
 : اشخاص مشمول مالیات باب اول

 

 باشند :  یات میر مشمول پرداخت مالی: اشخاص ز 1ماده 

 ران طبق مقررات باب دوم .یخود واقع در ا امالکا ینسبت به اموال  یا حقوقی یقیاعم از اشخاص حق مالکین هکلّی -1

 د .ینما یل میران تحصیا خارج از ای رانیا ه درک ییدرآمدها هکلّیران نسبت به یم ایمق یرانیا یقیهر شخص حق -2

 ند .ک یل میران تحصیه اک ییه درآمدهایلکران نسبت به یم خارج از ایمق یرانیا یقیهر شخص حق -3

 د .ینما یل میران تحصیا خارج از ایران یا ه درک ییه درآمدهایلکنسبت به  یرانیا یهر شخص حقوق -4

ن نسهبت بهه   ینهد و همننه  ک یل مه یران تحصه یه ه در اکه  یی( نسبت بهه درآمهدها   یقوقا حی یقی) اعم از حق یرانیر ایهر شخص غ -5

ه ک)  ینمائیس یلم هایف یا واگذاریو  یفن یها کمکمات و یا دادن تعلیر حقوق خود و یا سایازات یامت یه بابت واگذارک ییدرآمدها

 ند .ک یل میتحص رانیگردد ( از ا ید آنها میگر عایا هر عنوان دیش یا حق نمایبه عنوان بها 

 

 ستند :ین قانون نیموضوع ا یاتهایر مشمول پرداخت مالی:اشخاص ز2ماده 

  یوزارتخانه ها و موسسات دولت -1

 شود . ین میله دولت تامیه بودجه آنها وسک ییدستگاهها -2

 هایشهردار -3

 

فهوق باشهد س سههم     یور در بنهدها کمهذ  یسه هاه آنها متعلق به اشخاص و موسیاز سرما یا قسمتیه تمام ک ییت هاکشر -1تبصره    

ن یه مقهرر در ا  یت هها یه مزبور از فعال یت هاکن تبصره مانع استفاده شریم اکن ماده نخواهد بود . حیم اکا سود آنها مشمول حیدرآمد 

 ست .یقانون س حسب موردس ن

 

 یت هها یه ر فعالیو سها  یس خدمات یس تجار یمعدنس  یصنعت یتهایل فعالیاز قب یاقتصاد یت هایحاصل از فعال یدرآمدها -2تبصره    

شود س در هر مورد به طور جداگانهه بهه نهر      یل میز تحصیت نکق شریر از طریغ یه به نحوکن ماده س یاشخاص موضوع ا یبرا یدیتول

لف کور مکت مذیم فعالن گونه موارد نسبت به سهیات خواهد بود.مسئوالن اداره امور در این قانون مشمول مالی( ا105ور در ماده )کمذ

ت یمسهئول  یات متعلق با مهود ینصورت نسبت به پرداخت مالیر این قانون خواهند بود . در غیف مربوز طبق مقررات ایالکبه انجام دادن ت

 خواهند داشت . یتضامن



 یمجوز م یدارا یبرره مقام معظم  ای)ره (  ینیه از طرف حضرت امام خمک یموارد ین ماده برایا یاتیت مالیمعاف -3تبصره   

است یباشند براساس نظر مقام معظم رهبر  

 

 

 

 

 

 

 : مالیات بر دارایی باب دوم

 

 : مالیات ساالنه امالک فصل اول

 حذف شد. 3ماده     

 حذف شد. 4ماده      

 حذف شد. 5ماده      

 حذف شد. 6ماده     

 حذف شد. 7ماده      

 حذف شد. 8ماده      

     حذف شد.  9ماده     

 

 : مالیات مستغالت مسکونی خالیفصل دوم 

 حذف شد. 10ماده     

 حذف شد.11ماده      

  

 : مالیات بر اراضی بایر فصل سوم 

 حذف شد. 12ماده     



 حذف شد. 13ماده      

 حذف شد. 14ماده      

 حذف شد. 15ماده     

 حذف شد. 16ماده      

 

 : مالیات بر ارث فصل چهارم

 

 ات است : یر مشمول مالیبماند به شرح ز یباق یاز متوف یاموال یا فرضی یاعم از فوت واقع یجه فوت شخصیهرگاه در نت -17ماده 

ات بهر ارث  یه از وراث از اموال مشمول مال کیم باشند نسبت به سهم االرث هریمق یرانیا هردو ایا وارث ی یه متوفک یدرصورت -1

ده پرداخهت شهده اسهت بهه نهر       یه ه مال درآن واقهع گرد ک یران به دولت محلیادر خارج از ایان رین قانون واقع درایا 19موضوع ماده 

 ن قانون .یا 20ور در ماده کمذ

 یمهال  یاز وراث از امهوال و حقهوق   کیه ران باشهند سههم االرث هر  یم خارج از ایمق یرانیو وراث هر دو ا یه متوفک یدر صورت -2

ران وجهود دارد پها از   یه ه در خهارج از ا که ن قانون و نسبت به آن قسمت یا 20ور در ماده کمذران موجود است به نر  یه در اک یمتوف

