، 

 .شد بعدی  الحاقات و اصالحات با ۰۳/1۲/1۳۳۶ مصوب  مستقیم هایمالیات

شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی امالک و اسکان کشور )موضوع  واحدهای مسکونی واقع در    -(مکرر ۵4ماده )»

شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر  عنوان »واحد خالی« شناسایی میاین قانون( به  مکرر   1۶۹ ماده ۷ تبصره

 . خواهند شد

 الیات متعلقه معادل یک دوم م  - سال دوم

 معادل مالیات متعلقه  - سال سوم

 ( برابر مالیات متعلقه« ۵/1معادل یک و نیم )  - سال چهارم و به بعد



 

۲۵ 

 

االجارة دریافتی او کسر خواهد  مال  گردد از کل از حقوق وی کسر و یا برای محاسبة مالیات حقوق تقویم می

 شد. 

 ۵۶ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 1حذف شد. -۵۶ ماده 

 ۵۷ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع در مورد شخص حقیقی که هیچ   -۵۷  ماده 

( این قانون از درآمد مشمول مالیات ساالنه مستغالت از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل  ۸۴)  ماده 

که از طرف سازمان امور  ای  باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه   مادهباشد. مشموالن این  می   مشمول مالیات

گونه درآمد  نمایند که هیچ مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعالم  

را به اداره امور مالیاتی محل    ی مؤددیگری ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید خالصه مندرجات اظهارنامه  

خالف واقع است مالیات متعلق به اضافه    یمؤدکه ثابت شود اظهارنامه  در صورتی دارد و  ارسال    ی مؤدسکونت  

 یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد.

های بانکی درآمد  حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده   مادهحکم این    در اجرای 

 تلقی نخواهد شد. 

 ورد فرزندان صغیری که تحت والیت پدر باشند جاری نخواهد بود. در م  مادهحکم این  -1تبصره 

باشد،    مادهکمتر از مبلغ مذکور در این    ی مؤدکه سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه  در صورتی   -۲تبصره  

بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و    یمؤد اجاره امالک که با سایر درآمدهای  آن مقدار از درآمد مشمول مالیات  

 ۲مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. 

 ۵۸ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 ۳حذف شد.  -۵۸ ماده 

 
 .قانون حذف شد(  ۵۶ماده )، ۲۷/11/1۳۸۰ مستقیم، مصوب های مالیاتقانون اصالح موادی از قانون ( ۲۰)  به موجب ماده 1
 . قانون حذف شد( ۵۷)  متن قبلی ماده ۳ ، تبصره۲۷/11/1۳۸۰ مستقیم، مصوب های مالیاتقانون اصالح موادی از قانون ( ۲1ه )به موجب ماد ۲
 .قانون حذف شد( ۵۸) ، ماده۲۷/11/1۳۸۰ مستقیم، مصوب های مالیاتقانون اصالح موادی از قانون ( ۲۲) به موجب ماده ۳



 

۲۶ 

 

 ۵9 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

%( و همچنین انتقال  ۵نقل و انتقال قطعی امالک به مأخذ ارزش معامالتی و به نرخ پنج درصد )  1 -۵9  ماده 

%( در تاریخ انتقال از  ۲مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد ) حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی  

 باشد.می   طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات

باشد، ارزش معامالتی نزدیکترین محل    چنانچه  -1تبصره   برای مورد معامله ارزش معامالتی تعیین نشده 

 بود. مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد 

حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا    -۲تبصره  

 ۲حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل. 

 ۶0 ماده  -قیم ی مستهامالیاتقانون 

 ۳حذف شد. -۶0 ماده 

 ۶1 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

نیز ارزش معامالتی ملک طبق    شودمیندر مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام   ـ  ۶1  ماده 

که ارزش معامالتی آنها  برای امالکی   طورکلیبه مقررات این فصل درمحاسبة مالیات مالک عمل خواهد بود و  

 .باشد محل مشابه مناط اعتبار می تعیین نشده ارزش معامالتی نزدیکترین  

 ۶۲ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 ۴حذف شد. -۶۲ ماده 

 
آن جایگزین متن قبلی این    یها تبصرهقانون و  (  ۵۹)ماده ،  ۲۷/11/1۳۸۰ مستقیم، مصوب  هایمالیاتن  قانون اصالح موادی از قانو (  ۲۳)ماده به موجب    1

 . آن شد یهاتبصرهماده و 
  قانون   (۵۹)مالکین موظفند هنگام پرداخت مالیات ماده »  ،۰1/۰۴/1۴۰1 مصوب  هایاریدهو    هایشهردار( قانون درآمد پایدار و هزینه  ۸بر اساس ماده )  ۲

به    (% 1) و یک درصد  (%۲) مستقیم موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی امالک و انتقال حق واگذاری به ترتیب دو درصد  هایمالیات به عنوان عوارض 

 .حساب شهرداری محل واریز نمایند

ناتوان از پرداخت، از پرداخت عوارض مذکور معاف  ینی  خم  امام  امداد   کمیته  پوشش  تحت  افراد  -تبصره افراد  )ره( و سازمان بهزیستی کشور و سایر 

آیین نامه اجرایی این تبصره که شامل نحوه تشخیص افراد موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها است، توسط وزارت کشور،    .هستند

و حداکثر ظرف سه ماه از    شودیمور اقتصادی و دارایی با همکاری کمیته امداد امام خمینی )ره( تدوین  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت ام

 «.رسدیمتاریخ الزم االجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران 
 .انون حذف شد( ق ۶۰ه )، ماد۰۷/۰۲/1۳۷1 مستقیم، مصوب های مالیاتقانون اصالح موادی از قانون ( 11) به موجب ماده ۳
 .قانون حذف شد( ۶۲ه )، ماد۰۷/۰۲/1۳۷1 مستقیم، مصوب های مالیاتقانون اصالح موادی از قانون ( 11) به موجب ماده ۴



 

۲۷ 

 

 ۶3 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

به استثنای نقل و انتقال    شودمی نقل و انتقال قطعی امالکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام   ـ  ۶3  ماده 

امالک برابر مقررات  مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی  بالعوض که طبق مقررات  

، هر دو ملک باشند هریک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و  عوضین   چنانچه این فصل خواهد بود و  

 .پرداخت خواهند نمودقطعی مربوط به ملک واگذاری خود را انتقال  

 ۶4 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

باشد. کمیسیون مزبور  تعیین ارزش معامالتی امالک بر عهده کمیسیون تقویم امالک می   -۶41  ماده 

( درصد  دو  معادل  اول  سال  در  را  قانون  این  موضوع  معامالتی  ارزش  است  میانگین  ۲موظف   )%

 مالکهای زیر تعیین کند. قیمتهای روز منطقه با لحاظ 

 
(  ۶۴آن جایگزین متن قبلی ماده )  یهاتبصره، این متن و  ۳1/۰۴/1۳۹۴ مصوب  مستقیم،  هایمالیات  قانون  اصالح  قانون  واحده  ماده 1۳ به موجب بند  1

 . آن شد یهاتبصرهقانون و 

باشد که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی تعیین ارزش معامالتی امالک به عهده کمیسیون تقویم امالک، متشکل از هفت عضو می  -۶4 ماده»

معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم  های مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و نماینده سازمان ثبت اسناد و امالک و سه نفر  کشور و وزارتخانه

معرفی شورای اسالمی شهر و در شهرستانها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و  امالک به  

معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم امالک به معرفی  ها حسب مورد و یا نمایندگان آنها و سه نفر  ها یا شهرستانترتیب در مراکز استان  امالک به

 . بار نسبت به تعیین ارزش معامالتی امالک اقدام خواهد نمودتشکیل و هر سال یک شورای شهر

  یم امالک توسط بر اساس تقسیمات کشوری( سه نفر معتمد محل، بصیر و مطلع در امور تقو در موارد تقویم امالک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه )

در صورت نبودن شورای اسالمی شهر یا بخش سه نفر با شرایط مذکور که کارمند دولت نباشند، به    .شورای اسالمی بخش مربوط معرفی خواهند شد

 .بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهند نمود  معرفی فرماندار یا

سازمان    مالیاتی در محلها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور  تی کشور و در شهرستانکمیسیون تقویم امالک در تهران به دعوت سازمان امور مالیا

یابد و تصمیمات  حضور حداقل پنج نفر که سه نفر آنها عضو دولت باشند رسمیت میجلسات کمیسیون با  .مزبور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد

 یسیون مزبور مکلف است: کم .متخذه با رأی موافق چهار نفر معتبر است

االرضی، آب  تحت بندی زمین، نوع خاک، خدماتشبکهقیمت اراضی شهری را با توجه به آخرین ارزش معامالتی تعیین شده و موقعیت جغرافیایی )  -الف

آب، برق،  خدمات شهری ) جاری بودن( ومشاع بودن، نوع مالکیت از لحاظ جاری بودن یا داشتن دفترچه مالکیت، استیو هوا و ارتفاع( و وضعیت حقوقی )

ساخت و موقعیت ملک از  تلفن، گاز، بهداشت، آموزش و پرورش، شبکه حمل و نقل شهری و سایر خدمات( و میزان مساحت و تراکم جمعیت و تراکم  

ها به فضای سبز و مراکز  دسترسیاضی ولحاظ قرار داشتن در مناطق تجاری و صنعتی و مسکونی و آموزشی و یا مختلط و به طور کلی نوع کاربری ار

 . خرید و کیفیت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور

، فاصله تا شهر، نوع محصول و قیمت آنها، نوع خاک و میزان  ( فوقهای کشاورزی و روستایی را عالوه بر رعایت موارد مذکور در بند )الفقیمت زمین -ب

های اصلی و مواردی که مالکین عرصه و اعیان  یزه و وضعیت طبیعی زمین و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جادهداشتن قابلیت برای کشت مکان   آب و

 . اشجار باغات متفاوت باشندو 

مسکونی،  اده از آن )آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره( و قدمت و تراکم و طریقه استفاسکلت فلزی یا بتونقیمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح )  -ج

 .تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی و خدماتی و غیره( و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نماید

 . استباشد و تا تعیین ارزش معامالتی جدید معتبراالجرا میارزش معامالتی تعیین شده پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم امالک الزم 

تشکیل  تقویم امالک را در موارد زیر  ونیسیکم  توانند قبل از اتمام دوره یک ساله،سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می  -1 صرهتب

 دهند: 

 .برای تعیین ارزش معامالتی نقاطی که فاقد ارزش معامالتی است -1

 .ب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور با مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی نداردبرای تعدیل ارزش معامالتی تعیین شده نقاطی که حس -۲



 

۲۸ 

 

که ارزش معامالتی هر منطقه    یابد تا زمانیاین شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می

 %( میانگین قیمتهای روز امالک برسد. ۲0به بیست درصد )

و    - الف بتونی و سوله  یا اسکلت  آرمه  بتون  یا  )اسکلت فلزی  به مصالح  توجه  با  قیمت ساختمان 

ق و  بهداشتی،  غیره(  آموزشی،  اداری،  تجاری،  )مسکونی،  آن  از  استفاده  طریقه  و  تراکم  و  دمت 

 خدماتی و غیره( و نوع مالکیت 

قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی،    -ب

 آموزشی، اداری و کشاورزی

از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران  

شورای  وزارتخانه و  کشور  امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان  کشاورزی،  جهاد  و  شهرسازی  و  راه  های 

اسالمی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد 

.  شودمی ها و نماینده شورای اسالمی شهر تشکیل  کشاورزی و ثبت اسناد و امالک و یا نمایندگان آن

 کند. بار ارزش معامالتی امالک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین میکمیسیون مذکور هر سال یک

در موارد تقویم امالک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه )براساس تقسیمات کشوری( نماینده 

کند. در صورت نبودن شورای اسالمی  می  بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت

شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون  

 کند. شرکت می

کمیسیون تقویم امالک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت  

. جلسات  شودمی   ر محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیلمدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی د

یابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه  می  کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت 

نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره 

 کل یا اداره امور مالیاتی است. 

 
تغییرات عمده  برای تعدیل ارزش معامالتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به عوامل ذکر شده در این ماده  -۳

 .در ارزش تعیین شده به وجود آمده باشد

  االجرا بوده و تا تعیین ارزش معامالتی معامالتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم امالک الزمارزش  

 .جدید معتبر خواهد بود

 «.معتبر است مادامی که ارزش معامالتی امالک طبق مقررات این قانون تعیین نشده است آخرین ارزش معامالتی تعیین شده -۲ تبصره

 



 

۲۹ 

 

یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم    ماده ارزش معامالتی تعیین شده حسب این  

 االجراء و تا تعیین ارزش معامالتی جدید معتبر است. امالک، الزم 

تابعه سازمان مزبور می  -1تبصره   ادارات  یا  امور مالیاتی کشور  اتمام دوره  سازمان  از  توانند قبل 

 : بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم امالک را تشکیل دهندیکساله در هر شهر یا 

 تعیین ارزش معامالتی نقاطی که فاقد ارزش معامالتی است.  یبرا -1

شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور  تعدیل ارزش معامالتی تعیین   یبرا  -۲

با نقاط مشابه هماهنگی الزم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در این    ماده در مقایسه 

 وجود آمده باشد. تغییرات عمده در ارزش امالک به 

ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم    پس از یک  تبصره شده حسب اینارزش معامالتی تعیین  

 االجراء و تا تعیین ارزش معامالتی جدید معتبر است. امالک، الزم 

پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا    ماده در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این    -۲تبصره  

سازمان امور  پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معامالتی حاصل نشود،  

مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز امالک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص  

ذی  قانونی  مراجع  توسط  اعالمی  و خدمات  کاالها  مطابق  بهای  را  معامالتی  ارزش  و  تعدیل  صالح 

 تعیین کند.  ماده مقررات این 

این    -3تبصره   مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ   ه ماددر مواردی که ارزش معامالتی موضوع 

گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی  محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می

باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی  می  ماده از ارزش معامالتی موضوع این  

رسد. درصد مذکور باید به  قانونی مرتبط می ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع  و دستگاه ذی

نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعالمی از  

 1ربط افزایش نیافته باشد طرف مراجع قانونی ذی 

 
قانون نوسازی و  (  ۲)  عوارض نوسازی موضوع ماده  نرخ  ،۰1/۰۴/1۴۰1 مصوب  هایاریدهو    هایشهردارقانون درآمد پایدار و هزینه    (۳)  بر اساس ماده  1

 ماده (۳)  صدر و تبصرهارزش معامالتی آخرین تقویم موضوع    (%۵/۲)  درصد با اصالحات بعدی به میزان دو و نیم   ۰۷/۰۹/1۳۴۷ عمران شهری مصوب 

 .گرددیم مستقیم تعیین  هایمالیاتقانون  (۶۴)



 

۳۰ 

 

 ۶۵ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

قوانین و مقررات اصالحات ارضی به عمل آمده و یا خواهد  نقل و انتقال قطعی امالک که در اجرای   ـ  ۶۵  ماده 

مالیات موضوع این فصل  های تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول  مسکونی از طرف شرکت آمد و واحدهای  

 .نخواهد بود

 ۶۶ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

یا    انتقال  کهدرصورتی  ـ  ۶۶  ماده  یا شهرداریها  در    مؤسساتگیرنده دولت  بوده و همچنین  آنها  به  وابسته 

  چنانچه   شودمی انتقال داده  وسیلة اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک  مواردی که ملک به  

بهای مذکور  ( این قانون  ۵۹معامالتی باشد در محاسبة مالیات موضوع مادة )بهای مذکور در سند کمتر از ارزش  

 .مورد مالک عمل قرار خواهد گرفتدر سند به جای ارزش معامالتی هنگام انتقال حسب  

 ۶۷ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

و اقاله یا فسخ معامالت قطعی    طورکلیبه قضایی    فسخ معامالت قطعی امالک براساس حکم مراجع ـ  ۶۷ماده  

مالیات موضوع این فصل  عنوان معاملة جدید مشمول  امالک در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به 

 .نخواهد بود

 ۶۸ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

و    1۳۲۰قانون ثبت اسناد و امالک مصوب مرداد ماه    ی( اصالح۳۴)  ماده   یکه در اجرا  ی امالک  -۶۸  ماده 

 1معاف است. ی انتقال قطعنقل و   یاتاز پرداخت مال  شودمی  یکآن به دولت تمل یاصالحات بعد 

 ۶9 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

ق  ی مسکون  یواحدها  یانتقال قطع   ین اول  -۶9  ماده  تار  یمتارزان و متوسط  از    یخ که ظرف مدت ده سال 

  یی و دارا  یو امور اقتصاد   ۲ی راه و شهرساز  یهاکه وزارتخانه   هایییمتققانون مطابق ضوابط و    ین ا  یبتصو

برنامه احداث که حسب    جرایا  مهلت   یانقضا  یخسال از تار  یکاحداث و حداکثر در مدت    یند نمامی   یینتع

بر نقل و   یاتمنتقل گردد از پرداخت مال شودمی  یینمحل تع  ی ارشهرد یا یمورد توسط وزارت راه و شهرساز

 باشد. می امالک معاف  یقطع انتقال

 
اصالحی    ۳۴  ، در متن فوق عبارت »ماده۰1/۰۳/1۳۷۵ با توجه به قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  1

 . گردید قانون ثبت« ۳۴ قانون ثبت اسناد و امالک« جایگزین عبارت »ماده
ماده  ۲ و شهرسازی مصوب   ۴  به موجب  راه  وزارت  تشکیل  عبارت  ۳1/۰۳/1۳۹۰ قانون  و شهرسازی« جایگزین  راه  عبارت »وزارت  و  »،  وزارت مسکن 

 .شهرسازی« شده است



 

۳1 

 

 ۷0 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

های دولتی و یا شهرداریها  و شرکت   مؤسساتها و  هرگونه مال و یا وجوهی که از طرف وزارتخانه   -۷0  ماده 

ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه  بابت عین یا حقوق راجع به امالک و اراضی برای  

مالک یا صاحب حق    کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به آهن، خیابان، معابر، لوله یا احداث جاده، راه 

از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد    شودمی به حساب وی به ودیعه گذاشته  گیرد یا  تعلق می 

 بود. 

رسد در صورت انتقال به وزارت  امالکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می 

نتقال قطعی متعلق و در سایر  ات نقل و امالی  کل به نسبت کشور 1دستیفرهنگی، گردشگری و صنایع  میراث  

%( مالیات مربوط به درآمد موضوع  ۵۰ماند نسبت به پنجاه درصد ) موارد که مالکیت در دست اشخاص باقی می 

بر درآمد امالک از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد و همچنین هرگونه وجه یا مالی که از  فصل مالیات  

یا   امالک  تملک  بابت  واقع در محدوده طرحطرف اشخاص مذکور  بازسازی حقوق  و  بهسازی  نوسازی،    های 

گیرد از پرداخت مالیات نقل و  فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق می های  محالت قدیمی و بافت 

 ۲انتقال معاف است.

 ۷1 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  یداربه نام خر  یسند رسم  یماست در موقع تنظ  یدهمعامله گرد  ی اسناد عاد  یقکه از طر  هاییینزم  -۷1  ماده 

  یید موضوع مورد تأ  کهینشد مشروط بر ادر محاسبه منظور نخواهد   یدارخر  یله شده وس احداث   یانیاع  یمتق

آن واقع است حسب مورد قرار    وده محل که ملک در محد   ی شهردار  یا   ییمحاکم قضا  یا  ی دولت  یصالح مراجع ذ

 ۳گرفته باشد.

 
میراث فرهنگی به وزارت میراث  ، سازمان  ۲۴/۰۴/1۳۹۸ دستی مصوب  فرهنگی، گردشگری و صنایع  به موجب ماده واحده قانون تشکیل وزارت میراث  1

 . دستی تبدیل شدفرهنگی، گردشگری و صنایع
  های مالیاتقانون   ۷۰ موضوع استفسار »آیا هر گونه مال و یا وجوه مذکور در ماده  :1۳۶۶ مستقیم مصوب سال هایمالیاتقانون   ۷۰ تفسیر قانونی ماده  ۲

گردد؟« نظر مجلس ماده  تی به وسیله مالک حاصل از این نوع نقل و انتقال را نیز شامل میعام بوده و سرقفلی دریاف 1۳۶۶ مستقیم مصوب اسفند ماه

عام بوده و حق واگذاری محل دریافتی   1۳۶۶ مستقیم مصوب اسفند ماه   هایمالیاتقانون   ۷۰ یماده  در   مذکور   وجوه   یا   و  مال   هرگونه   عبارت   –واحده  

و  به نقل  نوع  این  از  حاصل  مالک  میوسیله  معافیت  مشمول  نیز  علنی    .گرددانتقاالت  جلسه  در  واحده  ماده  بر  مشتمل  فوق  قانونی  تفسیر 

 . به تأیید شورای نگهبان رسیده است ۰۶/۰۹/1۳۷۰ مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ ۲۹/۰۸/1۳۷۰ روز
 . ( قانون حذف شد۷1، یک عبارت از متن قبلی ماده )۲۷/11/1۳۸۰ مستقیم، مصوب های مالیات( قانون اصالح موادی از قانون ۲۷به موجب ماده ) ۳

 



 

۳۲ 

 

 ۷۲ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

مربوط    یاتی معامله انجام نشود اداره امور مال  ی مؤد از طرف    یات پس از پرداخت مال  که ی در موارد  -۷۲  ماده 

بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده    یمربوط، مبن  یدفتر اسناد رسم  یید و تأ  یمؤدمکلف است بنا به درخواست  

  ی جار  یاز محل وصول  انجام نشده را   لهشده متعلق به معاموصول  یاتمال  یاعالم دفتر اسناد رسم  یخروز از تار

و    ی مربوط به حق واگذار  هایمالیات در مورد استرداد    ماده   ین قانون مسترد دارد. حکم ا  ین طبق مقررات ا

 خواهد بود.  ی جار یز ن ی درآمد اتفاق

 ۷3 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 1حذف شد.  -۷3 ماده 

 ۷4 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

است    ی که حسب عرف محل در تصرف شخص  یگرد ینعناو  یا  ی در مورد امالک با عنوان دستدارم  -۷4  ماده 

نقل    یاتانتقال مزبور مشمول مال   ید منتقل نما  یگرینسبت به ملک را به د حقوق خود    ی متصرف تمام  چنانچه

حقوق    یرسا  یاز واگذار  حاصلدر مورد درآمد    ینباشد. همچنمی   فصل  ینامالک برابر مقررات ا  ی و انتقال قطع

ط خواهد بود و  مربو  یاتمانند مالک حسب مورد مشمول مال یاتینوع امالک متصرف از نظر مال  ینمربوط به ا

 . گرددی متملک متصرف محسوب   یختصرف تار  یخفوق تاردر موارد  

 ۷۵ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

از این  -۷۵  ماده  اوقافی اعم  یا نداشته  از نظر مالیاتی مستأجرین امالک  اعیان مستحدثه در آن داشته  که 

 فصل خواهند بود.  باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این 

 جای تاریخ تملک منظور خواهد شد.تاریخ اجاره به  مؤدیان گونه در محاسبه مالیات این -1تبصره 

(  ۵۳)  ماده(  ۷)  تبصره مانع اجرای   شودمی در مواردی که ملک توسط مستأجر واگذار    ماده حکم این    -۲تبصره  

 این قانون نخواهد بود. 

 
 .قانون حذف شد( ۷۳ماده )، متن ۰۷/۰۲/1۳۷1 مستقیم، مصوب های مالیاتقانون اصالح موادی از قانون ( 11ماده )به موجب  1



 

۳۳ 

 

 ۷۶ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

(  ۵9قانون حسب مورد مشمول مواد )  ین( ا ۵۲) ماده که نقل و انتقال موضوع    یدر موارد  -۷۶  ماده 

 1بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.  یاتبابت مال یگری ( باشد، وجه د۷۷) یا

 ۷۷ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

نوع ساختمان حسب مورد  درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر  -۷۷ ماده 

 مشمول مقررات مالیات بردرآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود. 

 ماده های مذکور عالوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع  اولین نقل و انتقال ساختمان   -1تبصره  

%( به مأخذ ارزش معامالتی ملک  10الحساب به نرخ ده درصد )( این قانون مشمول مالیات علی ۵9)

مالیات قطعی   است.  انتقال  این    مؤدیانمورد  مربوط    ماده موضوع  مقررات  از رسیدگی طبق  پس 

 . شودمی تعیین 

این    -۲تبصره   درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی    ماده شمول مقررات 

 منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد. 

ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان  شهرداری   -3 تبصره 

ربط به ترتیبی که توسط  به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی   کار مراتب را

 گردد، گزارش کنند. می  سازمان امور مالیاتی کشور تعیین

 مستثنی است.  ماده شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این  -4تبصره 

تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه  درمورد نحوه    ماده نامه اجرائی این  آیین   -۵ تبصره 

الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب  علی 

 ۲رسد. تصویب هیأت وزیران می این قانون به

 
 .شد( قانون اصالح  ۷۶ماده )، متن ۰۴/1۳۹۴/ ۳1 مصوب  مستقیم، هایمالیات قانون اصالح قانون واحده  ماده 1۴ به موجب بند 1

این قانون باشد، وجه   ( ۵۹) ( این قانون طبق مقررات این فصل مشمول مالیات به شرح ماده۵۲در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده )  -۷۶ ماده»

 «.مزبور مطالبه نخواهد شد دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال

 
  .( قانون شد۷۷، این متن جایگزین ماده ) ۰۴/1۳۹۴/ ۳1 مستقیم، مصوب  هایمالیاتماده واحده قانون اصالح قانون  1۵ بند  موجب به  ۲

باشد،   های نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشتهاولین نقل و انتقال قطعی ساختمان -۷۷ ماده»

مورد  به مأخذ ارزش معامالتی اعیانی   ( %1۰درصد )این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده   ( ۵۹نقل و انتقال قطعی موضوع ماده )  عالوه بر مالیات

 « .اشخاص حقیقی یا حقوقی، مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود .انتقال خواهند بود



 

۳۴ 

 

 ۷۸ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  ی از موارد  یرغ  ینقانون از طرف مالک ع  ین( ا۵۲)  مادهاز حقوق مذکور در    یکهر  یدر مورد واگذار  -۷۸  ماده 

( مأخذ  ۵۹)   ماده مذکور در    هایمالک به نرخ   یافتیدرقانون ذکر شده است    ین( ا۷۷( تا )۵۳که ضمن مواد )

 قرار خواهد گرفت. یات محاسبه مال

 ۷9 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 1حذف شد.  -۷9 ماده 

 ۸0 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

سازمان امور  ای که از طرف  اند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه موضوع این فصل مکلف  مؤدیان  -۸0  ماده 

موضوع    مؤدیان گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز  آنها قرار می مالیاتی کشور تهیه و در دسترس  

آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک    ر موارد تا ( این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سای۷۴)  ماده

 مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند. 

  یمؤد گیرد، ( این قانون به موجب اسناد رسمی انجام می ۵۲) ماده که معامالت موضوع  در مواردی   -1تبصره 

(  1۸۷)  مادهمندرج در    هایمالیاتدریافتی و یا درآمد موضوع هریک از  مکلف است قبل از انجام معامله میزان  

ر  مواردی که موجر تغیی این قانون را به تفکیک به اداره امور مالیاتی ذیربط اعالم دارد. این اعالم، به استثنای 

 باشد. می  ماده ننموده، به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این 

گیرنده    گیرد، انتقالکه معامالت موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی  در مواردی   -۲تبصره  

  به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطالع   کتباًتاریخ انجام معامله  مکلف است مراتب را ظرف سی روز از  

 دهد.

 مالیات بردرآمد کشاورزی : ی مستقیم، باب سوم مالیات بردرآمد، فصل دومهامالیاتقانون 

 ۸1 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و  درآمد حاصل از کلیه فعالیت   -۸1  ماده 

از هر قبیل و نخیالت از  داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان

 باشد.معاف می پرداخت مالیات  

 
 .قانون حذف شد( ۷۹ماده )، متن ۰۷/۰۲/1۳۷1 مستقیم، مصوب های مالیاتقانون اصالح موادی از قانون ( 11) به موجب ماده 1



 

۳۵ 

 

های های کشاورزی و آن رشته از فعالیت های الزم را در زمینه کلیه فعالیت دولت مکلف است مطالعات و بررسی

را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه    داشته باشد معمول و الیحه مربوطمزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت  

 1ایران به مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید.اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 

 فصل سوم  -ی مستقیم، باب سوم مالیات بردرآمد، هامالیاتقانون 

 ۸۲ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

اعم از حقیقی یا حقوقی( در قبال  درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر )  -۸۲  ماده 

نقد یا غیرنقد    طوربهحسب مدت یا کار انجام یافته  تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر 

 کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. تحصیل می 

از طرف دولت جمهوری اسالمی ایران  ر ) درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشو -تبصره 

عاید  ایرانی  منابع  از  ایران(  مقیم  اشخاص  حقوق    شودمیشخص    یا  درآمد  بر  مالیات  مشمول 

 ۲باشد. می

 ۸3 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی( و درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق )   -۸3  ماده 

های مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت

 مقرر در این قانون. 

 : شودمیدرآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه  -تبصره 

%( حقوق و  ۲0%( و بدون اثاثیه بیست درصد )۲۵)  مسکن با اثاثیه معادل بیست و پنج درصد  -الف

این قانون( در ماه پس از   (91)  ماده به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع  مزایای مستمرنقدی )

 . شودمیوضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر 

 
ماده  1 تفسیر  قارچ خوراکی مشمول    ایآ  :» ستقیم: موضوع استفساریهم  های مالیاتقانون   ۸1 قانون  بستر اصلی کشت  عنوان  به  قارچ  تولید کمپوست 

تولید    ؛یبل  :پاسخ  ؟ باشدیمبوده و از پرداخت مالیات معاف   ۰۳/1۲/1۳۶۶ مستقیم مصوب   های مالیاتقانون  (  ۸1ماده )های کشاورزی موضوع  فعالیت

مستقیم محسوب شده و از پرداخت    های مالیاتقانون  (  ۸1ماده ) های کشاورزی موضوع  جزء فعالیت  باشدیمکمپوست قارچ که بستر اصلی کشت قارچ  

به   ۰۴/1۲/1۴۰۰ مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  1۸/11/1۴۰۰ تفسیر قانونی فوق در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ  «.باشدیممالیات معاف 

 . تأیید شورای نگهبان رسید
ازای آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت  ارائه خدماتی که ما به    ؛۰۲/۰۳/1۴۰۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  ۹ جزء ب ماده  ۴ به موجب بند   ۲

، از پرداخت مالیات و عوارض  1۳/1۰/1۴۰۰ مستقیم باشد، از تاریخ هایمالیاتکه مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون در صورتی شودیم

 .باشدیمقانون مالیات بر ارزش افزوده معاف 



 

۳۶ 

 

%( حقوق  ۵%( و بدون راننده معادل پنج درصد )10اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد )   -ب

( این قانون( در ماه پس از 91)  ماده موضوع    به استثنای مزایای نقدی معافو مزایای مستمر نقدی ) 

 . شودمیکسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر 

 کننده حقوق. سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت  -ج

 ۸4 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

چند منبع، هرساله    یا  یکحقوق از    یاتبر درآمد ساالنه مشمول مال   یاتمال  یت معاف  یزانم  -۸4  ماده 

 1۲. شودمیمشخص  یدر قانون بودجه سنوات 

 ۸۵ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 ماده مازاد بر مبلغ مذکور در    یردولتیو غ  یبر درآمد حقوق کارکنان دولت  یاتنرخ مال  -۸۵  ماده 

  یست %( و نسبت به مازاد آن ب10ساالنه ده درصد )  یاتقانون و تا هفت برابر آن مشمول مال  ین( ا۸4)

 3%( است. ۲0درصد )

 ۸۶ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

مالیات متعلق را طبق مقررات  اند  کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف پرداخت – ۸۶  ماده 

و ۸۵)  ماده کسر  و  محاسبه  قانون  این  بعد (  ماه  پایان  نشانی    و  نام  متضمن  فهرستی  تسلیم  ضمن ۴تا 

 
(  ۸۴میزان معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی موضوع ماده )  ؛۲۴/۰۷/1۴۰۰ مصوب   جمعیت   جوانی  و   خانواده  از  حمایت  قانون  1۸ به موجب مفاد ماده  1

  مشمول  فرزند  هر   ازای   به   شود  متولد   قانون   این  تصویب   از   بعد  که  بیشتر،  و   سوم   فرزند  ازای   به  1۳۹۴/ ۳1/۰۴ مستقیم اصالحی مصوب  هایمالیاتقانون  

 .بار قابل استفاده استفیف حداکثر سه این تح .گرددیم%( تخفیف مشروط به تصویب آن در بودجه سنواتی 1۵) درصد پانزده

 . باشدیم( قانون مذکور ۸۴تبصره ـ تخفیف مندرج در این ماده عالوه بر معافیتهای مندرج در ماده )

 ( .*)قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به مدت هفت سال به صورت آزمایشی قابل اجرا است
 . شد( قانون ۸۴ماده ) متن قبلی متن جایگزین ، این ۰۴/1۳۹۴/ ۳1 مستقیم، مصوب  هایمالیاتماده واحده قانون اصالح قانون  1۶ بند به موجب ۲

  - 1۳۷۰ مصوب  -( قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت1)  ماده  موضوع  حقوق  جدول  مبنای  حقوق  حداقل  برابر  پنجاه  و  یکصد  میزان  تا  – ۸۴ ماده»

 «.شودیمدرآمد ساالنه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف 
 . ( قانون شد۸۵، این متن جایگزین متن قبلی ماده )۰۴/1۳۹۴/ ۳1 مصوب  مستقیم، هایمالیات قانون اصالح قانون واحده  ماده 1۷ به موجب بند ۳

مصوب هماهنگ   نظام  قانون  مشمول  کارکنان  مورد  در  حقوق  درآمد  بر  مالیات  نرخ  -۸۵ ماده» دولت  کارکنان    کسر   از   پس 1۳۷۰/۰۶/1۳ پرداخت 

مقرر در این قانون تا مبلغ چهل    یهاتیمعافبگیران نیز پس از کسر  %( و در مورد سایر حقوق1۰) درصد  ده   مقطوع نرخ  به  قانون  این   در   مقرر  ی هاتیمعاف

 ( این قانون خواهد بود« 1۳1مقرر در ماده ) ی هانرخ%( و نسبت به مازاد آن به 1۰( ریال به نرخ ده درصد )۴۲ ,۰۰۰ ,۰۰۰و دو میلیون )
(،  ۵۳( ماده )۹در تبصره )،  ۰۴/1۳۹۴/ ۳1 مستقیم، مصوب  هایمالیاتماده واحده قانون اصالح قانون   ۵۳ موضوع بند (  ۲1۹ماده )  ۳ به موجب تبصره  ۴

»تا پایان ماه بعد« حسب مورد  ( عبارت  1۴۳( ماده )۲( و تبصره )1۲۶(، ماده ) 1۰۹(، ماده )۵(، تبصره )1۰۳( ماده )۲(، تبصره )۸۸(، ماده )۸۶ماده )

 .شودروز« میروز« و »منتهی ظرف سی»ظرف سیروز«، های »ظرف دهجایگزین عبارت



 

۳۷ 

 

تغییرات را صورت  های بعد فقط  کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه دریافت 

 .1دهند 

که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، هایی  در مورد پرداخت   -1 تبصره 

-کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت  پرداخت  آید، می   به عمل

( این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد ۸4)  ماده قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع  های  

کنندگان و    و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت  کسر  ( محاسبه، 10%)

پرداخت مالیات و    مسئولمیزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند و در صورت تخلف،  

 متعلق خواهندبود. های جریمه 

ی و فناوری که دارای  آموزش عالی، پژوهش   مؤسسات، مراکز و  هادانشگاه های  پرداخت   -۲تبصره  

و فناوری و بهداشت، درمان    قاتیتحق  علوم، های  مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه 

  آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوق   مؤسساتو آموزش پزشکی وسایر  

در  می   الذکر خود  کارکنان  غیر  و  کارکنان  از  اعم  حقیقی  اشخاص  به  التدریس    قالب حقباشند، 

التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی    %( و حق10مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد )

( 1)  تبصره %( با رعایت سایر احکام مقرر در۵و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد )

 ۲خواهدبود 

 ۸۷ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

قانون مسترد خواهد شد مشروط بر    ین بر درآمد حقوق طبق مقررات ا  یاتبابت مال  ی اضافه پرداخت  -۸۷  ماده 

محل    یاتیاز اداره امور مال  یربگ حقوق   ی تا آخر آن سال با در خواست کتبسال بعد    یرماه ت  یبعد از انقضا  که ینا

درخواست    یم تسل یخمذکور موظف است ظرف سه ماه از تار یاتی . اداره امور مالیردسکونت مورد مطالبه قرار گ

 
)پرداخت کننده حقوق( ایرانی یا خارجی یا اینکه مقیم خارج و فاقد شعبه و    درآمد حقوق اتباع خارجی که در ایران اشتغال دارند، اعم از اینکه کارفرما 1

مستقیم بوده و با رعایت مقررات مشمول مالیات حقوق خواهد    هاییاتمالماده یک قانون    ۵نمایندگی در ایران باشد، از مصادیق درآمدهای موضوع بند  

 .بود
  دو   و  حذف ۳1/۰۴/1۳۹۴ ( اصالحی۸۶، تبصره ماده )۲۷/۰۴/1۳۹۶ مستقیم مصوب  هایمالیات( قانون  ۸۶به موجب ماده واحده قانون اصالح ماده )  ۲

 .باشدیم 11/۰۶/1۳۹۶ واحده ماده این  اجرای خی . تار گردید الحاق  ماده  این  به تبصره

  باشند، نمی  بیمه  یا  بازنشستگی  کسورات  پرداخت  مشمول  که  خود  کارکنان  از  غیر  حقیقی  اشخاص  به  کارفرمایان  که  هاییپرداخت  -تبصره  :۸۶ »تبصره ماده

( این  ۸۴رعایت معافیت موضوع ماده )کنند، بدون  التحقیق و حق پژوهش پرداخت میالتدریس، حقه، حق حضور در جلسات، حقالمشاورحق  عنوان  با

موظفند درموقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت    انی . کارفرماباشد%( می1۰قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد )

سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی شده توسط کنندگان مطابق فرم نمونه اعالم( این قانون با اعالم مشخصات دریافت۸۶شده در ماده )تعیین

 «.های متعلق خواهند بودپرداخت مالیات و جریمه مسئول پرداخت کنند و درصورت تخلف، 

 



 

۳۸ 

 

در آن اداره امور    یگرد  یقطع  یبده  و نداشتن   یالزم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداخت  هاییدگیرس 

کننده  درخواست   کهیاقدام کند. در صورت   یجار  هایی از محل وصول   ی نسبت به استرداد اضافه پرداخت  یاتیمال

 مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد. یه حساب بدهب ی باشد اضافه پرداخت هداشت  یاتی مال ی قطع یبده

 ۸۸ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

شود    یافت ندارند حقوق در  یندگی نما  یاشعبه    یرانخارج که در ا  یم از اشخاص مق  که ی در موارد  -۸۸  ماده 

  ینمتعلق را طبق مقررات ا یاتحقوق مال یافتدر یخ از تار 1ماه بعد  پایان تا اند حقوق مکلف  کنندگانیافت در

مربوط به    یاتی ماله سال بعد اظهارنامه  یرمامحل سکونت خود پرداخت و تا آخر ت  یاتی فصل به اداره امور مال

 . یند نما یم مزبور تسل یاتیخود را به اداره امور مال یافتی حقوق در

 ۸9 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

از کشور    -۸9  ماده  اقامت و    ید تمد   یاصدور پروانه خروج  برا  یاپروانه  به استثنا  ی اشتغال    ی اتباع خارجه، 

  یا   یاتیباشند، موکول به ارائه مفاصا حساب مالمی   معاف   یاتپرداخت مالقانون از   ین طبق مقررات ا  که یکسان

ثالث    یاشخاص حقوق   یا  یاتباع خارج ایطرف قرارداد با کارفرم  یرانیا  ی اشخاص حقوق  ی کارفرما یتعهد کتب

 است. یرانیا

 90 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  یزان کمتر از م   یامتعلق را در موعد مقرر نپردازند    یاتکنندگان حقوق، مالکه پرداخت  یدر موارد   -90  ماده 

  ین موضوع ا  جرائمبه انضمام  متعلق را    یاتمکلف است مال  ۲صالحی ذ  یاتی اداره امور مال  یند،پرداخت نما  ی واقع

  یتبا رعا  یصبه موجب برگ تشخ  باشند می   یمؤدکنندگان حقوق که در حکم  قانون محاسبه و از پرداخت

  یز قانون ن  ین( ا۸۸)  مادهنسبت به مشموالن    ماده   ینقانون مطالبه کند. حکم ا  ین( ا1۵۷)  مادهمهلت مقرر در  

 خواهد بود.  یجار

 
  (، ۵۳( ماده )۹در تبصره )،  ۳1/۰۴/1۳۹۴ مصوب مستقیم،    هایمالیاتماده واحده قانون اصالح قانون   ۵۳ موضوع بند (۲1۹ماده )  ۳  به موجب تبصره  1

( عبارت »تا پایان ماه بعد« حسب مورد  1۴۳( ماده )۲( و تبصره )1۲۶(، ماده ) 1۰۹(، ماده )۵(، تبصره )1۰۳( ماده )۲(، تبصره )۸۸(، ماده )۸۶ماده )

 .شودروز« میروز« و »منتهی ظرف سیروز«، »ظرف سیهای »ظرف دهجایگزین عبارت

صالح« جایگزین  انون، کلمه »ذی( ق ۹۰)   ، در متن ماده۳1/۰۴/1۳۹۴ مستقیم، مصوب  هایمالیاتاده واحده قانون اصالح قانون  ( م1۹)   به موجب بند  ۲

 . کننده حقوق« شداین قانون، اداره امور مالیاتی محل پرداخت( ۸۲)  بگیر، یا در مورد مشموالن تبصره ماده»محل اشتغال حقوقعبارت 



 

۳۹ 

 

 91 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 1:  است معاف مالیات  پرداخت از زیر  شرح  به حقوق  درآمدهای  -91 ماده 

العاده دول  های نمایندگی فوق های سیاسی خارجی در ایران و روسا و اعضای هیأت روسا و اعضای مأموریت  .1 

خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضای  

درآمد حقوق دریافتی از    ایران نسبت بهتخصصی آن در   مؤسساتهای نمایندگی سازمان ملل متحد و  هیأت

 تابع دولت جمهوری اسالمی ایران نباشند.  کهدرصورتی مزبور  مؤسساتسازمان و  

فرهنگی دول خارجی    مؤسساتهای کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان  روسا و اعضای مأموریت  .۲

 نسبت درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل. 

های بالعوض فنی و اقتصادی  ناس خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسالمی ایران از محل کمک کارش  .۳

شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان  المللی به ایران اعزام می بین مؤسساتیا و علمی و فرهنگی دول خارجی و 

 المللی مذکور. بین مؤسساتاز دول متبوع یا  

های دولت جمهوری اسالمی ایران در خارج نسبت  ها و کنسولگریها و نمایندگی کارمندان محلی سفارتخانه  .۴

دارای تابعیت دولت جمهوری اسالمی    که درصورتی جمهوری اسالمی ایران    به درآمد حقوق دریافتی از دولت 

 ایران نباشند به شرط معامله متقابل. 

و مستمری  .۵ بازنشستگی و وظیفه  یا    حقوق  بازخرید خدمت و وظیفه  و  اخراج  پایان خدمت و خسارت  و 

 ۲مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده. 

 العاده مسافرت مربوط به شغل. هزینه سفر و فوق  .۶

 ۳حذف شد. .۷

یا کارخانه جهت استفاده کارگران و   .۸ ارزان قیمت سازمانی در  خانه مسکن واگذاری در محل کارگاه  های 

 . گیرداستفاده کارگران قرار می خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد  

 
  .باشندعلم و فناوری مشمول این ماده می  ی هاپارک، کارکنان شاغل در  11/۰۲/1۴۰1 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۸ به موجب بند )چ( ماده  1

علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و    یهاوزارتخانهنامه اجرائی آن ظرف سه ماه پس از تصویب قانون مذکور به پیشنهاد  آیین

 .رسدیمو فناوری رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران معاونت علمی 
، عبارت »که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به  ۳1/۰۴/1۳۹۴ مستقیم، مصوب   های مالیاتماده واحده قانون اصالح قانون  (  1۹)  به موجب بند   ۲

 .قانون حذف شد( ۹1( ماده )۵)  بندشود« از  بگیر پرداخت میحقوق
(  ۹1)  ماده قبلی  متن از  1۶ و 1۵ همراه بندهای به   ۷ ، بند۲۷/11/1۳۸۰ مستقیم، مصوب های مالیات( قانون اصالح موادی از قانون ۳۵موجب ماده )به  ۳

 . قانون حذف شد



 

۴۰ 

 

 وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.  .۹

( این  ۸۴)  مادهمعادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع  جمعاًعیدی ساالنه یا پاداش آخر سال  .1۰

 قانون. 

های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده  نامههای سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیینخانه  .11

 .شودمی 

تکفل   .1۲ تحت  افراد  یا  کارکنان خود  معالجه  هزینه  بابت  کارفرما  که  وسیله    ماًیمستق  هاآن وجوهی  به  یا 

 اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.  ناد بگیر به پزشک یا بیمارستان به استحقوق 

 ( این قانون. ۸۴)  مادهمزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع   .1۳

قانون   .1۴ انتظامی، مشموالن  و  از نظامی  ایران اعم  نیروهای مسلح جمهوری اسالمی  درآمد حقوق پرسنل 

 ان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و آزادگان. استخدامی وزارت اطالعات و جانباز

 9۲ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

%( مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان  ۵۰درصد )پنجاه  -9۲  ماده 

 1.شودمی ریزی کشور بخشوده مدیریت و برنامه 

 مالیات بردرآمد مشاغل: ی مستقیم، باب سوم مالیات بردرآمد، فصل چهارمهامالیاتقانون 

 93 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  در   مذکور  موارد  از  غیر دیگر  عناوین  به  یا  مشاغل به  اشتغال  طریق  از  حقیقی  شخص  که درآمدی ـ  93  ماده 

مشمول مالیات بر  ر این قانون  د  مقرر های  معافیت   کسر  از  پس  کند   تحصیل  ایران  در  قانون  این  هایفصل   سایر

 باشد. درآمد مشاغل می 

  مضاربه   هایفعالیت   از  ناشی  درآمدهای  وهمچنین (  قهری   یا  اختیاری  از  اعم)  مدنی  هایشرکت   درآمد  تبصره ـ

 . باشد می  فصل این  مقررات  تابع  باشد  حقیقی شخص  سرمایه صاحب یا( مضارب ) عامل  که درصورتی 

 
موجب    1 )به  قانون  ۲۰بند  اصالح  قانون  واحده  ماده  مصوب    هایمالیات(  )۳1/۴/1۳۹۴مستقیم،  ماده  تبصره  حذف  ۹۲،  قانون   .شد( 

 " .شودـ بدهی مالیات بر درآمد حقوق کادر نظامی و انتظامی تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده می 9۲تبصره ماده "



 

۴1 

 

 94 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

عبارت است از کل فروش کاال و خدمات به اضافة   موضوع این فصل  مؤدیانـ درآمد مشمول مالیات  94ماده 

ها و استهالکات مربوط  آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه سایر درآمدهای 

 .قبول و استهالکاتهای قابل  طبق مقررات فصل هزینه 

 9۵ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

غل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که صاحبان مشا  -9۵  ماده 

با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون  

گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه  تجارت در خصوص تجار تنظیم می 

 .اس آنها تنظیم کنندمالیاتی خود را بر اس

از  آیین  اعم  آنها  نگهداری  روشهای  و  مدارک  و  اسناد  دفاتر،  نوع  به  مربوط  اجرائی    ی نیماشنامه 

  مؤدیان مکانیزه( و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای  )

به مراجع ذی و تشخیص درآمد مشمول مالیات  برای رسیدگی  آنها  ارائه  نحوه  نیز  و  ربط، مذکور 

امور  ( توسط سازمان  139۵/ 1/ 1االجراء شدن این قانون )حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزم 

 1رسد. تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می و به شودمی مالیاتی کشور تهیه 

 
آن   ی ها( قانون و تبصره۹۵متن ماده ) یگزین متن جا  ین ، ا۰۴/1۳۹۴/ ۳1مصوب  یم، های مستقماده واحده قانون اصالح قانون مالیات ۲1به موجب بند  1

 شد.

  کنند. صاحبان   یخود نگاهدار  یاتدرآمد مشمول مال  یصتشخ  یبرا  کافی  مثبته  مدارک  و  اسناد  اندفصل مکلف  ین صاحبان مشاغل موضوع ا   -9۵ماده  "

 : شوندیم یمتقس یرز  یهابه گروه یات درآمد مشمول مال یصمشاغل از لحاظ تشخ

و  دفاتر    یدخود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و با   یشغل  هاییتقانون مکلف به ثبت فعال  ینکه به موجب ا  یصاحبان مشاغل  -الف

قانون   ینا سب که بر ح یصاحبان مشاغل  -کنند. ب ینگاهدار  یشده حسابدار یرفته پذ  یو استانداردها یناصول و مواز  یتاسناد و مدارک مربوط را با رعا 

و در    گرددیم  یهکشور ته  یاتیسازمان امور مال  دفاتر مذکور توسط  یها. نمونهباشندیم  ینهخود در دفاتر درآمد و هز  یشغل  هاییتمکلف به ثبت فعال

خود    ینهمد و هز درآ  وضعیت   خالصه  صورت  اندمکلف  یستندالف( و )ب( فوق ن )  ی که مشمول مقررات بندها  یصاحبان مشاغل  - . جگیردیدسترس قرار م

 کنند. یکشور نگاهدار  یاتیشده از طرف سازمان امور مال  یینتع یهانمونهرا طبق ضوابط و 

(  ۹۶الف( و )ب( ماده ))  یماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندها  ید  یانضرورت تاپا  یصکشور در صورت تشخ  یاتیسازمان امور مال  -1  تبصره

 . داردیمبه مؤدیان اعالم    یراالنتشارکث  یهااز روزنامه  یکیو    یدر روزنامه رسم  یو درج آگه  یصنف  یهاتشکل  یقو از طر   یهته  و مشمول از آغاز سال بعد را

نوع  براساس    یینها   یمال  یهاصورت  یمتنظ  یو چگونگ  یمال  یعدفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقا  ینگهدار  ی هامربوط به روش  نامهیینآ -۲ تبصره

حسابداران    هکشور با کسب نظر از جامع  یاتیتوسط سازمان امور مال  یشده حسابدار   یرفتهپذ  یو استانداردها  یناصول و مواز   یترعا  ینو همچن  یتفعال

 ".یدخواهد رس یی و دارا یامور اقتصاد یر وز یب و به تصو  یه ته یرسم



 

۴۲ 

 

 9۶ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 1.حذف شد -9۶ ماده 

 
 . شدآن حذف  یهاتبصره( قانون و ۹۶ماده ) ۴/1۳۹۴/ ۳1مستقیم، مصوب  هایمالیاتماده واحده قانون اصالح قانون  ۲1به موجب بند  1

 ( این قانون عبارتند از: ۹۵صاحبان مشاغل موضوع بند )الف( ماده ) ـ  الف – 9۶ ماده"

 .کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان دارندگان  -1

 .شودیمبرداری از وزارتخانه ذیربط صادر شده یا  ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تأسیس و پروانه بهرهکارخانه صاحبان -۲

 . برداران معادنبهره -۳

اعم از سخت   یاانهی را، انفورماتیک، یامشاورهحسابرسی، حسابداری و دفتر داری، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی،  مؤسساتصاحبان  -۴

 افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم 

 . و مراکز آموزش عالی ها دانشگاهآزاد، مدارس غیر انتفاعی،  ی هاآموزشگاهمراکز آموزشی و پرورشی،  صاحبان -۵

 .سالمندان ی هاخانهو  هادرمانگاه، هاشگاهیآسا ، ها شگاهیزا، هامارستانیب   صاحبان -۶

 .سه ستاره و باالتر  یهاهتلصاحبان متلها و  -۷

 . مالی، نمایندگان توزیع کاالهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها یهاواسطهبزرگ،  ی هافروشگاهبنکداران، عمده فروشها،  -۸

 .تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی یهامؤسسهنمایندگان  -۹

 . حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری و یا باربری مؤسساتصاحبان  -1۰

 . مهندسی و مهندسی مشاور مؤسساتصاحبان  -11

 . تبلیغاتی و بازار یابی مؤسساتصاحبان  -1۲

 ( این قانون عبارتنداز: ۹۵صاحبان مشاغل موضوع بند )ب( ماده )  -ب

 .صنعتی  یهاکارگاهصاحبان  -1

 . اختمانی، تأسیسات فنی و صنعتی، نقشه کشی، نقشه برداری، محاسبات فنی و نظارتصاحبان مشاغل س -۲

 .، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافیستهاهاصحاف،  هاگرافچاپخانه داران، لیتو  -۳

 .یاانهیرا صاحبان مراکز ارتباطات  -۴

 .حسابداران رسمی و مهندسی نظام   یهاسازمان  اعضای حقوقی،   مشاوران ، دادگستری  رسمی مترجمان  و کارشناسان  وکال،  -۵

 . های تحقیقاتی اشتغال دارندگران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارائه طرحمحققان، پژوهش -۶

 . دالالن، حق العمل کاران و کارگزاران -۷

 .یصنفی تخصص ی هاانجمنو   یاحرفه  یهاکانونهنری، فرهنگسراها،  -صاحبان مراکز فرهنگی -۸

 .تفریحی و ورزشی یهامکانصاحبان سینماها، تماشاخانه هاو  -۹

 . صاحبان مشاغل فیلم برداری، دوبالژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمایی -1۰

 . پزشکان و دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند -11

های زیبایی و دیگر ارائه دهندگان  ها، سالنها، الکترو انسفالوگرافیها، سی تی اسکنها، سونوگرافیها، فیزیو تراپیلوژیها، رادیو  صاحبان آزمایشگاه  -1۲

 .خدمات بهداشتی طبی و غیر طبی

 . هاصاحبان میهمان سراها، میهمان پذیرها و مسافر خانه -1۳

 .های آماده، ارائه دهندگان خدمات پذیرایی و کرایه دهندگان ظروفها، تهیه کنندگان غذاصاحبان تاالرهای پذیرایی، رستوران  -1۴

 .صاحبان دفاتر اسناد رسمی -1۵

 .مجاز و اتو سرویسها ی هارگاهیتعمصاحبان  -1۶

 . کرایه اتومبیل یهاآژانسمعامالت امالک و  یهابنگاهاتومبیل و  ی هافروشگاهو   هاشگاهینما صاحبان  1۷ -

 .ن طال و جواهرسازندگان و فروشندگا  -1۸

 .عامالن فروش و فروشندگان آهن آالت -1۹

تواند هریک از مشموالن بند )ب( این ماده را به رعایت مقررات موضوع بند )الف(  سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت می  -1 تبصره

اخیر الذکر از اول سال بعد مکلف به اجرای    . مؤدیانفوق ابالغ گردد  مؤدیانتا پایان دی ماه هر سال به    کتباًمشروط بر آنکه مراتب    .این ماده ملزم نماید

 . باشندآن می

 .شودبه حساب آنان انجام می  مؤسساتبرداری از منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره -۲ تبصره



 

۴۳ 

 

 9۷ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

آمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه  در  -9۷ماده  

که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده   یمؤد باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی  مالیاتی می

می  مالیاتی کشور  امور  بود. سازمان  خواهد  باشد،  قرارگرفته  پذیرش  مورد  اظهارنامهو  های تواند 

اخصهای تعیین  مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و ش

از ارائه    یمؤد  کهی درصورت  .نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد  طوربه شده و یا  

اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خـودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور  

  مؤدیان اقتصادی کسب شده  نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطالعات

اقدام می  مالیات  برگ تشخیص  به موجب  متعلق  مالیات  مطالبه  و  مالیاتی  در از طرح جامع  کند. 

ظرف مدت سی روز از تاریخ ابالغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به    چنانچه  یمؤدصورت اعتراض  

اعتراض   اقدام کند،  مالیاتی مطابق مقررات مربوط  اظهارنامه  قانون    یمؤدارائه  این  طبق مقررات 

قرار می  از تعلق جریمه مورد رسیدگی  مانع  این حکم  اعمال مجازاتگیرد،  و  های عدم تسلیم  ها 

 .اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست

 .جاری است ماده ( این قانون در اجرای این ۲39)ماده  تبصره  حکم موضوع

حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابالغ این    سازمان امور مالیاتی کشور موظف است  -تبصره 

قانون، بانک اطالعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی  

این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، 

مجری    13۸0مستقیم مصوب سال    هایمالیات( قانون  ۲۷1( و )1۵4(، )1۵3(، )1۵۲(، )9۸(، )9۷مواد )

 1.خواهد بود

 
های شغلی  اند برای کلیه فعالیتباشند مکلفهای شغلی دیگر موضوع این فصل میشغل خود دارای فعالیتمشموالن این ماده که در محل    -3 تبصره

 ".خود طبق مقررات این قانون عمل کنند
  ی هاتبصره  قانون و(  ۹۷، این ماده و تبصره آن جایگزین ماده )۴/1۳۹۴/ ۳1مستقیم، مصوب    های مالیاتماده واحده قانون اصالح قانون    ۲۲به موجب بند    1

 . آن شد

 الرأس تشخیص خواهد شد:از طریق علی یمؤددر موارد زیر درآمد مشمول مالیات  -9۷ ماده"

 .در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد، تسلیم نشده باشد -1

محل  منظور ازبه درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید )  ی مؤدصورتی که    در   -۲

ا به  کتبمرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر و اسناد و مدارک قبالً یمؤدباشد مگر این که کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها می

 ( .اداره امور مالیاتی مربوط اعالم نموده باشد



 

۴۴ 

 

 9۸ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 1حذف شد. -9۸ ماده 

 99 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  و   1۳۴۵  ماه  اسفند   مصوب  مستقیم  هایمالیات  قانون(  ۷۶)  مادة  موضوع  پیمانکاری  قراردادهای ـ  99  ماده 

درآمد    تشخیص  ازلحاظ  باشد می   قانون   این   تصویب  تاریخ  از  قبل   آنها  پیشنهاد  که   آن  بعدی  هایاصالحیه 

مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند  

 بود. 

( مادة  موضوع  پیمانکاری  قراردادهای  ـ  ماه    هایمالیاتقانون    (۷۶تبصره  اسفند  مصوب  و    1۳۴۵مستقیم 

گردیده از لحاظ تعیین  تسلیم   ۲۹/1۲/1۳۶۷لغایت   ۳/1۲/1۳۶۶که پیشنهاد آنها از تاریخ  های بعدیاصالحیه 

بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر درآمد عملکرد منتهی  درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون  

 خ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود. تابع نر 1۳۶۷سال به 

 
  های قابل قبول از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه یمؤددر اجرای این بند هر گاه 

 .الرأس تعیین خواهد شدن قسمت از طریق علیشود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات ای خودداری می

رسیدگی تشخیص شود و یا به  اداره امور مالیاتی غیر قابلدر صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر    -۳

ابالغ و پرونده    یمؤدبه    کتباً  ت مراتب باید با ذکر دالیل کافینامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صور علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین

یک ماه از تاریخ ابالغ  تواند ظرفمی  یمؤد  .سازمان امور مالیاتی کشور احاله گرددبرای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل  

حسب مورد اقدام نماید و در  نامه یح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آیینبا مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توض

نماید تا بر    هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دالیل الزم و کافی به اداره امور مالیاتی اعالم 

در مواردی که هیأت    .گرددمناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج  نظر هیأت با اکثریت  .اساس آن اقدام گردد

 .مالیاتی نیز اعالم نماید کند باید مراتب را به دادستانی انتظامیمردود اعالم می یمؤدنظر اداره امورمالیاتی را در مورد غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر 

 .شود( این قانون اضافه می1۵۶( این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده )۳ی بند )در اجرا -1 تبصره

درآمد   وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است یمؤدهرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی  -۲ تبصره

 .مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند

الرأس  ره از طریق علیها هموامکتوم که مستند به دالیل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیتهای  در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت

 ".مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شدتشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات

 
لیکن با توجه به مفاد تبصره ماده    .شد( حذف  ۹۸، ماده )۳1/۴/1۳۹۴مستقیم، مصوب    هایمالیاتماده واحده قانون اصالح قانون    ۲۲به موجب بند    1

قانو ۹۷) بود(  خواهد  مجری  ماده  این  است،  نیامده  در  اجراء  به  کامل  صورت  به  مالیاتی  جامع  نظام  که  مالیاتی  امور  ادارات  در   . ن 

از  های الزم و کسب اطالعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم الرأس، اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسیدر موارد تشخیص علی -9۸ ماده "

قرینه    باشد انتخاب و دالیل انتخاب نوع  یمؤدغیر دولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت    دولتی یا

درآمد مشمول  یا قرائن و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی  

آید درآمد مشمول مالیات  در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست می  .را تعیین نماید  یمؤدمالیات  

 ".خواهد بود



 

۴۵ 

 

 100 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

های شغلی خود  اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتاند  موضوع این فصل این قانون مکلف   مؤدیان  -100  ماده 

ای که وسیله سازمان امور  نمونه  سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق   را در یک

تا آخر و  ور مالیاتی محل شغل خود  ام  اداره  به  بعد   سال خرداد ماه  مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم 

 ند.( این قانون پرداخت نمای1۳1) ماده متعلق را به نرخ مذکور در تسلیم و مالیات  

مالیاتی کشور می   -تبصره  امور  میزان سازمان  را که  آنان  از  گروههایی  یا  از مشاغل  برخی  تواند 

( این قانون باشد از انجام  ۸4)ماده  فروش کاال و خدمات ساالنه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع  

بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف  

کمتر از   یمؤدصورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که  مذکور را به   مؤدیانکند و مالیات  

علق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول  یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات مت

 .شودمی

 1های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود. مانع از رسیدگی به اظهارنامه  تبصره   حکم این

 101 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

خود را طبق مقررات    مالیاتی  اظهارنامه  که  فصل  این  موضوع مؤدیان  مالیات  مشمول  ساالنه  درآمد   -101  ماده 

( این قانون از پرداخت مالیات معاف  ۸۴)   ماده میزان معافیت موضوع  اند تا  این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده 

 
عبارت »تیر« به عبارت »خرداد« اصالح،  (  1۰۰، در ماده ) ۳1/۴/1۳۹۴مستقیم، مصوب    هایمالیاتماده واحده قانون اصالح قانون    ۲۳به موجب بند    1

 .شدها حذف و یک تبصره الحاق تبصره 

 :100حذفی ماده  یهاتبصره"

است    مکلف  یمؤدها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نماید  در مورد کارگاه  -1 تبصره

 . های خود را طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نمایدفعالیتکلیه درآمدهای حاصل از  

نمی  -۲ تبصره خود  شغل  برای  ثابت  محل  دارای  که  فصل  این  مشمولین  مورد  شغل  در  محل  اظهارنامه  تسلیم  لحاظ  از  آنها  سکونت  محل  باشند، 

 .گرددمیتلقی

امر مانع از تسلیم اظهارنامه    نی . ا ای مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکاء موجب اسقاط تکلیف سایر شرکا نخواهد بوده در شرکت  -3 تبصره

 . باشدمشترک نمی

حسب  موضوع این فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خالصه وضعیت درآمد و هزینه،  مؤدیان اظهارنامه مالیاتی    -4 تبصره

 .شود خواهدبودهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میمورد طبق نمونه

تمام یا    هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیاتتواند در مورد بعضی از منابع این فصل در  سازمان امور مالیاتی کشور می  - ۵تبصره  

( این قانون را با نظر اتحادیه مربوط به تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در   ۹۵ ماده ) مشمول بند )ج(    مؤدیانبرخی از  

کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و    ترک  یؤدممواردی که معلوم شود از اول یک سال مالیاتی یا در اثنای آن  

 ".مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شداین امر مورد تأیید هیأت حل اختالف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول



 

۴۶ 

 

شرط تسلیم اظهارنامه برای  ( این قانون مشمول مالیات خواهد بود.  1۳1)   ماده های مذکور در  و مازاد آن به نرخ

 به بعد جاری است. 1۳۸۲رد سال  استفاده از معافیت فوق نسبت به عملک

  و  کرد  خواهند  استفاده  معافیت  دو از  حداکثر شرکا  قهری  و  اختیاری  از  اعم مدنی  هایمشارکت در  -1تبصره 

.  بود خواهد  مالیات  مشمول جداگانه  شریک  هر  سهم  مانده باقی  و  تقسیم  آنان  بین مساوی طور به معافیت  مبلغ 

تلقی و معافیت مقرر    از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک   دارند   زوجیت  رابطه  هم  با  که   شرکایی

مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم  گردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم به زوج اعطا می 

رآمد سهم  طور مساوی بین آنان تقسیم و از دمشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت بهمتوفی در 

 هر کدام کسر خواهد شد. 

درآمد    کهدرصورتی   -۲تبصره   مجموع  باشد،  واحد شغلی  یک  از  بیش  دارای  حقیقی  هر شخص 

مشمول مالیات به نرخهای مذکور   ماده واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این  

 1. شودمی( این قانون 131)ماده در 

 10۲ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

تسلیم اظهارنامه عالوه بر پرداخت مالیات خود  ت در موقع  اس   مکلف(  مضارب )  عامل  ،مضاربه   در ـ  10۲  ماده 

( این قانون کسر و به عنوان مالیات  1۰1)  مادهصاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت  مالیات درآمد سهم  

واریز و رسید آن را به ادارة امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه  الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی  علی

 نماید. ارائه  

کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کهدرصورتی  تبصره ـ

 . است

 103 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

های  نامه کنند مکلفند در وکالتوکالی دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می   -103  ماده 

نامه  الحساب مالیاتی روی وکالت%( آن بابت علی ۵پنج درصد ) ها را قید نمایند و معادل الوکاله حق خود رقم  

 : باشد تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر  

 الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله. حق %(  ۵در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد )  -الف

 
( تبدیل و یک تبصره تحت عنوان  1، تبصره آن به تبصره )۳1/۴/1۳۹۴مستقیم، مصوب    هایالیاتمماده واحده قانون اصالح قانون    ۲۴به موجب بند    1

 .( قانون الحاق شد1۰1( به ماده )۲تبصره )



 

۴۷ 

 

در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا الزم نیست و همچنین در دعاوی    -ب

الوکاله  نامه حق الوکاله مقرر در آیین %( حداقل حق ۵دادگاه است پنج درصد )الوکاله به نظر کیفری که تعیین حق 

 مرحله.برای هر 

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

و برای    شودمی در مورد دعاوی و اختالفات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل    -د

اتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و  مقرر نشده است از قبیل اختالفات مالی  الوکاله آنها تعرفه خاصیحق

 : از لحاظ مالیاتی به شرح زیر صرفاًالوکاله  نظایر آنها میزان حق 

( ریال  ۳۰  ,۰۰۰  ,۰۰۰تا سی میلیون )   ؛%(۵درصد )االختالف، پنج  ( ریال مابه 1۰  ,۰۰۰  , ۰۰۰تا ده میلیون ) 

  , ۰۰۰  ,۰۰۰میلیون )( ریال. از  1۰  ,۰۰۰  ,۰۰۰%( نسبت به مازاد ده میلیون )۴االختالف، چهار درصد )مابه 

باال سه درصد ) مابه   ( ریال۳۰ به  به مازاد سی  ۳االختالف  منظور  ( ریال  ۳۰  ,۰۰۰  , ۰۰۰میلیون ) %( نسبت 

 %( آن تمبر باطل خواهد شد.۵و معادل پنج درصد )  شودمی 

ولو اینکه وکیل دادگستری  )  ند ینمامفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام می

نواده و همسر    - دختر  -پسر  -خواهر   -برادر  -مادر  -یا پدر  یمؤد  نباشند( نیز جاری است، جز در مورد کارمندان

 . یمؤد

 باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین  نشده  عمل  ماده  این  مفاد   طبق  که  مورد  هر  در  -1تبصره  

های مرجوعه  و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت هادادگاه یک از  دادرسی مدنی در هیچ

وزارتخانه  طرف  و  از  شرکت   مؤسساتها  و  و دولتی  شهرداریها  و  دولتی  و    مؤسسات  های  دولت  به  وابسته 

 باشند. نامه نمی ابطال تمبر روی وکالت شهرداریها که محتاج به 

  و   دولت   به  وابسته   مؤسسات  و  شهرداریها  و  دولتی  هایشرکت   و   دولتی   مؤسسات  و  هاوزارتخانه   -۲تبصره  

  بابت  و   کسر  را  آن %(  ۵)  درصد   پنج  کنند می   پرداخت  وکال   به  الوکاله حق   بابت  که   وجوهی  ازاند  مکلف  شهرداریها

 . نمایند  پرداخت محل  مالیاتی امور اداره به  1تا پایان ماه بعد لوکی مالیاتی  الحسابعلی

  به   مکلف  جدید   وکیل   شود   واگذار  دیگری   وکیل   به  دعوی  تعقیب  تمبر  ابطال   از  پس   کهدرصورتی   -3تبصره  

 . بود نخواهد  مربوط  نامه وکالت روی  تمبر ابطال

 
ماده  (،  ۵۳( ماده )۹، درتبصره )۳1/۴/1۳۹۴مستقیم، مصوب    هایمالیاتماده واحده قانون اصالح قانون    ۵۳( موضوع بند  ۲1۹ماده )  ۳به موجب تبصره  1

( عبارت »تا پایان ماه بعد« حسب مورد جایگزین  1۴۳( ماده )۲( و تبصره )1۲۶(، ماده )1۰۹( ماده )۵(، تبصره )1۰۳( ماده )۲(، تبصره )۸۸(، ماده )۸۶)

 .روز« شدروز« و »منتهی ظرف سیروز«، »ظرف سیهای »ظرف دهعبارت
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الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال  حق  خسارت  یا  الوکالهحق  دادگاهها  که  مواردی  در  -4تبصره  

تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را    نامه قرار گرفته استتمبر روی وکالت

 التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد. به اداره امور مالیاتی مربوط اطالع دهند تا مابه 

 104 ماده  -ی مستقیم هاالیاتمقانون 

 1. حذف شد -104 ماده 

 
بند    1 موجب  قانون    ۲۵به  اصالح  قانون  واحده  مصوب    هایمالیاتماده  )۳1/۴/1۳۹۴مستقیم،  ماده  تبصره 1۰۴،  و  قانون  حذف  (  آن   . شدهای 

انتفاعی و  ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیروابسته به دولت و شهرداری  مؤسساتها،  دولتی، شهرداری  مؤسسات ها،  وزارتخانه  -104 ماده "

های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری،  پزشکی، هزینهالزحمهاند در هر مورد که بابت حقاین قانون مکلف (۹۵الف( ماده )موضوع بند )اشخاص

سازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و داللی و  تصنیف، آهنگلی و اداری، نویسندگی، تألیف ومشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات ما

، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معامالت و تسویه  هابورسبه  الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی  کاری، هرگونه حقالعملحق

و کاال   بهادار  بورس    هابورسدر  اوراق  از  بازارهای خارج  و  هابانکو  تعاون  و    مؤسسات، صندوق  اماکن  نظافت  به  امور مربوط  غیربانکی مجاز،  اعتباری 

و    آالت  نیماش  دریایی،ای، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی واجاره ماشین آالت اداری و محاسباتی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانهابنیه،

شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیساتی فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ، نگاهداری و تعمیر آسانسور ویانباردار  ها،کارخانجات و سردخانه

ه هر عنوان پرداخت  حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم ب محاسبات فنی، قراردادبرداری، نظارت وکشی، نقشهساختمانها و تأسیسات، نقشه

کنندگان وجوه( کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان  دریافت)  یمؤدمالیات  الحساب%( آن را به عنوان علی۵کنند پنج درصد )می

با ذکر نام و نشانی آنها به اداره  کنندگان را تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت یمؤدامور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به  

 .ربط ارسال دارندامور مالیاتی ذی

اعطایی   کسر  ها بانکتسهیالت  مشمول  مسکونی  واحد  یک  تکمیل  و  تعمیر  و  کشاورزی  به  مربوط  امور  در  جعاله  قرارداد  طریق  صد   از  در  پنج 

اند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد  مکلف  اهبانکالحساب موضوع این ماده نبوده و دراینگونه موارد  علیمالیات ( ۵%)

 . به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارندقرارداد

قرارداد رونوشت آن را  در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد  -1 تبصره

 .به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید

قبلی    الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعالماز پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی  کالًدر مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده    -۲ تبصره

 . و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است

کننده  تودیعگردد  در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال می  -3 تبصره

 .کنندمیصادر مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را 

های بعدی آن که پیشنهاد  اصالحیه و  1۳۴۵ مستقیم مصوب اسفند ماه  هایمالیات  ( قانون۷۶در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده )   -4 تبصره

 . قبل از تاریخ تصویب این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نمایدآنها 

ود،  سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه ش  -۵ تبصره

 . های کثیراالنتشار کشور اعالم خواهد کردطریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامهاز

پس  واند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه وتسازمان امور مالیاتی کشور می -۶ تبصره

این  در صورت استنکاف آنها از پرداخت، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم    .های الزم، مالیات متعلق را مطالبه کنداز رسیدگی

اعتبارات  و موسساتی که به نحوی از    ها سازماندر مورد کلیه دستگاههای اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر  قانون، مالیات را وصول و  

 ".کند کنند و همچنین سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آنها برداشتدولتی استفاده می
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 مالیات بردرآمداشخاص حقوقی : ی مستقیم، باب سوم مالیات بردرآمد، فصل پنجمهامالیاتقانون 

 10۵ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف  هایجمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت  ـ  10۵  ماده 

های  غیرمعاف و کسر معافیت های حاصل از منابع  ، پس از وضع زیانشودمی از ایران تحصیل  در ایران یا خارج  

به نرخ  باشد، مشمول مالیات  می ای  مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه مقرر به استثنای مواردی که طبق  

 %( خواهند بود. ۲۵بیست و پنج درصد ) 

  که درصورتی   اند،نشده  تأسیس  سود  تقسیم   منظور   به  که  تجاری   غیر  ایرانی   حقوقی   اشخاص  مورد   در  ـ  1تبصره  

رر در  مق  نرخ  به   مالیات  آنهاانتفاعی   فعالیت   مالیات  مشمول   درآمد   کل  مأخذ   از  باشند،  انتفاعی  فعالیت   دارای

 .شودمی وصول  ماده این 

  تبصرة   مـشموالن   اسـتثنای  بـه   ایـران   از  خـارج   مـقیم   مؤسسات  و  خـارجی  حـقـوقی   اشـخاص  ـ  ۲تبـصـره  

  در   سرمایه   برداری بهره  از   که  مالیاتی   مشمول   درآمد   کل  مأخذ   از   قانون  این(  11۳)  مادة   و(  1۰۹)  مادة (  ۵)

، کارگزار و امثال آن در ایران  ، نماینده از قبیل شعبه یا به وسیله نمایندگی ماًیمستق که  هاییفعالیت   از یا  ایران

های فنی یا  ، کمک تعلیمات، دادن  دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی انجام می 

مشمول مالیات خواهند بود.   ادهمکنند به نرخ مذکور در این تحصیل می های سینمایی از ایران واگذاری فیلم 

درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل  مذکور در ایران نسبت به   مؤسساتنمایندگان اشخاص و  

 باشند. مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می کنند طبق  می 

  قبالً که  ی  هایمالیات   ،خارجی  یا  ایرانی   از  اعم  حقوقی اشخاص   درآمد   بر  مالیات  احتساب  موقع  در  ـ  3تبصره  

است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد واضافه پرداختی از این بابت قابل  پرداخت شده

 . استرداد است 

های شرکت   از   دریافتی   الشرکه   سهام  یا  سهام   سود  به   نسبت  حقوقی   و   حقیقی   از   اعم   اشخاص  ـ  4تبصره  

 بود.  نخواهند  دیگری مالیاتمشمول  پذیرسرمایه

  از   بردرآمد   مالیات   از   غیر  دیگری   عناوین   تحت   وجوهی  مصوب   قوانین   موجب   به   که   مواردی  در  ـ  ۵تبصره  

  مقرر   نرخ   به   مزبور   وجوه  کسر   از   پس  اشخاص  مالیات  باشد،  وصول   قابل  اشخاص  مالیات  مشمول   درآمد   مأخذ 

 .شد  خواهد  محاسبه   مربوط

تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام  های  درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه   -۶تبصره  

 باشد. می  ماده از نرخ موضوع این  فی( تخف%۲۵مشمول بیست و پنج درصد ) 
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%( افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این  10به ازای هر ده درصد )  -۷  تبصره 

درصد و حداکثر تا پنج  واحد  نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک  ماده 

. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی شودمی درصد از نرخهای مذکور کاسته  واحد

اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعالم شده از سوی سازمان امور  سال قبل و ارائه  

 1.مالیاتی است

 10۶ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

استثنای درآمدهایی که طبق مقررات  درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی )به  -10۶  ماده 

و   فعالیت  سوددهی  میزان  براساس  است(  شده  مقرر  آن  تشخیص  برای  دیگری  نحوه  قانون  این 

 ۲. شودمی آن تعیین  تبصره ( این قانون و9۷( و )9۵(، )94مواد )مقررات 

 10۷ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

بابت    - 10۷  ماده  ایران  از  خارج  مقیم  خارجی  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  مالیات  مشمول  درآمد 

 : شودمی  نمایند به شرح زیرتعییندرآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می

، دادن ، نظارت و محاسبات فنی کشی، نقشهبرداری، نقشهها و تأسیسات بابت تهیه طرح ساختمان 

ک و  حقوق، تعلیمات  سایر  و  امتیازات  واگذاری  و  خدمات  سایر  فنی،  دانش  انتقال  فنی،  مکهای 

عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هرعنوان دیگر در ایران  همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که به

کنند به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای  از ایران تحصیل می یا  

نوع فعالیت و میزان سوددهی    مد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به تعیین درآ

باشد که ظرف مدت یک سال  %( مجموع وجوهی می40درصد )%( تا چهل  10درصد )به مأخذ ده  

 . شودمی مالیاتی عاید آنها 

 
 .شد( قانون الحاق 1۰۵( به ماده )۷تبصره )، متن ۴/1۳۹۴/ ۳1مستقیم مصوب  هایمالیاتماده واحده قانون اصالح قانون  ۲۵به موجب بند  1
بند    ۲ موجب  قانون    ۲۶به  اصالح  قانون  واحده  مصوب    هایمالیاتماده  )  ۳1/۴/1۳۹۴مستقیم  ماده  شد1۰۶متن  اصالح  قانون   ). 

به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقررشده  )  یحقوقمالیات درمورد اشخاص    درآمد مشمول  -1۰۶ماده   "

( این قانون به طور  ۹۷( این قانون و در موارد مذکور در ماده ) ۹۵( و بند )الف( ماده )۹۴است( از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده )

 ".گرددیمشخیص علی الرأس ت
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نوع فعالیت، ظرف    و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به  ماده اجرایی این    نامه آیین

( به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و  139۵/ 1/ 1االجراء شدن این قانون )مدت شش ماه از تاریخ الزم

 .رسدتصویب هیأت وزیران می دارایی به 

این  پرداخت  پرداخت، مالیات  ماده کنندگان وجوه مذکور در  به   مکلفند در هر  توجه  با  را  متعلق 

از اول سال تا آن تاریخ پرداخت  اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی  کرده مبالغی که 

دریافت  و  کنندگان مذکور  پرداخت  این صورت  در غیر  کنند،  متضامنا  پرداخت    مسئول کنندگان 

 .علق آن خواهند بودهای متپرداخت اصل مالیات و جریمه 

و    -1تبصره   لوازم  خرید  مصرف  به  که  قرارداد  مبلغ  از  قسمت  آن  پیمانکاری،  عملیات  مورد  در 

لوازم و تجهیزات  آنکه در قرارداد یا اصالحات و الحاقات بعدی آن مبالغ  رسد مشروط برتجهیزات می 

خلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب جدا از سایر اقالم قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید دا  طوربه

ارزش گمرکی کاال و حقوق ورودی و سایر پرداختهای   تا مجموع  خرید و در مورد خرید خارجی 

 قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است. 

به    -۲تبصره   را  پیمانکاری  از فعالیت  یا قسمتی  اشخاص  در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام 

به ح ایرانی  و  قوقی  لوازم  تهیه  برای  که  مبالغی  معادل  کنند  واگذار  دوم  دست  پیمانکاران  عنوان 

و با رعایت    شودمیتجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری  

رآمد بر دگردد، از پرداخت مالیات  از پیمانکار دست اول دریافت می   ماده ( این  1)  تبصره قسمت اخیر

 معاف است. 

ی خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام هابانک های شرکتها و  شعب و نمایندگی  -3تبصره  

برای شرکت مادر اشتغال   بازاریابی و جمع آوری اطالعات اقتصادی در ایران  امر  به  دادن معامله 

دریافت می مادر وجوهی  از شرکت  برای جبران مخارج خود  و  بهدارند  نسبت  آن مشمول    کنند 

 .مالیات بر درآمد نخواهند بود



 

۵۲ 

 

از    -4تبصره   اشخاص حقوقی مزبور به  هایی که  سرمایه و سایر فعالیت   برداریبهره درآمد حاصل 

قبیل   از  نمایندگی  میوسیله  انجام  ایران  در  آنها  امثال  و  کارگزار  نماینده،  مشمول  شعبه،  دهند 

 1بود. ( این قانون خواهد 10۶)ماده مقررات 

 10۸ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

در صورت  اندوخته ـ  10۸  ماده  نشده  پرداخت  اصالحیه  این  االجراشدن  الزم  تاریخ  تا  آن  مالیات  که  هایی 

تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا  به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن در صورت  انتقال

سال تقسیم یا انتقال یا  ، به درآمد مشمول مالیاتاندوختة اضافه شده به حساب سرمایه کاهش سرمایه معادل  

در دوران    مؤسسه های معاف های سود ناشی از فعالیت شامل اندوخته . این حکم شودمی کاهش سرمایه اضافه  

 
( قانون و  1۰۷های آن جایگزین ماده )، این متن و تبصره۳1/۴/1۳۹۴مستقیم، مصوب    هایمالیاتماده واحده قانون اصالح قانون    ۲۷به موجب بند    1

 .های آن شدتبصره 

 گردد: مقیم خارج از ایران به شرح زیر تشخیص می مؤسساتدرآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و  -10۷ ماده"

ونقل  در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تأسیسات فنی و تأسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور، و نیز حمل -الف

و سایر  ات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنیو عملیات تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسب 

 . کل دریافتی ساالنه (%1۲خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد )

  شود، می آنها عاید دیگر عنوان  هر  یا  نمایش  حق یا بها  عنوان  به  که  سینمایی، فیلمهای  واگذاری و ایران  از   خود حقوق  سایر و  امتیازات واگذاری  بابت  -ب

درآمد مشمول  ضریب تعیین  .باشد گردد، میمجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می (%۴۰تا چهل درصد ) (%۲۰)  درصد بیست  مأخذ به 

 . شودمالیات هریک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می

اند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی  الف( این ماده مکلفکنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت کنندگان وجوه مذکور در بند )پرداخت

کرده پرداخت  تاریخ  آن  تا  سال  اول  از  کنندکه  پرداخت  خود  اقامت  محل  مالیاتی  امور  اداره  به  روز  ده  مدت  ظرف  و  کسر  صورت    در  .اند  این  غیر 

 . کنندگان متضامنا مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بوددریافت

  امثال و  کارگزار  نماینده،  شعبه،  قبیل  از  نمایندگی  وسیله   به  مزبور   مؤسسات  و  حقوقی  اشخاص  که  هاییفعالیت  سایر  و  سرمایه  از  برداری  بهره  مورد  در  -ج

 .این قانون (1۰۶) ماده  مقررات طبق دهندمی انجام ایران   در هاآن

گردد،  میالف( و )ب( این ماده به اشخاص حقوقی پیمانکار ایرانی واگذاردر مواردی که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاری موضوع بندهای ) -1 تبصره

نیم درصد ) به پیمانکاران ایرانی دو و  از تاریخ   الحساب آنها کسر و ظرف سی روزبه عنوان مالیات علی (%۲/ ۵پرداخت کننده وجه باید از هر پرداخت 

 . پرداخت به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند

باشند،   یهاهای دولتی یا شهردارو شرکت  مؤسساتها،  الف( این ماده در صورتی که کارفرما، وزارتخانهدر مورد عملیات پیمانکاری موضوع بند )  -۲ تبصره

و الحاقات  رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصالحات  آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می

 . دبعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقالم قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بو

آوری اطالعات  ی خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمعهابانکو    هاشرکتهای  شعب ونمایندگی  -3 تبصره

درآمد  الیات برکنند نسبت به آن مشمول ماقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می

 .نخواهند بود

الف( این ماده را به پیمانکاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی  در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری موضوع بند ) -4 تبصره

  گردد از دریافتی پیمانکار دستدوم خریداری میواگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست  

 .اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود

و به بعد منعقد   1۳۸۲ این قانون که قرارداد پیمانکاری آنها از ابتدای سال  ( 1۰۷الف( ماده )های موضوع بند )درآمد مشمول مالیات فعالیت  -۵ تبصره

انعقاد  های موضوع قراردادهای پیمانکاری که تاریخ  گردد حکم این تبصره نسبت به ادامه فعالیتاین قانون تشخیص می ( 1۰۶گردد طبق مقررات ماده )می

 ".بوده است، جاری نخواهد بود 1۳۸۲ آنها قبل از سال 

 



 

۵۳ 

 

های بعدی  و اصالحیه   ۳/1۲/1۳۶۶مستقیم مصوب    هایمالیات ( قانون  1۳۸معافیت و اندوخته موضوع مادة )

 نخواهد بود. رایط مربوط تا آن تاریخ  تصویب این اصالحیه پس از احراز ش آن تا تاریخ  

اصالحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال  هایی که مالیات آن تا تاریخ الزم االجرا شدن این  اندوخته 

 به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحالل مشمول مالیات دیگری نخواهد بود. 