 ست و پنج درصد .یه از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نر  بک یات برارثیسر مالک

مشهمول   الًکه ران موجهود اسهت   یه در اه ک یمتوف یر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالیو سا یدر مورد اتباع خارج -3

 وراث طبقه دوم . ین قانون برایا 20ور در ماده کات به نر  مذیمال

 

 شوند :  یم مین قانون به سه طبقه تقسیوراث از نظر ا -18ماده 

 ه عبارتند از : پدر س مادر س زن س شوهر س اوالد و اوالد اوالدکوراث طبقه اول  -1

 د از : اجدادس برادر س خواهر و اوالد آنهاه عبارتنکوراث طبقه دوم  -2

 س خاله و اوالد آنها یه عبارتنداز : عموس عمه س دائکوراث طبقه سوم  -3

 

ر یه ران اعهم از منقهول و غ  یه ا خهارج از ا یران و یواقع در ا یمتوف که ماتریلکات بر ارث عبارت است از یاموال مشمول مال -19ماده 

در حهدود   یو عباد یفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالکنه یسر هزکپا از  یوق مالمنقول و مطالبات قابل وصول وحق

 . یون محقق متوفیو د یقواعد شرع



 

ئهت حهل   ید هیه بهوده و اصهالت آن مهورد تائ    یقانون که مستند به مدارک یبه وراث خود دارد در صورت یه متوفک یتبصره : بده    

سهت و در مهورد   یور الزم نکئت مذید هیام عده تائیه و هفته ایخواهد بود . در مورد مهر کسر از ماترکل رد قابیقرار نگ یاتیاختالف مال

 وراث از طبقه ماقبل حسب مورد بوده است . یخ فوت خود دارایتا تار یه متوفکون منوط به آن است یسر دکوراث طبقه دوم و سوم 

 

 ر است : یه شرح زات بر ارث نسبت به سهم االرث بینر  مال -20ماده 

 %35طبقه سوم  %15طبقه دوم  %5ال طبقه اول یر000س000س50تا مبلغ 

  %45طبقه سوم  % 25طبقه دوم  %15ال طبقه اول یر000س000س50ال نسبت به مازاد یر 000س000س200تا مبلغ 

نسهبت بهه مهازاد     %55قهه سهوم   طب %35طبقهه دوم   %25ال طبقهه اول  یه ر000س000س200ال نسهبت بهه مهازاد    یه ر 000س000س500تا مبلهغ  

 %65طبقه سوم  %45طبقه دوم  %35ال طبقه اول یر000س000س500

ور کمهذ  یسر و مازاد به نهر  هها  کت یال به عنوان معافی( ر000س000س30ون ) یلیم یاز وراث طبقه اول مبلغ س کیاز سهم االرث هر

ا از یه ا معلهول و  یه ا محجور یست سال سن داشته یمتر از بکه ک از وراث طبقه اول کیهر یور براکت مذیباشد . معاف یات میمشمول مال

 0ال خواهد بود . ی( ر000س000س50ون )یلیار افتاده باشند مبلغ پنجاه مک

 

بودن پرونهده امهر در مراجهع     یدگیر قابل رسیات و غیت مالیسال پا از قطع کیباشد و تا  یمتوف که جزء ماترک یاموال -21ماده 

ار وزارتخانهه هها س موسسهه    یربط بالعوض در اختیسازمان ذ یا به موجب گواهیت آنها سلب و یکام خاص مالکا احی نیطبق قوان یاتیمال

رد س از یه ( سهام آنها متعلق به دولت باشهد قرارگ %100ه صددرصد )ک ییت هاکا شری یانقالب اسالم یها س نهادهایس شهردار یدولت یها

ت شهده ههر   یه کا امهوال سهلب مال  یداده شود ارزش آن عوض  یت عوضیکبابت سلب مال هک یات بر ارث خارج و در صورتیشمول مال

اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد .  یاتیات بر ارث محسوب و در هر حال چناننه مالیمتر است جزء اموال مشمول مالکدام ک

ور در مهاده  کاز اشهخاص مهذ   یکیگان به یباشد بطور را که جزء ماترکاز اموال را  یا قسمتیه وراث تمام ک ین ماده در مواردیم اکح

 است . یز جارینند نکن قانون واگذار ی( ا2)

 

ص داده شهود س مطالبهات   یر قابل وصول تشخیغ یمطالبات متوف یاتیئت حل اختالف مالیه یه به موجب راک یدر صورت -22ماد ه 

ن گونهه  یه ا یده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالات آن قبال وصول شیشود و اگر مال یمنظور نم کور جزء ماترکمذ



 یات متعلق مه ین مالیاز نظر تام یو دارائ یات متعلق خواهند بود . در هر صورت وزارت امور اقتصادیمطالبات ورثه ملزم به پرداخت مال

 د .ینما یا راسا اقامه دعویت و کمربوط شر یتواند به عنوان ثالث در دعو

 

 ذف شد .ح -23ماده 

 

 ن فصل خارج است : یات ایر ازشمول مالیاموال ز -24ماده 

د خهدمت و  یه ان خدمت س مطالبات مربوط به خسارت اخهراجس بازخر یپا یایفه و پا انداز خدمت و مزایو وظ یوجوه بازنشستگ -1