 109 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 : از است عبارت ایرانی بیمه مؤسسات مورد   در مالیات مشمول  درآمد  -109 ماده 

 ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.   -1

 ها.ها و تخفیفحق بیمه دریافتی در معامالت بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی -۲

 ها.های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی حق بیمه بیمه  -۳

 های اتکایی واگذاری.معامالت بیمه کارمزد و مشارکت در سود   -۴

 گر واگذارکننده. گر اتکایی نزد بیمه های بیمه بیمه بهره سپرده  -۵

های  های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه سهم بیمه   -۶

 های زندگی. بیمه 

 سایر درآمدها.  -۷

 : پس از کسر

 قراردادهای بیمه.هزینه تمبر   -1

 های زندگی. های پزشکی بیمه هزینه  -۲

 کارمزدهای پرداختی از بابت معامالت بیمه مستقیم.   -۳

 های اتکایی واگذاری.حق بیمه  -۴

های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری  سهم صندوق تأمین خسارت  -۵

 زمینی در مقابل شخص ثالث.

های  های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه الغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری مب  -۶

 غیر زندگی. 



 

۵۴ 

 

 گزاران در منافع. سهم مشارکت بیمه  -۷

 های اتکایی قبولی. گران در سود معامالت بیمهکارمزدها و سهم مشارکت بیمه   -۸

 واگذاری.   های اتکاییهای بیمه بهره متعلق به سپرده  -۹

 ذخایر فنی در آخر سال مالی.   -1۰

 ها و استهالکات قابل قبول. سایر هزینه  -11

قانون تأسیس بیمه مرکزی   (۶1)   ماده های فنی موضوع  اندوخته بیمه )   مؤسساتانواع ذخایر فنی    -1تبصره  

ای خواهد  نامه موجب آیینهای بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به  رشته   گری( برای هر یک ازایران و بیمه 

تصویب وزیر امور اقتصادی و  بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به  

 دارایی خواهد رسید. 

  از   آنها محاسبه  طرز   و   میزان   و  بیمه  هایرشته   از   یک  هر   برای  ایران  مرکزی بیمه  فنی   ذخایر   انواع   -۲تبصره  

 . شد  خواهد  تعیین  ایران مرکزی   بیمه عمومی مجمع طرف

گزاران  حق بیمه و سهم مشارکت بیمه  تخفیف و کارمزدها  و بیمه حق مستقیم، بیمه  معامالت در -3تبصره 

مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقالم   در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت

 استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد. مزبور به 

واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا    یا  قبولی  از  اعم  اتکایی   هایبیمه   معامالت  به  مربوط  اقالم   -4تبصره  

 خواهد بود. بیمه ذیربط  مؤسسات یهاتوافق 

  نمایند می  درآمد   تحصیل   ایرانی   بیمه   مؤسسات  از   اتکایی  بیمه   قبول   با   که   خارجی  بیمه   مؤسسات  -۵تبصره  

باشند.  می   ایران  در   مربوط  سپرده  از  حاصل  سود   و  دریافتی  بیمهحق %(  ۲)  درصد   دو  نرخ   به   مالیاتی   مشمول

فعالیت بیمه بوده و از پرداخت   گر اتکایی دارای بیمه   مؤسسه بیمه ایرانی در کشور متبوع    مؤسسات  که درصورتی 

مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد.    مؤسسه ،عاف باشند مالیات بر معامالت اتکایی م

مکلف  مؤسسات ایرانی  بیمه بیمه  نام  به  بیمه  تخصیص حق  در موقع  مالیات  اند  اتکایی خارجی مشمول  گر 

گر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر  %( آن را به عنوان مالیات بیمه۲دو درصد )   تبصره، موضوع این



 

۵۵ 

 

گر اتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امور  به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه  1تا پایان ماه بعد ماه را

 .مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند 

 110 ماده  -قیم ی مستهامالیاتقانون 

  مدارک   و   اسناد  و   دفاتر   به   متکی  زیان  و  سود  وحساب  ترازنامه   و   اظهارنامهاند  مکلف  حقوقی  اشخاص ـ  110  ماده 

  میزان   مورد   حسب  و   اندارسهام   و  شرکا  هویت  فهرست  با  همراه   مالیاتی  سال  از  پس  ماه   چهار  تا  حداکثر  را   خود

حقوقی  ور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص ام  ادارة  به   را   آنها  از   یک   هر   نشانی  و   سهام  تعداد   یا  الشرکه سهم

در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبور، تسلیم فهرست  

مالیات اشخاص حقوقی خارجی و  تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت  

 .باشند تهران استکه در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی مقیم خارج از ایران  مؤسسات

 و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود. داران در مورد کارخانه   مادهحکم این 

  آن   تشخیص  برای  دیگری  نحوة   قانون  این  مقررات  طبق  که  درآمدهایی  به  نسبت  حقوقی  اشخاص تبصره ـ

فصل ب   مکلف  است  شده   مقرر  در  که  جداگانه  مالیاتی  اظهارنامة  تسلیم  مربوط  ه  است  پیشهای  شده  بینی 

 نیستند.

 111 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  یا   ادغام   هم  در   شرکت،  یک  حقوقی   شخصیت  حفظ   با  یا  جدید   شرکت  تأسیس  با  که  هاییشرکت  -111  ماده 

 :باشند می  زیر  مقرراتمشمول  مالیاتی لحاظ  از شوند می   ترکیب

های  شده شرکت  های ثبتتأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه   -الف

 .است معاف قانون   این( ۴۸) ماده   موضوع تمبر  حق ۲هزار در  نیم ادغام یا ترکیب شده از پرداخت

به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش  های ادغام یا ترکیب شده  های شرکتانتقال دارایی   -ب

 .قانون نخواهد بوددفتری مشمول مالیات مقرر در این 

 
(، ماده  ۵۳( ماده )۹، درتبصره )۳1/۴/1۳۹۴مستقیم، مصوب  هایمالیاتماده واحده قانون اصالح قانون  ۵۳( موضوع بند ۲1۹ماده ) ۳به موجب تبصره  1

( عبارت »تا پایان ماه بعد« حسب مورد جایگزین  1۴۳( ماده )۲( و تبصره )1۲۶(، ماده )1۰۹( ماده )۵(، تبصره )1۰۳( ماده )۲(، تبصره )۸۸(، ماده )۸۶)

 .روز« شدروز« و »منتهی ظرف سیرف سیروز«، »ظهای »ظرف دهعبارت
نیم  "به   "دو در هزار    "( عبارت  111، در متن ماده )۳1/۴/1۳۹۴مستقیم، مصوب    هایمالیاتماده واحده ماده واحده قانون اصالح قانون    1۰مطابق بند    ۲

 . تغییر یافت"در هزار 



 

۵۶ 

 

های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحالل  عملیات شرکت   - ج

 نخواهد بود. موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون  

یا  های مناستهالک دارایی  -د ادغام  از  باید براساس روال قبل  یا شرکت موجود  تقل شده به شرکت جدید 

 ترکیب ادامه یابد.

های ادغام یا ترکیب شده  ان در شرکت دارسهام هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از    -هـ

 خواهد بود. تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات 

های ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب  تکالیف مالیاتی شرکت کلیه تعهدات و    -و

 باشد. مورد می 

این    -ز اجرایی  نامه  پیشنهاد مشترک    ماده آیین  به  اصالحیه  این  تصویب  تاریخ  از  ماه  حداکثر ظرف شش 

 هد رسید. و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهای امور اقتصادی و دارایی و صنایع  وزارتخانه 

 11۲ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی    ( و تبصرة آن در مورد عملیات ۹۹ـ حکم مادة )  11۲ماده  

 جاری خواهد بود. 

 113 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  از  آنها  امثال  و   کاال  حمل  و   مسافر   کرایة  بابت  خارجی  هواپیمایی  و   کشتیرانی   مؤسسات  مالیات ـ  113  ماده 

%( کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شداعم از  ۵درصد )عبارت است از پنج    وع مقط  طوربه   ایران

 راه دریافت شود. این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین  

هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به  م  تا بیستاند  مذکور در ایران موظف   مؤسساتنمایندگی یا شعب  

گونه درآمدها  اینمذکور از بابت    مؤسساتتسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.  ادارة امور مالیاتی محل  

های های مذکور صورت مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هرگاه شعب یا نمایندگی 

ع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد دراین صورت مالیات متعلق براساس  مقرر را به موق

 الرأس تشخیص خواهد شد.علی تعداد مسافر و حجم محموالت 

  دیگر   کشورهای  در  ایرانی  هواپیمایی  و  کشتیرانی  مؤسسات  درآمد   بر  متعلق  مالیات  که  مواردی  در تبصره ـ

اقتصادی ودارایی موظف    امور   وزارت   ،ایرانی   ذیربط   سازمان   اعالم   با   باشد   دریافتی   کرایه %(  ۵درصد )  پنج  از  بیش

 کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد. های کشتیرانی و هواپیمایی تابع است مالیات شرکت 



 

۵۷ 

 

 114 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا  اند  حقوقی مشترکا موظف آخرین مدیر یا مدیران شخص   ـ  114  ماده 

ای  ، اظهارنامهدعوت شده است  صالحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحالل شخص حقوقی سایر ارکان  

ای که بدین منظور ازطرف سازمان  شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه حاوی صورت دارایی و بدهی  

ای که حداقل  مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامهگردد تنظیم و به ادارة امور  ور تهیه می امور مالیاتی کش

شخص حقوقی باشد برای ادارة امور  برطبق اساسنامة    مؤسسه حاوی امضا یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر  

 .مالیاتی معتبر خواهد بود

 11۵ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

منحل می  -11۵  ماده  که  اشخاص حقوقی  عملیات  دوره  آخرین  مالیات  محاسبه  دارایی  مأخذ  ارزش  شوند 

  قبالً ها و مانده سودهایی که مالیات آن سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها وشخص حقوقی است منهای بدهی

 پرداخت گردیده است. 

اس بهای فروش و نسبت به  اس   بر   رفته  فروش   قبالً  چهآن   به  نسبت  حقوقی  شخص  دارایی  ارزش   -1تبصره  

 .شودمی بقیه بر اساس بهای روز انحالل تعیین 

  فصل   موضوع  هایدارایی  یا  دارایی   ،شودمی   منحل  که  حقوقی  شخص  هایدارایی  بین  در  چنانچه  -۲تبصره  

  یا   دارایی   این  و   باشد   داشته  وجود   شرکتها  سهام  تقدم  حق   یا  الشرکه سهم   یا  سهام  و   قانون   این   سوم   باب   اول

( و  143)  ماده (  1)  تبصره( و ۵۹)   ماده ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات  دارایی 

  حقوقی   اشخاص  عملیات  دوره  آخرین  مالیات  محاسبه  مأخذ   تعیین   در   باشند،  قانون  این ( مکرر143)  ماده 

منظور    شخص   های دارایی  اقالم   جزو  مذکور   های دارایی  یا  دارایی   دفتری   ارزش   منحله  شده  منحل  حقوقی 

متعلق به دارایی یا  گردد. مالیاتها کسر می گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهینمی

مقررات  دارایی  براساس  مورد  حسب  مزبور  و۵۹)   مادههای  و  143)  ماده (  1)  تبصره  (  (  143)  ماده ( 

 . گیردمی  قرار  مطالبه  مورد و  تعیین  قانون  این مکرر

  مشمول   انحالل   تاریخ  در   فوق  مقررات  براساس   که  شده  منحل   حقوقی   اشخاص  اموال  از  قسمت  آن  -3تبصره  

این قانون باشند در اولین   ( مکرر143)  ماده ( و  143)  ماده (  1)  تبصره   و (  ۵۹)   ماده   موضوع   مقطوع   مالیات

 1مالیات نخواهند بود. نقل و انتقال بعد از تاریخ انحالل مشمول 

 
های  ( قانون عبارت »تبصره11۵( ماده ) ۳( و )۲)  یهاتبصره، در  ۴/1۳۹۴/ ۳1مستقیم، مصوب    هایمالیاتماده واحده قانون اصالح قانون    ۲۸به موجب بند    1

 .( مکرر« جایگزین شد1۴۳( و ماده )1۴۳( ماده )1(« با عبارت »تبصره )1۴۳ماده )



 

۵۸ 

 

 11۶ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

ظرف شش ماه از تاریخ انحالل )تاریخ ثبت انحالل شخص حقوقی در  اند  تصفیه مکلف  مدیران ـ  11۶  ماده 

(  11۵ادارة ثبت شرکتها( اظهارنامة مالیاتی مربوط به آخرین دورة عملیات شخص حقوقی را براساس مادة )

 تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.تنظیم و به ادارة امور مالیاتی مربوط  این قانون  

(  11۵)  مادة(  ۲)   تبصرة  رعایت  با  شوند می   منحل  که  حقوقی  اشخاص  عملیات  دوره  آخرین  مالیات تبصره ـ

 . گرددمی  محاسبه   قانون  این( 1۰۵)  مادة در مذکور نرخ  به  قانون این

 11۷ ماده  -مستقیم ی هامالیاتقانون 

به اظهارنامة مربوط به آخرین دورة عملیات  ادارة امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون   ـ  11۷  ماده 

داشته باشد حداکثر به مندرجات آن اعتراض    کهدرصورتیاز نوبت رسیدگی نموده و  اشخاص حقوقی خارج  

، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابالغ نماید وگرنه  ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه

به وسیلة مدیران تصفیه قطعی  تسلیمی  اظهارنامة  به  معلوم    بعداً  کهدرصورتی گردد.  تلقی می مالیات متعلق 

دراظهارنامه قید  شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که  یی  گردد اقالمی از دارا

 ، مالیات مطالبه خواهد شد. قانون( این  11۸مادة )نشده است در مهلت مقرر در تبصرة  

 11۸ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  سپردن  بدون   یا   مالیاتی  حساب  مفاصا  ازتحصیل   قبل  شده  منحل   حقوقی   اشخاص  دارایی   تقسیم ـ  11۸  ماده 

 .نیست مجاز مالیات  میزان   معادل  تأمین

( این قانون یا  11۴مادة )اظهارنامه موضوع  آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم   تبصره ـ

این قانون و  (  11۶مادة )واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع  تسلیم اظهارنامه خالف  

( متضامنا و کلیة کسانی  های شخص حقوقی و شرکای ضامن )موضوع قانون تجارتو ضامن یا ضامن  ماده این  

دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان  که  

مهلت    ظرفمتعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آن که    جرائم مالیات و  شده است مشمول پرداخت  

 ( این قانون از تاریخ درج آگهی انحالل در روزنامة رسمی کشور مطالبه شده باشد.1۵۷مادة ) مقرر در 



 

۵۹ 

 

 مالیات درآمد اتفاقی : ی مستقیم، باب سوم مالیات بردرآمد، فصل ششمهامالیاتقانون 

 119 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

حقیقی یا حقوقی به صورت بالعوض و یا از طریق معامالت  درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص   ـ  119  ماده 

مالیات اتفاقی به نرخ  نماید مشمول  عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می محاباتی و یا به  

 این قانون خواهد بود.  ( 1۳1مقرر در مادة ) 

 1۲0 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  کهدرصورتی   و  حاصله  درآمد   درصد   صد   از  است  عبارت  فصل  این  موضوع   مالیات  مشمول  درآمد  ـ  1۲0  ماده 

  در   که   امالکی   مورد   در  مگر  شودمی   تقویم   قانون   این  مقررات  طبق   درآمد   تحقق   روز   بهای  به   باشد،  غیرنقدی

ارزش معامالتی  عیین شده است که در این صورت  ت  معامالتی   ارزش   آنها  برای   قانون  این   (۶۴)  مادة  مفاد   اجرای

 .مأخذ محاسبة مالیات قرار خواهد گرفت 

 باشدمی   قانون  این  (۶۳)  مادة  مشمول  که  مواردی  استثنای  به  معوض   هبة  و  معوض  صلح  مورد  در تبصره ـ

ساس مقررات  برا  که   عوضین  ارزش   التفاوتمابه   از  بود  خواهد   عبارت  فصل  این  موضوع  مالیات  مشمول  درآمد 

 .ای که از آن منتفع شده است معاملهنسبت به طرف   شودمی تعیین  ماده این 

 1۲1 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  که درصورتی   ولی  گردد می   تلقی   قطعی   مالیاتی   نظر  از  رجوع   حق   با  هبه   و   فسخ  خیار  شرط  با  صلح ـ  1۲1  ماده 

عنوان مالیات موضوع این    یا اقاله یا رجوع شود، وجوهی که به  فسخ  معامله   عقد  وقوع  تاریخ   از   ماه   شش   ظرف

 باشد. است قابل استرداد می فصل وصول شده  

الیه از منافع آن استفاده کرده باشد  در این صورت اگر در فاصلة بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل 

 مشمول مالیات این فصل خواهد بود.  نسبت به آن منفعت 

 1۲۲ ماده  -ی مستقیم هامالیات قانون

  اختصاص   ثالث  شخص  یا  مصالح  به  معین  مدت  برای  یا  العمرمادام   آن  منافع   که   مالی  صلح  مورد  در ـ  1۲۲  ماده 

  در   متصالح  مالیات  مأخذ   ،منافع   تعلق   تاریخ  در  منفعت  و  عین  ارزش   جمع  مأخذ   به  مال  بهای   شودمی   داده 

 . بود خواهد  مزبور  تاریخ



 

۶۰ 

 

صورت گیرد قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات    انتقاالتی  قبل از تاریخ تعلق منفعت   که درصورتی  تبصره ـ

لیکن مأخذ مالیات  انتقال بود،  دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد 

التفاوت بهای مال به  مابه   گیرندة عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد، عبارت خواهد بود از آخرین انتقال 

 .حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است شرح

 1۲3 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

گیرنده مکلف    بالعوض به کسی واگذار شود انتقال  دائم یا موقت منافع مالی بطور   که درصورتی ـ   1۲3  ماده 

 .منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید  است مالیات

 1۲4 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 1.حذف شد – 1۲4 ماده 

 1۲۵ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  بخش   این  مالیات  مشمول  باشد می   مالیات  مشمول  ارث  بر  مالیات  فصل  مقررات  طبق  که  انتقاالتی ـ  1۲۵  ماده 

 . بود نخواهد 

 1۲۶ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

اند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع  صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلف  -1۲۶  ماده 

  تاریخ   از   ۲تا پایان ماه بعد اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد( این قانون تا آخر  1۲۳)  ماده موضوع  

بپردازند.   مالیات  و  تسلیم   مربوط  مالیاتی  امور   اداره   به  منافع  تعلق  یا  درآمد   تحصیل  را    که درصورتی   متعلق 

 . شودمیمعامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط 

 1۲۷ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 : بود نخواهد  اتفاقی  مالیات مشمول زیر  موارد -1۲۷ ماده 

 
 . ( قانون حذف شد1۲۴، ماده )۳1/۴/1۳۹۴یم، مصوب مستق هایمالیاتماده واحده قانون اصالح قانون  ۶به موجب بند  1

اضافه   االرث آنهامال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که وصیت قانونا نافذ است بعد از قطعی شدن آن در مورد وراث به سهم -1۲4 ماده"

 ".ن فصل خواهد بودباشد و در مورد غیر وراث نسبت به کل آن مشمول مالیات ایو مشمول مالیات بر ارث می
(، ماده  ۵۳( ماده )۹، درتبصره )۳1/۴/1۳۹۴مستقیم، مصوب  هایمالیاتماده واحده قانون اصالح قانون  ۵۳( موضوع بند ۲1۹ماده ) ۳ به موجب تبصره ۲

عبارت »تا پایان ماه بعد« حسب مورد جایگزین  ( 1۴۳( ماده )۲( و تبصره )1۲۶(، ماده )1۰۹( ماده )۵(، تبصره )1۰۳( ماده )۲(، تبصره )۸۸(، ماده )۸۶)

 . شودروز« میروز« و »منتهی ظرف سیروز«، »ظرف سیهای »ظرف دهعبارت



 

۶1 

 

دولتی    مؤسساتها یا  المنفعه یا وزارتخانه ی خیریه یا عام هاسازمانهای نقدی و غیر نقدی بالعوض  کمک   - الف

یا نهادهای انقالب اسالمی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول    های دولتی یا شهرداریهاو شرکت

 مالیات فصل حقوق است.

سوزی و یا حوادث غیر مترقبه  جنگ، زلزله، سیل، آتش   های مالی اهدایی به خسارت دیدگان وجوه یا کمک   -ب

 دیگر.

 نماید. جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصوالت کشاورزی پرداخت می  -ج

بالعوض دولتی به شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و  های  کمک  -د

 1فناوری پارکهای علم و فناوری با هدف توسعه 

ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و  نامه های )الف( و )ب( طبق آیین ضوابط اجرایی بند  -تبصره 

 شد.دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد 

 1۲۸ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

به دفاتر    -1۲۸  ماده  از طریق رسیدگی  اتفاقی  از درآمدهای  ناشی  درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی 

و   که طبق  هایمالیاتتشخیص خواهد شد  پرداخت میی  منبع  این فصل در  پیش  مقررات  عنوان  به  گردد 

 .پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد 

مالیات بر جمع درآمد ناشی از  :  بردرآمد، فصل هفتمی مستقیم، باب سوم مالیات  هامالیات قانون  

 منابع مختلف

 1۲9 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 .، حذف شد 1۳۸۰/ ۲۷/11در تاریخ  -1۲9 ماده 

 130 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  هایمالیات  قانون (  1۲۹)   ماده   ، (۵۹)   ماده (  ۳)  تبصره و (  1۶)  تا (  ۳)  مواد   موضوع   گذشته  هایبدهی  -130  ماده 

 . بود نخواهد  وصول   و  مطالبه قابل  آن  بعدی هایاصالحیه   و  ۳/1۲/1۳۶۶ مصوب  مستقیم 

 
 . الحاق شد 1۲۷ بند د به ماده ، 11/۰۲/1۴۰1 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب  11 به موجب بند پ ماده  1



 

۶۲ 

 

ی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها  هایمالیاتتواند بدهی وزارت امور اقتصادی و دارایی می   -تبصره 

  که  نقاطی   در   ی مؤد  هر  برای ( ریال10  , 000  , 000)  ون ی لیمده   سقف  تا  را  باشد  13۸1 حسب مورد قبل از سال

 1. دهد  قرار  بخشودگی  مورد  جزئا و  کالً بداند  مقتضی 

 131 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون    -131  ماده 

 :باشد به شرح زیر استای میدارای نرخ جداگانه 

( ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ پانزده درصد ۵00  , 000  , 000میزان پانصد میلیون )تا    -1

(1۵)% 

( ریال  1  , 000 , 000 , 000تا میزان یک میلیارد )( ریال ۵00 , 000 , 000)نسبت به مازاد پانصد میلیون  -۲

 %( ۲0درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ بیست درصد )

درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ بیست  ( ریال  1  , 000  , 000  , 000میلیارد )نسبت به مازاد یک    -3

 %( ۲۵و پنج درصد )

 ماده %( افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این  10به ازای هر ده درصد )  -تبصره 

نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد  

. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال شودمی درصد از نرخهای مذکور کاسته  

 ۲مالیاتی است. قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعالم شده از سوی سازمان امور 

 
« و  1۳۸1های »سال  ( قانون، عبارت1۳۰، در تبصره ماده )۳1/۴/1۳۹۴مستقیم، مصوب    های مالیاتماده واحده قانون اصالح قانون    ۲۹بند   به موجب  1

 . ( ریال« شد1.۰۰۰.۰۰۰« و »یک میلیون )1۳۶۸های »سال ( ریال« جایگزین عبارت1۰.۰۰۰.۰۰۰»ده میلیون )
 . شد  قانون(  1۳1)  ماده  جایگزین  آن  تبصره  و  متن  این  ،۳1/۴/1۳۹۴  مصوب  مستقیم،  هایمالیات  قانون  اصالح  قانون  واحده  ماده  ۳۰  بند  به موجب   ۲

 باشد به شرح زیر است:نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه می -131 ماده"

 %(، 1۵درصد )درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ پانزده  الی( ر ۰۰۰/۰۰۰/۳۰تا میزان سی میلیون )

درصد  به نرخ بیست    الی ( ر ۳۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰( ریال در آمد مشمول مالیات ساالنه نسبت به مازاد سی میلیون )۰۰۰/1۰۰/  ۰۰۰تا میزان یکصد میلیون )

(۲۰ ،)% 

( ریال به نرخ بیست  ۰۰۰/1۰۰/ ۰۰۰)  ون یلیمریال درآمد مشمول مالیات ساالنه نسبت به مازاد یکصد    ( ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰) ون یلیمو پنجاه  تا میزان دویست  

 %(، ۲۵درصد )و پنج 

( ریال به نرخ سی  ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰( ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون )۰۰۰/۰۰۰/1/ ۰۰۰تا میزان یک میلیارد )

 %(، ۳۰درصد )

 ". %(۳۵درصد )( ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ سی و پنج ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/1ه مازاد یک میلیارد )نسبت ب 

 



 

۶۳ 

 

 باب چهارم در مقررات مختلفه -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 هات ی معاف: ی مستقیم، باب چهارم در مقررات مختلفه، فصل اولهامالیاتقانون 

 13۲ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

فعالیت  -13۲  ماده  از  ناشی  ابرازی  در  های  درآمد  غیردولتی  حقوقی  اشخاص  معدنی  و  تولیدی 

ربط برای آنها های ذیوزارتخانه  از طرف  ماده واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این  

و همچنین درآمدهای خدماتی    شودمی برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد  پروانه بهره 

ی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع  و مراکز اقامت  هاهتل ها،  بیمارستان

برداری یا  ، از تاریخ شروع بهره شودمیبرداری یا مجوز صادر  ربط برای آنها پروانه بهره قانونی ذی

با نرخ صفر   یافته به مدت ده سال و در مناطق کمترتوسعه استخراج یا فعالیت به مدت پنج  سال 

 1باشد. مشمول مالیات می 

مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه،   مؤدیانمنظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که    -الف

دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این  

لف باشند و سازمان مذکور نیز مکشده به سازمان امور مالیاتی کشور میقانون و در مواعد مشخص 

براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه    مؤدیانبه بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات  

 . شودمی ، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه  مؤدیانمذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات  

 
آن جایگزین متن قبلی    یهاتبصره، این متن، بندها و  1/۲/1۳۹۴پذیرو ارتقای نظام مالی کشور، مصوب  ( قانون رفع موانع تولید رقابت۳1به موجب ماده )1

 . آن شد یهاتبصره( قانون و 1۳۲ماده )

تعاونی و خصوصی که از    یهابخشتولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در    ی هاتیفعالدرآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از    -13۲  ماده "

، از تاریخ شروع بهره  شودیمبرداری صادر یا قرار داد استخراج و فروش منعقد    های ذیربط برای آنها پروانه بهرهبه بعد از طرف وزارتخانه   1۳۸1اول سال  

%( و به مدت ده سال از  1۰۰%( و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد )۸۰درصد )برداری یا استخراج به میزان هشتاد  

 .( این قانون معاف هستند1۰۵ماده )مالیات موضوع 

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و همچنین در آغاز    -1  رهتبص

وزیران    های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه

 . رسدمی

موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری    ی هاتیمعاف  -۲  تبصره

های صنعتی  تثنای شهرکمرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به اس

 .بود  ( نخواهد استقرار یافته در شعاع سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور 

%(  ۵۰کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هر سال از پرداخت پنجاه در صد )  -3  تبصره

 .هستندمالیات متعلق معاف 

( این ماده  ۲ابط مربوط به تعیین تاریخ شروع بهره برداری و احدهای معاف موضوع این ماده و همچنین تعیین محدوده موضوع تبصره )ضو  -4تبصره  

 ".گرددامور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تعیین و اعالم می یهاوزارتخانهتوسط 

  



 

۶۴ 

 

که دارای    ماده مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این    -ب

باشند   نیروی کار شاغل  نفر  پنجاه  از  به سال قبل    چنانچهبیش  در دوره معافیت، هرسال نسبت 

%( افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان  ۵0نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد )

. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد  شودمیسال اضافه  یک 

تأمین   بیمه  ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست  تعاون، کار و رفاه اجتماعی و  تأیید وزارت  با 

. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد شودمیاجتماعی کارکنان محقق  

اتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول  که از مشوق مالی

 گردد.شوند کاهش محسوب نمی . افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی میشودمی

 ماده دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این    -پ

مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای  واقع در شهرکهای صنعتی یا  

 یابد. سال افزایش می یافته، به مدت سهصنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه

شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق    -ت

ارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی  آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظه

ای است که توسط سازمان امور  اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه 

 . شودمی مالیاتی تهیه 

عالوه بر   ماده های اقتصادی در واحدهای موضوع این  گذاری به منظور تشویق و افزایش سرمایه   -ث

یافته و  گذاری در مناطق کمترتوسعه ت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه دوره حمای

 : گیردسایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می 

 :یافتهدر مناطق کمترتوسعه  1 -

تا زمانی که جمع   ماده مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این  

پرداخت  و  ثبت  برابر سرمایه  به دو  واحد  نرخ صفر محاسبه درآمد مشمول مالیات  با  برسد،  شده 

در    شودمی مقرر  نرخهای  با  متعلقه  مالیات  آن،  از  بعد  و 10۵)  ماده و  قانون  این  آن  هاتبصره  (  ی 

 . شود می محاسبه و دریافت 

 :در سایر مناطق ۲ -



 

۶۵ 

 

با نرخ صفر    ماده %( مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این  ۵0درصد )  پنجاه 

تبصره  مستقیم و  هایمالیات( قانون  10۵)  ماده مانده با نرخهای مقرر در  %( باقی۵0درصد )و پنجاه 

. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل  شودمیهای آن محاسبه و دریافت  

پرداخت  و  ثبت  ادامه میسرمایه  آن، صددرصد )شده شود،  از  بعد  و  با  100یابد  متعلقه  مالیات   )%

 . شودمی های آن محاسبه و دریافت تبصره ( این قانون و 10۵) ماده نرخهای مقرر در 

( این بند برخوردار ۲( و )1مل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای )درآمد ح

این  می این اصالحیه تأسیس شده   ماده باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع  از  اند، که قبل 

 توانند استفاده کنند. می ماده گذاری مجدد از مشوق این درصورت سرمایه 

سرمایه  با  هرگونه  که  ذیگذاری  قانونی  مراجع  به مجوز  و    ربط  بازسازی  توسعه،  تأسیس،  منظور 

، مشمول حکم  شودمیاستثنای زمین هزینه  های ثابت بهنوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی 

 این بند است. 

گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در  در مورد سرمایه   ، استثنای زمین مذکور در انتهای بند )ت(  -ج

شده به میزان تعیین   صرفاًو مراکز اقامتی گردشگری    هاهتلها،  ل و نقل، بیمارستان واحدهای حم 

 باشد. صالح، جاری نمی در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذی 

شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این  درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت   -چ

باشند، مالیات متعلق و جریمه   ماده  استفاده کرده  افزایش سرمایه  و وصول  برای  های آن مطالبه 

 . شودمی

گذاران خارجی با با مشارکت سرمایه   ماده شده موضوع این  گذاری انجامکه سرمایهدرصورتی   -ح

درصد ج ازای هر پنگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد بهمجوز سازمان سرمایه 

به نسبت سرمایه   ماده %( به مشوق این  10درصد )  گذاری خارجی به میزان ده %( مشارکت سرمایه۵)

 . شودمی%( اضافه ۵0درصد )ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه 

خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید    یهاشرکت   -خ

%( از محصوالت تولیدی  ۲0درصد )که حداقل بیست عتبر اقدام کنند درصورتی محصوالت با نشان م

را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ  

درصد بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه   ماده صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این  



 

۶۶ 

 

تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصوالت تولیدی در مدت   %(۵0)

 باشند. برخوردار می  ماده مذکور در این 

شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر    ماده نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این    -د

پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و  

استان  مراکز سایر  کیلومتری  براساس  سی  نفر جمعیت  هزار  از سیصد  بیش  دارای  و شهرهای  ها 

 . شودمی آخرین سرشماری نفوس و مسکن ن

وزارتخانه تأیید  با  اطالعات  فناوری  تولیدی  ذیواحدهای  فناوری  های  و  علمی  معاونت  و  ربط 

باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی  برخوردار می   ماده جمهور در هر حال از امتیاز این  رئیس

ی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصاد 

با نرخ صفر محاسبه  و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران 

 باشند. برخوردار می  ماده و از مشوقهای مالیاتی موضوع این   شودمی

درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند 

ای است که حداکثر سه ماه نامهالک تعیین محدوده به موجب آیین گیرند، ماستان یا شهر قرار می 

های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی  پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه

زیست تهیه و به تصویب  ریزی کشور و سازمان حفاظت محیطو دارایی و سازمان مدیریت و برنامه

 رسد. هیأت وزیران می 

ماهه اول    یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سهرست مناطق کمتر توسعه فه  -ذ

ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی  در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه

تصویب هیأت    و به  شودمی گذاری در تولید تهیه  و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیکاری و سرمایه 

باشد. تاریخ شروع فعالیت  رسد و تا ابالغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر میزیران می و

 یافته است. ربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمترتوسعه با تأیید مراجع قانونی ذی 

از مراجع    برداریپروانه بهره   ماده کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این   -ر

از پرداخت    ماده االجراشدن این  سال پس از تاریخ الزم  ربط أخذ کرده باشند تا مدت شش قانونی ذی 

باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از %( مالیات بر درآمد ابرازی معاف می۵0درصد )پنجاه 

 اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست. 



 

۶۷ 

 

ربط زی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی %( درآمد ابرا100صددرصد )  -ز

که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با  

 باشد. نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می

ابرازی به جز درآم  صرفاًمالیات با نرخ صفر موضوع این قانون    -ژ شده دهای کتمانشامل درآمد 

و سایر قوانین  می قانون  این  نرخ صفر منظور در  با  مالیاتی  احکام  این حکم در مورد کلیه  باشد. 

 مجری است. 

هزینه   -س واحدهای  های  معادل  در  تعاونی  و  خصوصی  حقوقی  اشخاص  پژوهشی  و  تحقیقاتی 

در قالب قرارداد منعقده با ربط که  های ذیبرداری از وزارتخانهتولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره 

های علوم، تحقیقات و  دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه

انجام  کشور  علمی  جامع  نقشه  چهارچوب  در  که  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  و  فناوری 

شی دانشگاهها و یا  تصویب شورای پژوه ، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت ساالنه آن بهشودمی

های تولیدی و معدنی آنها  مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت 

%( مالیات ابرازی  10درصد )( ریال نباشد، حداکثر به میزان ده ۵  , 000  , 000  , 000میلیارد )کمتر از پنج 

. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، شودمیسال انجام هزینه مذکور بخشوده  

 .عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شدبه

تصویب وزرای امور اقتصادی  دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به

عت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  و دارایی، صن

 رسد. می

های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در کلیه معافیت  -1تبصره  

 . شودمی اجراء  139۵از ابتدای سال  ماده این 

ماه پس از ابالغ بندهای آن حداکثر ظرف مدت ششو    ماده نامه اجرائی موضوع این  آیین   -۲تبصره  

های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان قانون توسط وزارتخانه

 رسد. وزیران می تصویب هیأت و به   شودمیامور مالیاتی کشور تهیه 



 

۶۸ 

 

 133 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  تعاونی   یهاشرکت ، 1صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی درآمد %(  1۰۰)  درصد   صد   -133  ماده 

ی آنها از  هااتحادیه   و  آموزاندانش   و  دانشجویان   کارمندی،  کارگری،  صیادان،  کشاورزی،  عشایری،  روستایی،

 معاف است.مالیات

  تعاون   مرکزی   سازمان  ابرازی   سود   از   قسمت   آن   به   متعلق   بردرآمد   مالیات  معادل  است  مکلف   دولت   -تبصره 

  داده   اختصاص   روستایی  تعاونی  شرکتهای   در   گذاریسرمایه   برای   عمومیمجمع   تصویب  با   که   را  ایران   روستایی

اعتبار ردیف خاصی که به همین    رآمد عمومی کشور، از محل د  حساب  به  آن  واریز  و  وصول   از  پس  ،شودمی 

 .در وجه سازمان مذکور مسترد نماید  شودمی  بینیپیش منظور در قانون بودجه کل کشور 

 134 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  و   فنی   متوسطه،   راهنمایی،  ابتدایی،   از   اعم  انتفاعی  غیر  مدارس   تربیت  و   تعلیم   از   حاصل  درآمد   -134  ماده 

حرفه   یهاآموزشگاه  ای،حرفه  و  حرفه فنی  و  فنی  آموزش  سازمان  از  مجوز  دارای  آزاد  ای  ای 

 روستاها   و  یافته  توسعه  کمتر  مناطق  در  کودک   مهدهای  و  انتفاعی  غیرعالی  آموزش   مراکز  و  هادانشگاه  ،۲کشور

ای  دار  مورد  حسب  که  مذکور  اشخاص  نگهداری  بابت  حرکتی  و  ذهنی  معلولین  نگهداری  مؤسسات  درآمد   و

ورزشی دارای مجوز از سازمان    مؤسساتها و  هستند همچنین درآمد باشگاه  پروانه فعالیت از مراجع ذیربط 

 است. ورزشی از پرداخت مالیات معاف  منحصراًهای حاصل از فعالیت بدنیتربیت 

 هد رسید. به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خوا ماده نامه اجرایی این آیین

 13۵ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 . شد  حذف ، ۲۷/11/1۳۸۰ تاریخ  در -13۵ ماده 

 
( قانون عبارت »صندوق حمایت از توسعه  1۳۳، در ماده )۳1/۴/1۳۹۴مستقیم، مصوب    هایمالیاتح قانون  ماده واحده قانون اصال  ۳1  به موجب بند  1

 . شدتعاون روستایی« اضافه  یهاشرکتبخش کشاورزی« بعد از عبارت »صددرصد درآمد« و قبل از عبارت » 
عبارت  ای«  ( قانون بعد از عبارت »فنی و حرفه1۳۴، در ماده )۴/1۳۹۴/ ۳1مستقیم، مصوب    هایمالیاتماده واحده قانون اصالح قانون    ۳۲به موجب بند    ۲

 . ای کشور« اضافه شدای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفههای فنی و حرفهآموزشگاه»



 

۶۹ 

 

 13۶ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

بیمه که به موجب    مؤسساتو از طرف   1 یهای عمر و زندگانواع بیمه  وجوه پرداختی بابت  -13۶  ماده 

 .معاف استاز پرداخت مالیات  شودمی قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع 

 13۷ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

بابت معالجه خود یا همسر و اوالد و پدر و مادر و برادر و    ی مؤدهای درمانی پرداختی هر  هزینه   -13۷  ماده 

درمانی یا پزشک مقیم    مؤسسهکننده    به شرط این که اگر دریافت   خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی 

آموزش پزشکی به علت  به تأیید وزارت بهداشت، درمان و    چنانچهایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و  

ات الزم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی  فقدان امکان

جمهوری اسالمی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد،  دولت  

حقیقی  شخص  هر  پرداختی  بیمه  حق  بابت  مؤسساتبه    همچنین  ایرانی  و  بیمه انواع   بیمه  عمر  های 

 . گرددمی   کسر ی مؤد  مالیات مشمول  درآمد  از  درمانی هایبیمه  و  2زندگی

مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان  های  در مورد معلوالن و بیماران خاص و صعب العالج عالوه بر هزینه 

 باشد. دار است می   معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده  نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات 

 13۸ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 ۳.حذف شد -13۸ ماده 

 
های عمر وزندگی«  انواع بیمه»( قانون عبارت 1۳۶، در ماده )۴/1۳۹۴/ ۳1مستقیم، مصوب  های مالیاتماده واحده قانون اصالح قانون  ۳۳به موجب بند   1

 .جایگزین عبارت »بیمه عمر« شد
های عمر و زندگی«  ( قانون عبارت »انواع بیمه1۳۷، در ماده )۴/1۳۹۴/ ۳1مستقیم، مصوب    های مالیاتماده واحده قانون اصالح قانون    ۳۳به موجب بند    ۲

 .جایگزین عبارت »بیمه عمر« شد
 . های آن حذف شد( قانون و تبصره1۳۸، ماده )1/۲/1۳۹۴پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب قانون رفع موانع تولید رقابت( ۳1به موجب ماده ) ۳

  معدنی  و  صنعتی  موجود  واحدهای  تکمیل  یا  نوسازی  و  بازسازی  و  توسعه   برای  که  خصوصی  و  تعاونی  هایشرکت  ابرازی  سود  از   قسمت  آن -13۸ماده  "

( این قانون معاف خواهد  1۰۵موضوع ماده )   متعلق  مالیات%(  ۵۰درصد )  پنجاه   از  گردد مصرف  سال  آن   در  معدنی   یا  صنعتی  جدید  واحدهای   ایجاد  یا  خود

حصیل اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط ت  قبالًکه  بود مشروط بر این

های یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر  که هزینه اجرای طرح یا طرحدرصورتی .شده باشد

یا باقی مانده هزینه اجرای    های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور واز معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال  تواند یمباشد  

 . کامل طرح بهره مند شود

میل، اجرای طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه گذاری، آن را  تک  از   قبل  شرکت،   که  صورتی  در  -1تبصره  

های مالیاتی منظور شده در این  تعطیل، منحل یا منتقل نماید معادل معافیتبه بهره برداری نرساند، یا ظرف پنج سال پس از شروع بهره برداری آن را  

 .( این قانون از شرکت وصول خواهد شد1۹۰ماده برای اجرای طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده )

  ماده  موضوع  مالیاتی  هایمعافیت  از  توانند ینم  شوندمی  تأسیس  ماده  این   در   مندرج  های معافیت  از  استفاده  با  که  جدید  صنعتی  واحدهای  -۲تبصره  

 .نمایند استفاده   قانون این(  1۳۲)



 

۷۰ 

 

 مکرر 13۸ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  بنگاههای  گردش   در  سرمایه  و  طرح  ـ   پروژه  مالی   تأمین   برای  نقدی   آورده   که  اشخاصی  -مکرر 13۸  ماده 

ارکتی مصوب  مش  عقود  انتظار   مورد   سود  حداقل  معادل 1نمایند،   فراهم  مشارکتی  عقود   قالب  در  را  تولیدی 

می معاف  درآمد  بر  مالیات  پرداخت  از  اعتبار  و  پول  پرداختشورای  برای  و  سود  شوند  معادل  سود،  کننده 

 . شودمیعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی پرداختی مذکور به 

ولیدی خارج  ت  بنگاه  از  را  نقدی  آورده  تواند نمی  سال  دو   تا  ماده  این  موضوع  معافیت  از  کنندهاستفاده   -1 تبصره 

میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی،    نقدی، به   کند. در صورت کاهش آورده 

 . شودمی اضافه 

  اداره   با   گردش   در   سرمایه  یا   طرح   - پروژه   مالی  تأمین  برای   نقدی   آورده   کارگیری به   تحقق  تشخیص  -۲ تبصره 

 ۲.است مربوط   حوزه مالیاتی امور

 139 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 – 139 ماده 

پذیره،    -الف نذورات،  آستان    هاکمک موقوفات،  رضوی،  قدس  آستان  غیرنقدی  و  نقدی  دریافتی  هدایای  و 

شاه چراغ«،  س(، آستان حضرت احمد ابن موسی )ع(» معصومه ) حضرت  حضرت عبدالعظیم الحسنی )ع(، آستانه 

 
به خارج از    کالً های واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر نباشند در صورتی که تأسیسات خود را  کارخانه  -3تبصره  

رقرار  شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند براساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط حسب مورد ب 

واقع    یهاکارخانه  .تا ده سال از تاریخ بهره برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود  ودشیم

تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان( که تأسیسات خود را   و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ )مشهد،  به    کالًدر شعاع یکصد و بیست کیلومتر تهران 

 . شهرکهای صنعتی مصوب انتقال دهند، از تاریخ بهره برداری در محل جدید از نصف مدت معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد

ران و کلیه مناطق  خانه زیارود شرقی  آبریز منطقه و گرمسار رود حبله رودخانه غربی آبریز منطقه شامل  تهران آبریز محدوده قانون این نظر از -4تبصره 

 های دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوین، فرحزاد، کن، کرج و کردان بوده و حدود آن عبارت است از:رودخانه

 .شودیمخط الرأس کوههای البرز که آب آن به رشته کویر مرکزی جاری  -شماال 

 .ساحل غربی رودخانه حبله رود گرمسار -شرقا 

 . رودخانه زیارانساحل شرقی   - غربا

العقر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر حبله  خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شور تا خط  - جنوبا

 ".رود گرمسار

 
  ی معاون اقتصاد   11/۰۳/1۴۰1مورخ    ۳۸۶۳۶نامه شماره    یکه ط  یاقتصاد  یهماهنگ  ی عال  ی جلسه شورا  ین( مصوبه شصت و هشتم۳به موجب بند )  1

و دو   یک)  1/۲»کشور ابالغ شده است، عبارت    یاتیکل سازمان امور مال  یسرئ   ۰۵/1۴۰1/ ۲۹د مورخ  /۳1۶۶۴/۲۰۰جمهور و بخشنامه شماره    یس رئ 

  ین مهلت ا  .شودیم  «یمورد انتظار عقود مشارکت»معادل حداقل سود  عبارت    یگزینجا  «یسود مورد انتظار عقود مشارکت  اقلدهم( برابر حد

 معتبر است(  31/01/140۲ یختا تار) .باشدی( م1۴۰1/۰1/۳1ابالغ )  یخ سال از تار  یک مصوبه به مدت  
به قانون    )مکرر(  1۳۸ ، این متن به عنوان ماده۰1/۰۲/1۳۹۴  پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوبقانون رفع موانع تولید رقابت(  ۳۰ماده ) به موجب    ۲

 . الحاق شد



 

۷1 

 

بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف  ها، تکایا و سایر  ره(، مساجد، حسینیه آستان مقدس حضرت امام خمینی ) 

 باشد. ص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می است. تشخی

پرداخت  کمک   -ب از  ایران  اسالمی  احمر جمهوری  غیرنقدی جمعیت هالل  و  نقدی  دریافتی  و هدایای  ها 

 مالیات معاف است. 