مه یل بیارفرما از قبکا یو  یمه گذاریب ایمه یتوسط موسسات ب یز وجوه پرداختیو ن یاجتماع یمه هایاستفاده نشده و ب یاستحقاق یمرخص

 گردد .  یپرداخت م یابطور مستمر به ورثه متوفیجا و  کیه که و مانند آنها حسب مورد ین دیعمرس خسارت فوت و همنن

ت ماده بهشین مور  اردی( قرارداد و51و ماده ) 1340ن ین مور  فروردیقرارداد و 39ماده  4ن بند یاموال منقول متعلق به مشمول -2

 ط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل .یت شرایبا رعا 1353ن مور  اسفند ماه ی( قرارداد و38( ماده )4و بند) 1342

د یه ا حهبا واقهع گهردد بهه شهرط تائ     یه ا نهذر  ین قانون مورد وقف ی( ا2ور در ماده )کمذ یسازمانها و موسسه ها یه براک یاموال -3

 ور .کمذ یسازمانها و موسسه ها

 یاعتبهار  یشور و موسسه هاکوشعب آنها در خارج از  یرانیا یها کنزد بان یمتوف یت و سپرده هاکهشتا د درصد اوراق مشار -4

رفته شده باشهد و  یه سهام آنها طبق قانون مزبور در بورس پذک ییتهاکدر شر ین پنجاه درصد ارزش سهام متوفیمجاز س همنن یکر بانیغ

س  یس صنعت یدیتول یدر واحدها یمتوف یز چهل درصد ارزش خالص دارائیتها و نکر شریدر سا یه متوفکام الشرچهل درصد ارزش سه

 . یشاورزکو  یمعدن

 

ن فصل نخواهنهد بهود .   یات بر ارث موضوع ایمشمول مال یانقال ب اسالم یوراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدا -25ماده 

دانقالب یاد شهه یه ا بنیه ران و یه ا یاسهالم  یمسلح جمهور یروهایاز ن یکید ین ماده منوط به تائیز مقررات اا ستفاده ا یاحراز شهادت برا

 باشد یحسب مورد م یاسالم

 

 یخ فهوت متهوف  یلف انهد ظهرف شهش مهاه از تهار     کآنها م ینده قانونیا نمایم یا قین یا امی یا ولیا مجتمعا ( یوراث ) منفرد  -26ماده 

زمهان   ین بهاییبا تع که اقالم ما تریلک یشود حاو یه میشور تهک یاتیه از طرف سازمان امور مالک یونه مخصوصنم یرو یاظهارنامه ا



 یاتیه ر بهه اداره امهور مال  یه ز کمه مهدار ین فصل قابل احتساب هسهتند بهه ضهم   یه طبق مقررات اک ییها یح مطالبات و بدهیفوت و تصر

 افت دارند . ید دریم و رسیت دار تسلیصالح

 یو مطالبات متوف یشده اسناد مربوط به بده یر گواهیا تصویرونوشت  -1

 است .  ینسبت به اموال و حقوق مال یت متوفیکه مثبت حق مالک یه اوراقیلکشده  یر گواهیا تصویرونوشت  -2

 م نامه .یا قیه الت نامکشده و یر گواهیا تصویداده شود رونوشت  یا ولیم یا قیل یکه اظهار نامه از طرف وک یدر صورت -3

 ت نامه موجود باشد .یاگر وص یت نامه متوفین وصیشده آخر یر گواهیا تصویرونوشت  -4

 

 گردد . یر ورثه میف سایلکاز وراث س سلب ت یکیور از طرف کم اظهار نامه با مشخصات مذیتبصره : تسل    

 

در محهدوده آن   یمتهوف  ین اقامتگاه قهانون یه آخرکاست  یاتیالت دار در مورد ارث س اداره امر میصالح یاتیاداره امور مال -27ماده 

 مربوط در تهران خواهد بود . یاتیم نبوده س اداره امور مالیران مقیدر ا یواقع بوده است و اگر متوف

 

 باشد. یم یف مقرر در قانون مدنین قانون تابع تعاریتبصره : اقامت از نظر ا    

 

م اظهار نامه بهه  یمهلت تسل یات متعلق را براساس اظهارنامه تا سه ماه پا از انقضایلف اند مالکم ات بر ارثین مالیمشمول -28ماده 

 افت دارند .ید دریالحساب پرداخت و رس یرسم عل

 

ات را یه ات و پرداخهت آن مفاصها حسهاب مال   یه شهدن مال  یوقطعه  یدگیلف است پا از رسکمربوط م یاتیتبصره : اداره امور مال    

 د .یم نماینفع تسلین قانون صادر و به ذیهفته طبق مقررات ا کیمهلت ثر ظرف کحدا

  

ارث را در تههران   یات بهر ارث  دفتهر مرکهز   یح مقررات مالیصح یکشور مکلف است بمنظور اجرا یاتیسازمان امور مال - 29ماده 

ند یافت به دفتر مذکور ارسال نمایه پا از درک هفتیرا ظرف مدت  یافتیدر یهامکلف اند اظهارنامه یاتیل دهد. ادارات امور مالیتشک

مربوط اعاده  یاتیبه اداره امور مال یبعد یک ماه جهت اقدامات قانونیواصله را ثبت و ممهور و ظرف  یارث اظهارنامه ها یدفتر مرکز

 خواهد نمود. 



مذکور را بهه اداره امهور    یهاهارنامهارث اظ یواصل شده باشد  دفتر مرکز یمتعدد یهااظهارنامه یک متوفقی یکه برا یدر صورت

 ربط اعالم خواهد نمود. یذ یاتیر ادارات امور مالین اظهارنامه را به دفتر مزبور فرستاد است ارسال و مراتب را به سایکه اول یاتیمال

 

ص و یش اموال را تشهخ و ارز یدگین فصل رسیان را طبق مقررات ایمربوط مکلف است اظهارنامه مود یاتیاداره امور مال - 30ماده 

 ر عمل کند: یبشرح ز

ن شده همهان امهوال توسهط اداره امهور     ییات اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعیکه جمع ارزش اموال مشمول مال یدر صورت -الف

 د. ینماابالغ  یو مراتب را ظرف شش ماه به مودیتلق یش از پانزده درصد اختالف نداشته باشد  اظهارنامه را قطعیب یاتیمال

کهه   یر کسهان یآنهها و سها   ینده قانونیا نمایکه وراث  ین در مواردیش از پانزده درصد باشد و همننیکه اختالف ب یدر صورت -ب

ند یاز اموال را ذکر ننما یا در اظهارنامه قسمتیکنند  یم اظهارنامه خوددارین قانون مکلف به دادن اظهارنامه هستند از تسلیطبق مقررات ا

 ابالغ کند.  یص و به مودین قانون تشخیتعلق را بر طبق مقررات اات میمال

 

نهد اداره  ینما یخهوددار  یابیاز ارائه اموال به منظور ارز یاتیاداره امور مال یخ اخطار کتبیک ماه از تاریهرگاه وراث ظرف  -تبصره

 اموال رأساً اقدام خواهد نمود.  ین بهایینسبت به تع یاتیامور مال

 

 یآنها در صورت درخواست کتبه  ینده قانونیا نمایم اظهارنامه از طرف وراث یمکلف است پا از تسل یاتیاداره امور مال - 31ماده 

ن یه د. ایه م نمایتسهل  یز ماترک را که در اظهارنامه نوشهته شهده صهادر و بهه مهود     ینامه متضمن رونوشت مصدق ریک هفته گواهیظرف 

ق حصر یصادر کننده تصد یحضر وراثت در دادگاهها یبه تقاضا یدگیمعتبر است رس نامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثتیگواه

 محل بفرستند.  یاتیخ صدور به اداره امور مالیشده آن را ظرف پانزده روز از تار یاند رونوشت گواهوراثت موظف

 

ن قهانون در زمهان   یه ( ا59( مهاده ) 1صهره ) ت تبیه ملک با رعا یان  ارزش معامالتیا اعیامالک اعم از عرصه  یابیماخذ ارز - 32ماده 

 خ فوت خواهد بود. ی  ارزش آنها در تاریمتوف یر اموال و حقوق مالیسا یابیفوت بوده و ماخذ ارز

 

 محسوب نخواهد شد.  یجزء ماترک متوف یاتیت محل سکونت از نظر مالیاثاث الب -1تبصره 

 



 یالعهاده هسهتند ارزش معهامالت   ارزش فهوق  یخهاص دارا  یا طرز معمالیلح که با توجه به نوع مصا ییدر مورد ساختمانها -2تبصره 

ا یه ا از نظهر کارشهناس   ینفه  یایجهواهر و اشه   یابیه ن در ارزین مورد و همننیمکلف است در ا یاتیمالک نبوده و اداره امور مال یانیاع

 ربط استفاده کند. ین ذیا متخصصیکارشناسان و متخصص 

 

مدت  اصل مال  ین در حبا چناننه پا از انقضایشود و همننیا نذر واقع میت یت مال  مورد وصکه منفع یدر موارد -3تبصره 

م و به سهم یت مسلوب المنفعه بودن آن تقوین الفوت مورث با رعایخ حیت و نذر و حبا  به تارید وراث شود ارزش مال مورد وصیعا

 ت بر ارث خواهد بود. ایشود اضافه و مشمول مالید آنها میکه مال عا یاالرث وراث

 

ن الفهوت  یحه  یان امالک براساس ارزش معهامالت یک با بانکها نسبت به عرصه و اعیاز عقود اجاره بشرط تمل یحقوق ناش -4تبصره 

 محاسبه خواهد شد.  یمتوف

 

مراتهب را   یرانه یاع اخ اطالع از وقوع فهوت اتبه  یاند ظرف سه ماه از تارران در خارج از کشور موظفیا یماموران کنسول - 33ماده 

ن مشخصهات و  یهی ت خود  با تعیر منقول واقع در کشور محل ماموریا غیه اطالعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یضمن ارسال کل