ت  های پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدماو هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندوق   هاکمک  -ج

همچنین حق بیمه    درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و 

های دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف  و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمه 

 است. 

  تشخیص   1می از پرداخت مالیات معاف است.و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسال  هاکمک   -د

 .باشد می قم  علمیه  حوزه  مدیریت  شورای با اسالمی علوم مدارس 

است.   هاکمک   - ه معاف  مالیات  پرداخت  از  اسالمی  انقالب  نهادهای  غیرنقدی  و  نقدی  دریافتی  هدایای   ۲و 

 .باشد وزیران می تشخیص نهادهای انقالب اسالمی با هیأت  

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

 ۳معاف است.

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

اسالمی،    -ح تبلیغات  قبیل  از  اموری  به مصرف  موازین شرعی  که طبق  عام  موقوفات  درآمد  از  قسمت  آن 

اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و  تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، 

های دولتی، مراسم  مدارس و دانشگاه  های علمیه و مدارس علوم اسالمی و نگهداری مساجد و مصالها و حوزه 

کمک  آموزان و دانشجویان، تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش

تش سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر  به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آ

و همچنین   های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد هزینه   برسد، مشروط بر این که درآمد و 

بی نوجوانان  و  کودکان  نگهداری  مراکز  نگهداری  و  تعمیر  در  ساخت،  بدسرپرست  و  سرپرست 

 
به استثنای  » (  1۳۹(، )1۳۴(، )1۳۳( مکرر در مواد )1۴۶، موضوع ماده )۳1/۰۴/1۳۹۴مستقیم مصوب    هایمالیاتماده واحده قانون    ۳۶به موجب بند    1

 .شودیممنظور  ( مکرر به عنوان مالیات به نرخ صفر 1۴۳ماده )ذیل  1( و تبصره 1۴۳)  (،1۴۲)  ب( و )ز( آن«،)  بندهای )الف(، 
به استثنای  » (  1۳۹(، )1۳۴(، )1۳۳( مکرر در مواد )1۴۶، موضوع ماده )۳1/۰۴/1۳۹۴مستقیم مصوب    هایمالیاتماده واحده قانون    ۳۶به موجب بند    ۲

 .شودیم( مکرر به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور 1۴۳ماده )ذیل  1( و تبصره 1۴۳)  (،1۴۲)  ب( و )ز( آن«،)  بندهای )الف(، 
به استثنای  » (  1۳۹(، )1۳۴(، )1۳۳( مکرر در مواد )1۴۶، موضوع ماده )۳1/۰۴/1۳۹۴مستقیم مصوب    هایمالیاتماده واحده قانون    ۳۶به موجب بند    ۳

 .شودیم( مکرر به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور 1۴۳ماده )ذیل  1( و تبصره 1۴۳)  (،1۴۲)  ب( و )ز( آن«،)  بندهای )الف(، 



 

۷۲ 

 

آموزی و  حرفه  یهاکارگاه و مراقبت سالمندان،  گروههای سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری  

دختران   و  خانوار  سرپرست  زنان  حرکتی،  و  جسمی  معلوالن  نخاعی،  ضایعه  مصدومان  اشتغال 

کم بینا، کم آموزی معلوالن ذهنی و کودکان نابینا،  خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه 

حمایتی بهزیستی  ی  هاسازمان شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان  

 ۲. از پرداخت مالیات معاف است 1کشور قرار گیرند 

( قانون تشکیالت و اختیارات  14)  ماده هایی که توسط شعب تحقیق موضوع  مفاصا حساب –تبصره  

امور خیریه مصوب   و  اوقاف  و  یا    13۶3/ 10/ ۲سازمان حج  اگر در مهلت مقرر    شود می صادر شده 

از هرگونه  برای برخورداری  ارائه شود،  امور مالیاتی کشور  مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان 

 . شودمی تلقی  یمؤدمعافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به منزله اظهارنامه مالیاتی 

مفاصا حساب مربوط تا پایان سال    هکدرصورتی همچنین در مورد سالهای قبل از ابالغ این قانون،  

 3به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.  1394

اند، مشروط  خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده   مؤسساتو هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی    هاکمک   -ط

شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر   ماده بند )ح( این  امور مذکور در بر آن که به موجب اساسنامه آنها صرف  

 درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.

 مالیات   تعلق  بدون  باشد  نرسیده   مصرف  به  مالی  سال  هر  در  که  غیرنقدی  و   نقدی  یهاکمک  –تبصره  

 ۴. گرددمی منتقل بعد مالی سال به

ای، احزاب و  و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه   هاکمک  -ی

مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات    های غیر دولتی که دارای انجمنها و تشکل 

 
بعد از عبارت سازمان اوقاف  (  1۳۹ماده )، در بند )ح(  ۴/1۳۹۴/ ۳1مصوب   ،مستقیم  هایمالیاتقانون اصالح قانون   ماده واحده   ۳۴جب جزء الف بند  به مو  1

ی سنی  سرپرست و بدسرپرست در گروههاو همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی"و امور خیریه رسیده باشد عبارت  

آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلوالن جسمی و حرکتی، زنان سرپرست  حرفه  یهاکارگاهو جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان،  

ا و سایر مراکز و اماکنی  کم بینا، کم شنوا و ناشنو آموزی معلوالن ذهنی و کودکان نابینا، خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه

 . ، اضافه شد"ی حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند هاسازمانکه بتوانند در خدمت مددجویان  

به استثنای  » (  1۳۹(، )1۳۴(، )1۳۳( مکرر در مواد )1۴۶، موضوع ماده )۳1/۰۴/1۳۹۴مستقیم مصوب    هایمالیاتماده واحده قانون    ۳۶به موجب بند    ۲

 .شودیم( مکرر به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور 1۴۳ماده )ذیل  1( و تبصره 1۴۳)  (،1۴۲)  و )ز( آن«،ب( )  بندهای )الف(، 
ح( ماده  بند )، این تبصره به ذیل  ۴/1۲/1۳۹۳(، مصوب  ۲دولت ) ( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی  ۸۵به موجب ماده )  ۳

 .م الحاق شدمستقی هایمالیات( قانون 1۳۹)

نقدی و غیرنقدی که در هر    ی هاکمک"، عبارت  ۳1/۴/1۳۹۴مستقیم، مصوب    هایمالیاتماده واحده قانون اصالح قانون    ۳۴به موجب جزء »ب« بند    ۴

 . ( الحاق شد1۳۹به عنوان تبصره ذیل بند ط ماده )  "گرددسال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می



 

۷۳ 

 

، از پرداخت مالیات معاف  شودمی الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز مربوط از درآمد یا حق 

 .است

های  های مذهبی مربوط به اقلیتو هیأت   هاانجمنموقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی    -ک

جمهوری اسالمی ایران، مشروط بر این که رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور  دینی مذکور در قانون اساسی  

 .برسد، از پرداخت مالیات معاف است

مطبوعاتیفعالیت   -ل و  انتشاراتی  و  )  یقرآن و های  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  از  مجوز  دارای 

 شوند، می  انجام  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  مجوز  موجب  به   که   هنری   و   فرهنگی ،ربط(ذی  دستگاههای

  1است. معاف مالیات  پرداخت از

و وظایف اشخاص موضوع این    اهداف  پیشبرد  منظور  به  و  انتفاعی  غیر  هایفعالیت  از   که  وجوهی  -1تبصره  

.. در چارچوب اساسنامه  .ای وهای دوره سمینارها، نشر کتاب و نشریه های آموزشی،  از راه برگزاری دوره   ماده

کند، از پرداخت مالیات  می   و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت  شود می آنها تحصیل  

 معاف است.

جاری    ماده( این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این  ۲)   ماده(  ۲)  تبصرهحکم  -۲تبصره  

 باشد. می 

  وزارت  پیشنهاد  با  و  تهیه کشور  مالیاتی  امور  سازمان  وسیله به  ماده   این  موضوع   اجرایی   نامه  آیین  -3تبصره  

 .رسید  خواهد  وزیران   هیأت تصویب به  دارایی  و  اقتصادی  امور

ره( یا مقام معظم رهبری دارای مجوز  در مواردی که از طرف حضرت امام خمینی )   مادهمفاد این  -4تبصره 

 گیرد. می انجام باشند براساس نظر مقام معظم رهبری  می 

غیرنقدی   ـ  ۵تبصره   و  نقدی  دریافتی  هدایای  و  کمکها  و  موقوفات  از  عایدی حاصل  و  درآمدها 

موضوع   می )  یبندها اشخاص  معاف  مالیات  پرداخت  از  )ک(  و  این ط(  درآمد باشد.  شامل  حکم 

 ۲شرکتهای زیرمجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود. 

 
بند    1 قانون    ۳۴به موجب جزء »د«  بند )ل(  1۳۹۴/ ۳1/۴مستقیم، مصوب    های مالیاتماده واحده قانون اصالح  از عبارت  ۹1۳ماده )، در  ( قانون بعد 

 .ربط(،« اضافه شد»مطبوعاتی،« عبارت »و قرآنی )دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دستگاههای ذی

(  1۳۹ماده )به    ۵، یک تبصره به عنوان تبصره  ۳1/۴/1۳۹۴مستقیم، مصوب    های مالیاتماده واحده قانون اصالح قانون    ۳۴به موجب جزء »ج« بند    ۲

 . ن الحاق شدقانو



 

۷۴ 

 

 140 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 . شد  حذف 1۳۸۰/ ۲۷/11  تاریخ در -140 ماده 

 141 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

بخش  1۰۰) صددرصد   -141  ماده  محصوالت  و  غیرنفتی  کاالهای  و  خدمات  صادرات  از  حاصل  درآمد   )%

مشمول   نیمه خامای  و کاالهای واسطه  %( درآمد حاصل از صادرات مواد خام ۲۰درصد )  کشاورزی و بیست 

به پیشنهاد   1نیمه خامای  و کاالهای واسطه  گردد. فهرست مواد خام و کاالهای نفتینرخ صفر می مالیات با  

امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن  های  مشترک وزارتخانه 

 رسد.و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می 

  و   شوند می   وارد   ایران   به(  ترانزیت)   عبوری   صورت   به  که   مختلف   کاالهای   صادرات  از   حاصل  درآمد   -1 تبصره 

 .گرددمی  صفر  نرخ  با مالیات  مشمول شوند می صادر  آن روی بر  کاری  انجام با یا ماهیت  در  تغییر بدون

جمهوری اسالمی ایران  پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه    مادهمفاد این    -۲ تبصره 

 ۲.شودمی  االجراءالزم  1۵/1۰/1۳۸۹ مصوب

 14۲ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

های تولیدی مربوطه  ی تعاونی و اتحادیه شرکتها  و   دستی  صنایع   و   دستباف   فرش   های کارگاه  درآمد   -14۲  ماده 

 ۳.از پرداخت مالیات معاف است 

 
  بیست ی » هاعبارتبعد از  «  نیمه خام  یاواسطهو کاالهای  » ، عبارت 11/۰۲/1۴۰1 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب  11 به موجب بند الف ماده   1

 .الحاق شد« فهرست مواد خام و کاالهای نفتی» و« درآمد حاصل از صادرات مواد خام( % ۲۰) درصد 
آن جایگزین بندهای )الف( و )ب(    یهاتبصره، این متن و  ۳1/۰۴/1۳۹۴ مصوب  مستقیم،  هایمالیات  قانون  اصالح  قانون  واحده  ماده ۳۵ به موجب بند  ۲

، به موجب مفاد  1۵/1۰/1۳۸۹ شد و با توجه به این که قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب ( قانون و تبصره آن 1۴1ماده )

 . االجراست الزم 1۳۹۵ سال از 1۴1 ماده مفاد است معتبر شمسی هجری  1۳۹۴ سال  پایان تا آن  ۲۳۵ ماده

 - 141 ماده» 

باغی، دام    شامل محصوالت زراعی،درآمد حاصل از صادرات محصوالت تمام شده کاالهای صنعتی و محصوالت بخش کشاورزی ) ( %1۰۰)  صددرصد  -الف

دست یافتن به    درآمد حاصل از صادرات سایر کاالهایی که به منظور (%۵۰صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد )و طیور، شیالت، جنگل و مرتع( و 

طول هر برنامه به  فهرست کاالهای مشمول این ماده در  .شوند از شمول مالیات معاف هستنداهداف صادرات کاالهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می

 . رسدیموزیران  های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، جهاد کشاورزی و وزارت صنایع و معادن به تصویب هیأت هپیشنهاد وزارتخان

شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام  درآمد حاصل از صادرات کاالهای مختلف که بصورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می  (%1۰۰)  صددرصد  -ب 

 . شوند از شمول مالیات معاف استصادر میروی آن  کاری بر 

  سایر   مالیات  محاسبه   در   دارند،   هم   دیگری   فعالیت   صادراتی  امور   از  غیر  که   کسانی  مورد  در  مالیات   از  معاف  کاالهای   صدور  از  حاصل   زیان  -تبصره 

 «.شد  نخواهد منظور آنان فعالیتهای 
به استثنای  » (  1۳۹(، )1۳۴(، )1۳۳( مکرر در مواد )1۴۶، موضوع ماده )۳1/۰۴/1۳۹۴مستقیم مصوب    هایمالیاتماده واحده قانون    ۳۶به موجب بند    ۳

 .شودیم( مکرر به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور 1۴۳ماده )ذیل  1( و تبصره 1۴۳)  (،1۴۲)  ب( و )ز( آن«،)  بندهای )الف(، 



 

۷۵ 

 

 143 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

کاالیی  های  %( از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کاالهایی که در بورس 1۰)  درصد   ده   معادل  -143  ماده  

که سهام آنها برای معامله    ییهاشرکت %( از مالیات بردرآمد  1۰رسد و ده درصد )پذیرفته شده و به فروش می 

هایی که سهام  ات بر درآمد شرکت%( از مالی۵و پنج درصد )  شودمی های داخلی یا خارجی پذیرفته  در بورس 

، از سال پذیرش تا سالی که از  شودمی آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته  

. شودمی اند با تأیید سازمان بخشوده  ها یا بازارها حذف نشده فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورس 

ه در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا  که سهام آنها برای معامل   ییهاشرکت

 1( %۲۵) بیست و پنج درصد که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقلخارجی پذیرفته شود در صورتی 

 ۲. شوند می  برخوردار مالیاتی بخشودگی از فوق معافیتهای  برابر  دو معادل  باشند  داشته  آزاد  شناور سهام

الشرکه شرکا در سایر شرکتها  الشرکه و حق تقدم سهام و سهماز هر نقل و انتقال سهام و سهم   -1تبصره  

عنوان    . از این بابت وجه دیگری به شودمی ارزش اسمی آنها وصول  %(  ۴مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد )

الشرکه و حق تقدم سهام  سهمدهندگان سهام و انتقالمالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد.  

 مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. 

اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی  ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلف 

 مربوط به ثبت یا انتقال کنند.  و ضمیمه پرونده پرداخت مالیات متعلق را اخذ 

های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ  در شرکت  -۲ تبصره 

تا پایان ماه  اند مکلف  هاشرکت گیرد.  درآمد مالیات دیگری تعلق نمی ( خواهد بود و به این %۰/۵نیم درصد )

 ۴کنند.ایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز از تاریخ ثبت افز 3بعد

 
ماده   1 موجب  سرمایه   ۴ به  افزایش  تقدم  قانون  حق  سلب  با  سهام  صرف  طریق  از  ایران  فرابورس  یا  تهران  بورس  در  شده  پذیرفته  شرکتهای 

سهام شناور آزاد( به عبارت )حداقل بیست و پنج  (  % ۲۰)  مستقیم، عبارت )حدقل بیست درصد  هایمالیاتقانون  (  1۴۳ماده )، در  ۲۹/۰۵/1۳۹۹ مصوب

 .سهام شناور آزاد( اصالح شد(  % ۲۵)درصد 
(  1۳۹(، )1۳۴(، )1۳۳)  مکرر در مواد (1۴۶ماده )، موضوع  ۰۴/1۳۹۴/ ۳1 مستقیم مصوب  های مالیاتماده واحده قانون اصالح قانون   ۳۶ جب بندبه مو  ۲

 .شودعنوان مالیات به نرخ صفر منظور میمکرر، معافیت به (1۴۳) ذیل ماده 1 و تبصره( 1۴۳( و )1۴۲) ،«)الف(، )ب( و )ز( آن»به استثنای بندهای 

(،  ۵۳( ماده )۹در تبصره )،  ۳1/۰۴/1۳۹۴ مستقیم، مصوب  هایمالیاتماده واحده قانون اصالح قانون   ۵۳ موضوع بند  (  ۲1۹)   ماده ۳ به موجب تبصره  ۳

ماه بعد« حسب مورد    انی( عبارت »تا پا1۴۳( ماده )۲( و تبصره )1۲۶(، ماده ) 1۰۹(، ماده )۵(، تبصره )1۰۳( ماده )۲(، تبصره )۸۸(، ماده )۸۶ماده )

 .شودیم  روز«یظرف س یو »منته روز«یروز«، »ظرف س»ظرف ده ی هاعبارت نی گزی جا
موجب    ۴ )به  اجراء  (  ۶ماده  تسهیل  منظور  به  جدید  مالی  نهادهای  و  ابزارها  توسعه  اساسی    یهااستیسقانون  قانون  چهارم  و  چهل  اصل  کلی 

آن به   ۳ و ۲ آن حذف و تبصره 1 اصالح و تبصره(  1۴۳ماده )، متن  ۲۹/1۰/1۳۸۸ مورخ 1۸۹۰۲ اره، مندرج در روزنامه رسمی شم۲۵/۰۹/1۳۸۸ مصوب

 . الزم االجراء شد 1۵/11/1۳۸۸ ابقاء گردید و از تاریخ ۲ و 1 عنوان تبصره



 

۷۶ 

 

 مکرر 143 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  یا  بورسها  در  خارجی  و   ایرانی  از  اعم  شرکتها  سهام  تقدم   حق  و   سهام  انتقال   و   نقل   هر  از  -مکرر  143  ماده 

%( ارزش فروش سهام و حق  ۰/ ۵)  درصد نیم   میزان   به   مقطوعی  مالیات  مجوز،   دارای  بورس   از   خارج  بازارهای

تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق  

 تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.

یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده    کارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات

وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال،  

رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی  

 کنند.محل ارسال  

  از   حاصل  درآمدهای   تمامی   و   قانون   این  چهارچوب  در   گذاریسرمایه   صندوق   درآمدهای  تمامی  -1تبصره  

  مصوب   ایران  اسالمی  جمهوری   بهادار   اوراق  بازار  قانون (  1)  ماده(  ۲۴)   بند   موضوع  بهادار   اوراق  در  گذاری سرمایه

و ابطال آنها از پرداخت    صدور   از   حاصل  درآمدهای   یا   اوراق   این   انتقال   و   نقل   از  حاصل   درآمدهای  و  1۳۸۴

مصوب   افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون  موضوع  افزوده  ارزش  بر  مالیات  و  بردرآمد  معاف    1۳۸۷/ ۲/۳مالیات 

 .شد  نخواهد  مطالبه مالیاتی   شده یاد بهادار  اوراق  ابطال و  صدور و  آنها انتقال و  نقل  بابت  از و 1باشدمی 

به استثناء سود سهام    ماده ( این  1)  موضوع تبصرهاوراق بهادار    تخصیصی   یا  پرداختی  کارمزد   و   سود  -۲تبصره  

گذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد  و سود گواهیهای سرمایه   هاشرکت الشرکه  و سهم

 .شودمی هادار محسوب  های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بسازمان جزء هزینه 

  بورس   در   شده   پذیرفته  شرکت   دارسهام  که  ایران  مقیم حقوقی  یا   حقیقی  شخص هر  که درصورتی   -3تبصره  

  این  از  بفروشد،  خارجی  بورس   از  خارج  بازارهای  یا  بورسها  در  را  خود  تقدم  حق  یا  سهام  بورس،  از  خارج  بازار  یا

 . شد  نخواهد  دریافت  ایران در  مالیاتی  گونه هیچ بابت

از  گذاری مجاز به هیچ سرمایه   صندوق  -4تبصره   از مجوزهای صادره  اقتصادی دیگری خارج  گونه فعالیت 

 باشد. سوی سازمان نمی 

 
به استثنای  » (  1۳۹(، )1۳۴(، )1۳۳( مکرر در مواد )1۴۶، موضوع ماده )۳1/۰۴/1۳۹۴مستقیم مصوب    هایمالیاتماده واحده قانون    ۳۶به موجب بند    1

 .شودیم( مکرر به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور 1۴۳ماده )ذیل  1( و تبصره 1۴۳)  (،1۴۲)  ب( و )ز( آن«،)  بندهای )الف(، 



 

۷۷ 

 

نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق    -۵تبصره  

 1معاف است.  ماده، %( این 0/ ۵درصد )ات مقطوع نیم بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالی

 144 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

های تحصیلی و همچنین  وایز علمی و بورس ج  و   غیرمنقول  و  منقول   از   اعم   مهریه   و   منقول   جهیزیه   ـ 144  ماده 

طور کلی و نیز درآمد  به گردد  حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می   درآمدی که بابت

باشند های ذیصالح می مراکزی که دارای پروانة تحقیق از وزارتخانه های پژوهشی و تحقیقاتی  ناشی از فعالیت 

های ای که به پیشنهاد وزارتخانه نامه به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصالحیه طبق ضوابط مقرر درآیین 

تصویب هیأت وزیران  ن و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی به ، درما، بهداشتفرهنگ و آموزش عالی 

 باشد. می خواهد رسید، از پرداخت مالیات معاف  

 14۵ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 :است معاف  مالیات پرداخت از زیر  موارد  در   عنوان هر  به دریافتی سود -14۵ ماده 

ی ایرانی  هابانک انداز کارمندان و کارگران نزد  های مربوط به کسور بازنشستگی و پس متعلق به سپرده   سود   1  -

 مربوطه. در حدود مقررات استخدامی 

اعتباری    مؤسساتی ایرانی یا  هابانک های مختلف نزد  انداز و سپرده های پسسود یا جوایز متعلق به حساب ۲  -

گذارند  میاعتباری غیربانکی مجاز نزد هم   مؤسساتیا    هابانک هایی که  سپرده   غیربانکی مجاز. این معافیت شامل

 .نخواهد بود

 جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.  -۳

اوردرافت( و سپرده ثابت به  ی خارج از ایران بابت اضافه برداشت ) هابانک ی ایرانی به  هابانکسود پرداختی    -۴

 شرط معامله متقابل. 

 سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.  -۵

، امتیازات، تسهیالت، ترجیحات  شودمی اشاره    هابانکمستقیم به    هایمالیاتدر مواردی که در قانون    -تبصره 

اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری    مؤسساتو تکالیف ذکر شده شامل  

گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت  صندوق ضمانت سرمایه  شوند،د یا می اناسالمی ایران تأسیس شده

 
(  1۴۳ماده )به   ۵، متن این تبصره به عنوان تبصره 1/۲/1۳۹۴پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب ( قانون رفع موانع تولید رقابت۳۳ماده )به موجب  1

 .مستقیم الحاق شد هایمالیاتمکرر قانون 



 

۷۸ 

 

های معدنی و گذاری فعالیت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه 

 1. شد  خواهد  نیز گذاری در بخش کشاورزیصندوق حمایت از توسعه سرمایه 

 14۶ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  رعایت  با   است  شده  مقرر   قبلی   مقررات   و   مالیاتی   قوانین  موجب  به  که   دارمدت   هایمعافیت   کلیه   -14۶  ماده 

 .است باقی  خود  قوت  به  مدت  انقضاء تا مربوط   مقررات

 . بود  خواهد  بخشوده کماکان ارضی اصالحات اقساطی قبوض  به متعلق  سود  مالیات -تبصره 

 مکرر 14۶ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

به استثنای بندهای )الف(، )ب( »(  139(، )134(، )133های مذکور در مواد )معافیت  مکررـ  14۶ماده  

( )ز( آن«،  به   143)  ماده ( ذیل  1)  تبصره ( و143(، )14۲و  نرخ صفر منظور  مکرر(  عنوان مالیات به 

 . شودمی

( این قانون در موعد  9۵) ماده ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع  ـ 1 تبصره 

( این 139)  ماده جز مورد بند )ح(  نماید به مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعالم می

لی دولت  ( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات ما۸۵)  ماده قانون که مطابق  

یا مشوق    شودمی عمل    1393/ 1۲/ 4( مصوب  ۲) معافیت  و هرگونه  نرخ صفر  از  برخورداری  شرط 

باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می 

مجازات مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و    یمؤداسناد و مدارک مذکور،  

این قانون   این شودمی مقرر در    ی بندها ( و  14۵( و )144)در خصوص مشموالن مواد    تبصره . حکم 

درخصوص اشخاص    تبصره باشد. اجرای حکم این ( این قانون جاری نمی 139)  ماده الف(، )ب( و )ز(  )

به ۸1)  ماده حقیقی مشمول   قانون  این  ایجاد  (  با  متناسب  و  تدریجی  اجرائی، ظرفیت صورت  های 

 اداری و حسب اعالم سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. 

  - از محل اعتبار جمعی   ماده معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این   ـ  ۲  تبصره 

. شودمی به حساب اشخاص مذکور منظور    شودمی بینی  ساله در بودجه سنواتی پیش خرجی که همه 

 
گذاری صنایع  ، عبارت »صندوق ضمانت سرمایه1/۲/1۳۹۴( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب  1۵به موجب ماده )  1

بیمه سرمایه و  الکترونیک، صنایع دریایی  از توسعه  گذاری فعالیتکوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع  های معدنی و صندوق حمایت 

 . ( قانون الحاق شد1۴۵بخش کشاورزی« به متن تبصره ماده )گذاری در  سرمایه



 

۷۹ 

 

اعتبارات مورد نیاز در یک    کهدرصورتی و    شودمی یافته تلقی  تخصیص   تبصره اعتبارات موضوع این

  - سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی 

با پیشنهاد وزارت  متقابالًخرجی یادشده و   اقتصادی و دارایی، تصویب هیأت    منابع مربوط،  امور 

 1وزیران و تصویب مجلس شورای اسالمی قابل افزایش است. 

قابل قبول و  های هزینه : ی مستقیم، باب چهارم در مقررات مختلفه، فصل دومهامالیاتقانون 

 استهالک 

 14۷ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون  هزینه  -14۷  ماده 

ازمقرر می  به    منحصراًهایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و  هزینه   گردد عبارت است  مربوط 

ای در  که هزینه باشد. در مواردی  های مقرر  در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب   مؤسسه تحصیل درآمد  

های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا  بینی نشده یا بیش از نصاب این قانون پیش 

 هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. مصوبه  

از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع   ـ  1  تبصره 

شوند. محسوب می   مؤسسه باشند، در حکم  ( این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می9۵)ماده  

 های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است. همچنین هزینه 

یا  هزینه   ـ  ۲  تبصره  معاف  مالیات  پرداخت  از  قانون  این  به موجب  به درآمدهایی که  مربوط  های 

های قابل قبول  عنوان هزینه ، بهشودمی الیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه  مشمول م

 شوند. مالیاتی شناخته نمی 

های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری  پذیرش هزینه   ـ  3  تبصره 

منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از  ( ریال به باال  ۵0  , 000  , 000انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون )

 ۲طریق سامانه )سیستم( بانکی خواهد بود. 

 
( مکرر به قانون  1۴۶عنوان ماده ) های آن به، این متن و تبصره۴/1۳۹۴/ ۳1مستقیم، مصوب    های مالیاتماده واحده قانون اصالح قانون    ۳۶به موجب بند    1

 . الحاق شد
(  1۴۷( قانون حذف و سه تبصره به ماده )1۴۷ماده )، تبصره ۳1/۴/1۳۹۴مستقیم، مصوب  یهامالیاتماده واحده قانون اصالح قانون  ۳۷به موجب بند  ۲

 . شدقانون الحاق 

 

 :14۷تبصره حذفی ماده 



 

۸۰ 

 

 14۸ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  قبول   قابل  مالیاتی  حساب  در  زیر  شرح  به  باشد می   فوق  ماده  در  مذکور  شرایط   حائز  که  هاییهزینه   -14۸  ماده 

 : است

 خرید مواد مصرفی در کاال و خدمات فروخته شده. قیمت خرید کاالی فروخته شده و یا قیمت  -1

 : به شرح زیر مؤسسههای استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی هزینه  -۲

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

 برای کارفرما(. 

کار، هزینه  وری، پاداش، عیدی، اضافه مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره مزایای غیر    -ب

بازرسان و کارکنان به خارج از  العاده مسافرت مدیران و  العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق سفر و فوق 

و  رف وزارت امور اقتصادی  ای خواهد بود که از طنامه ذیربط طبق آیین   مؤسسهایران به منظور رفع حوائج  

 رسد تعیین خواهد شد.ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می دارایی و سازمان مدیریت و برنامه

بیمه هزینه   -ج بابت  پرداختی  و وجوه  و درمانی  بهداشتی  از کار  های  ناشی  و حوادث  و عمر  بهداشتی  های 

 کارکنان. 

و خسارت اخراج و بازخرید طبق    مؤسسهطبق مقررات استخدامی    حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت  -د

 قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط. 

%( حقوق  ۳درصد )وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه   -هـ

آیین براساس  کارکنان  انداز  پس  بابت  ساالنه  کشور  نامه پرداختی  مالیاتی  امور  سازمان  پیشنهاد  به  که  ای 

 رسد. تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می به 

التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور  معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه  - و

ذخیره    مؤسسه ارکنان  خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کتأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان  

 .شودمی 

 .نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود هابانک این حکم نسبت به ذخایری که تا کنون در حساب 

 
 

(  ۹۵ماده )عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای )الف( و )ب(    مؤسسه از لحاظ مقررات این فصل    -تبصره"

 "این قانون



 

۸1 

 

بازنشستگان   به  تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع    مؤسسهپرداختی  این  ۸4)  ماده حداکثر   )

 1قانون. 

االجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت  اجاری باشد، مال کهدرصورتی   مؤسسهکرایه محل  -۳

 در حدود متعارف. 

 اجاری باشد. کهدرصورتی  مؤسسه آالت و ادوات مربوط به اجاره بهای ماشین -۴

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

 . مؤسسهرایی وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دا  -۶

به شهرداریها    مؤسسه ی که به سبب فعالیت  هایمالیاتاالمتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و  حق   -۷

به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن  )  شودمی و وابسته به آنها پرداخت  دولتی   مؤسساتها و  و وزارتخانه 

باشد و دیگران و پرداخت آن می   قانون ملزم به کسر از   به موجب مقررات این  مؤسسهی که  هایمالیات و سایر  

 گردد.( همچنین جرایمی که به دولت و شهرداریها پرداخت می 

های بازاریابی،  های فشرده، هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح هزینه   -۸

به فعالیت   امور مالیاتی  نامه ین، براساس آیمؤسسهتبلیغات و نمایشگاهی مربوط  به پیشنهاد سازمان  ای که 

 رسد. کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می 

 : کهمشروط بر این  مؤسسه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی هزینه  -۹

 وجود خسارت محقق باشد.  -اوالً

 موضوع و میزان آن مشخص باشد. -اًیثان

طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق    -ثالثاً

 دیگران جبران نشده باشد.

گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور  نامه احراز شروط سه آیین

 رسد.اقتصادی و دارایی می 

 
حداکثر تا سقف    مؤسسه ، عبارت »پرداختی به بازنشستگان  ۳1/۴/1۳۹۴مستقیم، مصوب    هایمالیاتماده واحده قانون اصالح قانون    ۳۸به موجب بند    1

 . ( قانون الحاق شد1۴۸ماده ) ۲( این قانون« به انتهای بند ۸۴ه )مادیک دوازدهم معافیت موضوع 



 

۸۲ 

 

های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده  هزینه   -1۰

 ( ریال به ازای هر کارگر. 1۰  ,۰۰۰هزار )

 : ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که  -11

 باشد. مؤسسهمربوط به فعالیت   -اوالً

 ن موجود باشد.آاحتمال غالب برای الوصول ماندن  -اًیثان

به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا الوصول بودن    مؤسسه در دفاتر    -ثالثاً

 آن محقق شود. 

اقتصادی و دارایی  آیین امور  امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر  بند به پیشنهاد سازمان  به این  نامه مربوط 

 رسد. می 

حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از  زیان اشخاص حقیقی یا    -1۲

 است.پذیر های بعد استهالکدرآمد سال یا سال

 اجاری باشد. که درصورتیکه عرفا به عهده مستأجر است  مؤسسه های جزئی مربوط به محل هزینه  -1۳

 ملکی باشد. که رتی درصو  مؤسسههای مربوط به حفظ و نگهداری محل  هزینه  -1۴

 مخارج حمل و نقل.   -1۵

 های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری. هزینه  - 1۶

  - المشاورهحق   -الوکالهحق   -داللی  -العملهای پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق الزحمه حق   -1۷

حضور حسابرسی    - حق  نرم هزینه  هزینه  بازرسی،  و  اداری  و  مالی  خدمات  استقرار  افزاو  و  طراحی  ری، 

الزحمه بازرس  حقو   مؤسسههای کارشناسی در ارتباط با فعالیت  ، سایر هزینه مؤسسههای مورد نیاز  سیستم

 قانونی.

جریمه ـ 1۸ و  کارمزد  عملیات  سود،  انجام  برای  که  تعاون، هابانکبه    مؤسسههایی  صندوق   ،

همچنین  صندوق  و  کشاورزی  بخش  توسعه  از  حمایت  و    مؤسساتهای  مجاز  غیربانکی  اعتباری 

 1شرکتهای واسپاری )لیزینگ( دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد. 

 
 . شد( قانون اصالح 1۴۸ماده ) 1۸، بند ۴/1۳۹۴/ ۳1مستقیم، مصوب  هایمالیاتماده واحده قانون اصالح قانون  ۳۸به موجب بند  1

 :از اصالح ( قبل14۸ماده ) 1۸بند "



 

۸۳ 

 

 روند.ظرف یک سال از بین می  معموالًبهای ملزومات اداری و لوازمی که  -1۹

تعمیر و نگاهداری ماشین آالت و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی مخارج    - ۲۰

 تلقی نگردد. 

 برداری نشده باشد.های اکتشاف معادن که منجر به بهره هزینه  -۲1

 .مؤسسههای مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت هزینه  -۲۲

 مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول.   ی مؤداثبات آن از طرف    مطالبات الوصول به شرط  - ۲۳

زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی    - ۲۴

 .یمؤد های مختلف از طرف سال

 ضایعات متعارف تولید.  -۲۵

 های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد. ذخیره مربوط به هزینه  - ۲۶

های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی  های قابل قبول مربوط به سالهزینه   - ۲۷

 یابد.تحقق می 

هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر    - هزینه خرید کتاب و سایر کاالهای فرهنگی  - ۲۸

 ( این قانون به ازای هر نفر. ۸۴) ماده %( معافیت مالیاتی موضوع ۵پنج درصد )

 1گارانتی( اشخاص حقوقی. فروش )ذخیره مربوط به خدمات پس از  ـ ۲9

  ماده   این  در  و  شودمی   داده   تشخیص  مؤسسه  درآمد   تحصیل  به  مربوط  که  دیگری  هایهزینه   -1تبصره  

  جزء   دارایی  و  اقتصادیامور   وزیر   تصویب   و  کشور  مالیاتی   امور  سازمان  پیشنهاد  به  است  نشده  بینیپیش

 .هد شد خوا پذیرفته  قبول قابل هایهزینه 

  مذکور   مؤسسات  در  موظف  شغل  دارای  کهدرصورتی   حقوقی  اشخاص   سرمایه  صاحبان  و   مدیران  -۲تبصره  

  و   حقوق  باشند   حقوقی  اشخاص  غیر  که  موسساتی  در  ولی  شد   خواهند محسوب   مؤسسه  کارکنان  جزء  باشند 

العاده مسافرت مربوط  فوق   و  سفر  هزینه   استثنای   به  نامبرده  همسر  و  تکفل  تحت   اوالد   و  مؤسسه  صاحب  مزایای

 
اعتباری غیربانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص    مؤسسات، صندوق تعاون و همچنین  هابانکبه    مؤسسه سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات  

 ".یافته باشد
 . شد( قانون الحاق ۴۸1به ماده ) ۲۹عنوان بند  ، این بند به۴/1۳۹۴/ ۳1مستقیم، مصوب  هایمالیاتماده واحده قانون اصالح قانون  ۳۸به موجب بند  1



 

۸۴ 

 

های قابل قبول منظور  آمده خواهد بود جزء هزینه   ماده( این  ۲بند )ب(  جزء )به شغل که مشمول مقررات  

 نخواهد شد.