 ند. یاعالم نما ییو دارا یق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادیارزش آنها  از طر

 

و امهور   یهی و دارا یامور اقتصاد یهان قانون توسط وزارتخانهیب ایخ تصویش ماه از تارن ماده ظرف شیا یینامه اجرانیآئ -تبصره

 د. یران خواهد رسیات وزیب هیه و به تصویخارجه ته

 

خ اطهالع از  یک مهاه از تهار  یاند ظرف نزد خود دارند مکلف یاز متوف یکه اموال یبانکها و شرکتها و موسسات و اشخاص - 34ماده 

محهل   یاتیه م و به اداره امور مالیرا تنظ یا سهم الشرکه متوفیز مقدار سهام یا جواهر و نیا سفته یوال اعم از وجوه نقد فوت صورت آن ام

 ار آنها بگذارند. یدر اخت یدگیرس یاز را برای  دفاتر و اسناد مورد نیاتیاند در صورت مراجعه اداره امور مالن موظفیند  همننیم نمایتسل

 

ه دفهاتر  یه ن کلینهد  همننه  ینمایله ثبت مه  یا موصیر منقول را به اسم وراث یکه مال غ یت ثبت اسناد و امالک موقعادارا - 35ماده 

نامهه اداره امهور    ید گهواه یه ا هر نوع معامله وراث راجع بهه مهاترک را ثبهت کننهد با    یم نامه یخواهند تقس یکه م یدر موقع یاسناد رسم



پرداخهت آن داده   ین الزم بهرا یا تضهم یه ب یه ا ترتیات متعلق کالً پرداخت ینکه مالیا ایات یول مالبر عدم شم یتدار را مبنیصالح یاتیمال

 ستند. ینامه مجاز به ثبت نین گواهیند و قبل از ارائه ایشده است مطالبه نما

 

گهر از  یا هر نوع مهال د ی ا سهم الشرکه ویا سهام یا جواهر یا سفته یکه وجوه نقد  یبانکها و شرکتها و موسسات و اشخاص - 36ماده 

نامهه  ینکهه گواه ینهد مگهر ا  یا بنهام آنهان ثبهت نما   یم و یحسب مورد تسل یا وصیزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وراث ین یمتوف

 ن قانون ارائه گردد. یا 35ر ماده یموضوع قسمت اخ

 

ران دفتر دادگاههها مکلهف   یبه ورثه برسد  مد یمال یفمتو یکه به موجب احکام دادگاهها براساس حقوق مال یدر صورت - 37ماده 

ات یات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالعه مالیکه قبالً مال یمربوط ارسال دارند تا در صورت یاتیاند رونوشت حکم را به اداره امور مال

که پها   یخواهد بود. در صورت یز جارید نیبدست آ یمتوف ییمربوط به دارا یکه اسناد و مدارک تازه ا ین حکم در مواردیگردد. ا

ات مهوثر باشهد   یارائه گردد و در محاسبه مال یبه و ییا عدم تعلق دارای یمتوف یمربوط به بده یات اسناد و مدارک تازه ایت مالیاز قطع

 ات  اقدام خواهد شد. یه یارسال و طبق را یاتیات حل اختالف مالیبه ه یمقتض یپرونده امر جهت صدور را

 

ماده  3ت مذکور در بند یکه از موارد معاف یشود  در صورتیت منتقل میا وصیا نذر یا حبا یکه به موجب وقف  یاموال - 38ه ماد

 ات است: یر مشمول مالینگردد  بشرح ز یات بر درآمد اتفاقیا مشمول مقررات فصل مالین قانون نباشد و یا 24

 ن قانون خواهد بود. یا 131ات به نر  مقرر در ماده یول مالدر مورد وقف و حبا  منافع مال هر سال مشم -الف

ت ین مهال مهورد نهذر و وصه    یکه عه  یت باشد  بشرح بند الف فوق و در صورتیت چناننه منافع مورد نظر و وصیدر نذر و وص -ب

 اهد بود. ات خویوراث طبقه دوم مشمول مال یکجا به نر  مقرر براین و یین فصل تعیباشد  ارزش مال طبق مقررات ا

 

 شده باشد.  یقطع یت با فوت موصیات خواهد بود که وصیمشمول مال یت وقتیمال مورد وص -1تبصره 

 

ا یه  یکه محل اقامت متهول  یاتیت است اداره امور مالیت دار در مورد وقف و حبا و نذر و وصیصالح یاتیاداره امور مال -2تبصره 

مربهوط در   یاتیه ران نباشهند اداره امهور مال  یه م ایکه افراد مذکور مق یاست و در صورتدر محدوده آن واقع  یا موصیحبا و نذر کننده 

 تهران خواهد بود. 