(  1۵)  ماده(  ۲)   و (  1)  بندهای   موضوع   ذخایر   تعاونی،   هایاتحادیه   و   شرکتها   مالیات  محاسبه   در   -3تبصره  

هایی که  های بعدی آن و در مورد شرکتها و اتحادیه اصالحیه و    1۶/۳/1۳۵۰  مصوب  تعاونی  هایشرکت   قانون

اند یا  تطبیق داده  1۳/۶/1۳۷۰وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران مصوب  

ن اخیرالذکر جزء هزینه  ( قانو۲۵)  ماده(  ۳( و حق تعاون و آموزش موضوع بند )1بدهند، ذخیره موضوع بند )

 .شودمیمحسوب 

 149 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

از دارایی   -149  ماده  اثر بههای استهالک آن قسمت  بر  یا سایر  پذیر که  یا گذشت زمان  کارگیری 

های تأسیس، قابل یابد و همچنین هزینهعوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می

آنها جزء هزینه  استهالک  و هزینه  بوده  تلقی  استهالک  مالیاتی  قابل قبول  . مقررات شودمی های 

ها و چگونگی اجرای آن  پذیر شامل جداول استهالک های استهالک های دارایی به استهالک مربوط  

و ظرف مدت   شودمیبا رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه  

 رسد. تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به

اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای های  بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییافزایش    -1  تبصره 

تجدید   افزایش  از  ناشی  استهالک  و هزینه  نیست  بر درآمد  مالیات  پرداخت  حسابداری مشمول 

 .شودمی ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی ن

التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری  ابی شده، مابههای تجدید ارزیدر زمان فروش یا معاوضه دارایی 

 .شودمی بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور 

اینآیین  اجرائی  دارایی   تبصره نامه  استهالک  و  فروش  ارزیابی،  تجدید  نحوه  تجدید  درمورد  های 

، شودمی تانداردهای حسابداری تهیه  ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی که با رعایت اس

االجراء شدن این قانون  به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزم

 .رسدتصویب هیأت وزیران می ( به139۵/ 1/ 1)

المنفعه شدن ماشین آالت، زیانی بر اثر فروش مال قابل استهالک یا مسلوب   کهدرصورتی   -۲تبصره  

گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش )در    مؤسسهمتوجه  



 

۸۵ 

 

در مورد    تبصره صورت فروش( یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این

 1های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است. دارایی 

 1۵0 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 ۲.حذف شد -1۵0 ماده 

 1۵1 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 3.حذف شد -1۵1 ماده 

 
(  1۴۹آن جایگزین متن قبلی ماده )  ی هاتبصره، این متن و  ۳1/۴/1۳۹۴مستقیم، مصوب    هایمالیاتماده واحده قانون اصالح قانون    ۳۹ه موجب بند    1

 .شدقانون و تبصره آن 

 شود:ای با رعایت اصول زیر انجام میهای تأسیس و سرمایههزینهدر تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهالکات دارایی و  -149 ماده"

 .استیابد قابل استهالکها ارزش آن تقلیل میآن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت -1

 . باشدمأخذ استهالک، قیمت تمام شده دارایی می ۲ -

قابل  در صورتی که دارایی  .گیردقرار می  مؤسسه برداری، در اختیار  شود که دارایی قابل استهالک آماده برای بهرهات از تاریخی محاسبه میاستهالک   -۳

گیرد،  قرار  سه مؤسهای سینمایی وارده از خارج کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهالک خواهد بود، در خالل ماه در اختیار  استهالک به استثنای فیلم

 . گرددبرداری محسوب نمیبرداری آزمایشی جزء بهرهدر مورد کارخانجات، دوره بهره .ماده مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد 

برداری    برداری و دوره بهره دوره قبل از بهره"های زائد بر درآمد  ، حق مشاوره و نظایر آن و هزینهمؤسسههای تأسیس از قبیل مخارج ثبت  هزینه  -۴

برداری به طور مساوی  ( این قانون تصریح خواهد شد حداکثر تا مدت ده سال از تاریخ بهره1۵1مواردی که ضمن جدول مقرر در ماده )جز در"آزمایشی  

 . استقابل استهالک

مستهلک    د زیان حاصل معادل ارزشگرد  مؤسسه المنفعه شدن ماشین آالت زیانی متوجه  در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهالک یا مسلوب  -۵

 . باشدجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال میدر صورت فروش( یکنشده دارایی منهای حاصل فروش )

که  برداری و در صورتیبهرهشده فیلم در سال اول  شود قیمت تمام هیه میت  ایران  در   که   ایرانی   هایفیلم  کنندگان تهیه  مالیات   محاسبه   مورد  در  -تبصره

 ".درآمد فیلم تکافو نکند در سال بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهدشد

 
 .شدحذف  آن یهاتبصره( قانون و 1۵۰، ماده )۴/1۳۹۴/ ۳1مستقیم، مصوب  هایمالیاتماده واحده قانون اصالح قانون  ۳۹به موجب بند  ۲

 ک به شرح زیر است:طرز محاسبه استهال -1۵0 ماده "

تمام  التفاوت قیمتاین قانون برای استهالک، نرخ تعیین شود نرخها ثابت بوده و در هر سال مابه (1۵1) در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده  - الف

 .گرددمیهای قبل برای آن به عنوان استهالک منظور شده است اعمال شده مال مورد استهالک و مبلغی که در سال

این قانون مدت تعیین شده، در هر سال به طور مساوی از قیمت تمام شده مال به نسبت مدت   (1۵1در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده )  -ب

 .گرددمقرر، استهالک منظور می

 .شودمحسوب میهزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارایی قابل استهالک جزء قیمت تمام شده دارایی  -1 تبصره

 . افزاری خود را حداکثر تا پنج سال مستهلک کنندهای نرمتوانند هزینهمی مؤسسات -۲ تبصره

پذیر را که برای بازسازی، جایگزینی خطوط تولید یا توسعه و تکمیل خریداری    های ثابت استهالکتوانند آن مقدار از داراییمی  مؤسسات   -3 تبصره

 . این قانون حسب مورد مستهلک کنند (1۵1نرخ یا نصف مدت استهالک پیش بینی شده در جدول استهالکات موضوع ماده )  گردیده است، با دو برابر

حسابداری  پذیر، نحوه انعکاس هزینه استهالک در دفاتر طرفین معامله براساس استانداردهایهای ثابت استهالک  دارایی  ی اهی سرماهای  در اجاره  -4 تبصره

 ".خواهد بود
 .شد( قانون حذف 1۵1، ماده )۴/1۳۹۴/ ۳1مستقیم، مصوب  هایمالیاتماده واحده قانون اصالح قانون  ۳۹به موجب بند  ۳

استهالکات براساس ضوابط مصوب، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع  جدول    -1۵1 ماده"

 ".شودمی اجرا گذارده



 

۸۶ 

 

 قرائن و ضرایب مالیاتی : ی مستقیم، باب چهارم در مقررات مختلفه، فصل سومهامالیاتقانون 

 1۵۲ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 1.حذف شد -1۵۲ ماده 

 1۵3 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 ۲.حذف شد -1۵3 ماده 

 1۵4 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 ۳.حذف شد -1۵4 ماده 

 
به مفاد تبصره  لیکن با توجه    .( قانون حذف شد 1۵۲، ماده )۳1/۴/1۳۹۴مستقیم، مصوب    های مالیاتماده واحده قانون اصالح قانون    ۲۲به موجب بند    1

( بود۹۷ماده  خواهد  مجری  مواد  قبلی  متن  است،  نیامده  در  اجراء  به  کامل  صورت  به  مالیاتی  جامع  نظام  که  مالیاتی  امور  ادارات  در   ).  

الرأس  علیمالیات به طورقرائن مالیاتی عبارت است از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول    -1۵۲ماده  "

 باشد: رود و فهرست آن به شرح زیر میبه کار می

 .خرید ساالنه -1

 .فروش ساالنه -۲

 . درآمد ناویژه -۳

 .میزان تولید در کارخانجات -۴

 . ارزش حق واگذاری محل کسب -۵

 . شود یا میزان تمبر مصرفی آنهانه اسناد رسمی میالزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخا التحریر و حقجمع کل وجوهی که بابت حق -۶

 ".سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرایب -۷
لیکن با توجه به    .( قانون و تبصره آن حذف شد1۵۳، ماده )۳1/۴/1۳۹۴مستقیم، مصوب    هایمالیاتماده واحده قانون اصالح قانون    ۲۲به موجب بند    ۲

( ماده  تبصره  در  ۹۷مفاد  خواهدبود(  مجری  مواد  قبلی  متن  است،  نیامده  در  اجراء  به  کامل  به صورت  مالیاتی  جامع  نظام  که  مالیاتی  امور    .ادارات 

مالیات  الرأس، درآمد مشمولای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علیضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه  -1۵3 ماده"

 .گرددتلقی می

 ".آید، درآمد مشمول مالیات خواهد بوددر صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضرایب به دست می -تبصره
  لیکن با توجه  .آن حذف شد  ی هاتبصره( قانون و  1۵۴، ماده )۴/1۳۹۴/ ۳1مستقیم، مصوب    هایمالیاتماده واحده قانون اصالح قانون    ۲۲به موجب بند    ۳

قبلی مواد مجری خواهدبود۹۷به مفاد تبصره ماده ) نیامده است، متن  به اجراء در  نظام جامع مالیاتی به صورت کامل    .( در ادارات امور مالیاتی که 

 گردد:جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابالغ می -1۵4 ماده"

شورای  کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و نماینده  برای تعیین ضرایب هر سال    - الف

سالمی ایران  مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری ا 

  هایمالیاتشود و با توجه به جریان معامالت و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به ل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل میمورد سایر مشاغدر

  ینمختلف بر حسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعی  مؤدیان( این قانون درباره  1۵۲اداره امور مالیاتی تهران را نسبت به هر یک از قرائن مذکور در ماده )

اداره  تصمیمات این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرایب  .نمایدو فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم می

 . امور مالیاتی تهران برای اجرا ابالغ خواهد شد

 .گرددها ارسال میامور مالیاتی شهرستان از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات  (الف بند )جدول مذکور در  -ب

در مورد اصناف    به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رئیس اداره امور مالیاتی محل و رئیس بانک ملی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف

صنایع و  بازرگانی  اتاق  نماینده  و  پزشکی  به  وابسته  مشاغل  مورد  در  پزشکی  نظام  نماینده  مشاغل    و  سایر  مورد  در  ایران  اسالمی  معادن جمهوری  و 

اقتضاء،  شود، کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی محل در صورتمیتشکیل 



 

۸۷ 

 

 مقررات عمومی : ی مستقیم، باب چهارم در مقررات مختلفه، فصل چهارمهامالیاتقانون 

 1۵۵ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر  ـ سال مالیاتی عبارت است از یک   1۵۵  ماده 

مالی آنها به موجب  لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال    شودمی  اسفند ماه همان سال ختم

کند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات  اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی 

موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سر رسید پرداخت مالیات آنها چهار  گیرد و  قرار می 

 باشد. می   ماه شمسی پس از سال مالی 

 1۵۶ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

بر درآمد را در مورد هر منبع که در موعد مالیات    مؤدیان  اظهارنامة  است  مکلف   مالیاتی  امور   ادارة   ـ 1۵۶  ماده 

اظهارنامه رسیدگی    قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم

تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک    ظرف مدت مذکور برگ   کهدرصورتی نماید.  

 . شودمی قطعی تلقی   یمؤد ابالغ نکند اظهارنامة   ی مؤدیص درآمد مذکور را به فوق الذکر برگ تشخسال 

هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامة مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابالغ برگ تشخیص اعم از این که به  

ته و مالیات  ای داش شده  انتفاعی کتمان های  ، درآمد یا فعالیت یمؤدقطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود  

این قانون قابل    1۵۷متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، فقط مالیات بر درآمد آن فعالیتها با رعایت مادة  

، قطعی تلقی  به علت عدم رسیدگی  ی مؤدمطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامة  

توجیهی مربوط را    برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش بایستی یک نسخه از  گردد ادارة امور مالیاتی  می 

 دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.ظرف ده روز از تاریخ صدورجهت رسیدگی به  

 
ی کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالیاتی کشور مورد  تغییرات الزم را در اقالم آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد، نتیجه بررس

کننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اصالح و به  گیرد و تا حدی که دالیل اقامه شده برای تغییرات جدول قانعبررسی قرار می

 . اهد شدعنوان جدول ضرایب به اداره امور مالیاتی مربوط ابالغ خو

در نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسالمی ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است فرماندار    -1 تبصره

 .ای بصیر و مطلع را جهت شرکت در کمیسیون ضرایب معرفی خواهد نمودمورد به جای هر یک از نمایندگان آنها نمایندهمحل حسب 

حضور نماینده سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس اداره امور مالیاتی و همچنین نماینده بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران یا بانک ملی    -۲ رهتبص

 . مورد برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری است و تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای حاضرین در جلسه مناط اعتبار است ایران حسب

یا    الرأس تشخیص شود در صورتی که به موجب این قانونضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی  -3 تبصره

 . طبق جدول، ضریبی برای آن تعیین نشده باشد به وسیله هیأت حل اختالف مالیاتی محل با توجه به ضریب مشاغل مشابه تعیین خواهد شد

 ".ن تعیین ضرایب نماینده اتحادیه هر رشته یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسه کمیسیون ضرایب دعوت خواهد نمودکمیسیو -4 تبصره

 



 

۸۸ 

 

 1۵۷ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامة منبع درآمد خودداری    مؤدیانـ نسبت به   1۵۷  ماده 

مالیات نیستند مرور    طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت  اصوالً اند یا  نموده 

 مذکور مالیات باشد و پس از گذشتن پنج سال  زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می 

تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر    یمؤد متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این که ظرف این مدت درآمد  

 شود. ابالغ    یمؤد پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به  و حداکثر ظرف سه ماه  

شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت  مطالبه    یمؤد در مواردی که مالیات به هر علت از غیر    تبصره ـ

گردد و در این  تلقی می ای که باشد کان لم یکن در هر مرحله  ی مؤد مطالبه مالیات از غیر  حل اختالف مالیاتی  

ظرف یک سال از تاریخ صدور    مادهرعایت مرور زمان موضوع این  صورت ادارة امور مالیاتی مکلف است بدون  

 واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.  ی مؤدور، مالیات متعلق را از رأی هیأت مزب

 1۵۸ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 1.حذف شد -1۵۸ ماده 

 1۵9 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  امور  سازمان  طرف   از   شده  تعیین  حساب  به  واریز   طریق  از   منبع، هر  مالیات   عنوان  به   که  وجوهی   -1۵9ماده  

  گردد می   منظور   ی مؤد  قطعی   مالیات  احتساب   و  تشخیص  موقع   در  شودمی پرداخت  تمبر   ابطال  یا  کشور   مالیاتی

 پرداختی مسترد خواهد شد.مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه که درصورتی  و

  مقیم   اشخاص   و  ایرانی  غیر   مؤدیان   مورد   در   که   شودمی   داده   اجازه  کشور   مالیاتی  امور   سازمان   به   -تبصره 

 .نماید  وصول   منبع در  مقرر  مربوط نرخ  به  را  متعلق هایمالیات  کل  کشور  از خارج

 1۶0 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

و مسئوالن پرداخت مالیات    مؤدیان متعلق از    جرائمسازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و    -1۶0  ماده 

استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان  نسبت به سایر طلبکاران به  

 
بند    1 موجب  قانون    ۲۲به  اصالح  قانون  واحده  مصوب    های مالیاتماده  )۳1/۴/1۳۹۴مستقیم،  ماده  شد1۵۸،  حذف  قانون   ). 

نیمه اول  یا جزئا و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در  کالًتواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی  سازمان امور مالیاتی کشور می  -1۵۸ ماده"

آنها را به  ادی ازمزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعد مؤدیان های هر سال اعالم نماید که در سال بعد اظهارنامه

 ".گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد دادطور نمونه



 

۸۹ 

 

مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال    ماده ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حکم قسمت اخیر این 

 .نخواهد بود مورد وثیقه

 1۶1 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط    یمؤد در مواردی که مالیات    -1۶1  ماده 

اداره امور مالیاتی باید با ارائه دالیل کافی    رودمی   به قصد فرار از پرداخت مالیات  ی مؤدمال یا اموال از طرف  

هیأت صدور قرار را الزم تشخیص    که درصورتی از هیأت حل اختالف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و  

دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از  

و اشخاص ثالث پس    یمؤد نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صورت  که    یمؤد اموال و وجوه  

از ابالغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر  

مذکور مطالبات  پرداخت  بر  عالوه  تخلف  صورت  در  و  دهند  تأمین  مطالبه  مورد  مبلغ  معادل  ،  اینکه 

 .نیز خواهند بود 1مجازات حبس تعزیری درجه شش  مشمول

 1۶۲ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

شوند ادارات امور مالیاتی حق  در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می   -1۶۲  ماده 

مراجعه به یکی از آنها مانع  به هریک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و  دارند به همه آنها مجتمعا یا 

 .مراجعه به دیگران نخواهد بود

 1۶3 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشموالن مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع    -1۶3  ماده 

ل، مالیات متعلق به همان سال را  مکلف نماید در طول سا  بعضاًیا    کالً   شودمی ن  تحصیل درآمد کسر و پرداخت

الحساب پرداخت  علی  طوربه فعالیت    به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم 

 .الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد نمایند و در صورت تخلف علی

 1۶4 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه    -1۶4  ماده 

ساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در بانک ملی  به ادارات امور مالیاتی ح  مؤدیان

 
(  ۲تبصره )( قانون عبارت »مجازات مقرر در  1۶1، در ماده )۳1/۴/1۳۹۴مستقیم، مصوب    هایمالیاتماده واحده قانون اصالح قانون    ۴۰به موجب بند    1

 .شدحبس تعزیری درجه شش« اصالح  عبارت »مجازات( این قانون« به1۹۹ماده )



 

۹۰ 

 

خود را به   هایمالیات  های بانک مزبور مراجعه و به شعب یا باجه ماًیمستقبتوانند  مؤدیان ایران افتتاح نماید تا  

 .حساب مذکور پرداخت نمایند 

 1۶۵ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

سوزی، بروز آفات و خشکسالی و  در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش   -1۶۵  ماده 

خاصی خساراتی وارد گردد و    مؤدیان یا    ی مؤدیک منطقه کشور یا به  طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر به  

المنفعه  عام  مؤسساتی بیمه و یا  هاسازماندولتی یا شهرداریها یا  مؤسساتها یا  خسارت وارده از طریق وزارتخانه

، در  ی مؤدتواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات  جبران نگردد وزارت امور اقتصادی و دارایی می 

%( اموال آنان در اثر  ۵۰که بیش از پنجاه درصد )   مؤدیانآن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از  

باشند با تصویب هیأت وزیران  های مالیاتی خود نمی ته است و قادر به پرداخت بدهی مذکور از بین رفحوادث 

 تقسیط طوالنی نماید. تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا 

 توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.  ماده نامه اجرایی این آیین

زده غرب و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت  الیاتی مناطق جنگم  مؤدیان   -تبصره 

 :گردد، از تسهیالت مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد وزیران اعالم می  امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت 

لغایت    1۳۶۸سال    مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول  مؤدیان%( مالیات  ۵۰پنجاه درصد )  -الف

 گردد. می   بخشوده 1۳۷۲

به ازای هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریخ اجرای این اصالحیه یک سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال    -ب

 . شودمیبخشوده  بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور  هاآن  1۳۶۷

در    1۳۶۷لغایت سال    ۳۰/۶/1۳۵۹موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ    مؤدیانمالیات پرداخت شده    -ج

 در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شد.نقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آن 

مواردی که    - د امور   ی مؤد در  قبول وزارت  مورد  ارائه دالئل  با  نباشد  نقاط مذکور  در  فعالیت  ادامه  به    قادر 

 بخشوده خواهد شد.  یمؤدموصوف های اقتصادی و دارایی تمام یا قسمتی از بدهی

 1۶۶ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  مؤدیان تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی، تهیه و برای استفاده  سازمان امور مالیاتی کشور می   -1۶۶  ماده 

مبلغ پیش پرداخت، به   یمؤد غیرقابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات عرضه نماید. قبوض مذکور با نام و 

 .خواهد شد بوط کسر %( آن به ازای هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مر۲اضافه دو درصد )



 

۹1 

 

 1۶۷ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

ی که قادر به  مؤدیانتواند نسبت به  وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می   -1۶۷  ماده 

از اصل و جریمه   ابالغ مالیات قطعی بدهی  جا  یک  طوربه پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم  از تاریخ  نیستند 

 .مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید 

 1۶۸ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

می   -1۶۸  ماده  و  دولت  درآمد  به  راجع  اطالعات  تبادل  و  مضاعف  مالیات  اخذ  از  جلوگیری  برای  تواند 

شورای اسالمی به  های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس  نامه موافقت  های خارجیبا دولت   مؤدیان  دارایی

تاریخ اجرای این قانون با دول  های مربوط به امور مالیاتی که تا  نامهمرحله اجرا بگذارد. قراردادها یا موافقت

خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی  

های قبلی را بررسی  نامه اجرای این قانون قراردادها و موافقت  سال از تاریخموظف است ظرف یک  است. دولت 

 .شورای اسالمی گزارش نماید به مجلس  مستدالً هاآن و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو 

 1۶9 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

امور    -1۶9ماده   سازمان  اعالم  حسب  که  قانون  این  موضوع  مشاغل  و صاحبان  حقوقی  اشخاص 

ثبت مال به  موظف  کشور  مییاتی  مالیاتی  نظام  در  خود  نام  معامالت  انجام  برای  مکلفند  شوند، 

ها، قراردادها و سایر  صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب

 اسناد مشابه درج و فهرست معامالت خود را به سازمان مذکور ارائه کنند. 

شماره   از  استفاده  یا  معامله  طرف  و  خود  اقتصادی  شماره  درج  عدم  یا  عدم صدور صورتحساب 

مورد   اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معامالت خود، حسب

معادل  مشمول جریمه  )ای  معامله۲دودرصد  مورد  مبلغ  ارائه فهرست شودمی  %(  . همچنین عدم 

مشمول    شودمی ت انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین  معامال

 باشد. %( معامالتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می 1درصد )ای معادل یک جریمه 

اشخاص    ماده، طرف معامالت اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این    کهدرصورتی   -1  تبصره 

نهاحقیقی مصرف  نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع  کننده  و  یا خدمات  این  ۸1)ماده  ئی کاال   )

 قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست. 
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این مصرف  با نیاز    تبصره کننده نهائی موضوع  شخص حقیقی است که کاالها و خدمات را متناسب 

و خدمات به دیگران استفاده  کند و از آن برای عرضه کاالها  خود برای مصارف شخصی خریداری  

 ننماید. 

این    مؤدیان  -۲  تبصره  از سامانه   ماده مالیاتی موضوع  صندوق فروش »صندوق ماشینی    موظفند 

های انجام شده بابت خرید، نصب )مکانیزه( فروش« و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه 

مزبور در    مؤدیانشده  افزاری از مالیات قطعی افزاری و سخت اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم و راه 

 ن قابل کسر است. اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آ

را    تبصره سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این

های کثیراالنتشار و روزنامه  تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه

 نماید. رسمی کشور اعالم و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال 

ی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به مؤدیان%( از مالیات ابرازی عملکرد  10درصد )  معادل ده 

از سامانه  نامه اجرائی  اند مشروط به رعایت آیینصندوق فروش و تجهیزات مشابه شده   استفاده 

ای  جریمه   موجب تعلق  تبصره . عدم اجرای حکم اینشودمی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده  

 .باشد%( فروش می ۲دودرصد )میزان به

نامه اجرائی است که حداکثر ظرف نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطالعات به موجب آیین

االجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری ماه از تاریخ الزممدت شش

 رسد.و به تصویب هیأت وزیران می   شودمی ناف ایران تهیه  وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اص

( آن و تعیین مصادیق معامالت مشمول و حد  1)تبصره  و  ماده ترتیبات اجرائی احکام این    -3  تبصره 

ای خواهد بود که حداکثر ظرف نامه( به موجب آیین یمؤدآستانه )تعیین حداقل رقم گردش مالی  

این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر  ماه از تاریخ تصویب  مدت شش

 .رسدامور اقتصادی و دارایی می 

نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختالف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق    -4  تبصره 

با رعایت مهلت مقرر در   قانون  این  مالیاتی طبق مقررات  انج1۵۷)ماده  مقررات در هر دوره  ام  ( 

 . شودمی
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االجراء ماه پس از الزموزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش  -۵  تبصره 

انجام معامالت وزارتخانه این قانون سامانه  انجام شدن  برای مدیریت  را  ها و دستگاههای اجرائی 

و مزایده  راه کلیه مراحل مناقصات  امکان دسترسی  ها  و  )اندازی کند  امور    آنالین(برخط  سازمان 

 مالیاتی را فراهم آورد. 

 13۸3/ 11/ 3( قانون برگزاری مناقصات مصوب  1) ماده  کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند )ب(  

از راه موظفند حداکثر ظرف مدت سه از ماه پس  اندازی سامانه مذکور کلیه معامالت خود به غیر 

 . معامالت محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند

مطابق معامالت  بودن  محرمانه  به  مربوط  موارد  )(  1)تبصره  تعیین  ارتقای  3)ماده  ب(  بند  قانون   )

 مجمع تشخیص مصلحت نظام است.  1390/ ۸/ ۷ سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب

که    -۶  تبصره  احکام  به   مؤدیانجرائمی  اجرای  عدم  قانون    1۶9)ماده  واسطه   هایمالیات مکرر( 

سال   مصوب  شده   13۸0مستقیم  این  مرتکب  مقررات  مطابق  وصول   ماده اند،  و  مطالبه  محاسبه، 

 1. شودمی

 مکرر  1۶9 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطالعات مالیاتی،  به منظور شفافیت فعالیت  -مکرر 1۶9  ماده 

مالیاتی شامل مواردی نظیر اطالعات مالی، پولی    مؤدیانپایگاه اطالعات هویتی، عملکردی و دارایی  

ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور  و اعتباری، معامالتی، سرمایه 

 . شودمی ایجاد 

و    مؤسساتها،  وابسته به دولت و شهرداری   مؤسساتها،  دولتی، شهرداری   مؤسساتها،  وزارتخانه

مالی و اعتباری، سازمان   مؤسساتو    هابانک ادهای انقالب اسالمی،  نهادهای عمومی غیردولتی، نه

 
( قانون و  1۶۹های آن جایگزین ماده )، این متن و تبصره۳1/۴/1۳۹۴مستقیم، مصوب    های مالیاتماده واحده قانون اصالح قانون    ۴1به موجب بند    1

 . تبصره آن شد

به منظور تسهیل در تشخیص درآمد  سازمان امور مالیاتی کشور می  -1۶9 ماده" صورت  مالیاتی کاربرد وسایل و روشها و  مؤدیان تواند در صورتی که 

تا آخر دی ماه هر سال در یکی ازها و فرمحساب آنان ضروری تشخیص دهد مراتب را  از  برای هر گروه  نگاهداری حساب  های  روزنامههایی را جهت 

مکلف به نگاهداری  ی که  مؤدیان باشند، عدم رعایت موارد مذکور در مورد  از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آنها می  مؤدیان نتشار آگهی کند و  کثیراال

نبع مربوط  %( م۲۰درصد )ای معادل بیست  موجب تعلق جریمه  مؤدیاناعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر  دفاتر قانونی هستند موجب بی

 .باشدمی

اعتباری  بیخارج بوده باشد مشمول    ی مؤددر صورتی که رعایت موارد مذکور در ماده فوق بنا به تشخیص هیأت حل اختالف مالیاتی از عهده    -تبصره

 ".مربوط حسب مورد نخواهد بود جرائم دفاتر و 
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ثبت اسناد و امالک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطالعات مورد نیاز 

پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم  

های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار  اطالعات به شرح بستهآورند، موظفند  می

 دهند. 

 :الف ـ اطالعات هویتی

 اطالعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی ـ 1

عقد    ـ  ۲ و  تجاری  معامالت  انجام  به  مربوط  مجوزهای  همچنین  و  اقتصادی  فعالیت  مجوزهای 

 قراردادها 

 :خاصب ـ اطالعات معامالتی اش 

 ها، کاالها و خدمات(معامالت )خرید و فروش دارایی  ـ 1

 تجارت خارجی )واردات و صادرات کاالها و خدمات( ـ ۲

 های تجاری قراردادهای مربوط به انجام معامالت و فعالیت  ـ 3

 قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات ـ 4

 اطالعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طال  ـ ۵

 های پرداختی های صادره و خسارتنامهاطالعات انواع بیمه  ـ ۶

 بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر ـ ۷

 :ای اشخاصپ ـ اطالعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه 

 بهادارر اوراق جمع گردش ساالنه )دوره مالی( نقل و انتقال سهام و سای ـ 1

 جمع گردش و مانده ساالنه )دوره مالی( انواع حسابهای بانکی ـ ۲

 ها و سود آنهاجمع گردش و مانده ساالنه )دوره مالی( انواع سپرده  ـ 3

 تسهیالت بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش   ـ  4

 ها و نظایر آن اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت 
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 ها، اموال و امالک و همچنین نقل و انتقال آنهات ـ اطالعات دارایی 

د وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب  های اقتصادی که با پیشنهاث ـ سایر اطالعات فعالیت 

 .هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد

نگهداری،    -1  تبصره  به مالکیت،  به نحوی در جریان عملیات مربوط  و مراجعی که  کلیه اشخاص 

باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور های مذکور میای و معامالت داراییانتقاالت، خدمات بیمه

 دارد اطالعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند. الیاتی کشور مقرر می م

در پرداخت مالیات خواهد    یمؤدیت تضامنی که با  مسئولعالوه بر    تبصره متخلف از مفاد حکم این 

 . دوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهدبودای معادل یک داشت مشمول جریمه 

آنالین( بانک مرکزی  برخط )سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی    -۲  تبصره 

ادار،  جمهوری اسالمی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسالمی ایران، سازمان بورس اوراق به

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران  

بندی، اطالعات دریافتی را در  کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه مالیاتی فراهم آورد تا استفاده 

 ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند. 

ا  -3  تبصره  عالوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون،   ماده ین  اشخاص متخلف از حکم 

 جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.  مسئول

تصویب    یهادستگاه   -4  تبصره  با  مجازند  دارند،  اطالعات  این  به  نیاز  قانون  مطابق  که  اجرائی 

در    ماده طالعات موضوع این  بندی مربوط، از اطالعات موجود در پایگاه اوزیران و حفظ طبقه هیأت

 حد نیاز استفاده کنند. 

و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه )تعیین حداقل    ماده ترتیبات اجرای احکام این    -۵  تبصره 

رقم اطالعات(، دریافت و ارسال اطالعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور  

ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان  نامهموجب آیین به

تصویب وزیران  و به  شود می ی جمهوری اسالمی ایران تهیه  امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکز

 رسد. امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می 
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سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است بانک اطالعات ثبتی شرکتها را طراحی و    -۶  تبصره 

تی کشور  نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاسامانه اطالعاتی آن را به 

 ید. آ به سامانه مزبور فراهم

وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون »سامانه    -۷  تبصره 

ای طراحی شود که در هر زمان  گونهملی امالک و اسکان کشور« را ایجاد کند. این سامانه باید به 

های مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و  امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحد

انتقال امالک و مستغالت به  صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط پیگیری نقل و 

کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را 

 1برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند. 

 ـ ۸ تبصره 

ضمن   تبصره، االجراء شدن اینماه پس از الزمشهرسازی مکلف است ظرف حداکثر سه  و  وزیر راه   ـ   1

تدوین و ابالغ دستورالعمل نحوه ثبت اطالعات، امکان اظهار رایگان اطالعات مربوط به امالک تحت  

 
( مکرر قانون  1۶۹آن جایگزین ماده )  یهاتبصره، این متن و  ۰۴/1۳۹۴/ ۳1 مصوب  مستقیم،  های مالیاتماده واحده قانون اصالح قانون   ۴۲ به موجب بند   1

 .های آن شدو تبصره

  . ی صادر کنداقتصاد  شماره  شامل  اقتصادی  کارت  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  برای  شودمی  داده  اجازه  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  به   -مکرر 1۶9 ماده" 

  اند براساس دستورالعملی که توسطشوند مکلفاعالم سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی میاشخاص حقیقی و حقوقی که حسب  

ها و اوراق  ها و فرمشود برای انجام دادن معامالت خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابسازمان مزبور تهیه و اعالم می

طرف  عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و  .ست معامالت خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنندمربوط درج نموده و فهر

ای  جریمه  معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معامالت دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معامالت خود مشمول

 .ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود%( مبلغ مورد معامله1۰درصد )معادل ده 

به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه ارائه فهرست معامالت انجام شده    %( معامالتی که1درصد )ای معادل یکعدم 

شد  ( این قانون مطالبه خواهد  1۵۷ذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده )م   جرائم  .فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود

جهت  در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع    .مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابالغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند  یمؤدو  

 . ف مالیاتی ارجاع خواهد شدرسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختال

 .جریمه مذکور غیرقابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود .االجرا است رأی هیأت مزبور قطعی و الزم

موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان    جرائماستفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین   -1 تبصره

 .مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت

کالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند، متضامنا مسئول خواهند  در صورتی که طرفین معامله در معامالت خود از انجام دادن هر یک از ت  -۲ تبصره

سازمان  به  بود و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند، چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه  

 . ابت نخواهد بودامور مالیاتی کشور اعالم نماید مشمول جریمه تخلف فوق از این ب

خریدهای  های مربوط به( این قانون مکلف به نگهداری صورتحساب۹۵الف( و )ب( ماده )اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای ) -3 تبصره

ای  جریمهصورت مشمول    در غیر این  .باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهندخود در سال عملکرد و سال بعد از آن می

 ".ارائه نشده خواهند بود یها حساب%( صورت 1۰معادل ده درصد )
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بهره  یا  اقامت  محل  و  موضوع  تملک  اشخاص  جمله  از  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص    ه مادبرداری 

قانون برنامه ششم توسعه را در سامانه ملی امالک و اسکان کشور در تمام مناطق کشور فراهم   (۲9)

 .کند

از شهری و روستایی موظفند اطالعات امالک   اعم  مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور 

  دستورالعمل  انتشار  از پس دوماه  مدت ظرف حداکثر ، برداریبهره  نوع تعیین با تحت تملک خود را 

 جهات  دارای  مسکونی  واحدهای  ثبت.  کنند  ثبت   کشور   اسکان  و  امالک  ملی  سامانه  در  مربوطه، 

 .شودمی عالی امنیت ملی انجام ، بر اساس دستورالعمل مصوب شورایامنیتی

نفره و بیشتر مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را )یک واحد ملکی یا سرپرستان خانوارهای تک   ـ  ۲

رایگان(  یا  در   استیجاری  مذکور  دستورالعمل  انتشار  از  پس  دوماه  مدت  ظرف  حداکثر 

در سامانه امالک و اسکان کشور ثبت نمایند. عالوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار    تبصره، این (1) بند

واند یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی، به عنوان  تمی

اقامتگاه اصلی خانوار، تحت تملک یکی از اعضای خانوار    کهدرصورتی اقامتگاه فرعی ثبت نماید.  

  تواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای تحت تملک خود را در همان شهرباشد، خانوار مذکور می

نماید.   ثبت  فرعی  اقامتگاه  عنوان  به  اصلی  اقامتگاه  مشمول    یهااقامتگاه محل  بند  این  موضوع 

  است   مکلف  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،   وزیر.  شوندنمی   قانون  این(  مکرر ۵4)  ماده مالیات مندرج در  

غیرمشمولین دریافت یارانه  ئی مربوط به تعیین و شناسایی خانوار اعم از مشمولین و  اجرا  نامهآیین 

اتباع خارجی را ظرف مدت دو از الزم و  اینماه پس  های  با همکاری وزارتخانه  تبصره، االجراءشدن 

رفاه   و  کار  تعاون،  وزارت  برساند.  وزیران  هیأت  تصویب  به  و  نماید  تدوین  خارجه  امور  و  کشور 

یار وزارت راه و شهرسازی قرار  اجتماعی مکلف است اطالعات مربوط به خانوارهای کشور را در اخت

 .دهد

های خاص در صورت اقامت در آموزان، شاغالن و مبتالیان به بیماری دانشجویان، طالب، دانش  ـ  3

شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته از جمله گواهی پرداخت حق  

کان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات  بیمه برای شاغالن و گواهی اشتغال به تحصیل، ام

 پس  دوماه   مدت  ظرف  است  مکلف  شهرسازی   و  راه   وزیر.  دارند  را  قانون  این(  مکرر ۵4)  ماده موضوع  

 این بند شامل نحوه   اجرائی  نامهآیین   مربوطه  دستگاههای  همکاری  با  تبصره، این  االجراءشدنالزم  از

 .نماید ابالغ و تهیه  را بند این موضوع اسناد سنجی صحت
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  مؤسساتواحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل از جمله گردشگری و زیارتی،    ـ  4

یا شرکتهای فعال که مجوز از دستگاه مربوطه دارند و ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی  

امور   ندارند، به شرط ثبت اطالعات در سامانه امالک و اسکان کشور و در صورت اطالع سازمان 

 .هستند  معاف  قانون  این (  مکرر ۵4)  ماده مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی، از مالیات موضوع  

ـ واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که مالک   ۵

بردار آنها هر یک جداگانه در سامانه ملی امالک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم و بهره 

مالیات سال اول موضوع   (%۲0درصد )ای معادل بیست  مشمول جریمه   صرفاًخانه خالی تلقی شده و  

  نفر  هزار یکصد باالی  شهرهای در واقع  مسکونی  واحدهای  و  شد خواهد قانون  این( مکرر ۵4) ماده 

بردار آنها هر یک جداگانه درسامانه ملی امالک و اسکان کشور ثبت نشده بهره  و مالک که جمعیت

  مربوطه   مالیات  مشمول  و  محسوب  قانون  این (  مکرر ۵4)  ماده باشد، در حکم خانه خالی موضوع  

  واحد   بردارانبهره   یا  خود  توسط  شده   اعالم  اقامت  مکلفند  مسکونی  واحدهای  مالکان.  شوندمی

در غیر اینصورت، واحدهای مذکور در حکم خانه خالی    ؛را تأیید کنند   مذکور  سامانه  در  مسکونی

  این   موضوع  جریمه  یا  قانون  این(  مکرر ۵4)  ماده تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع  

  شمول   از  مثبته  اسناد  ارائه  با  تواندمی  مالک  ساکن،   یا  برداربهره   اعالم  عدم  صورت  در.  شوندمی  بند

شود. در صورت احراز تخلف مالک به نحوی که منجر به عدم تشخیص یا تشخیص    خارج  مالیات  این 

  مشمول   قانون،   این(  مکرر ۵4)  ماده غلط خانه خالی گردد، مالک عالوه بر پرداخت مالیات مندرج در  

  ادعای  بتواند مالک که  شود طراحی ایگونه به  باید سامانه. شودمی متعلقه مالیات معادل ایجریمه 

راستیمب  جرمستأ را  اصلی  اقامتگاه  نداشتن  یا  داشتن  بر  این نی  غیر  در  نماید،  صورت  آزمایی 

مالک بخواهد واحد مسکونی خود را به فردی که    کهدرصورتی یتی متوجه موجر نخواهد بود.  مسئول

اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف شده است اجاره دهد، واحد مسکونی وی در حکم  

 ماده   موضوع  مالیات  مشمول  مورد  حسب  و  شده   تلقی  قانون  این(  مکرر ۵4)  ماده خانه خالی موضوع  

 ماده   موضوع  مالیات  شمول   از  مذکور  واحد  و  شودمی   بند  این  موضوع  جریمه  یا  قانون  این(  مکرر ۵4)

 .این قانون خارج است (۵3)

ماه پس از هرگونه تغییر  مکلفند حداکثر ظرف مدت یک  ماده ـ کلیه اشخاص مشمول موضوع این   ۶

در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطالعات جدید را در سامانه امالک و اسکان  

ای صورت به ازای هر ماه تأخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه کشور ثبت نمایند، در غیر این  
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سکونی دارای جهات امنیتی،  م  دهایواح.  شودمی   قانون  این(  مکرر ۵4)  ماده معادل مالیات سال اول  

 .هستند تبصره این (1مشمول حکم بند )

خوداظهاری    ـ  ۷ مهلت  پایان  از  تبصره پس  مکلفند    یهادستگاه   ماده،این   (1)  موضوع  اجرائی 

های خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست 

یارانه  کمک حمایتی،  و  گاز ای  و  تلفن  برق،  آب،  انشعاب  فروش  خودرو،  پالک  تعویض  معیشتی، 

اریه، ابالغیه، طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخط

با    صرفاًنام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را  ثبت 

شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در  اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج 

االجراء  ماه پس از الزمسامانه امالک و اسکان کشور ارائه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت شش 

فن مکلفند دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضالب، برق، گاز و تلکلیه ارائه   تبصره، شدن این

قبوض مصرفی را بر اساس اطالعات مندرج در سامانه امالک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا  

 .بردار صادر نمایندنشانی یکتا و به نام مالک یا بهره 

که ساکنان آنها در سامانه امالک و    یی( ها کنتورشمارشگر )ـ وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق   ۸

 .اند را با باالترین پلکان قیمتی محاسبه نمایدنکرده  اسکان کشور، خوداظهاری 

رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که  کلیه دستگاههای اجرائی و خدمت   ـ  9

پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطالعات توسط کارگروه تعامل 

ثبت سازمان  حقیقی  اشخاص  اقامت  تعیین    مکان  کشور  اسکان  و  امالک  سامانه  و  کشور  احوال 

به شودمی و متخلف  از اشخاص، تخلف محسوب  اطالعات مشابه  اخذ هرگونه  و  نمایند  استعالم   ،

بین دستگاههای اجرائی،    ماده . تبادل اطالعات موضوع این  شودمیمراجع انتظامی مربوطه معرفی  

 .باشدرایگان می 

به   ـ  10 اشخاص  اطالعات  برای  ثبت  مالکیت  اسکان کشور، حق  و  امالک  سامانه  در  مالک  عنوان 

نمی  ایجاد  یا محاکم قضائی اشخاص  اجرائی  استفاده در دستگاههای  و مبنای مالکیت جهت  کند 

یا عدم امکان  اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن  نیست. مرجع رسیدگی به 

این قانون   (۲44)  ماده وراثت، هیأت حل اختالف موضوع    انتقال به دلیل رأی قضائی از جمله انحصار

است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه امالک و اسکان  

 .کشور را در جلسه هیأت حل اختالف مالیاتی ارائه کند



 

1۰۰ 

 

های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات  وزیر راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارتخانه  ـ  11

شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی    تبصره های اجرائی این نامهو فناوری اطالعات آیین 

( بند  خدمات  مصادیق  کشور،  اسکان  و  امالک  سامانه  به  دستگاهها  سایر  و   ، تبصره این (۷کشور 

تشویق گزارشگری مردمی    تبصره، این (10کار شناسایی امالک غیرقابل انتقال موضوع بند ) و ساز

های مرتبط را حداکثر ظرف مدت نامهمالیات متعلقه و سایر آیین  (%۵به میزان حداکثر پنج درصد )

 .االجراء شدن این قانون تهیه و ابالغ نمایددوماه پس از الزم

بار گزارش پیشرفت  ماه یک هر دو  تبصره ظف است در سال اول اجرای اینوزیر راه و شهرسازی مو

های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسالمی ارائه نماید. معاون یا مدیران  اجرای آن را به کمیسیون 

مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی کشور و دیگر کارکنان دستگاههای اجرائی  

استنکاف نمایند، به انفصال موقت درجه شش موضوع قانون مجازات اسالمی    تبصره که از اجرای این

 1شوند محکوم می

 1۷0 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

موضوع این قانون بین اداره امور    هایمالیاتمرجع رسیدگی به هر گونه اختالف که در تشخیص    -1۷0  ماده 

باشد مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد  اختالف مالیاتی می ایجاد شود هیأت حل   ی مؤدمالیاتی و  

 این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.