 



صغار  یه و اداره سرپرستیریو سازمان حج و اوقاف و امور خ یو ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستر یدفاتر اسناد رسم -3تبصره 

نامهه اداره  ینکهه گواه یب اثهر دهنهد مگهر ا   یترت یت نامه اینخواهند بود به مفاد وصر موسسات مجاز ین بانکها و ساین و همننیو محجور

 م شده است ارائه گردد. یدار تسلتیصالح یاتیا وراث به اداره امور مالی یت نامه مذکور از طرف وصینکه وصیبر ا یمبن یاتیامور مال

 

مکلف اند حداکثر ظرف سه  یت  وصیکننده و در مورد وص و در مورد حبا و نذر  حبا و نذر یدر مورد وقف  متول - 39ماده 

شهود  یه مه یه کشور ته یاتیکه از طرف سازمان امور مال یانمونه یرو ی  حسب مورد  اظهارنامه ایا فوت موصیخ وقوع عقد یماه از تار

م و یت دار تسهل یصالح یاتیور مالت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امیا وصیا نذر یا حبا یمشخصات و ارزش مال مورد وقف  یحاو

رمهاه  یات منافع هر سال را تا آخهر ت ین قانون باشد  مالیا 38ق بند الف ماده یکه مورد از مصاد ین در صورتیافت دارند و همننید دریرس

مهلهت   یخ انقضها یارات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تیر بند ب ماده مزبور باشد  مالیق قسمت اخیسال بعد و چناننه مورد از مصاد

 ند. ین قانون استفاده نمایا 41و  40الت مذکور در مواد یا از تسهیم اظهارنامه پرداخت کنند و یتسل

 

ا مشهمول مقهررات فصهل    یه ن قهانون و  یه ا 24مهاده   3ق بنهد  یت از مصادیا وصیا نذر یا حبا یکه موضوع وقف  یدر موارد -تبصره

ا نذر یا حبا ی  حسب مورد  مکلف اند مشخصات اموال مورد وقف یا وصیحبا و نذرکننده   ای  یباشد متول یات بر درآمد اتفاقیمال

شود درج و حداکثر ظهرف سهه   یه میکشور ته ییکه از طرف وزارت امور اقتصاد و دارا ینمونه ا ینفع را رویت و مشخصات ذیا وصی

 افت دارند. ید دریم و رسیدار تسلت یصالح یاتیبه اداره امور مال یا فوت موصیخ وقوع عقد یماه از تار

 

 یاتیه ات خهود نباشهند سهازمان امهور مال    یه از مال یا قسهمت ین فصل قادر به پرداخت تمام یات ایکه مشموالن مال یدر صورت - 40ماده 

کهه دادن   یتات متعلق بدهد و در صهور یشدن مال یخ قطعیط آن را تا مدت سه سال از تارین معتبر قرار تقسیتواند با اخذ تضمیکشور م

 ن قانون عمل کنند. یا 41توانند طبق ماده  یوراث مقدور نباشد م یط براین و تقسیتضم

 

وراث معهادل   یکتبه  یکه جزء ماترک  وجوه نقد موجود نباشد به تقاضا یتواند در صورتیکشور م یاتیسازمان امور مال - 41ماده 

ات بهر ارث قهرار   یه محاسهبه مال  یکهه مبنها   یمتیماترک با توافق وراث انتخاب و به قر منقول از یا غیرا اعم از منقول  یات متعلق  مالیمال

 ات قبول کند. یمال یگرفته است بجا

 



چ یمشهمول هه   ییو دارا یات قبول شود انتقال آن به وزارت امور اقتصادیمال یبجا ین ماده  مالیا یکه در اجرا یدر صورت -تبصره

 نخواهد بود.  یاتیگونه مال

 

 یر امهوال متهوف  یباشهد و ارزش سها   یکشاورز یا واحدهای یدیا کارگاه تولیکارخانه  یکه جزء ماترک متوف یدر صورت - 42ماده 

که  ین در مواردیات و همننیر اموال نسبت به مازاد مالیات از محل سایات ارث متعلق به ماترک را نکند  پا از وصول مالیمال یتکافو

 یکشور مکلف است در صورت تقاضها  یاتیباشد سازمان امور مال یکشاورز یا واحدهای یدیه تولا کارگایماترک منحصر به کارخانه 

 د. یموافقت نما یات در مدت مناسبیط مالیوراث با تقس

 

ن یه ا 36و  34مهواد   ینزد خهود دارنهد از اجهرا    یاز متوف یکه مال یکه بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاص یدر صورت - 43ماده 

ت یم متعلهق مسهئول  یات و جهرا یه که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخهت مال  ینکه تا معادل ارزش مالیند  عالوه بر ینما قانون تخلف

ف یه و موسسهات دولت  یدولت یز خواهند بود. در مورد بانکها و شرکتهایمت مال نیمعادل پنج درصد ق یمه ایدارند  مشمول جر یتضامن

 خواهند داشت.  یت تضامنیز مسئولیتخلف ن در یمتخلف و شرکاء و معاونان و

 

 

 : حق تمبرفصل پنجم 

 

 شود . یال حق تمبر اخذ میست ریشود در موقع چاپ دو یها چاپ مکه از طرف بانک کاز هر برگ چ -44ماده 

 

 ر آنهایسفته ( و نظا شود : براتس فته طلب ) یر نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ میاز اوراق مشروحه ز -45ماده 

 

 ال خواهد بود .یال معادل حق تمبر هزار ریمتر از هزار رکن ماده بابت یتبصره : حق تمبر مقرر در ا    

 