 1۷1 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  آمادگی   یا  خدمت  دوره  در  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  و  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  کارمندان  -1۷1  ماده 

 .نمایند  مراجعه مؤدیان نمایندهیا  وکیل عنوان به توانند نمی  خدمت به

 1۷۲ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا  %( وجوهی که به حساب1۰۰صد درصد )  -1۷۲  ماده 

های  وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمکو همچنین    شودمی کمک و نظایر آن به صورت بالعوض پرداخت  

مدارس،  تکمیل  یا  و  احداث  تجهیز،  تعمیر،  جهت  حقوقی  یا  حقیقی  از  اعم  اشخاص  بالعوض  نقدی    غیر 

مراهادانشگاه و  عالی  آموزش  مراکز  اردوگاه،  یا  و  درمانی  و  بهداشتی  مراکز  کز  و  آسایشگاهها  و  تربیتی  های 

دولتی(  )  ی هنر بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی )ره( و جمعیت هالل احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و 

 
 . مکرر الحاق شد 1۶۹ به ماده  ۸ ، تبصره ۰۵/۰۹/1۳۹۹ مستقیم مصوب  هایمالیاتبه موجب بند )ب( قانون اصالح موادی از قانون  1
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ش  آوری، بهداشت، درمان و آموزهای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فنطبق ضوابطی که توسط وزارتخانه 

از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که    شودمی پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین  

 .باشد انتخاب خواهد کرد قابل کسر می  ی مؤد

 1۷3 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

و مقررات آن شامل کلیه    شودمی اجرا گذاشته    موقع  به  1۳۶۸ سال  فروردین  اول  از  قانون  این  -1۷3  ماده 

سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای  و مالیات بر درآمدهایی است که    هامالیات

سال مالی که در سال اول  این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به  

کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی    یابد خواهد بود واجرای این قانون خاتمه می 

 است. 

  مصوب   بها  اجاره  تثبیت  و   تعدیل   قانون (  ۸)  ماده   موضوع  تخلیه   عوارض  وصول   قانون   این  اجرای  با  -تبصره 

 . است منتفی 1۳۵۲ سال

 1۷4 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

مستقیم موضوع این قانون که    هایمالیات مدهایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر  درآ  بر  مالیات  -1۷4  ماده 

  و   تعیین  نظر   از   و  تلقی  مالیاتی   بقایای  عنوان   به  باشد می  1۳۴۵ از  بعد   و  1۳۶۸ سبب تعلق آنها قبل از سال

ونی زمان  قان  احکام  تابع  زمان  مرور   و  مؤدیان  تکالیف  و  مالیاتی  هاینرخ   و  مالیات  مشمول  درآمد   تشخیص

 تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود. 

  و  باشد ی م   1۳۴۶ سال  از   قبل   مورد   حسب  آنها   تعلق  یا  مربوط   درآمد   تحصیل   سال  که  یهایمالیات   -1 تبصره 

 . بود نخواهد  مطالبه قابل باشد  نشده پرداخت قانون  این  تصویب تاریخ تا

  بعدی   اصالحات   و 1۳۴۵ ماه   اسفند   مصوب  مستقیم   هایمالیات   قانون (  1۸۰)   ماده  موضوع   انتقاالت  -۲ تبصره 

  به   قانون  این  اجرای   از   بعد   دهندهانتقال   فوت   درصورت  است  گرفته صورت   قانون  این   اجرای   از   قبل  که آن

االرث پرداختی  وضع سهم   ازپس  قانون   دراین  مربوط   مقررات   طبق  متعلق   مالیات   و  اضافه  مربوط   ورثه   االرثسهم

 قبلی وصول خواهد شد.

 1۷۵ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

های مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت  کلیه نصاب -1۷۵ ماده 

 .وزیران قابل تعدیل استامور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت 
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 1۷۶ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  صورت   به  تمبر  ابطال  طریق  از  را  قانون  این  موضوع  مالیات  تواند می   کشور  مالیاتی  امور  سازمان  -1۷۶  ماده 

 . نماید  وصول  تشخیصی یا  و  قطعی

توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی    مادهنامه اجرایی این  آیین

 . شودمی به موقع اجرا گذارده 

 مؤدیان وظایف : ی مستقیم، باب چهارم در مقررات مختلفه، فصل پنجمهامالیاتقانون 

 1۷۷ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن  های موضوع توانند اظهارنامهمالیاتی می   مؤدیانـ   1۷۷  ماده 

این نمایند. در  تسلیم  مالیاتی محل سکونت  امور  ادارة  به  با اخذ رسید  به تفکیک  امور  هستند  ادارة  صورت 

ظرف سه روز برای اقدام  منعکس نموده و اظهارنامة تسلیمی را   یمؤد مالیاتی مذکور باید مراتب را در پروندة 

ادارة امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به ادارة امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب  به  

اظهارنامة    یمؤدشامل مواردی نیز که    مادهدر حکم تسلیم آن به ادارة امور مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این  

 به ادارة امور مالیاتی دیگری درشهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود. اشتباهاًخود را 

مالیاتی به    یمؤد اظهارنامه یا سایر اوراقی که    مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم  روز   آخرین  هرگاه ـ  1تبصره  

یا عمومی گردد اولین روز    ت رسمی باشد، مصادف با تعطیل یا تعطیالمکلف به تسلیم آن می موجب مقررات  

مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور    بعد از تعطیل یا تعطیالت مزبور برحسب 

 محسوب خواهد شد. 

  مؤسسات   همچنین   و  دارند   اقامت  ایران   از   درخارج   که   یمؤدیان  مالیات  پرداخت   و  اظهارنامه  تسلیم  ـ  ۲تبصره  

  عهدة   به   باشند   ایران   در  نماینده  دارای   چنانچه   ،است  کشور   از  خارج   در   آنها  اصلی  مرکز   که   هاییشرکت   و

 . بود خواهد  هاآن  نمایندة

به ادارة امور مالیاتی    کتباًشروع فعالیت مراتب را  صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ   ـ  3تبصره  

 محل اعالم نمایند.
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%( مالیات قطعی و نیز  1۰معادل ده درصد )ای  عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه

  خواهد   مالیاتی  امور  ادارة  توسط   شناسایی  تاریخ  1تا های مالیاتیموجب محرومیت ازکلیه تسهیالت و معافیت 

  صادرگردیده  فعالیت   مجوز  یا   پروانه   ذیربط   مراجع   طرف  از   آنها   برای  که   مشاغلی  صاحبان  مورد   در   حکم   این.  بود

 . بود نخواهد  ،است

 1۷۸ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

مالیاتی به موجب مقررات مکلف به    یمؤد   در مواردی که اظهارنامة مالیاتی یا سایر اوراقی که  ـ  1۷۸  ماده 

گردد تاریخ تسلیم به ادارة پست در صورت احراز، تاریخ  وسیلة ادارة پست واصل می باشد به  تسلیم آن می 

 تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.

 1۷9 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  به   را  آنها  از  یکی  است  مکلف  باشد   داشته  خود  سکونت  برای  متعدد  هایمحل   یمؤد  کهدرصورتی  ـ  1۷9  ماده 

  ی مؤد   سکونت  هایمحل  از   یک   هر  تواند می   مالیاتی  امور  اداره  وگرنه   نماید   معرفی  اصلی  سکونت   محل  عنوان

 . نماید  تلقی  اصلی سکونت محل  را

 1۸0 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  اسالمی   جمهوری   دولت   سیاسی  یا  مالی   هاینمایندگی  گواهی   ارائة   با   که  ایرانی   حقیقی  شخص  هر  ـ 1۸0  ماده 

  مالیات   مقیم   عنوان  به  خارج   کشورهای  از   یکی  در  خود  مالیاتی   سال  یک   درآمد   از  که   کند   ثابت   خارج   در   ایران

 : شناخته خواهد شد مگر در یکی از موارد زیرشور ک  از  خارج مقیم  سال آن  در  مالیاتی  لحاظ  از  است پرداخته

 ـ در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد. 1

 درایران سکونت داشته باشد.  متناوباًـ در سال مالیاتی مزبور الاقل شش ماه متوالیا یا  ۲

 یا امثال آن بوده باشد. ـ توقف در خارج از کشور به منظور انجام مأموریت یا معالجه  ۳

  و   نموده   تحصیل  کشور  خارج  از  درآمدی  کهدرصورتی   ایران  مقیم  ایرانی  حقوقی  یا  حقیقی  اشخاص تبصره ـ

  حساب  و ترازنامه  یا  دراظهارنامه را  مذکور  درآمد   و  باشند   پرداخته  درآمد   تحصیل محل دولت به  را  آن  مالیات

مایند مالیات پرداختی آنها در خارج ازکشور و یا  ن اعالم قانون این مقررات طبق مورد  حسب خود زیان و سود

 
تا تاریخ  »قانون عبارت »از تاریخ شناسایی« به  1۷۷ماده  ۳، در تبصره ۳1/۰۴/1۳۹۴مستقیم، مصوب   هایمالیاتقانون اصالح قانون  ۴۳به موجب بند  1

 .شناسایی« اصالح شد
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آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق  

 مالیات بر درآمد آنها قابل کسر خواهد بود.  کمتر باشد از گیرد، هر کدام می 

 1۸1 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

اعم از دستی و ماشینی )مکانیزه( با هدف   مؤدیانبه منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک    -1۸1  ماده 

نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان 

. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور  شودمیامور مالیاتی کشور ایجاد  

ی بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأتها

، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت  شودمی قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل  

مکانیزه( اقدام  )  ینی ماشو محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و    یمؤد

نزد  می مالی  و سوابق  اطالعات  و مدارک،  اسناد  دفاتر،  کلیه  و  قرار    مؤدیانکند  بازرسی  مورد  را 

 .دهدمی ربط انتقال و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی  دهدمی

ا حداکثر ظرف مدت دو  ل شده راست دفاتر، اسناد و مدارک منتق مکلف  ربط  مالیاتی ذی اموراداره 

 .نماید عودت  یمؤدبه هفته 

شامل کلیه دفاتر، اسناد و   ماده بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این  -1 تبصره 

 موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.  هایمالیات مدارک و سوابق مالی مربوط به 

دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از   ماده در بازرسی هیأتهای موضوع این    چنانچه  -۲  تبصره 

کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع  

 . شودمی ربط اعالم قانونی ذی 

عمل آورند  های الزم را بههمکاری   ماده مالیاتی موظفند با هیأتهای موضوع این    مؤدیان  -3  تبصره 

مکانیزه( )  ین یماشو کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و  

مزبور درصورت    مؤدیانو دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأتها قراردهند.  

های مالیاتی منابع مختلف درآمدی  استنکاف، عالوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت

 شوند. سال مورد مراجعه محروم می
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به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه   ده مانامه اجرائی موضوع این  آیین   -4  تبصره 

تاریخ الزم از  )ماه  قانون  این  به139۵/ 1/ 1االجراء شدن  و ( مشترکا  اقتصادی  امور  وزیران  تصویب 

 1رسد. دارایی و دادگستری می 

 وظایف اشخاص ثالث : ی مستقیم، باب چهارم در مقررات مختلفه، فصل ششمهامالیاتقانون 

 1۸۲ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

به  مطاب  که   کسانی ـ  1۸۲  ماده  مکلف  قانون  این  مقررات  دیگران می ق  مالیات  و همچنین  پرداخت  باشند 

مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف  هرکس که پرداخت  

طبق    محسوب و از نظر وصول بدهی   ی مؤداند در حکم  شناخته شده   ای مقرر در این قانون مشمول جریمه

 با آنان رفتار خواهد شد.  هامالیاتمقررات قانونی اجرای وصول  

 1۸3 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  ملک   قطعی   انتقال  و   نقل  بر  مالیات  گیردمی   انجام   ثبت  ادارة   وسیلة   به  ملک  انتقال  که  مواردی   در ـ  1۸3  ماده 

ذیصالح در سند  صادره از ادارة امور مالیاتی    حساب  مفاصا  شمارة  ذکر  با  ثبت  ادارة  و  شود  پرداخت  قبالً  باید 

 انتقال اقدام به انتقال ملک خواهد نمود. 

 1۸4 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

شرکتها و موسساتی را که در طول ماه به ثبت  در آخر هر ماه فهرست کامل  اند  ادارات ثبت مکلف ـ  1۸4  ماده 

موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر    مؤسساتو  حاصله در مورد شرکتها  رسند و تغییراتمی 

  مؤسسه اقامت    های آن به ادارة امور مالیاتی محل اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره قانونی به ثبت رسانده 

 ارسال دارند.

 
 . آن شد ( قانون و تبصره1۸1ماده ) آن جایگزین  یهاتبصره، این متن و ۳1/۴/1۳۹۴مستقیم، مصوب  های مالیاتقانون اصالح قانون  ۴۴به موجب بند  1

و کنترل  هایی مرکب از سه نفر را جهت بازدید  تواند به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی هیأتسازمان امور مالیاتی کشور می  -1۸1  ماده"

در   .ود اعزام نمایددارایی خواهد بای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی ونامهمالیاتی طبق آیین  مؤدیاندفاتر قانونی  

الرأس  علیاین قانون درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طریق (۹۷)  ماده(  ۳از ارائه دفاتر خودداری نماید با موافقت هیأت مذکور در بند )  یمؤدصورتی که  

 . تشخیص خواهد شد

مربوط به  که  را اعم از این  مؤدیان دفاتر و اسناد و مدارک مالی    توانند حسب تجویز سازمان امور مالیاتی کشور کلیه هیأتهای موضوع این ماده می  -تبصره

لزوم دفاتر    ر صورتسال مراجعه و یا سنوات قبل باشند به منظور کسب اطالعات الزم و ارائه آن به اداره امور مالیاتی ذیربط مورد بازرسی قرار دهند و یا د

 ".اداره امور مالیاتی ذیربط منتقل نمایند و اسناد و مدارک سنوات قبل را در قبال ارائه رسید به
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 1۸۵ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  ششم  و   اول   فصول   همچنین  و  دوم   باب  از  چهارم   فصل  به   مربوط   معامالت   که   مواردی  کلیه   در ـ  1۸۵  ماده 

فهرست خالصة  اند  مکلف  رسمی   اسناد   دفاتر   صاحبان  گیرد می   صورت   رسمی  سند   موجب  به   قانون   این  سوم   باب

 اخذ رسید به ادارة امور مالیاتی ذیربط در محل تسلیم نمایند. معامالت هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل 

 1۸۶ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  طرف   از  حقوقی  یا  حقیقی  اشخاص   کار  یا  کسب  پروانه  و  بازرگانی  کارت  تمدید   یا  تجدید   یا  صدور  -1۸۶  ماده 

منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی    دارصالحیتراجع  م

مزبور    هایمالیات  باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئوالن امر نسبت به پرداختشده می مالیاتی قطعی

 مسئولیت تضامنی خواهند داشت. یمؤد با 

و سایر    هابانک بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف    تسهیالت   اعطای  -1تبصره  

 : ذیل خواهد بودهای اعتباری منوط به اخذ گواهی  مؤسسات

 .گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده  -1

و سایر    هابانکئه شده به  های مالی اراای از صورت گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه   -۲

 اعتباری. مؤسسات

توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعیین و    تبصره ضوابط اجرایی این

 ابالغ خواهد شد. 

مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات    شودمی ور اجازه داده  کش  مالیاتی  امور   سازمان   به  -۲تبصره  

وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات  قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را  

تشکل به  ساالنه  بودجه  و مجامع حرفه مصوب  امر های صنفی  در  که  مالیات همکاری  ای  و وصول  تشخیص 

از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی    ماده داختی به استناد این  نمایند پرداخت نماید. وجوه پرمی 

 است. 

و شرکتهایی که بدهی    مؤسساتسازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران    -3تبصره  

مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران  

و شرکتها که به علت صدور اسناد )صورتحساب( مبتنی بر    مؤسساتی هیأت مدیره  عامل و اعضا
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امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی   اقتصادی از جمله  انجام معامالت غیرواقعی در نظام 

 اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعالم کند. یافته 

به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها    سهمؤساداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا  

را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین    مؤسساتدر هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و  

 تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند. 

نیز   ماده رج در این  در تخلف صدور اسناد )صورتحساب( مبتنی بر انجام معامالت غیرواقعی مند 

به نام اشخاص یادشده و همچنین   مؤسسهاداره ثبت شرکتها موظف است از انجام ثبت شرکت یا  

سال خودداری  به مدت سه  مؤسساتمدیره آن شرکت و سایر شرکتها و    ثبت عضویت آنها در هیأت

 کند. 

سال فاقد  که طی پنج سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را    -4  تبصره 

شوند به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اعالم کند. سازمان مذکور مکلف است  فعالیت تلقی می 

از تاریخ اعالم سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به  

 1أخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشورکند. 

 1۸۷ ماده  -ی مستقیم هایاتمالقانون 

در کلیه مواردی که معامالت موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب   -1۸۷ ماده 

اند قبل از ثبت و یا  گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفصورت می سوم این قانون به موجب اسناد رسمی

موضوع معامله مورد نظر به اداره  اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و 

حسب مورد اعالم و پس از کسب گواهی انجام معامله    ی مؤد امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت  

را در سند معامله قید  مورد نموده و شماره مرجع صدور آن  اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب

 .نمایند 

های مالیاتی مربوط به  گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعالم دفترخانه، پس از وصول بدهی 

  مالیات بر درآمد اجاره امالک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری ذیربط، از قبیل   یمؤد مورد معامله از  

شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی امالک حسب مورد  محل، مالیات 

 صادر خواهد شد.

 
 .( قانون الحاق شد1۸۶به ماده )  ۴و  ۳، تبصره 1۳۹۴/ ۳1/۴مستقیم، مصوب  هایمالیاتقانون اصالح قانون  ۴۵به موجب بند  1
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  اختالف   حل  مراجع  در  نوبت  از  خارج   امر،  پرونده  باشد   اختالف   مورد  مشخصه،  مالیات  میزان  چنانچه  -1تبصره  

گی و صدور رأی  رسید   از  قبل  گواهی   اخذ  به  تمایل  ی مؤد اگر  و  خواهدشد  رسیدگی قانون  این  موضوع  مالیاتی

و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از    ی مؤدقبول  از طرف مراجع حل اختالف داشته باشد با وصول مالیات مورد  

مابه  مبلغ  معادل  و...  ملکی  وثیقه  بهادار،  اوراق  نامه،  بیمه  سفته،  معامله صادر  قبیل  انجام  گواهی  االختالف 

 . خواهدشد 

دادگاهها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری    احکام  موجب  به   که   مواردی  در  -۲تبصره  

ضمن استعالم از اداره امور مالیاتی  اند  در موقع پرداخت به ذینفع مکلف گردد، مسئوالنو امثال آن تودیع می 

 .نمایند مالیاتی کشور واریز مربوط، مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امور 

به  )  یوکالت رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد  دفاتر اسناد    -3تبصره   بالعزل( نسبت 

نمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را  اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می 

 تبصره، حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این

جبران زیان و خسارت وارده به    مسئول( این قانون،  ۲00)  ماده ات مقرر در  عالوه بر جریمه و مجاز

 دولت است. 

االجراء شدن سال از تاریخ الزمسازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یک   -4تبصره  

( با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و امالک نسبت به  139۵/ 1/ 1این قانون )

انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به صورت آنی از  اعالم میزان بدهی ملک مورد 

طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است امکان دسترسی  

بت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و امالک کشور را برای سازمان امور مالیاتی  برخط به سامانه ث 

 فراهم کند.  ماده کشور جهت اجرای مفاد این 

موجب  های منقول و غیرمنقول که به  ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی   ماده پس از اجرای مفاد این  

پرداخت   از  قبل  است،  وضع شده  مالیات  آنها  برای  قانون  انتقال،  این  مورد  قطعی  مالیاتی  بدهی 

 .یت تضامنی داردمسئول ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه 

پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد    کهدرصورتی 

از را  معامله  مورد  مالیاتی ملک  بدهی  مالیاتی کشور  امور  امالک کشور، سازمان  طریق سامانه   و 

منتقل  نکند  اعالم  معامله مذکور  مورد  ملک  مالیاتی  بدهی  قبال  در  رسمی  اسناد  و سردفتر  الیه 

 یتی نخواهند داشت. مسئول
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و ظرف مدت شش ماه از   شودمی   ی مذکور تهیههاسازمانبا همکاری    ماده نامه اجرائی این  آیین 

 1رسد. تصویب رئیس قوه قضائیه میبه( 139۵/ 1/ 1االجراء شدن این قانون )تاریخ الزم 

 1۸۸ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر  بر اساس  اند  متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلف  ـ  1۸۸  ماده 

باطل و میزان آن را در دفتری که   باید وسیلة    اختصاصاًوکالتنامه تمبر  از وکال  جهت تمبر مصرفی  هریک 

 نگهداری شود، ثبت و گواهی نمایند. 

ه شود وگرنه از موجبات  دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل به ادارة امور مالیاتی ارائ 

 عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد بود. 

 تشویقات و جرائم مالیاتی :  ی مستقیم، باب چهارم در مقررات مختلفه، فصل هفتمهامالیاتقانون 

 1۸9 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

سال متوالی ترازنامه و حساب سود   طی سه  چنانچهاشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی   -1۸9 ماده 

و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرارگرفته باشد و مالیات هرسال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون    و زیان 

%( اصل مالیات سه سال  ۵مراجعه به هیأتهای حل اختالف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد )

استفاده  بر  عالوه  در  ا  مذکور  مقرر  مزایای  جایزه خوش 1۹۰)  مادهز  عنوان  به  قانون  این  محل  (  از  حسابی 

 شد. های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد وصولی 

 ۲جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. 

 190 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

عملکرد هرسال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای  الحساب پرداختی بابت مالیات  علی  -190  ماده 

%( مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید  1معادل یک درصد )  ایپرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه 

پس از آن موعد موجب    مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات

 . بود خواهد  ماه  هر  ازای به مالیات ۳( ۲%/۵نیم درصد )ای معادل دو و ه تعلق جریم

 
 قانون الحاق شد ( 1۸۷به ماده )  ۴و  ۳، تبصره 1۳۹۴/ ۳1/۴مستقیم، مصوب  هایمالیاتقانون اصالح قانون  ۴۶به موجب بند  1
 (۹۵)  قانون عبارت »موضوع بندهای )الف( و )ب( ماده (  1۸۹ماده )، در  ۳1/۰۴/1۳۹۴ مستقیم، مصوب  های مالیاتقانون اصالح قانون   ۴۷ به موجب بند  ۲

 .این قانون« حذف شد
، به  باشدیمالزم االجرا   1۳/1۰/1۴۰۰ از تاریخ که   ۰۲/۰۳/1۴۰۰ ها و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبتأخیر در پرداخت مالیات  ۳

در ماه، نسبت  (  %۲)  درصدمیزان دوای به  مستقیم، موجب تعلق جریمه  هایمالیات( قانون  1۹۰)آن، در مواعد مقرر با رعایت مفاد ماده   ۳۷  موجب ماده
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ی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در  مؤدیانمبدأ احتساب جریمه در مورد  

ی که از  مؤدیاناالختالف از تاریخ مطالبه و در مورد آن و نسبت به مابه اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم  

یا   نموده  اظهارنامه خودداری  نیستند،   اصوالًتسلیم  اظهارنامه  تسلیم  به  انقضای    مکلف  تسلیم  تاریخ  مهلت 

 باشد. اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می 

ی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و  مؤدیان  -1تبصره  

مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد   زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت 

( این قانون، هرگاه  ۲۳۹)  اده ماند در موارد مذکور در  ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده 

برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه  

دادن   ترتیب  )یا  درصد  هشتاد  از  کنند  اقدام  آن  خواهند    جرائم %(  ۸۰پرداخت  معاف  قانون  این  در  مقرر 

تاریخ ابالغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت  ظرف یک ماه از    دیان مؤ گونه  این  که صورتی   در   همچنین،  .بود

خواهند   متعلقه مقرر در این قانون معاف  جرائم %( ۴۰یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد )

 بود. 

شدن نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی   یمؤد فاصله تاریخ وصول اعتراض    چنانچه   -۲تبصره  

  زمان مدت  نسبت به   ماده ( در ماه موضوع این  %۵/۲و نیم درصد ) مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو  

بود. سازمان امور مالیاتی  نخواهد   یمؤدبیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابالغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از  

حداکثر تا یک سال پس    مؤدیانت ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات  کشور مکلف اس 

 اعتراض آنان صورت پذیرد. تسلیم   از تاریخ

 191 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  ی مبن  ی ابراز  یل با توجه به دال  یمؤدقانون بنا به درخواست    ینمقرر در ا  جرائماز    یقسمت  یاتمام    -1911  ماده 

به    یمؤد   یحسابو خوش   یاتی مقرر و با در نظرگرفتن سوابق مال  یف تکال  بودن عدم انجام   یار بر خارج از اخت

 . باشد ی م کشور قابل بخشوده شدن  یاتی و موافقت سازمان امور مال  یصتشخ

 
باشد،  نشده و مدت تأخیر از زمان انقضای مهلت تسلیم  به مالیات و عوارض پرداخت اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات و عوارض، هریک که مقدم 

 . خواهد بود
  قانون   مورد  در  1۹1 ماده  ؛باشدیم  االجرا  الزم 1۳/1۰/1۴۰۰ تاریخ   از   که  ۰۲/۰۳/1۴۰۰ مصوب  افزوده  ارزش  بر  مالیات   قانون  ۲۵ به موجب بند الف ماده   1

 .است جاری  نیز  افزوده ارزش  بر مالیات 
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 19۲ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت  یا نماینده او که به  یمؤد در کلیه مواردی که    -19۲  ماده 

نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام   چنانچهمالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است  

سی  معادل  بخشودگی  غیرقابل  جریمه  مشمول  )نکند،  اشخاص  30درصد  برای  متعلق  مالیات   )%

  مؤدیان %( مالیات متعلق برای سایر  10درصد )  بان مشاغل موضوع این قانون و ده حقوقی و صاح

 باشد. می

های غیرواقعی  های تسلیمی و یا هزینه شده در اظهارنامهدرمورد درآمدهای کتمان  ماده حکم این  

 نیز جاری است. 

وظایف    -تبصره  و  تکالیف  است  مالیاتی کشور مکلف  امور  نحوه   مؤدیانسازمان  مالیاتی درمورد 

های کثیراالنتشار و  تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه 

 1سایر وسایل ارتباط جمعی به اطالع عموم برساند. 

 193 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  دفاتر   نگهداری  به   مکلف مقررات مربوط به آن این قانون و موجب  به   که  یمؤدیان  به   نسبت  -193  ماده 

معادل  ای ی هستند درصورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه قانون

 ۲%( مالیات برای هریک از موارد مذکور خواهند بود. ۲۰بیست درصد ) 

تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت  عدم    -تبصره 

 مقرر در سال مربوط خواهد شد. 

 
بند    1 موجب  واحده ۴۸به  قانون   ماده  اصالح  مصوب    های مالیاتقانون  )۳1/۴/1۳۹۴مستقیم،  ماده  شد1۹۲،  اصالح  آن  تبصره  و  قانون   ) . 

چنانچه  باشد  یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه می  یمؤددر کلیه مواردی که   -19۲ماده "

جریمها مشمول  نماید  خودداری  قانون  این  در  مقرر  مواعد  در  آن  تسلیم  درصدز  ده  معادل  بود(  % 1۰)  ای  خواهد  متعلق   .مالیات 

درصد  ای معادل چهلاین قانون موجب تعلق جریمه(  ۹۵)  الف( و )ب( مادهعدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشموالن بندهای )  -تبصره

نمایند حکم این تبصره نسبت به مالیات  ی که اظهارنامه خود را تسلیم میمؤدیان در مورد  .شودگردد و مشمول بخشودگی نمیمالیات متعلق می (۴۰%)

 ".غیرقابل قبول نیز باشد جاری خواهد بودهای غیرواقعی کهمتعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه
این    "به عبارت    "مقررات این قانون  "( عبارت1۹۳، در ماده )۴/1۳۹۴/ ۳1مستقیم، مصوب    هایمالیاتالح قانون  قانون اص  ماده واحده  ۴۷به موجب بند    ۲

 . حذف شد "%( مالیات1۰درصد )ای معادل ده و در مورد رد دفتر مشمول جریمه "اصالح و عبارت  "قانون و مقررات مربوط به آن
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 194 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

گیرد،  این قانون مورد رسیدگی قرار می (  1۵۸در اجرای مقررات مادة )  هاآن ی که اظهارنامة  مؤدیان ـ  194ماده  

از طرف    که تی درصور با رقم اظهار شده  از پانزده درصد    ی مؤد درآمد مشمول مالیات مشخصة قطعی  بیش 

مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد    جرائم%( اختالف داشته باشد عالوه بر تعلق  1۵)

نیز محروم خواهند    هامالیات های مقرر در قانون  مالیات مشخصة قطعی از هرگونه تسهیالت و بخشودگی   از ابالغ 

 شد. 

 19۵ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

(  11۴تسلیم اظهارنامة موضوع مادة )جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم   ـ  19۵  ماده 

  یک   و  ( %۲درصد )مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامة خالف واقع به ترتیب عبارت است از دو    این قانون ظرف 

 .انحالل  تاریخ  در  حقوقی  شخص شدة  پرداخت ه ی( سرما%1) درصد 

 19۶ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  امور   تصفیة  از  قبل   حقوقی  شخص  دارایی   تقسیم  مورد  در   تصفیه   مدیران  یا  مدیر  تخلف  جریمة  ـ  19۶  ماده 

%(  ۲۰درصد )  بیست  معادل  قانون   این(  11۸)  مادة  موضوع  مقرر   تأمین  سپردن  از  قبل   یا  حقوقی   شخص   مالیاتی

 گردد. می  وصول  تصفیه   مدیران یا  مدیر از که بود  خواهد  متعلق  مالیات

 19۷ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا    -19۷  ماده 

از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خالف واقع    که درصورتی   باشند،می  ی مؤدمشخصات راجع به  

پرداختی و در خصوص    %( حقوق ۲صد ) تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از دو در

متضامنا مسئول جبران زیان وارده به    یمؤد%( کل مبلغ قرارداد و در هر حال با  1کاری یک درصد ) پیمان

 .دولت خواهند بود

 19۸ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص    -19۸  ماده 

به  بر درآمد اشخاص حقوقی و  حقوقی غیردولتی  پرداخت مالیات  به  یا فردی، نسبت  طور جمعی 

موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف  ی که اشخاص حقوقی به  های مالیاتهمچنین  
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باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی  یا ایصال آن می   به کسر یا وصول

 1یت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست. مسئول یت تضامنی خواهند داشت. این مسئول

 199 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال هر شخص حقیقی یا حقوقی که به    -199  ماده 

یت تضامنی که با  مسئولدیگر است درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره عالوه بر    مؤدیان مالیات  

%( مالیات پرداخت  10درصد )ای معادل ده  در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه   یمؤد

%( مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید  ۲/ ۵درصد )و نیم  موعد مقرر و دونشده در  

 .پرداخت، خواهد بود

دریافت   چنانچه توسط  دراینمالیات  شود،  پرداخت  وجوه  نیم  کننده  و  دو  جریمه  درصد صورت 

به کسر و ایصال مزبور از مکلفین    یمؤدتا تاریخ پرداخت مالیات توسط    ماده %( موضوع این  ۲/ ۵)

 ۲مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد. 

 ۲00 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  مقرر   رسمی   اسناد  دفاتر  برای   ایوظیفه   یا  تکلیف  قانون  این  مقررات   موجب  به  که  مورد   هر   در  -۲00  ماده 

  هایمالیات اخت مالیات یا  پرد  در   ی مؤد  با  سردفتر   تضامنی   مسئولیت بر   عالوه  تخلف  صورت  در   است  گردیده 

 
بند    1 موجب  قانو   ۴۹به  اصالح  قانون  واحده  مصوب    هایمالیاتن  ماده  )۳1/۴/1۳۹۴مستقیم،  ماده  جایگزین  متن  این  شد1۹۸،  قانون   ). 

ی  هایمالیاتهای منحله مدیران اشخاص حقوقی مجتمعا یا منفردا نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین  در شرکت  -19۸ ماده"

حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی  که اشخاص

 ".اشتدخواهند
بند    ۲ موجب  قانون    ۵۰به  اصالح  قانون  واحده  مصوب    هایمالیاتماده  ماده )۳1/۴/1۳۹۴مستقیم،  متن جایگزین  این  تبصره1۹۹،  و  شد(  آن   . های 

ز انجام  ا باشد در صورت تخلفدیگر می  مؤدیانهر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات    -199 ماده"

مالیات پرداخت   (%۲۰ درصد ) ای معادل بیست  در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه  یمؤدوظایف مقرره عالوه بر مسئولیت تضامنی که با  

 . خواهد بودنشده

طبق قانون  دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر  مؤسسه یا   ها، شرکتدر مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارتخانه -1 تبصره

 .تخلفات اداری خواهند بود

مالیات   منی نسبت به پرداختهر گاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیر دولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز عالوه بر مسئولیت تضا -۲ تبصره

  هایمالیات  و جرائم متعلق به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت

 . اند نخواهد بودمذکور در فوق به سازمان امور مالیاتی کشور تأمین سپرده

 . ات شخص حقیقی باشد به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شدچنانچه کسرکننده مالی -3 تبصره

( این ماده از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به  ۳( و )۲)  یهااقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی در خصوص تبصره  -4 تبصره

 ".خواهد آمدعمل
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مجازات  به »  %( آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار ۲۰درصد )ای معادل بیستمتعلق مربوط، مشمول جریمه 

 . شد  خواهد  محکوم مربوط مقررات رعایت با  نیز 1«شش  حبس تعزیری درجه

 ۲01 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر    یمؤد هرگاه    -۲01  ماده 

باشد و برخالف حقیقت تهیه و تنظیم شده است  مالیات مالک عمل میو اسناد و مدارکی که برای تشخیص  

د و زیان خودداری کند  حساب سواستناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و 

جریمه  بر  مجازاتعالوه  و  معافیت ها  کلیه  از  قانون  این  در  مقرر  بخشودگی های  و  مدت  ها  در  قانونی  های 

 ۲.محروم خواهدشد مذکور 

 ۲0۲ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

بدهکاران مالیاتی   خروج  از  تواند می   کشور   مالیاتی   امور   سازمان   یا  دارایی  و  اقتصادی  امور   وزارت  -۲0۲  ماده 

برداری از مراجع قانونی  برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره از »که میزان بدهی قطعی آنها  

( ریال، سایر  000, ۵  , 000  , 000)  اردیلیم%( سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج  ۲0درصد )ربط از بیست  ذی

 , 000%( سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد )10درصد )اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده 

  کشور از استبیشتر  3( ریال«100 , 000 , 000) ونیلیم ( ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد 000, ۲ , 000

 .نماید  جلوگیری 

کننده ربط اعزام در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذی  ماده حکم این  

 ۴باشد.نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین الزم جاری نمی مبنی بر میسور 

 
(  ۲مجازات مقرر در تبصره )"( قانون عبارت  ۲۰۰، در ماده )۳1/۴/1۳۹۴مستقیم، مصوب    هایمالیاتماده واحده قانون اصالح قانون    ۵1به موجب بند    1

 .اصالح شد "مجازات حبس تعزیری درجه شش  "به عبارت  "( این قانون1۹۹ماده )
 ( قانون حذف شد. ۲۰1، تبصره ماده )۴/1۳۹۴/ ۳1ب مصو یم،های مستقماده واحده قانون اصالح قانون مالیات ۵1به موجب بند  ۲

 -(۲01تبصره ماده )"

 "کشور به عمل خواهدآمد. یاتیکل سازمان امور مال یس از طرف رئ  یی نزد مراجع قضا  ینمرتکب یهعل یو اقامه دعو تعقیب
برداری  عبارت »برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره،  ۴/1۳۹۴/ ۳1مستقیم، مصوب    هایمالیاتماده واحده قانون اصالح قانون    ۵۲به موجب بند    ۳

( ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص  ۵  , ۰۰۰  , ۰۰۰  ,۰۰۰%( سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد )۲۰ربط از بیست درصد )از مراجع قانونی ذی

  , ۰۰۰  ,۰۰۰( ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون )۲  ,۰۰۰  , ۰۰۰  , ۰۰۰%( سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد )1۰درصد )حقیقی تولیدی از ده

 . ده میلیون ریال« شدعبارت »( ریال« جایگزین 1۰۰
حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفرواجب با  عبارت »،  ۴/1۳۹۴/ ۳1مستقیم، مصوب    هایمالیاتماده واحده قانون اصالح قانون    ۵۲به موجب بند    ۴

(  ۲۰۲باشد« به ماده )کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین الزم جاری نمیربط اعزاممراجع ذی  درخواست و تأیید

 . اضافه شد
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در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص    ماده حکم این  

ی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به  هایمالیاتمالیات بر درآمد شخص حقوقی یا حقوقی اعم از 

مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعالم وزارت  باشد و مربوط به دوران  صال آن می کسر و ای

 باشند. می  ماده مزبور مکلف به اجرای این  یا سازمان

به نقل و انتقال اموال خود به همسر    اقدام  مالیات  پرداخت  از  فرار  قصد   به  مالیاتی  مؤدیان   کهدرصورتی   -تبصره 

تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی  و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می 

 اقدام نماید.

 ابالغ : ی مستقیم، باب چهارم در مقررات مختلفه، فصل هشتمهامالیاتقانون 

 ۲03 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

ابالغ و در نسخة ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه به    یمؤد باید به شخص    طورکلی به اوراق مالیاتی   ـ  ۲03  ماده 

به   دسترسی   یمؤدخود   او  کار  یا محل  در محل سکونت  باید  مالیاتی  اوراق  نشود  یا   پیدا  بستگان  از  یکی 

ن اشخاص برای تمیز اهمیت  مستخدمین او ابالغ گردد مشروط بر این که به نظر مأمور ابالغ سن ظاهری ای

 دارد تعارض منفعت نباشد.و شخصی که اوراق را دریافت می   یمؤداوراق مورد ابالغ کافی بوده و بین 

استنکاف نمایند  یا مستخدمین او از گرفتن برگهایا در صورت عدم حضور وی بستگان    ی مؤدهرگاه   ـ  1تبصره  

آنان از گرفتن اوراق یا عدم  باشند مأمور ابالغ باید امتناع  از اشخاص مذکور در محل نیک  هیچکه درصورتی یا  

حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده ونسخة اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل  

قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابالغ به  الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابالغ شده،    ی مؤدکار  

 .شودمی محسوب  ی مؤد

اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده  تواند برای ابالغ  سازمان امور مالیاتی کشور می  ـ  ۲تبصره  

یا بستگان و مستخدمین او در محل ابالغ و در نسخة    ی مؤدباید اوراق مالیاتی را به شخص  نماید. مأمور پست  

موضوع  یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند، مأمور پست این    یا اشخاص  ی مؤد   چنانچهثانی رسید اخذ کند و  

کند و نسخة اول را به ادارة مالیاتی  شده الصاق می را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخة دوم را به نشانی تعیین

 ، عبارت از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه یک  هیچ . هرگاه  دهد می عودت  

را در اوراق مذکور قید و نسخة دوم را به نشانی    "مراجعه خواهد شد   مجدداًپانزده روز پس از این تاریخ    "

. مأمور پست در مراجعة بعدی در صورت عدم حضور  دهد می کند و نسخة اول را عودت  تعیین شده الصاق می 

اول را  کند و نسخة ین شده الصاق میاشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخة دوم را به نشانی تعی
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مالیاتی عودت   ادارة  بدین دهد می به  اوراقی که  تاریخالصاق می   ترتیب.  از  شده محسوب  ابالغ    ،الصاق  شوند 

 .شودمی 

 ۲04 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 :و امضا نماید  تصریح مالیاتی  اوراق  دوم   و  اول  نسخة  در   را زیر  مراتب  باید  ابالغ مأمور ـ ۲04 ماده 

 و عدد. و سال به حروف  ابالغ با تعیین روز و ماه   و تاریخ الف ـ محل 

 دارد.  یمؤد با ب ـ نام کسی که اوراق به او ابالغ شده با تعیین این که چه نسبتی  

 .( این قانون ۲۰۳مادة ) ج ـ نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصرة 

 ۲0۵ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

به دولت باشد، اوراق مالیاتی باید به رئیس یا   وابسته مؤسساتیکی از ادارات دولتی یا  یمؤد ـ اگر  ۲0۵ ماده 

 .ابالغ گردد مؤسسهمقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره یا قائم  

 ۲0۶ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد، اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص    یمؤد اگر   ـ  ۲0۶  ماده 

 دیگری که از طرف شرکت حق امضا دارند ابالغ شود.