ور در کاوراق مذ یشود ) به استثنایا معامله ومورد استفاده قرارداده میران صادر و یه در اکقابل انتقال  یه اسناد تجاریلکاز  -46ماده 

مه مال ین اوراق بیو همنن یائیو در یل بارنامه هوائیت نسبت به مال التجاره از قبیکاشف از حقوق مالکن قانون ( و اسناد یا 48و45مواد 

 یافهت خواهدشهد و موسسهه هها    یال حق تمبر دریهزار ر کی یت مسافریوصورت وضع ینیال و بارنامه زمی( ر5000التجاره پنج هزار ) 



نهد و  یر اطالعات مربهوط را درآن درج نما یاالو ساکح صاحب یصح یت و نشانید هویبارنامه هستند و باق یم دقیحمل و نقل مسئول تنظ

 نند .ک یخ صدور نگاهداریور را حداقل تا پنج سال ازتارکاوراق مذ یافکنسخ 

 

 شود :  ین تبصره حق تمبر اخذ میر به شرح مقرر در ایز کتبصره : از اوراق و مدار   

ارت که شهوند س بابهت صهدور     یفه معاف میمختلف از انجام دادن خدمت وظ یه به انحاکاز مشموالن  کیت هریارت معافکاز  -1

 ال یور س مبلغ ده هزار رکت مذیمعاف

 ال یمبلغ پنجاه هزار ر ین المللیب ینامه رانندگیاز هر گونه گواه -2

شهود مبلهغ    یشهور مه  که بصهورت موقهت وارد   که ینقل لهیهر وس ین از شماره گذاریت انواع خودرو و همننیترانز کاز هر پال -3

 ال یست هزار ریدو

 ال یهزارر کیهر سال به مدت اعتبار مبلغ  یانواع خودرو به ازا ینامه رانندگیاز گواه -4

 ال یهزار ر کیو متوسطه مبلغ  یس راهنمائ ینامه دانش آموزان دوره ابتدائیارنامه وگواهکاز  -5

 الیترا و باالتر مبلغ ده هزار رکارشد س د یارشناسکس  یارشناسکس  یاردانکانشنامه د یاز دانشنامه و گواه -6

 ال یست هزار ریمبلغ ب یو متوسطه خارج یس راهنمائ یابتدائ یدوره ها یلیارزش تحص یاز گواه -7

 ال یمبلغ پنجاه هزار ر یخارج یو دانشگاه یو حرفه ا یفن یدوره ها یلیارزش تحص یاز گواه -8

 ال یست هزار ریمبلغ ب یتجرب یکو دندانپزش یاردانکدوره  یلیتحص کا مدری یز پروانه مامائا -9

 ال یصد هزار رکیمبلغ  یو دارو ساز یکس دامپزش یکراپزشیس پ یکس دندانپزش یکاز پروانه مشاغل پزش -10

ر پروانهه  یو سها  یارشناسه کالهت و  کانهه و س پرو یارت بازرگانکس  یو معدن یدیتول یواحدها یارت شناسائکا س یاز جواز تاس -11

 الید آنها مبلغ پنجاه هزار ریال و بابت تجدیصد هزار رکیار س بابت صدور مبلغ کسب و ک یها

 

شهودس   یان تعههد مه  یا ازطرف مشهتر یان آنها مبادله یها و مشترکن بانیه بکر یه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیلکاز  -47ماده 

 شود : یر اخذ میال حق تمیثبت نشود س معادل ده هزار ر یر دفاتر اسناد رسمه دک یدرصورت

 یحساب جار یط عمومیبرگ قبول شرا -1

مختلهف در موقهع    یها بهه نهام هها   که بانک یتعهد آور یز اوراق و فرم هایه باشد و نکالت از هر نوع یتسه یا اعطایقرارداد وام  -2

 رساند. یمان خود یمشتر یانجام معامالت به امضا

  یه گذاریسرما یانواع سپرده ها یقراردادها -3



 ند .ینما یواگذار م یگریخودرا به د یان حق امضایشود و مشتر یم میتنظ که در دفتر بانک یکبان یالت نامه هاکو -4

رنهد و بهه   یگ یه مه را بهه عههد   ییت هها ین تعههدات و مسهئول  یشود و طرف یان منعقد میها و مشترکن بانیه بک یگرید یقراردادها -5

 شود :  ین ماده مرتبط میور در اکامورمذ

 ها کصادره از طرف بان یضمانت نامه ها -6

 قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد . که تقاضا از طرف بانک یصدور ضمانت نامه در صورت یتقاضا -7

قبهول شهده و    که تقاضها از طهرف بانه   که  یتخارج در صور یشورهاک یابرایران یداخله ا یبرا یش اعتبار اسنادیگشا یتقاضا -8

 ابد.یش یگشا یاعتبار اسناد

 

 یبراسهاس ارزش اسهم   یتعهاون  یت هها کشهر  یموضوع قانون تجارت به استثنا یرانیا یتهاکه شریلکه کسهام و سهم الشر -48ماده 

 شود.یمحسوب مال یال هم صد ریسورصد رکه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود.کا سهم الشریسهام 

 