  نیز   حقوقی   اشخاص  سایر  و   تجاری  هایشرکت   مورد  در   آن  تبصرة و  قانون   این(  ۲۰۳)  مادة  مقررات تبصره ـ

 .است مجری 

 ۲0۷ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

معرفی    مالیاتی  اوراق  ابالغ  محل  یا  سکونت  یا  کار  محل   عنوان   به  را  محلی  یمؤد  که  مواردی  در  ـ ۲0۷  ماده 

ابالغ شود و    یمؤد اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت    کهدرصورتی کند و در غیر این مورد 

ازاین موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد، مادامی که    یمؤد در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطالع  

، قانونی و صحیح  به همان نشانیدیگری به عنوان محل سکونت یا کار اعالم نکند، ابالغ اوراق مالیاتی  محل 

 . است

 ۲0۸ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  حوزة   کثیراالنتشار  روزنامة  در   نوبت  یک  مالیاتی   اوراق  نباشد   دست  در   ی مؤد  نشانی  که  مواردی   در ـ  ۲0۸  ه ماد

ترین محل به حوزة  کثیراالنتشار نزدیکزنامة رو   در   نباشد   روزنامه  مزبور   محل   در   اگر   و   محل   مالیاتی  امور   ادارة 
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  ی مؤد. این آگهی درحکم ابالغ به  شودمی های کثیراالنتشار مرکز آگهی  یا یکی از روزنامه ادارة امور مالیاتی  

 محسوب خواهد شد. 

، مهلت مقرر و تکلیف  ، محل مراجعه در متن اوراق مالیاتی ابالغ شده باید عالوه بر مطالب مربوط  ـ  1تبصره  

 درج شده باشد.  ی مؤدقانونی 

( این قانون مشخص نباشد اوراق  ۲۰۷مالیات مستغالت که نشانی آنها طبق مادة )  مؤدیانر مورد  د ـ  ۲تبصره  

مورد مطالبه است  ( این قانون به محل مستغلی که مالیات آن  ۲۰۳مذکور در تبصرة مادة ) مالیاتی به ترتیب  

 ابالغ خواهد شد. 

 ۲09 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

، جز درمواردی که در این قانون مقرر گردیده است در  آیین دادرسی مدنی راجع به ابالغ ـ مقررات  ۲09 ماده 

 .مورد ابالغ اورق مالیاتی اجرا خواهد شد 

 وصول مالیات: ی مستقیم، باب چهارم در مقررات مختلفه، فصل نهمهامالیاتقانون 

 ۲10 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

روز از تاریخ ابالغ برگ قطعی پرداخت ننماید    مالیات قطعی شدة خود را ظرف ده   یمؤد   هرگاه  ـ ۲10  ماده 

کند ظرف یک ماه ازتاریخ ابالغ کلیه بدهی خود را  ادارة امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابالغ می 

 امور مالیاتی بدهد.بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به ادارة  

، مبلغ پرداخت  ، سال مالیاتی تشخیص قطعی بدهی ، مدارک  اید نوع و مبلغ مالیات ب  اجرایی  برگ   در  ـ  1تبصره  

 شدة قبلی و جریمة متعلق درج گردد.

  مالیات   عنوان   به  تسلیمی  ترازنامة   یا   دراظهارنامه  مذکور  ی مؤد   قبول   مورد   مالیات  از   قسمت  آن  ـ  ۲تبصره  

 .ستا وصول قابل  اجرایی عملیات طریق از و  شودمی  تلقی  قطعی

 ۲11 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  یا  نکند   پرداخت   کالً   را   مطالبه مورد  مالیات   مقرر   موعد  در اجرایی  برگ   ابالغ   از  پس  ی مؤد  هرگاه ـ  ۲11  ماده 

  ده   اضافة  به متعلق  جرائم و  اصل از  اعم ی مؤد بدهی اندازة  به ندهد  مالیاتی  امور  ادارة   به  را  آن پرداخت ترتیب

 توقیف خواهد شد.   یمؤد %( بدهی از اموال منقول یا غیرمنقول و مطالبات 1۰درصد )

 باشد. امور مالیاتی می  عهدة اجرائیات ادارة صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به  
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 ۲1۲ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 :است  ممنوع زیر   اموال توقیف ـ ۲1۲ ماده 

 .و وظیفه  و سه چهارم حقوق بازنشستگی ـ دو سوم حقوق حقوق بگیران 1

وافراد تحت تکفل او الزم است و همچنین آذوقة    یمؤد ـ لباس و اشیا و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری    ۲

 . یمؤدالنفقة  اشخاص واجب موجود و نفقة  

 .الزم است یمؤد تأمین حداقل معیشت ـ ابزار و آالت کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای ۳

 .ـ محل سکونت به قدر متعارف  ۴

  بوده   یمؤد   مالیاتی  بدهی  میزان   بر  زائد   شودمی   گرفته  نظر  در   توقیف  برای  که   مالی  ارزش   هرگاه ـ  1تبصره  

اموال    ی مؤد  که   این  مگر  شودمی   مسترد   مازاد   و   شد   خواهد   فروخته   و   توقیف   مال  تمام  نباشد،  تفکیک   قابل   و

 معادل میزان فوق معرفی نماید.دیگری  بالمعارض  

  عادتاً   چهآن   البیت  اثاث   از   نمایند،می   زندگی   خانه   یک  در   که   باشد   زوجین   از   یکی  ی مؤد   هرگاه  ـ  ۲تبصره  

  فوق   ترتیب   خالف که   آن   مگر   شودمی   شناخته   شوهر  به   متعلق   بقیه   و   زن   به   متعلق  است  زنان   استفادة   مورد 

 . شود معلوم

  تعطیل موجب نباید  اجرایی  عملیات مدت درصنعتی  و  کشاورزی از اعم  تولیدی واحدهای  توقیف  ـ 3تبصره 

 . گردد تولیدی واحد 

 ۲13 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  ی مؤد   ولی   آمد   خواهد   عمل   به   مالیاتی   امور  ادارة   ارزیاب   وسیلة   به   توقیف   مورد   اموال   ارزیابی  ـ  ۲13  ماده 

الزحمة ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند  اند باتودیع حق تومی 

 ید. آ ارزیاب رسمی به عمل که ارزیابی اموال وسیلة 

 ۲14 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

قیف اعم از منقول و  تو  مورد   اموال  فروش   و   مزایده  و  حراج   آگهی  به  مربوط  الزم  اقدامات  کلیة ـ  ۲14  ماده 

  که درصورتی باشد. در مورد فروش اموال غیرمنقول  مسئول اجرائیات ادارة امور مالیاتی می عهدة  غیرمنقول به 

اجرائیات ادارة امور  پس از انجام تشریفات مقرر وتعیین خریدار، مالک برای امضای سند حاضر نشود مسئول  
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ثبت  مالیاتی به استناد مدارک مربوط ازادارة ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و ادارة 

 .اسناد و امالک مکلف به اجرای آن است

 ۲1۵ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

پس از دو نوبت آگهی )که نوبت دوم آن بدون  که درصورتی ـ در مورد اموال غیر منقول توقیف شده  ۲1۵ ماده 

تواند مطابق ارزیابی  ( خریداری برای آن پیدا نشود سازمان امور مالیاتی کشور میشودمی حداقل قیمت آگهی  

مورد توقیف تملک وبهای  به عالوة هزینة متعلقة از مال    ی مؤدکل بدهی  کارشناس رسمی دادگستری معادل 

 منظور نماید.  ی مؤدآن را به حساب بدهی 

  حاضر  ،دیگری   یا و کشور  مالیاتی  امور سازمان نام  به مذکور  مال انتقال از قبل  یمؤد   کهدرصورتی  ـ 1تبصره 

دهی  ب%(  1۰درصد )  ده  اضافة   به  یمؤد   بدهی  دریافت  با  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  باشد   خود   بدهی  پرداخت   به

 نماید. های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می و هزینه 

  داشته   فروش   جهت  آمادگی  اگر  باشد   درآمده  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  تملک   به  مال  که درصورتی  ـ  ۲تبصره  

 .است  یمؤد  با اولویت  مساوی  شرایط  در نماید  درخواست  یمؤد و باشد 

 ۲1۶ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  از   اعم   اشخاص   از   دولت  مطالبات   به  راجع   اجرایی  اقدامات   از   ناشی  شکایات  به   رسیدگی   مرجع  ـ  ۲1۶  ماده 

  مالیاتی   اختالف   حل  هیأت  باشد می   وصول  و   مطالبه   قابل  هامالیات   اجرایی   مقررات  طبق  که حقوقی   یا   حقیقی 

صادره قطعی و  خواهد شد. رأی   صادر  رأی و  رسیدگی نوبت از خارج  و  فوریت  به   مزبور  شکایات به . بود خواهد 

 . االجراء استالزم

  از   قبل   مالیات  وصول   که   باشد   این   از   حاکی  شکایت  که درصورتی   مستقیم   هایمالیات   مورد   در  ـ  1تبصره  

  صدور  ضمن دانست  وارد  را شکایت مالیاتی   اختالف حل  هیأت هرگاه  است شده گذارده   اجرا موقع  به  ،قطعیت 

  ی مؤدحسب مورد قرار رسیدگی و اقدام الزم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات    اجرائیه   بطالن   به   رأی

 . قطعی است از هیأت حل اختالف  صادره  صادر خواهد کرد. رأی  رسیدگی و رأی  

  قانونی  مالیات  مطالبة   که   باشد   جهت  این  از  اجرایی  شکایت   هرگاه  غیرمستقیم  هایمالیات   مورد  در ـ  ۲تبصره  

رسیدگی به این شکایت نیز هیأت حل اختالف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در این باره    مرجع   نیست

 . االجراء استقطعی و الزم 
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دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته    قاچاق اموال موضوع عایدات  جرائمشامل    تبصره مفاد این

باید حل و فصل شود نخواهد  قیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص  غیرمست  هایمالیاتاز  

 بود. 

 ۲1۷ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  و  مالیات  بابت  که  وجوهی  از  درصد   یک  که  شودمی  داده  اجازه  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  به ـ  ۲1۷  ماده 

( در حساب مخصوص  دولتی  هایت شرک  درآمد   بر  مالیات  استثنای   به)  گرددمی   وصول  قانوناین   موضوع  جرائم

و   حسابرسی  و  مالیاتی  امور  در  کارمندان  تربیت  و  آموزش  مورد  در  و  نموده  منظور  خزانه  در 

دارند خرج نماید. وجوه  و یا می مالیات فعالیت موثری مبذول داشته    در امر وصول که وکسانی  کارکنان تشویق

 .و کلیة مقررات مغایر مستثنی است مالیاتپاداش وصولی از شمول   به عنوان  مادهاین  پرداختی به استناد

گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات  وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که در هر شش ماه 

 یم نماید.طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تقد وصولی بین 

 ۲1۸ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  دادگستری   و   دارایی   و   اقتصادی  امور  هایوزارتخانه   توسط   مالیات  وصول   قسمت  به  مربوط  نامةآیین ـ  ۲1۸  ماده 

 . شد  خواهد  گذارده اجرا موقع  به  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  توسط   و  تصویب

 سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی باب پنجم  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

مراجع  : ی مستقیم، باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی، فصل اولهامالیاتقانون 

 تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

 ۲19 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

ول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان  مشم درآمد  تشخیص و شناسایی -۲19 ماده 

محول   کشور  مالیاتی  به    شودمیامور  ) که  بند  اقتصادی،  ۵۹)  مادهالف(  موجب  توسعه  برنامه سوم  قانون   )

تکالیف و استفاده از اختیارات    اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن 

های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام  برخورداری از صالحیت و  

ای خواهدبود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون  نامه این قانون به موجب آیینمقرر در 

 ی و دارایی خواهد رسید.وزیر امور اقتصاد به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب 
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سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطالعات و   -1  تبصره 

های اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از  مکانیزه(، ترتیبات و رویه )  ین یماش ارتباطات و روشهای  

ثبت  ثبت  قبیل  مالیات،  وصول  و  مطالبه  رسیدگی،  مالیات،  پرداخت  اظهارنامه،  ارائه  نحوه  نام، 

صالح برای انجام موارد فوق  ، ابالغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی مؤدیاناعتراضات  

شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت    تبصره کند. حکم اینالم می را تعیین و اع 

 اعتراضات، ابالغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست. 

،  مؤدیانمنظور تسهیل در انجام امور مالیاتی  سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است به    - ۲  تبصره 

ص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات  استثنای تشخیهای خود بهقسمتی از فعالیت 

اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق  

ماه از  و ظرف مدت شش  شودمینامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه  آیین 

 رسد. تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می ( به139۵/ 1/ 1االجراء شدن این قانون )تاریخ الزم 

 ماده( ۵) تبصره  (، 103) ماده ( ۲) تبصره  (، ۸۸)  ماده (، ۸۶) ماده (، ۵3) ماده ( 9درتبصره ) -3 تبصره 

و1۲۶)ماده  (،  109) جایگزین  143)  ماده (  ۲)  تبصره (  مورد  حسب  بعد«  ماه  پایان  »تا  عبارت   )

 1. شودمی روز« روز« و »منتهی ظرف سی روز«، »ظرف سی های »ظرف ده عبارت 

 ۲۲0 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 : شودمی  انجام  قانون  این  در  زیر عبارتی  اصالحات -۲۲0 ماده 

1-   « عبارت  ذیل  مواد  کشور«  در  مالیاتی  امور  »سازمان  عبارت  دارایی«  جایگزین  و  اقتصادی  امور  وزارت 

 : گرددمی 

(  1۵۹(، )1۵۸( ذیل آن، مواد )۲)  تبصره( و 1۵۴( و )11۴(، )۸۰(، )۵۷(، )۴1(، ) ۴۰(، ) ۳۹(، ) ۲۹(، )۲۶مواد )

  تبصره   (،1۹1)  ماده(،  1۸۶)  ماده  تبصره  (،1۷۶(، )1۶۹(، ) 1۶۶(، )1۶۴(، )1۶۳(، )1۶۰ذیل آن، مواد )   تبصرهو

 (. ۲۳۰)  ماده تبصره ( ذیل آن و۲( و )1های )تبصره  ( و۲1۵)  ماده(، ۲۰۳) ماده ( ذیل  ۲)

 
فوق  ( قانون حذف و سه تبصره به شرح  ۲1۹، تبصره ماده )۳1/۴/1۳۹۴مستقیم، مصوب    هایمالیاتماده واحده قانون اصالح قانون    ۵۳به موجب بند    1

 .به آن الحاق شد

 : ۲19تبصره حذفی ماده 

  مقررات   عنوان  به  قبلی  شغلی  عناوین   و  اجرایی  ترتیبات  روشها،  از  ماده،  این  موضوع  نامهآیین  تصویب  تا  تواندمی  کشور  مالیاتی  امور  سازمان   -تبصره"

 ".نماید  استفاده مجری
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۲-   « عبارت  زیر  موارد  واژه در  جایگزین  مالیاتی«  امور  عبارت اداره  و  » »   یهاها  تشخیص«،  مأموران  مأمور 

 « » تشخیص«،  مالیاتی«،  مالیاتی«، ممیز  » حوزه«، » »   سرممیز  مالیاتی«،  مالیاتی«،  حوزه  ممیزی حوزه  دفتر 

 :شودمی اداره امور اقتصادی و دارایی« دفتر ممیزی« و » »

ذیل آن،    تبصره( و۳۹)   ماده   ،(۳۸)  ماده(  ۳( و )۲های )تبصره  ( و۳۵(، ) ۳۴(، )۳1(، )۲۹(، ) ۲۷(، )۲۶مواد ) 

(، مواد  1۰۹)   ماده(  ۵)  تبصره   (،1۰۲( و ) ۸۸(، ) ۸۷د ) ( آن، موا ۲( و )1های )تبصره  ( و۸۰)  ماده (،  ۷۲)   ماده

(،  1۷۹(، )1۷۰(، )1۶۴(، ) 1۶۲(، )1۶1(، ) 1۵۶( آن، مواد )۲)   تبصره ( و1۵۴( و ) 1۲۶(، )11۷(، )11۴(، )11۳)

(،  ۲۲۷(، )۲1۴(، )۲1۳(، ) ۲11(، )۲1۰(، ) ۲۰۸(، ) 1۸۸مواد )  ،ذیل آن  تبصره( و 1۸۶( و )1۸۵(، )1۸۴(، )1۸۳)

 (. ۲۴۹( و ) ۲۳۳(، ) ۲۳۲ذیل آن، مواد )  تبصره ( و۲۳۰( و )۲۲۹)

 ۲۲1 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 ، حذف شد. 1۳۸۰/ ۲۷/11 تاریخ  در -۲۲1 ماده 

 ۲۲۲ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 . شد  حذف ، ۲۷/11/1۳۸۰ تاریخ در  -۲۲۲ ماده 

 ۲۲3 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 . شد  حذف ، ۲۷/11/1۳۸۰ تاریخ در  -۲۲3 ماده 

 ۲۲4 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 . شد  حذف ، 11/1۳۸۰/ ۲۷ تاریخ  در -۲۲4 ماده 

 ۲۲۵ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 . شد  حذف ، ۲۷/11/1۳۸۰ تاریخ  در -۲۲۵ ماده 

 ۲۲۶ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  و   ترازنامه  و  اظهارنامه  تسلیم   به  مکلف  که  یمؤدیان  طرف  از  مقرر  موعد   در   اظهارنامه  تسلیم   عدم  ـ ۲۲۶  ماده 

آنها که در موعد مقرر قانونی  ترازنامه و حساب سود و زیان   به  رسیدگی  عدم  موجب هستند  وزیان  سود  حساب

 ( بود. در غیر این صورت، درآمد مذکور  1۵۶تسلیم شده است در مهلت مذکور درمادة  قانون نخواهد  ( این 

 د و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.درترازنامه یا حساب سو 
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نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب  به    کهدرصورتی   شودمی مالیاتی اجازه داده    مؤدیان ـ به   تبصره 

ظرف یک ماه از تاریخ انقضای    تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائة مدارک الزم سود و زیان 

را    اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصالحی مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع  

 باشد. تاریخ تسلیم اظهارنامة اول می  ی مؤدورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامة  حسب م

 ۲۲۷ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

ترازنامه و حساب سود وزیان   ـ  ۲۲۷  ماده  و  اظهارنامه  مواردی که  قبول    یمؤد در  مورد  و    شودمی حسب 

هایی داشته  فعالیت   یمؤد ثابت شود    چنانچه ،  علی الرأس و صدور برگ تشخیص  همچنین پس از تشخیص 

 است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا ادارة امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع

التفاوت آن با رعایت مهلت  مابه    های مذکورتعیین واند، مالیات باید با محاسبة درآمد ناشی از فعالیت نبوده 

 .قانون مطالبه شود( این 1۵۷) مقرر در مادة 

 ۲۲۸ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  اساساًمورد قبول واقع نشود و یا    ی مؤددر مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان   ـ  ۲۲۸  ماده 

مقررات این قانون تشخیص  طبق   ی مؤداوراق مزبور را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد، مالیات  ی مؤد

 و مطالبه خواهد شد.

 ۲۲9 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  کلیه  به یمؤد  درآمد  هرگونه تشخیص یا اظهارنامه به  رسیدگی برای توانند می  مالیاتی امور اداره -۲۲9 ماده 

  باشدمی  آنها  تسلیم   و  ارائه  به   مکلف  مالیات یمؤد   و   نمایند   رسیدگی   و مراجعه   مربوط  مدارک   و   اسناد   و   دفاتر 

قبل از تشخیص قطعی درآمد  که  مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن  امور  در  او  نفع   به  بعداً  وگرنه

 میسر نبوده است.  یمؤد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار 

به اسناد و    ی مؤدمانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختالف برای تشخیص درآمد واقعی    ماده حکم این  

 نمایند. استناد   یمؤدمدارک ارائه شده از طرف 

 ۲30 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  اشخاص   استثنای   به   ثالث   اشخاص   نزد   درآمد   تحصیل  از   حاکی   اسناد   و  مدارک  که   مواردی  در   -۲30  ماده 

امور مالیاتی،    اداره  مطالبه  و  مراجعه  با  اند مکلف  ثالث  اشخاص  باشد   موجود  قانون  این(  ۲۳1)  ماده  در  مذکور

یا مشخصات او را    ی مؤددفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطالعات مربوط به درآمد  
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در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت   که درصورتی ارائه دهند وگرنه  

لث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی  مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثا  شد.محکوم خواهند 

 به موضوع رسیدگی خواهند نمود.  است که با اعالم دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت

در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی، سازمان   -تبصره 

تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور  می امور مالیاتی کشور  

 بنماید. تعقیب قضایی موضوع، مانع از اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود. 

 ۲31 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

مواردی که    -۲31  ماده  امور مالیاتی  در  و  دولتی، شرکت  مؤسسات،  هااز وزارتخانه   کتباًادارات  های دولتی 

و نهادهای عمومی غیردولتی اطالعات و اسناد الزم را در    مؤسساتسایر  نهادهای انقالب اسالمی و شهرداریها و 

رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و   اند بخواهند مراجع مذکور مکلف ی مؤدزمینه فعالیت و معامالت و درآمد 

که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعالم  اختیار آنان بگذارند مگر این  هر گونه اطالعات الزم را در

  شود می نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری  

امر با اعالم دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از  و در غیر این صورت به تخلف مسئول  

مورد اسناد و اطالعاتی که نزد  نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی در 

ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل  مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند،  

 خواهد بود.کشور 

  مربوط   اطالعات  و  اسناد  کشور  مالیاتی   امور   سازمان  غیربانکی،   اعتباری   هایمؤسسه  و  هابانک   مورد   در  -تبصره 

  اعتباری   هایمؤسسه   و   هابانک   و   کرد   خواهد   مطالبه   دارایی   و  اقتصادی   امور  وزیر  طریق  از  را   ی مؤد  درآمد   به

 یر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.وز نظر حسب موظفند  بانکی غیر

 ۲3۲ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  ی مؤد اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطالعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی    -۲3۲  ماده 

افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد  آورند محرمانه تلقی و از به دست می 

 .خواهد شد رفتار نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسالمی با آنها 
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 ۲33 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 1.حذف شد -۲33ماده 

 ۲34 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 ، حذف شد. ۲۷/11/1۳۸۰در تاریخ  -۲34 ماده 

 ۲3۵ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

اند بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده   ی که مؤدیانادارة امور مالیاتی مکلف است نسبت به   ـ  ۲3۵  ماده 

 تسلیم کند.   یمؤدمفاصا حساب مالیاتی تهیه و به   ی مؤدروز از تاریخ وصول تقاضای  حداکثر ظرف پنج

ترتیب  : ی مستقیم، باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی، فصل دومهامالیاتقانون 

 رسیدگی 

 ۲3۶ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 ، حذف شد. ۲۷/11/1۳۸۰در تاریخ   -۲3۶ ماده 

 ۲3۷ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دالیل و اطالعات کافی و به نحوی    -۲3۷  ماده 

  ی مؤد طور صریح در آن قید و برای  درآمدهای حاصل از آن به  های مربوط و تنظیم گردد که کلیه فعالیت

طور خوانا  تشخیص بهکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ  روشن باشد. امضا

  ی مؤدقید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هرجهت خواهند بود و در صورت استعالم  

  یمؤد اند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به  مالیات مکلفتشخیص    از نحوه 

 .خصوص بخواهد به او بدهند اعالم نمایند و هر گونه توضیحی را در این

 
بند    1 موجب  قانون    ۵۴به  اصالح  قانون  واحده  مصوب  های مالیاتماده  )،  ۳1/۴/1۳۹۴  مستقیم،  شد۲۳۳ماده  حذف  قانون   ). 

اند  مکلف ( این قانون برخورد نمودند۲۰1موضوع ماده ) یمؤدهای خود به تخلفات مالیاتی در صورتی که اداره امور مالیاتی ضمن رسیدگی -۲33 ماده"

  .دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهندمراتب را برای تعقیب به 
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 ۲3۸ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

نسبت به آن    یمؤد   چنانچه،  شودمی   ابالغ   یمؤد در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به   ـ ۲3۸  ماده 

االختیار خود با ارائه دالیل و  تام یا به وسیله وکیل   شخصاً روز از تاریخ ابالغ  تواند ظرف سی می   معترض باشد 

 از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید. کتباًاسناد و مدارک  

  درخواست  ثبت   از   پس  موظفند   شوند،می  مشخص   مالیاتی   امور   سازمان   طرف   از   که   مربوط   مسئوالن   / مسئول 

  و   رسیدگی  موضوع   به  نباشد   درخواست  ثبت   تاریخ  از   روز  پنج   و  چهل  از  بیش  که   مهلتی  ظرف   و   ی مؤد

، آن را رد و  رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند یل و اسناد و مدارک ابرازشده را برای  دال  که درصورتی 

در تعدیل درآمد تشخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشمول    مؤثردالیل و اسناد و مدارک ابرازی را    که درصورتی 

د مشمول مالیات را  مربوط در تعدیل درآم  مسئوالن  / مسئولنظر    یمؤد   چنانچهمالیات را مشخص نمایند.  

التفاوت  صورت برای رسیدگی به مابه   شده، قطعی است. در غیر این قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل  

. همچنین هرگاه دالیل و  شودمی   ، موضوع به هیأت حل اختالف مالیاتی ارجاع ی مؤدتا مبلغ مورد اعتراض  

تشخیص ندهند باید موضوع را    مؤثر یا تعدیل درآمد  را برای رد برگ تشخیص    ی مؤد اسناد و مدارک ابرازی  

 در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیأت حل اختالف مالیاتی ارجاع نمایند. مستدالً

  با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی   ماده دستورالعمل اجرائی این    -1 تبصره 

 رسد. می 

اظهار کرده باشد، مطابق احکام    مؤدیان اطالعات مربوطه را از طریق سامانه    ی مؤددر مواردی که    -۲ تبصره 

 1های فروشگاهی رفتار خواهد شد. و پایانه  مؤدیانقانون سامانه  

 ۲39 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

ظرف سی روز از تاریخ ابالغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن    یمؤد   که درصورتی   -۲39  ماده 

را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا  اعالم کند یا مالیات مورد مطالبه    کتباً

 
 .م شدمستقی  هایمالیات قانون ۲۳۸ ، متن فوق جایگزین ماده۰۲/۰۳/1۴۰۰ مصوب افزوده ارزش بر   مالیات قانون  ۴۸ به موجب ماده 1

 : مستقیم های مالیات قانون ۲۳۸ متن قبلی ماده 

  ابالغ   تاریخ   از  روز   سی   ظرف   تواندمی  باشد   معترض   آن  به   نسبت   یمؤد  چنانچه   شود،می  ابالغ  ی مؤد  به   و  صادر   مالیات   تشخیص  برگ   که  مواردی  در »

مسئول مربوط    .تقاضای رسیدگی مجدد نماید  کتباًائة دالیل و اسنادو مدارک  ار با و  مراجعه  مالیاتی  امور  ادارة  به   خود   االختیارتام  وکیل  وسیلة  به یا  شخصاً 

رسیدگی و در صورتی که  مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع  در دفتر مربوط و ظرف یمؤد است پس از ثبت درخواست موظف 

و امضا نماید و در صورتی  ، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج  رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستدالیل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای  

قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به    یمؤددر تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول    مؤثرکه دالیل و اسناد و مدارک ابرازی را  

ا تعدیل درآمد موثرتشخیص ندهد  را برای رد برگ تشخیص ی ی مؤدخواهد رسید و هرگاه دالیل و اسناد و مدارک ابرازی   یمؤدامضای مسئول مربوط و 

 « .و پروندة امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختالف ارجاع نماید در ظهر برگ تشخیص منعکس مستدالًباید مراتب را 



 

1۲۷ 

 

رفع نماید پرونده امر از لحاظ  ( این قانون  ۲۳۸)  ماده اختالف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح  

اعتراض ننماید   کتباًظرف سی روز    یمؤد گردد و در مواردی که  میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می 

مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص    مادهمهلت مقرر در  و یا در 

 مالیات قطعی است.

و   (۲۰۳)  ماده ( ۲)  تبصرهو قسمت أخیر (1)   تبصرهدر مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات  تبصره ـ

اقدام نکرده باشد در حکم معترض    مادهشرح مقررات این  به    ی مؤداین قانون ابالغ شده باشد و   ( ۲۰۸)   ماده

  و پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختالف مالیاتی ارجاع   شودمی   تشخیص مالیات شناختهبه برگ  

 1گردد. می 

 ۲40 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  جلسات   در  باید   مالیاتی  امور  ادارة  نمایندة  ،مالیاتی   اختالف   حل   هیأت  در   پرونده  طرح  موقع  در ـ  ۲40  ماده 

 . بدهد   را  الزم   توضیحات  و   کند اقامه   کافی   دالیل   تشخیص  برگ   مندرجات  توجیه  برای  و  کند   شرکت  هیأت  مقرر 

 ۲41 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 ، حذف شد. 11/1۳۸۰/ ۲۷در تاریخ  -۲41 ماده  

 ۲4۲ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  دریافت  اضافی   مالیات  محاسبه،   در   اشتباه   علت  به   که مورد  هر   در  است  موظف  مالیاتی  امور   اداره  -۲4۲  ماده 

استرداد    قابل  وجه  باشد،می   استرداد   قابل  قانون  این  مقررات  طبق  مالیاتی  که   مواردی  در  همچنین  و  است  شده

 پرداخت کند. ی مؤدرا از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به 

  نرخ   به  خسارتی  مشمول  عنوان   هر  به  قانون  این  موضوع  مالیات  بابت   مؤدیان  از  دریافتی   اضافه  مبالغ  -تبصره 

  ی مؤد  به   جاری  هایوصولی  محل  از  و  باشد می   استرداد  زمان  تا  دریافت  تاریخ   از  ماه  در%(  1/ ۵)  درصد   نیم   و  یک

این به    تبصره پرداخت خواهد شد. حکم    کهدرصورتی های پرداختی  الحسابتکلیفی و علی   هایمالیات نسبت 

 
 . شد ۲۳۹ ، متن فوق جایگزین تبصره قبلی ماده ۰۲/۰۳/1۴۰۰ مصوب افزوده ارزش بر  مالیات قانون ۴۹ به موجب ماده ه ب  1

 تبصره:متن قبلی 

اقدام    به شرح مقررات این ماده  یمؤد( این قانون ابالغ شده باشد و ۲۰۸( و ماده )۲۰۳) ماده تبصره مقررات طبق مالیات  تشخیص برگ که  مواردی  در »

تاریخ ابالغ  از ظرف مهلت سی روز یمؤددر این صورت و همچنین در مواردی که  .شودنکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می

 «.گرددبه برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختالف مالیاتی ارجاع می کتباً
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مسترد نشود از تاریخ انقضای    یمؤد ظرف سه ماه از تاریخ درخواست    که درصورتی اضافه بر مالیات متعلق باشد  

 مدت مزبور جاری خواهد بود. 

 ۲43 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

عمل آمده باشد و ادارة امور مالیاتی آن را وارد  به  یمؤد درخواست استرداد از طرف   که درصورتی  ـ ۲43ماده 

اختالف مالیاتی درخواست    تواند ظرف سی روز از تاریخ اعالم نظر ادارة یاد شده از هیأت حل می   ی مؤد نداند،  

  مالیاتی در این مورد قطعی و غیرقابل تجدید نظر است و در صورت   رسیدگی کند. رأی هیأت حل اختالف 

( این قانون ملزم به اجرای آن  ۲۴۲) ترداد مالیات اضافی ادارة مربوط طبق جزء اخیر مادة  صدور رأی به اس 

 .خواهد بود

مرجع حل  : ی مستقیم، باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی، فصل سومهامالیاتقانون 

 اختالف مالیاتی 

 ۲44 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع  های  کلیه اختالف ـ مرجع رسیدگی به   ۲44  ماده 

شرح  از سه نفر به . هر هیأت حل اختالف مالیاتی  ، هیأت حل اختالفات مالیاتی استشده  بینیپیش دیگری  

 :شودمی  زیر تشکیل 

 نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور  یک ـ 1 

  درخواست   به  امانت  و  وثاقت   شرط  با  مالیاتی  امور  در  مطلع  دانان  حقوق  یا  بازنشسته  قضات  میان  از  نفر  یک  ـ ۲ 

 استان هر دادگستری  کل  رئیس انتخاب و  مالیاتی  امور سازمان

ایران، اتاق تعاون ایران، جامعه حسابداران   کشاورزی   و   معادن   و   صنایع   بازرگانی،  اتاق  از  نماینده   نفر   یک   ـ ۳ 

اتاق اصناف ایران، شورای اسالمی شهر،    ای،رسمی ایران، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مجامع حرفه 

  ی مؤد شوند.  می   سال منصوبکارشناسان رسمی و مشاوران خانواده که برای مدت سه    کانون وکال، مرکز وکال، 

عنوان نماینده خود جهت  راض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع این بند را به همزمان با اعت

تشخیص مالیات ابالغ قانونی  برگ    کهدرصورتی نماید.  می   شرکت در جلسات هیأت حل اختالف مالیاتی معرفی

انتخاب خود را اعالم ننماید،    ی مؤداعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی  شده باشد و یا همزمان با تسلیم  

این   (۵)   تبصره یا موضوع مالیات مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور با رعایت ی مؤدبا توجه به نوع فعالیت  

 . شودمی  یک نفر انتخاب  ماده
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اکثریت  یابد و رأی هیأت با  می   جلسات هیأتهای حل اختالف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت ـ 1 تبصره 

 االجراء است، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد. آراء قطعی و الزم  

هیأتهای  ای  اداره امور دبیرخانه   صرفاًهیأتهای حل اختالف مالیاتی دارای استقالل کامل بوده و   ـ ۲ تبصره 

نشای رأی با رعایت اصل  باشد. امی   حل اختالف مالیاتی و تشکیل جلسات هیأتها به عهده سازمان امور مالیاتی 

طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دالیل و شواهد متقن در همان جلسه و یا  بی   عدالت و

به عمل آمده و به امضای  ماده  این   (۲حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند )

یا نماینده قانونی وی مجاز به حضور کامل در جلسه و ارائه دفاعیات به صورت    یمؤد رسد.  می   تمامی اعضا

قید و به امضای وی برسد. سازمان امور مالیاتی    جلسهصورت کتبی یا شفاهی است. اظهارات شفاهی باید در  

نظارت  به   اعمال  به مستندساز  مؤثر منظور  مالیاتی، مکلف است نسبت  ی  بر عملکرد هیأتهای حل اختالف 

 فرآیند برگزاری جلسات هیأت به نحو مقتضی اقدام کند.

متناسب با تعداد و مدت جلسات    مادهاین   (۳و )  (۲الزحمه اعضای موضوع بندهای )   تعیین حق ـ 3 تبصره 

که به همین منظور در بودجه ساالنه  مورد رسیدگی از محل اعتباری  های  و نیز مراحل، منابع مالیاتی و پرونده 

  ، مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان مذکور تهیه و ابالغ شودمی   بینیپیشسازمان امور مالیاتی کشور  

امور مالیاتی کشور به حساب اعضا پرداخت   الزحمه اعضا به گردد. حق  می  از طرف سازمان    صورت متمرکز 

 .شودمی 

را    ماده این   (۳و )  (۲شده در اجرای بندهای )  سازمان امور مالیاتی مکلف است نمایندگان معرفی  ـ 4 تبصره 

از آنها جهت شرکت در    ماده این   ( ۵)  تبصره عنوان اعضای هیأتهای حل اختالف مالیاتی بپذیرد و با رعایتبه 

 هیأتهای مزبور دعوت نماید.

شده توسط رئیس کل دادگستری هر استان، مدیر کل مالیاتی استان و    افراد معرفی اسامی کلیه   ـ  ۵  تبصره

که به صورت متمرکز و حداکثر ظرف  ای در سامانه ها به تفکیک شهرستان ماده این   (۳مراجع مذکور در بند ) 

گردد.  می   درج،  شودمی  االجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور ایجادماه پس از الزم    سه

برای هر پرونده در مواردی که در شهرستان مورد نظر بیشتر از   (۳و ) (۲، ) (1انتخاب افراد موضوع بندهای )

زیر نظر   ماً یمستق. این سامانه  شودمی   یک نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفی توسط سامانه مزبور انجام 

 گردد. می  رئیس کل سازمان امور مالیاتی، مدیریت 

نحو   ـ  ۶  تبصره به  از تشکیل جلسه هیأت  قبل  مالیاتی کشور مکلف است حداقل یک هفته  امور  سازمان 

مقتضی زمینه دسترسی اعضای هیأت حل اختالف مالیاتی را برابر مقررات مربوط به مندرجات پرونده مورد  

 اعتراض فراهم نماید.



 

1۳۰ 

 

بیشتر از سه جلسه متوالی یا    کهدرصورتی   ماده این   ( ۳و ) (۲هر یک از افراد مذکور در بندهای ) ـ ۷  تبصره

و رئیس   شودمی   چهار جلسه متناوب در یک سال از حضور در جلسات هیأت خودداری نمایند، حکم آنان لغو

روز کاری فرد جایگزین را معرفی  کل دادگستری هر استان و مرجع مربوط، حسب مورد، موظف است ظرف ده  

 نماید. 

،  مؤثرطرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت  بی   منظور اجرای عدالت و اصل استقالل و به   ـ ۸  تبصره

صورت مستقل، تحت عنوان   سازمان امور مالیاتی مکلف است ساختار اداره هیأتهای حل اختالف مالیاتی را به 

الیاتی در هر  مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رئیس کل سازمان ایجاد نماید. واحدهای دادرسی م

 . شودمی  استان مستقل از اداره کل مالیاتی استان تشکیل 

از استقرار سامانه   ـ 9  تبصره اعتراض توسط  مؤدیانپس  بند  ی مؤد، ثبت  انتخاب یکی از مراجع موضوع   ،

ارائه هرگونه الیحه به هیأتهای حل اختالف، مشاهده اسناد، مدارک و اطالعات مورد نیاز، ابالغ    ماده،این   (۳)

تاریخ تشکیل جلسات هیأت، اطالع از نتایج دادرسی و هرگونه اطالع دیگر در خصوص پرونده دادرسی مالیاتی  

 .شودمی   از طریق سامانه مذکور انجام 

و یا نماینده قانونی وی به    ی مؤدمکلف است زمینه دسترسی کامل  سازمان امور مالیاتی کشور   ـ 10 تبصره 

 مفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل یک هفته قبل از تشکیل هیأت فراهم نماید. 

 1ممنوع است.   ماده موضوع این  (۳و ) (۲عضویت همزمان در فهرست نمایندگان بندهای ) ـ 11 تبصره 

 
 .مستقیم شد  هایمالیاتقانون  ۲۴۴ ، متن فوق جایگزین ماده۰۲/۰۳/1۴۰۰ مصوب افزوده ارزش بر   مالیات قانون  ۵۰ به موجب ماده 1

 :۲۴۴ متن قبلی ماده 

  اختالفات   حل  هیأت   ،شده  بینیپیش  دیگری   مرجع  قانون  این   مقررات  ضمن   که   درمواردی  جز  مالیاتی  یهااختالف  کلیة  به  رسیدگی   مرجع  -۲۴۴ ماده»

 :شد  خواهد  تشکیل زیر   شرح به نفر   سه از مالیاتی اختالف   حل هیأت هر  .است مالیاتی

 .ر مالیاتی کشورامو  سازمان   نماینده نفر   یک ـ 1

امانت    بازنشسته   یا  شاغل   از  اعم  قاضی   نفر   یک   ـ ۲ و  وثاقت  شرط  قانون    )به با  از  موادی  اصالح  قانون  ج  بند  مستقیم   های مالیاتموجب 

قاضی بازنشسته واجد    صورتی که  در  .شد( « الحاقیک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته»  از  بعد  «»با شرط وثاقت و امانت ، عبارت1۳۹۹/ ۰۵/۰۹ مصوب

یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای  ر شهرستانها  شرایطی د

 . معرفی خواهد نمود عضویت هیأت

ایران معادن  و  صنایع  و  بازرگانی  اتاق  از  نماینده  نفر  یک  ـ ۳ اسالمی    یا   ایحرفه  مجامع  یا  ایران  رسمی  حسابداران  جامعه  یا  تعاون  اتاق  یا جمهوری 

  به   اعتراض   تسلیم  با   همزمان   یا   و   باشد   شده   قانونی  ابالغ   مالیات   تشخیص  برگ   که   صورتی   در   یمؤد  انتخاب  به   شهر   اسالمی  شورای  یا  صنفی   های تشکل 

یا موضوع مالیات مورد رسیدگی    یمؤداعالم ننماید سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به نوع فعالیت    را  خود  انتخاب  یمؤد  قانونی  مهلت  در  تشخیص  برگ

 .از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد

، ولی نظر  م االجرا استوالز  قطعی  آرا  اکثریت   با  مزبور  هایهیأت  رأی  و  است  رسمی  نفر  سه  حضور  با  مالیاتی  اختالف  حل  هایهیأت  جلسات ـ 1 تبصره

 .اقلیت باید در متن رأی قید گردد

باشد و حق الزحمه اعضا  کشور میهای حل اختالف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیأتها به عهده سازمان امور مالیاتیاداره امور هیأت ـ ۲ تبصره

تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل  ن امور مالیاتی کشور به  ای که بنا به پیشنهاد سازماهای حل اختالف براساس آیین نامههیأت

  «.پرداخت خواهد بود شود قابلکه به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی میاعتباری



 

1۳1 

 

 ۲4۵ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  دارای  که   مذکور  سازمان  کارمندان  بین   از  هیأت   عضو   کشور   مالیاتی  امور   سازمان  نمایندگان ـ  ۲4۵  ماده 

ال اقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی    و   بوده   خدمت  سابقة   سال   ده  حداقل

 بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.

 ۲4۶ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  نمایندة   یا  ی مؤد  حضور  جهت  ،پرونده   هر  مورد  در  مالیاتی  اختالف   حل  هیأت  رسیدگی  وقت ـ  ۲4۶ماده  

ادارة امور مالیاتی باید به آنها ابالغ گردد. فاصلة تاریخ ابالغ و روز تشکیل جلسة    نمایندة  اعزام   نیز  و   ی مؤد

 .و موافقت واحد مربوط   یمؤد هیأت نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست  

و نیز نمایندة ادارة امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأت و    ی مؤد یا نمایندة   ی مؤدـ عدم حضور   تبصره 

 صدور رأی نخواهد بود. 

 ۲4۷ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

آراء هیأتهای حل اختالف مالیاتی بدوی قطعی و الزم االجراء است. مگر اینکه ظرف مدت بیست   -۲4۷ ماده 

طرف مأموران مالیاتی    از  ، یمؤدآن به  های  تبصره  این قانون و(  ۲۰۳)ماده  روز از تاریخ ابالغ رأی بر اساس  

مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختالف    مؤدیانمربوط یا  

 باشد. می   مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختالف مالیاتی تجدید نظر قطعی و الزم االجراء

  خود   اعتراض   آن   بر   مازاد  به   نسبت  و   پرداخت  را  قبول  مورد   مالیات   مقدار   است  مکلف  مالیاتی   ی مؤد   -1  تبصره 

 . کند  تسلیم  مقرر  مدت در  را

نباید  نماین  -۲تبصره   مالیاتی  نظر    قبالً دگان عضو هیأتهای حل اختالف  اظهار  به موضوع مطروحه  نسبت 

 داشته یا رأی داده باشند.

  قرار   خواهی  نظر  تجدید   اعتراض  مورد  طرفین  از  یکی  سوی  از  بدوی  هیأت  صادره  رأی  کهدرصورتی   -3تبصره  

 أی صادر خواهد شد. ر و  رسیدگی  طرف آن  ادعای به  فقط   نظر تجدید   مرحله در  باشد  گرفته

  مالیاتی   اختالف   حل   هیأت  رأی   که   مواردی   استثناء  به   مالیاتی   اختالف   حل   هیأتهای  قطعی   آراء   -4تبصره  

  قابل  قانون این(  ۲۵1)ماده   مقررات  برابر  یابد می   قطعیت  مربوط  مالیاتی  مأمور  یا  ی مؤد  اعتراض  عدم  با  بدوی

 . بود خواهد  مالیاتی عالی شورای  در   رسیدگی و شکایت



 

1۳۲ 

 

  اختالف   حل  هیأتهای  آراء  از  مالیاتی   مؤدیان   کتبی  شکایت  دارد   اجازه  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  -۵تبصره  

  را   است   شده  تسلیم   ربط   ذی  مالیاتی   مرجع   به   قانونی  مهلت   در   که   ماده   این  تصویب  تاریخ  تا  صادره   مالیاتی

 احاله نماید.ی و صدور رأی مقتضی رسیدگ منظور به  نظر  تجدید  مالیاتی اختالف حل هیأتهای به بار یک

  مالیاتی   اختالف  حل  هیأت  طرف  از   بدوی  هیأتهای  آراء  از  مالیاتی  مؤدیان  شکایت  که  مواردی   در  -۶تبصره  

  مردود  مالیاتی  عالی شورای شعب طرف از نظر تجدید  هیأتهای آراء از شکایت همچنین و  شود رد نظر تجدید 

%( تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی  1رصد ) د  یک   معادل  مرحله   هر   برای   شود،  اعالم

 مکلف به پرداخت آن خواهد بود.   یمؤد گیرد که  می  در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق ی مؤد

 ۲4۸ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  ی مؤدلل نسبت به اعتراض  مد   و   موجه   نظر   اظهار  متضمن  بایستی   مالیاتی   اختالف   حل   هیأت   رأی ـ  ۲4۸  ماده 

توسط هیأت در متن رأی  ، جهات و دالیل آن اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیاتبوده و در صورت 

 قید شود. 

 ۲49 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  و  قید   رأی   متن  در  را  مالیات  محاسبات  مورد  مأخذ اند  مکلف   مالیاتی  اختالف  حل  هیأتهای  ـ  ۲49ماده  

درخواست  در محاسبه    که درصورتی  با  باشند،  کرده  مربوط   یمؤداشتباهی  مالیاتی  امور  ادارة  به موضوع    یا 

 رسیدگی و رأی را اصالح کنند.

 ۲۵0 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

ادارة  تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص در مواردی که هیأت حل اختالف مالیاتی برگ   ـ ۲۵0 ماده 

رونوشت برگ تشخیص مالیات  از رأی خود را به انضمام  ای  امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخه 

تعقیب متخلف    انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به جهت رسیدگی نزد دادستان  

 اقدام نماید.



 

1۳۳ 

 

 ۲۵1 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

توانند ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ رأی قطعی هیأت حل  می   یا دادستان انتظامی مالیاتی   ی مؤد ـ ۲۵1  ماده 

اختالف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعالم دالیل  

 1.کنند کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست  

 مکرر ۲۵1 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

قانون    هایمالیاتدر مورد   مکرر ـ  ۲۵1  ماده  این  غیر مستقیم که در مرجع    هایمالیاتو  قطعی موضوع 

  ی مؤدادعای غیرعادالنه بودن مالیات مستندا به مدارک و دالیل کافی ازطرف    دیگری قابل طرح نباشد و به 

تواند پروندة امر را به هیأتی مرکب از  شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر اموراقتصادی و دارایی می 

 .ماید سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع ن

تا تاریخ   1۳۶۸نسبت به عملکرد سنوات  مادهباشد. حکم این االجرا میآرا قطعی و الزم  رأی هیأت به اکثریت 

 .خواهد بودتصویب این اصالحیه نیز جاری

 مکرر ۲۵1 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

قانون    هایمالیاتدر مورد   مکرر ـ  ۲۵1  ماده  این  غیر مستقیم که در مرجع    هایمالیاتو  قطعی موضوع 

  ی مؤدادعای غیرعادالنه بودن مالیات مستندا به مدارک و دالیل کافی ازطرف    دیگری قابل طرح نباشد و به 

تواند پروندة امر را به هیأتی مرکب از  شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر اموراقتصادی و دارایی می 

 .فر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید سه ن

تا تاریخ   1۳۶۸نسبت به عملکرد سنوات  مادهباشد. حکم این االجرا میآرا قطعی و الزم  رأی هیأت به اکثریت 

 .خواهد بودتصویب این اصالحیه نیز جاری

 
 .شد مستقیم  هایمالیات قانون ۲۵1 ، متن فوق جایگزین ماده۰۲/۰۳/1۴۰۰ مصوب افزوده ارزش بر   مالیات قانون  ۵1 به موجب ماده 1

 :  ۲۵1 متن قبلی ماده 

رعایت قوانین و مقررات موضوعه  ، به استناد عدم از تاریخ ابالغ رأی قطعی هیأت حل اختالف مالیاتیتوانند ظرف یک ماه یا ادارة امور مالیاتی می ی»مؤد

 «.و نقض رأی و تجدید رسیدگی را در خواست کنندکافی به شورای عالی مالیاتی شکایت ، با اعالم دالیل یا نقص رسیدگی

 



 

1۳۴ 

 

شورای  : چهارمی مستقیم، باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی، فصل هامالیاتقانون 

 عالی مالیاتی و وظایف واختیارات آن 

 ۲۵۲ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع  شورای عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج   ـ ۲۵۲ ماده 

مدرک تحصیلی کارشناسی  ، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل  ، مالی ، اقتصادی و مجرب در امورحقوقی 

باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور  می   های مذکوریا معادل در رشته 

 شوند.اقتصادی و دارایی منصوب می

  یا  و  دارایی  و اقتصادی  امور  وزارت کارکنان از باید   مالیاتی عالی شورای اعضاء از نفر  پانزده حداقل ـ 1 تبصره 

 .شوند  انتخاب باشند  مالیاتی مشاغل در  کار  سابقه  سال شش حداقل دارای   که آن  تابعه  واحدهای و هاازمانس 

  رأی  با   آن   تصمیمات  و  است   رسمی  اعضاء  سوم   دو  حداقل   حضور   با   مالیاتی   عالی  شورای   جلسات ـ  ۲تبصره  

 .بود خواهد  معتبر  حاضرین یک  عالوه   به  نصف حداقل

 ۲۵3 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

دت قابل  م  این  در   و   است  انتصاب  تاریخ  از  سال   سه  مالیاتی   عالی   شورای   اعضای  عضویت   دورة ـ  ۲۵3  ماده 

(  ۲۶۷موضوع مادة )تقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری  تغییر نیستند مگر به 

. رئیس شورای عالی مالیاتی از بین  سه سال مذکور بالمانع است. انتصاب مجدد اعضا پس از انقضای  این قانون 

پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و  اعضا شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، به  

 .شودمی حکم وزیر اموراقتصادی و دارایی منصوب  

 ۲۵4 ماده  -ی مستقیم هاالیاتمقانون 

  و   سیرئ  .بود  خواهد   عضو   نفر  سه  از  مرکب  شعبه  هر   و  شعبه  هشت  دارای  مالیاتی  عالی  شورای ـ  ۲۵4  ماده 

 شوند. منصوب می  مالیاتی   عالی شورای  رئیس  طرف از شعب اعضای

 ۲۵۵ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 : مالیاتی به شرح زیر استوظایف و اختیارات شورای عالی  -۲۵۵ ماده 



 

1۳۵ 

 

های مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و  ها و بخشنامه نامه تهیه آیین  -1

گردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه  کشور ارجاع می دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی  

 ه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند.داند پس از تهیه ب آن را ضروری می 

بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعالم نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین   -۲

مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا    پیشنهاد اصالح و تغییر قوانین و 

 سازمان امور مالیاتی کشور. رئیس کل 

سازمان امور    مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل   مسائلاظهار نظر در مورد موضوعات و    -۳

 نماید. مالیاتی ارجاع می مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی 

( ۲۵۸)  ماده عالی مالیاتی موضوع  مومی شورای نظر اکثریت اعضای هیأت ع در موارد موضوع این بند 

پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد،   این قانون 

 1االتباع است.برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی الزم 

عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه  های حل اختالف مالیاتی که از لحاظ رسیدگی به آرای قطعی هیأت  -۴

 یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد. یمؤد یا نقص رسیدگی مورد شکایت 

 ۲۵۶ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  اختالف  حل  هیأت   قطعی  رأی   از   مقرر  موعد   در  شکایتی  مالیاتی   امور   ادارة  یا  ی مؤد  طرف  از  هرگاه ـ  ۲۵۶  ماده 

  قوانین   نقص   ادعای  حاًیتلو  یا  صراحتاً  مدارک   و   اسناد  ارائة   یا   و  دالیل  اقامة   با   آن  ضمن   که  شود   واصل  مالیاتی

شده باشد، رئیس شورای عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی  ا ادعای نقص رسیدگی  ی  موضوعه   مقررات  و

 یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود. به  

های ازلحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی   صرفاًشعبة مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر  

قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندا به جهات و اسباب و دالیل  

ایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه  های حل اختالف مالیاتی و یا رد شکقانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأت 

 قید گردد. با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی  

 
  به عبارت   «عالی مالیاتی»نظر اکثریت اعضای شورای عبارت  ۲۵۵ ماده ۳ بند  در ۰۲/۰۳/1۴۰۰ ورخ م  افزوده   ارزش  بر  مالیات   قانون ۵۲ به موجب ماده  1

 . یافت  تغییر « قانون( این  ۲۵۸عالی مالیاتی موضوع ماده )»نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای 

بند  قبالً  ضمناً نظر اکثریت   بند   این  موضوع  موارد   »در  عبارت 1۳۹۴/ ۳1/۰۴ مصوب  مستقیم،   هایمالیات  قانون  اصالح  قانون  واحده   ماده ۵۵ به موجب 

حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع  عالی مالیاتیپس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور،  اعضای شورای

 . ( قانون الحاق شد۲۵۵ماده )( ۳)  انتهای بند  « بهاالتباع استمالیاتی الزم
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 ۲۵۷ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  مجدد   رسیدگی  جهت  امر  پروندة  گرددمی   نقض  شعبه  طرف  از  شکایت  مورد  رأی  که   مواردی  در ـ  ۲۵۷  ماده 

یک هیأت بیشتر نباشد به    در آن محل   که درصورتی جاع خواهد شد و  ار  دیگر   مالیاتی   اختالف   حل  هیأت   به

.  شودمی شهری که با محل مزبور در محدودة یک استان باشد ارجاع  هیأت حل اختالف مالیاتی نزدیکترین  

این باب و با رعایت نظر شعبة شورای عالی  به موضوع اختالف مالیاتی برطبق فصل سوم    مجدداً مرجع مزبور  

 .االجراء استقطعی والزم شودمی . رأیی که بدین ترتیب صادر دهد می مقتضی رسیدگی و رأی   مالیاتی

اختالف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض  های حل  در مواردی که آرای صادره از هیأت   مادهحکم این  

 خواهد بود. گردد نیز جاری می 

شورای عالی مالیاتی موظف است    شودمی نقض  های حل اختالف مالیاتی  در مواردی که رأی هیأت  تبصره ـ

هیأت را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا درصورت احراز تخلف    یک نسخه از رأی 

 اقدام به تعقیب نماید.

 ۲۵۸ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

های مختلف اتخاذ شده باشد شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه هرگاه در    -۲۵۸  ماده 

سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی  حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل  

ک نفر از  شعبه ی  هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و روسای شعب و در غیاب رئیس

اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختالف را بررسی کرده و نسبت به  

نماید. در این صورت رأی هیات عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضا  صدور رأی می   آن اتخاذ نظر و اقدام به 

در موارد مشابه   و مأموران مالیاتی ف مالیاتیاختالهای حلقطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأت

 .االتباع استالزم

در مواردی که نسبت به موارد مشابه آرای متفاوتی توسط هیأتهای حل    ماده تبصره ـ حکم این  

 1اختالف مالیاتی صادر شده باشد نیز جاری است. 

 
 . شد  اضافه قانون ۲۵۸ تبصره فوق به ماده ،۰۲/۰۳/1۴۰۰ مصوب افزوده ارزش بر   مالیات قانون  ۵۳ به موجب ماده 1

( قانون، عبارت »و مأموران مالیاتی« ۲۵۸) ، در ماده 1۳۹۴ /۳1/۰۴ مصوب  مستقیم،  هایمالیات  قانون   اصالح  قانون  واحده   ماده ۵۶ به موجب بند   ضمناً

 . های حل اختالف مالیاتی« اضافه شدبعد از عبارت »هیأت
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 ۲۵9 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  به   یمؤد   و   باشد   آمده  عمل  به   ی مؤد  طرف   از   مالیاتی  اختالف  حل  هیأت   رأی   از  شکایت  هرگاه ـ  ۲۵9  ماده 

  اعتبار   که  معتبر  ضامن  یا  کند   معرفی   ملکی  وثیقة  یا  و  بسپرد   بانکی  تضمین   یا  نقد   وجه   رأی   مورد  مالیات  میزان

موقوف  مالیاتی باشد، معرفی نماید رأی هیأت تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی    امور  ادارة  قبول   مورد   ضامن

 ماند.می االجراء

هیات عالی : ی مستقیم، باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی، فصل پنجمهامالیاتقانون 

 انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن 

 ۲۶1 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 1.حذف شد -۲۶1 ماده 

 ۲۶۲ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 ۲.حذف شد -۲۶۲ ماده 

 
بند    1 موجب  قانون    ۵۸به  اصالح  قانون  واحده  مصوب    های مالیاتماده  )۳1/۴/1۳۹۴مستقیم،  ماده  شد۲۶1،  حذف  آن  تبصره  و   ) . 

اقتصادی  البدل که از بین کارمندان عالی مقام وزارت امورهیأت عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی  -۲۶1 ماده"

به  سال سابقه خدمت که الاقل شش سال آن را در امور مالیاتی اش شانزده و دارایی که در امور مالیاتی بصیر و مطلع بوده و دارای باشند  تغال داشته 

شوند و در مدت مذکور  امور اقتصادی و دارایی برای مدت سه سال به این سمت منصوب میپیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر

انتصاب مجدد آنان پس از    .انون( این ق  ۲۶۷به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده )قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان و یا  

 . انقضای سه سال مذکور بالمانع است

امور اقتصادی و دارایی انتخاب  رئیس هیأت عالی انتظامی مالیاتی از بین اعضای اصلی هیأت به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر

 . شودو منصوب می

استان (۲۲۰)  ماده  در  مذکور  مدارج  که  کارمندانی  -تبصره از  یکی  در  و  نموده  را طی  قانون  کل  این  مدیر  عنوان  به  تهران  استان  به جز  کشور  های 

 ".کرده باشند در انتخاب به سمت فوق حق تقدم دارندخدمت
 .( قانون حذف شد۲۶۲، ماده )1۳۹۴ /۳1/۴مستقیم، مصوب   هایمالیاتماده واحده قانون اصالح قانون  ۵۸به موجب بند  .1 ۲

 :وظایف و اختیارات هیأت عالی انتظامی مالیاتی به شرح زیر است ۲۶۲ -ماده"

های حل اختالف مالیاتی و هیأت  رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت - الف

مسئول وصول مالیات هستند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف  سایر مأمورانی که طبق این قانون  این قانون و (۹۷( ماده )۳بنده )سه نفری موضوع  

های مطروحه در دادستانی و هیأت عالی انتظامی  رسیدگی به پروندهتعقیب و    .دهند به درخواست دادستانی انتظامی مالیاتیمأموران مزبور را انجام می

 .وع این فصل خواهد بودمالیاتی سابق به عهده مراجع موض

  و سوء ت و شئون مأموران مالیاتی  اخالقی و یا رفتار منافی با حیثی  مسائلنفی صالحیت شاغلین مقامات مذکور در ادامه خدمات مالیاتی به جهات    -ب

 .شهرت و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظایف خود به درخواست دادستان انتظامی مالیاتی

مسئولین    نظر هیأت در این گونه موارد برای  .اعتراض مأمورانی که صالحیت آنها مورد تأیید دادستان انتظامی مالیاتی قرار نگرفته استرسیدگی به    -ج

 ".ذیربط معتبر خواهد بود
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دادستانی  : ی مستقیم، باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی، فصل ششمهامالیاتقانون 

 انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن 

 ۲۶3 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای  مقام  دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی   ـ  ۲۶3  ماده 

خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس  حداقل ده سال سابقة 

 .شودمی منصوب  کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت

  را   خود  اختیارات  از   قسمتی  و   باشد   داشته   دادیار  کافی  تعداد   به   تواند می   مالیاتی  انتظامی  دادستان تبصره ـ

 .نماید  تفویض  آنان  به

 ۲۶4 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 :است زیر  شرح  به  مالیاتی  انتظامی  دادستان   وظایف -۲۶4 ماده 

کشف    - الف و  تقصیرات  رسیدگی  و  در  تخلفات  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  نمایندگان  و  مالیاتی  مأموران 

وصول مالیات دخالت دارند  های حل اختالف مالیاتی و همچنین سایر مأموران که طبق این قانون در امر  هیأت

 1دهند و تعقیب آنها.و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می 

 تحقیق در جهات اخالقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.  -ب

های حل  نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت   اعالم نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و   -پ

 اختالف مالیاتی. 

 بینی شده است.و مأموران مالیاتی که در این قانون پیش مؤدیاناقامه دعوی علیه   -ت

 ۲۶۵ ماده  -ی مستقیم هاتمالیاقانون 

 : حقیق خواهد بودت و  رسیدگی  شروع  موجب  ذیل جهات -۲۶۵ ماده 

 شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون. -الف

 گزارش رسیده از مراجع رسمی. -ب

 
ون، عبارت »اعضای هیأت سه  ( قان ۲۶۴الف( ماده )بند )، در  ۴/1۳۹۴/ ۳1مستقیم، مصوب    هایمالیاتماده واحده قانون اصالح قانون    ۵۷به موجب بند    1

 .( این قانون و« حذف شد۹۷ماده )( ۳بند )نفری موضوع  
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یا  -پ و  مالیاتی کشور  امور  سازمان  یا رئیس کل  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  از طرف  که  هیأت  مواردی 

 ارجاع شود.  تخلفات اداری  رسیدگی به

 مشهودات و اطالعات دادستانی انتظامی مالیاتی.  -ت

  مورد   حسب   و  دهد می  قرار  رسیدگی   مورد   را  ماده   این  در   مذکور  موارد   مالیاتی  انتظامی   دادستان   -تبصره 

  تسلیم  رسیدگی به تخلفات اداریهیأت   به   و   تنظیم  ادعانامه  یا  و  صادر   تعقیب  منع   قرار   یا  بایگانی  را   پرونده

  هیأت .  شوداعالم  هیأت رسیدگی به تخلفات اداری اتب باید بهمر  نیز  تعقیب  منع  صدور   موارد  در  و  نماید می 

  اقدام   رسیدگی   به   نسبت  رأساً  ندهد   تشخیص  موضوع با  منطبق  را  صادره   تعقیب  منع   قرار  کهدرصورتی  مذکور

 1. نمود خواهد 

 ۲۶۶ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

ی، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی  ادار  تخلفات  به  رسیدگی هیأتهای  –  ۲۶۶  ماده 

باشند. حداقل یکی از  اختالف مالیاتی می   و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل

 امور مالیاتی باشد. سال سابقه در  اعضای هیأت باید دارای بیش از ده 

تبصرهـ  در کلیه مواد این قانون عبارت »هیأت رسیدگی به تخلفات اداری« جایگزین عبارت »هیأت  

  ۲. شودمی عالی انتظامی« 

 
قانون، عبارت »هیأت رسیدگی به تخلفات    (۲۶۵)، در ماده  ۳1/۴/1۳۹۴مستقیم، مصوب    هایمالیاتماده واحده قانون اصالح قانون    ۵۸به موجب بند    1

 . شداداری« جایگزین عبارت »هیأت عالی انتظامی« 
های  ( قانون و تبصره۲۶۶، این متن و تبصره آن جایگزین ماده )۴/1۳۹۴/ ۳1مستقیم، مصوب    هایمالیاتماده واحده قانون اصالح قانون    ۵۸موجب بند    به  ۲

 . شدآن 

یک    از رئیس هیأت و( این قانون مرکب است از دو نفر اعضای هیأت عالی انتظامی غیر  ۲۶۲مرجع رسیدگی به تخلف افراد مذکور در ماده )  -۲۶۶ ماده

بنا به معرفی رئیس شورا به تخلفات اداری و سایر  .نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی  مقررات  مرجع مذکور طبق مقررات این قانون و قانون رسیدگی 

 . نمایدموضوعه نسبت به موضوع ارجاعی رسیدگی و رأی به برائت یا محکومیت صادر می

تاری  از  استرأی مزبور ظرف ده روز  نظر  تجدید  قابل  مالیاتی  انتظامی  دادستانی  و همچنین  تعقیب  از طرف کارمند مورد  ابالغ رأی  تجدید    .خ  مرجع 

  انتخاب مرکب از سه نفر عضو که عبارتند از رئیس هیأت عالی انتظامی مالیاتی، رئیس شورای عالی مالیاتی و یکی از اعضای هیأت عالی انتظامی به  نظر

ان  عالی  هیأت  باشدرئیس  نداشته  دخالت  بدوی  رأی  در  که  الزم  .تظامی  و  قطعی  نظر  تجدید  مرجع  استرأی   . االجرا 

نسبت به    ی نظرهر گاه هر یک از اعضاء هیأت عالی انتظامی مالیاتی خواه در مرحله بدوی یا تجدید نظر سابقه صدور رأی یا هر نوع اظهار   1  -تبصره

 .تصاد و دارایی حسب مورد یک نفر دیگر را در آن مورد تعیین خواهد نمودموضوع طرح شده داشته باشند وزیر امور اق

به    منحصراًدر هر مورد که رأی مرجع تجدید نظر توسط دیوان عدالت اداری نقض و یا پرونده قابل رسیدگی مجدد اعالم گردد، پرونده امر    -۲تبصره  

اب وزیر امور اقتصادی و دارایی که یکی از آنان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور  جهات مورد نظر دیوان مزبور به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخ

 ".خواهد بود احاله و رأی هیأت اخیر الذکر قطعی و الزم االجرا خواهد بود



 

1۴۰ 

 

 ۲۶۷ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

به   هیأت رسیدگی به تخلفات اداری تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای  -۲۶۷  ماده 

اداری مرکب از یکی از روسای شعب دیوان عالی کشور  دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی  

به معرفی رئیس دیوان عالی کشور، رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد  

مربوط رسیدگی و رأی بر   ر مقررات گیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایرسیدگی قرار می 

 1.االجرا استبرائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رأی قطعی و الزم

 ۲۶۸ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  رسمی   اسناد  دفتر  در  که  معامالتی  سبب  به  مالیاتی  مقررات  و   قوانین  موجب  به  که  مواردی  در  ـ ۲۶۸  ماده 

مذکور به وسیلة  انجام تکالیف    از   آنان  تخلف  است  شده  گذارده   دفتر  صاحبان  عهدة  به   تکالیفی   شودمی   انجام

دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صالحیت دار مذکور  

تواند ادعا نامه می   مالیاتی عالوه بر تسلیمدرقانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی  

 از وجود نمایندة ادارة امور مالیاتی برای ادای توضیحات الزم در مرجع مزبور استفاده نماید.

 ۲۶9 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  و   قوانین   موجب  به  که  تکالیفی   انجام  در   مالیاتی  اختالف   حل  هایهیأت   اعضای  قضات  تخلف  -۲۶9  ماده 

در  اعال  با  است  شده  گذارده  اختالف  حل  هایهیأت  عهده  به   مالیاتی  مقررات مالیاتی  انتظامی  دادستانی  م 

نیز نمایندگان موضوع  دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و 

دادگستری رسیدگی و به  ( این قانون به تخلف آنان با اعالم دادستانی انتظامی در محاکم  ۲۴۴)   ماده(  ۳بند )

 خواهند شد. مجازات متناسب محکوم 

 ۲۷0 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

  در   اختالف حل هیأت  در   کشور  مالیاتی  امور  سازمان  نمایندگان و  مالیاتی  مأموران   تخلف مجازات -۲۷0 ماده 

 :از است عبارت  زیر  موارد

هر گاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران مالیاتی و نمایندگان    -1

عضو هیأت حل اختالف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و  سازمان امور مالیاتی کشور  

اند، عالوه  ان واقعی تشخیص داده میز  را کمتر یا بیشتر از  یمؤدو بدون تحقیقات کافی درآمد    یمؤدمدارک  

 
عبارت »هیأت رسیدگی به تخلفات  ( قانون،  ۲۶۷)، در ماده  ۳1/۴/1۳۹۴مستقیم، مصوب    هایمالیاتماده واحده قانون اصالح قانون    ۵۸به موجب بند    1

 . شداداری« جایگزین عبارت »هیأت عالی انتظامی« 



 

1۴1 

 

نماید متخلف به مجازات اداری حداقل  بر جبران خسارت وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین می 

 ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.  سه

مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول    بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی   مؤدیاندر مواردی که مالیات    -۲

( این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست مقصر به  1۵۸)  ماده که در اجرای    هاییگردد جز در مورد اظهارنامه 

 متناسب  مجازات  به   مورد  حسب  و   برکنار  مالیاتی  خدمات  از هیأت رسیدگی به تخلفات اداری موجب رأی

 ی محکوم خواهد شد. ادار  تخلفات به  رسیدگی  قانون  در  مقرر 

متخلف مسئولیت    دهد مینسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص    ضمناً

های حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران  مالیاتی در دادگاه  مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی 

انتظامی مالیاتی مورد تعقیب  جود سوء نیت متهم وسیله دادستانی  ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت و

 .جزایی قرار خواهد گرفت

هیأت رسیدگی به   مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم   مجدداً مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را  

دن  دا   با  که   مواردی  در  و  شوند می   محکوم   سال  چهار  الی  یک   از   دولت  خدمات  از   انفصال  به اداری تخلفات

موجب حکم    تقصیرند فراهم سازند بهی را که بی مؤدیانوسایل تعقیب    تعمداًگزارش خالف واقع در امر مالیاتی  

  جرائم ها خارج از نوبت به این  شوند. دادگاه های دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می دادگاه 

 .رسیدگی خواهند نمود

( این  ۲۳۹( و )۲۲۷( و )1۵۶مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد )این حکم شامل  

اعم از این که   یمؤد ای که باشد، بابت فعالیت دیگر هر مرحله بعد از صدور برگ تشخیص در  طورکلی به قانون 

زمان مالیاتی  مرور  از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت  

 1( این قانون مطالبه مالیات نمایند.1۵۷( و )1۵۶موضوع مواد ) 

  قانون   این  در   آن  برای  خاصی   مقررات  که  مواردی   در  جز  آنها  مجازات  و   تخلفات  به  رسیدگی  تشریفات  -تبصره 

 . بود خواهد  اداری تخلفات به  رسیدگی  قانون مطابق  است شده بینیپیش

 
هیأت رسیدگی به تخلفات  "( قانون عبارت  ۲۷۰، در ماده )۳1/۴/1۳۹۴مستقیم، مصوب    های مالیاتماده واحده قانون اصالح قانون    ۵۸به موجب بند    1

 . شد "هیأت عالی انتظامی"جایگزین عبارت  "اداری



 

1۴۲ 

 

 ۲۷1 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

 1.حذف شد -۲۷1 ماده 

 ۲۷۲ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

ماه هر سال نسبت به اعالم آن گروه  سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی   -۲۷۲  ماده 

  مادهیاگروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که عالوه بر شرکتهای موضوع بندهای )الف( و )د(  

حرفه»واحده   و  تخصصی  خدمات  از  استفاده  ذی قانون  حسابداران  بهای  حسابدار    صالح  عنوان 

سال   مصوب  مالی    13۷۲رسمی«  صورتهای  ارائه  به  ملزم  آنها  فعالیت  حجم  یا  و  نوع  براساس 

حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی    مؤسساتحسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا  

ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه لیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه  ایران همراه با اظهارنامه ما

های  باشند را از طریق مقتضی )درج در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران و یکی از روزنامهمی

از اشخاص برساند. عالوه بر آن  این گروه  الکترونیکی مربوط( به اطالع  یا سامانه  کثیراالنتشار و 

تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این  شده می سازمان یاد

ماه هر  صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابالغ کتبی تا پایان دی نماید، که در این   ماده 

سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعالم سازمان  

خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی   ماده ، مشمول حکم این  شودمی ز  یادشده آغا

این   موضوع  بیست   ماده مالی  معادل  جریمه  تعلق  بر  عالوه  مقرر،  مهلت  )در  مالیات  ۲0درصد   )%

 متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد. 

حسابرسی   یاهصورت   -1تبصره   این  مالی  شرح  به  گزارش   ماده شده  در  مذکور  مطالب  های و 

تواند  حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می

برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یادشده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد  

 .قرار گیرد

 
با توجه به مفاد تبصره   لیکن  .( قانون حذف شد ۲۷1، ماده )۳1/۴/1۳۹۴مستقیم، مصوب    هایمالیاتماده واحده قانون اصالح قانون    ۲۲وجب بند  به م  1

 ( ماده   (۹۷ماده  متن  است،  نیامده  در  اجراء  به  کامل  صورت  به  مالیاتی  جامع  نظام  که  مالیاتی  امور  ادارات  بود  ۲۷1در  خواهد   .مجری 

این قانون دریک سال مالیاتی بیش از یک   (۹۷) ماده  (۳هر گاه هیأت سه نفری موضوع بند )  ی مؤددر مورد رد دفاتر و اسناد و مدارک    -۲۷1 ماده"

از اشتغال    دائم با نوبت اضافی( مردود اعالم نماید مأموران مالیاتی مربوط برای مدت یک سال و در صورت تکرار به طور  را )نظریات اداره امور مالیاتی  پنجم  

 ".رده مأموران مالیاتی منفصل خواهند شددر



 

1۴۳ 

 

تواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی  سازمان امور مالیاتی کشور می   -۲  تبصره 

حسابرسی عضو جامعه حسابداران    مؤسساتاشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا  

حق  پرداخت  صورت،  این  در  کند،  واگذار  ایران  مقررات  رسمی  طبق  مالیاتی  حسابرسی  الزحمه 

 1مان امور مالیاتی کشور است. مربوط، برعهده ساز

 ۲۷3 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

خواهد بود و کلیة اشخاص حقوقی که شروع سال    1۳۸1تاریخ اجرای این قانون از اول سال   ـ  ۲۷3  ماده 

مشمول این  به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی   1۳۸۰ماه سال مالی آنها از اول فروردین  

و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در  قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین  

در دوران برنامة مزبور و نیز  ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  سوم توسعه اقتصادی مه  قانون برنا

( مناطق  1۳مادة  ادارة  چگونگی  قانون  مصوب  (  ایران  اسالمی  جمهوری  صنعتی  ـ  تجاری    ۶/1۳۷۲/ ۷آزاد 

مقررات مغایری که  حکم شامل قوانین و  گردد. اینقانون اخیرالذکر لغو می   ۲1/1/1۳۷۴واستفساریه مصوب  

 .باشدعمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می شمول قوانین و مقررات  

 ۲۷4 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

های درجه  مورد، به مجازات و مرتکب یا مرتکبان حسب    شودمی موارد زیر جرم مالیاتی محسوب  -۲۷4 ماده 

 : گردند شش محکوم می 

 
( قانون  ۲۷۲جایگزین متن ماده )آن  یهاتبصره، این متن و 1۳۹۴ /۴/ ۳1مستقیم، مصوب  هایمالیاتماده واحده قانون اصالح قانون  ۵۹به موجب بند  1

 .آن شد یهاتبصرهو 

دادن  دار انجام  حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده  مؤسسات سازمان حسابرسی جمهوری اسالمی ایران و حسابداران رسمی و   ۲۷۲  -ماده"

ای  نمونهاند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلف

اخیرالذکر باید   گزارش  .قرار دهند یمؤدره امور مالیاتی مربوط در اختیار  شود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداکه از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می

 :شامل موارد زیر باشد

و  - الف ضوابط  و  اصول  رعایت  با  مربوط  مقررات  و  قانون  این  مفاد  طبق  امر حسابرسی  برای  حسابداری  مدارک  و  اسناد  کفایت  به  نسبت    اظهارنظر 

 . استانداردهای حسابداری

 .درآمد مشمول مالیات براساس مفاد این قانون و مقررات مربوطتعیین  -ب

به    -ج نسبت  که    هایمالیاتاظهارنظر  است  یمؤدتکلیفی  بوده  مالیاتی  امور  سازمان  به  آن  پرداخت  و  کسر  به  مکلف  قانون  موجب   . به 

 . تعیین خواهد شد سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور  -د

مالیات صادر می  -1 تبصره برگ تشخیص  و مطابق مقررات  قبول  بدون رسیدگی  را  مالیاتی  گزارش حسابرسی  مالیاتی  امور    کند، قبول گزارشاداره 

حسابدار    ط همانهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسگزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت  یمؤدحسابرسی مالیاتی موکول به آن است که  

انقضای  حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ    مؤسسهرسمی یا  

 .مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد

یا    های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمیحسابرسی صورت تواند سازمان امور مالیاتی کشور می -۲ تبصره

 ".باشدعهده سازمان امور مالیاتی کشور میالزحمه، طبق مقررات مربوط بهصورت، پرداخت حقدر این .حسابرسی واگذار نماید مؤسسات



 

1۴۴ 

 

 تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خالف واقع و استناد به آن ـ 1

 اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن  ـ ۲

  مادهالث در اجرای ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطالعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ث ـ ۳

مبنی1۸1) قانونی  تکالیف  انجام  از  امتناع  و  قانون  این   )  ( مواد  موضوع  مالی  اطالعات  ارسال  و  1۶۹بر   )

 اقدام  این  با دولت به  زیان  کردن وارد   و  کشور  مالیاتی  امور سازمان به ( مکرر 1۶۹)

مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر    هایمالیات عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به    ـ  ۴

 شدهدیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین مؤدیانمالیات 

قراردادهای   ۵ و  یا معامالت  نام دیگران،  به  و قراردادهای خود  تنظیم معامالت  نام خود    یانمؤدـ  به  دیگر 

 برخالف واقع 

ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطالعات درآمدی و   ۶

 سال متوالی  ای در سه هزینه 

 استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی  ـ ۷

های مندرج در قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله  اعمال محرومیت اعمال این مجازات نافی  -1 تبصره 

 . نیست نظام مصلحت تشخیص مجمع ۰۷/۰۸/1۳۹۰ با فساد مصوب

سازمان امور  اعالم جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق  -۲ تبصره 

 .پذیردمی   صورت قانونی  مراجع  سایر و 1مالیاتی کشور 

 ۲۷۵ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش   چنانچه  -۲۷۵  ماده  تا  مرتکب هریک  ماه 

 : شودمی های زیر محکوم دوسال به یکی از مجازات 

 ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی  ـ 1

 ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری  ـ ۲

 
عبارت »سازمان امور مالیاتی کشور« جایگزین »دادستانی انتظامی   ۲۷۴ ماده ۲ ، در تبصره1۴۰۰ مصوب  افزوده  ارزش   بر   مالیات  قانون  ۵۴ ماده  موجب  به   1

 . ابدییم یتسر 1۴۰۰ / ۰۲/۰۳این تبصره به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب   . حکممالیاتی« گردید

 .( به قانون الحاق شد ۲۸۲ الی ۲۷۴ ، مواد )1۳۹۴ / ۳1/۰۴ مصوب ،مستقیم های مالیات قانون  اصالح قانون  واحده  ماده ۶۰ به موجب بند  ضمناً

 



 

1۴۵ 

 

از  مسئول  -تبصره  مانع  کیفری شخص حقیقی مرتکب  مسئول یت کیفری شخص حقوقی  جرم  یت 

 باشد.نمی 

 ۲۷۶ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

و همچنین    چنانچه  -۲۷۶ماده   از حسابداران، حسابرسان  مأموران    مؤسساتهریک  حسابرسی، 

مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا    مؤسساتو    هابانک مالیاتی و کارکنان  

شوند. مجازات  تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می

 . شودمی معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسالمی تعیین 

 ۲۷۷ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

(  ۲۷۶تا )(  ۲۷4مواد )های مقرر در  مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی عالوه بر مجازات   -۲۷۷ماده  

( 1۵۷)  ماده های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در  پرداخت اصل مالیات و جریمه   مسئولاین قانون،  

این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی  

 .باشندمی

 ۲۷۸ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

از    -۲۷۸ماده   هریک  در  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  رئیس  درخواست  به  بنا  قضائیه  قوه  رئیس 

. در این صورت دهدمی ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل  استان 

برای آنها  را  امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی  سازمان 

 . دتأمین نمای

 ۲۷9 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

و سوء   -۲۷9ماده   غیرمجاز  ثبت   هرگونه دسترسی  اطالعات  از  اطالعات استفاده  پایگاه  در  شده 

( این قانون در خصوص مسائلی  مکرر  1۶9)ماده  مالیاتی موضوع    مؤدیانهویتی، عملکردی و دارایی  

غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطالعات مزبور جرم است و مرتکب  

بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو عالوه  

محکوم   حبس  مجازات شودمی سال  سایر  به .  مربوط  قانونی  توسط    ماده   این   های  دعوی  اقامه  با 

 .شودمی صالح تعیین نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی ذی



 

1۴۶ 

 

 ۲۸0 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

( از کل درآمدهای حاصل  %1سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد )  -۲۸0  ماده 

خزانه داری کل کشور واریز کند. وزارت  از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد  

کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای طرحهای شهری و روستایی با اولویت حمل  

زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت )هفتاد  های  و نقل عمومی و پرداخت تسهیالت میان شهرداری 

( و  ۷0درصد  جمعیت  نفر  هزار  پنجاه  زیر  شهرهای  سی  های  شهرستان ای  هدهیاری %(  و  مربوطه 

و    (%30د )درص نفر جمعیت  پنجاه هزار  و  تا دویست  پنجاه  های شهرستان ای  هدهیاری شهرهای 

مربوط(، مطابق با دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها ظرف  

 گردد، هزینه نماید.می   کشور ابالغشش ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون، تهیه و توسط وزیر  

که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی  ها  وابسته به شهرداری   مؤسساتو    هاسازمانمالیات  

%( سرمایه آن متعلق  100و صددرصد )اند  شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده 

 . شودمی به شهرداری است، با نرخ صفر محاسبه

  عنوان   تحت  صندوقی  در  ماده،   این  موضوع  تسهیالت  به   مربوطهای  بازپرداخت   کلیه  –تبصره  

 با   و  کشور  وزارت  توسط  اختصاصی  طوربه  تا  شودمی  متمرکز  روستایی«  و  شهری  توسعه  »صندوق

ئه تسهیالت به طرحهای اولویت دار گردد. اساسنامه این  ارا  صرف  استانها،   عالی  شورای  همکاری

ماه پس از ابالغ این قانون به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و  صندوق ظرف شش  

وزارت خواهد رسید به تصویب هیات  ایران  اسالمی  بانک مرکزی جمهوری  و  های  هزینه   . دارایی 

 1گردد.می  نی تأم ماده ایجاد و پشتیبانی صندوق توسعه شهری و روستایی از محل منابع این 

 
مستقیم اصالح و یک تبصره   های مالیات( قانون ۲۸۰)  ماده  ،۰1/۴/1۴۰1 مصوب هایاریده و  هایشهردار هزینه  و  پایدار  درآمد قانون ۷ به موجب ماده 1

 .شد به آن الحاق

داری کل  مستقیم موضوع این قانون را که به خزانه  هایمالیات%( از کل درآمدهای حاصل از  1)  درصدیک  معادل  تواندمی  »دولت:   ۲۸۰ متن قبلی ماده

شود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه ساالنه در اختیار وزارت کشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه، به نسبت شاخص  کشور واریز می

 . خت شودهای شهرهای زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت پرداها و شهرداریجمعیت به دهیاری

ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و وابسته به شهرداری  مؤسساتو    ها سازمانمالیات  

 «.باشد%( سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر می1۰۰صددرصد )

 



 

1۴۷ 

 

 ۲۸1 ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

(، به استثنای مواردی که در همین قانون  1394/ 4/ 31  تاریخ اجرای این قانون )مصوب   -۲۸1ماده  

باشد. لیـکن کلیه اشخاص حقوقی  می   139۵ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال  

و بعد از آن شروع    1394/ 1/ 1( این قانون که سال مالی آنها از  9۵)  ماده و صاحبان مشاغل موضوع  

( و نرخ مالیاتی، مشمول  ۲۷۲)  ماده از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات    شودمی

 .باشند احکام این قانون می 

 ۲۸۲ ماده  -ی مستقیم هامالیاتقانون 

،  1394/ 4/ 31مستقیم مصوب    هایمالیات االجراء شدن قانون اصالح قانون  از تاریخ الزم  ـ  ۲۸۲ماده  

 : شودمی احکام مالیاتی قوانین زیر لغو 

 139۲/ ۶/ 1۲( قانون نظام صنفی کشور اصالحی مصوب ۷1( و )۲9مواد ) ـ 1

( قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقـویت  1۷)ماده    ـ  ۲

 1391/ ۵/ 1مستقـیم ـ مصوب  هایمالیات( قانون 104) ماده آن در امـر صـادرات و اصالح 

از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصالح  ۶)ماده    ـ  3 (  113)ماده  ( قانون تنظیم بخشی 

 13۸۲/ ۵/ ۲4قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب  

بند )ج(    ـ  4 ( قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد  ۶)  ماده ( و  1)  مادهاستثنای مذکور در 

 13۸۶رسمی مصوب 

 13۸4( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۶۶) ماده  -۵

 