ه و سههام  یش سهرما یت و درمهورد افهزا  کشهر  یخ ثبت قانونیدظرف دو ماه از تاریتها باکه شرکتبصره : حق تمبر سهام و سهم الشر   

 ییتها هها که در موردشریش سرمایشود . افزا یق ابطال تمبر پرداخت میتها از طرکه در اداره ثبت شریش سرمایخ ثبت افزایاز تار یاضاف

 ر مجدد نخواهد بود .یه حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمک یزانیاهش داده اند تا مکه خود را یسرما ه قبالًک

 

د ینندگان باکران صادرشده باشد صادر ین قانون در ایا 48و45س46س47ه اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد ک یدرصورت -49ماده 

ه اسناد مزبهور  ک ین شخصیشور صادرشده باشد اولکور در خارج از کند و هر گاه اسناد مذیآنها الصاق و ابطال نما یتمبر مقرر را بررو

د ودر هر صهورت  یب فوق عمل نمایا پرداخت به ترتی یا قبولیا معامله ی یسید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهر نویشود با یرا متصرف م

 د بود.ند متضامنا مشئول پرداخت حقوق مقرر خواهنینما یه میا تادی

 

گر مشهمول حهق تمبهر را چهاپ و دردسهترس      یمجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق د یو دارائ یوزارت امور اقتصاد-50ماده 

افهت حهق   یالصاق و ابطال تمبهر بهه در   یبداند به جا یه مقتضک یتواند در موارد یم یو دارائ یان بگذارد . وزارت امور اقتصادیمتقاض

 د .یتفا نماکات ایقبض مالتمبر در قبال صدور 

 

 مه خواهد شد .ین فصل س متخلف عالوه بر اصل حق تمبر س معادل دو برابر آن جریدرصورت تخلف از مقررات ا -51ماده 



 

 : مالیات بر درامدباب سوم  

 

 : مالیات بر درامد امالکفصل اول 

 

 یت هها یه سهر معاف کران پا از یواقع در ا کبه امال حقوق خود نسبت یاز واگذار یناش یا حقوقی یقیدرآمد شخص حق -52ماده 

 باشد . یم کات بردرآمد امالین قانون مشمول مالیمقرر در ا

 

س  یرنقهد یو غ یل مال االجاره س اعم از نقدکگردد عبارت است از  یه به اجاره واگذار مک یکات امالی: درآمد مشمول مال 53ماده 

ات در مهورد  یه نسبت به مورد اجهاره . درآمهد مشهمول مال    کات و تعهدات مالکا و استهالنه هیست و پنج درصد بابت هزیسر بکپا از 

ن فصهل  یه ن ماده محاسبه خواهد شد . در رهن تصهرف س راههن طبهق مقهررات ا    یا حبا براساس ایمورد وقف  کاجارة دست اول امال

و  یافتیه بهارت اسهت از مابهه التفهاوت اجهاره در     ع یات ویه نباشهد س درآمهد مشهمول مال    کات خواهد بود . هرگاه موجر مالیمشمول مال

ات آنها طبهق  یه مالک یدر صورت یمتعلق به اشخاص حقوق یسازمان ین ماده در مورد خانه هایم اکمورد اجاره . ح کبابت مل یپرداخت

 نخواهد بود . یص شود جاریتشخ یدفاتر قانون

 

 یتلقه  یاجهار  کفهل ماله  کونت افراد تحت تکن محل سیاجداد و همننا یا فرزند یا همسر یا مادر یونت پدر ک: محل س 1تبصره     

محهل   یونکه چنهد واحهد مسه   که  یشود . در صهورت  یه اجاره پرداخت مکثابت گردد  که به موجب اسناد و مدارکن یشود مگر ا ینم

ور بهه انتخهاب   کد مهذ از افهرا  کیه ههر   یبرا یونکواحد مس کیو  کونت مالکس یواحد برا کیا افراد مزبور باشد یو  کونت مالکس

 ن بخش خارج خواهد بود .یات موضوع ایاز شمول مال کمال

 

 شود . یم یتلق یر اجاریرد غیگ ین قانون قرار میا 2ار سازمانها و مؤسسات موضوع ماده یه مجانا در اختک یک: امال 2تبصره     

 

 شود . یمستقل محسوب م کیهر واحد آپا رتمان  کات بردرآمد اجارة امالی: از نظر مال 3تبصره     

 



ز یه ن آالت نیاز اجهاره اثاثهه و ماشه    یشود س درآمد ناش ین آالت به اجاره واگذار میا ماشیه با اثاثه ک یک: در مورد امال 4تبصره     

 شود . ین فصل میات ایمحسوب و مشمول مال کجزء درآمد مل

 

 یشود س براسهاس ارزش معهامالت   یجاد مین مستأجره به نفع موجر ایعه طبق قرارداد از طرف مستأجر در ک ی: مستحدثات 5تبصره     

 گردد . یل محسوب میات اجارة سال تحویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیل مستحدثه به موجر تقویروز تحو

 

 ین مخهارج یشود و همننه  یماست و از طرف مستأجر انجام  کا قرارداد به عهدة مالیه به موجب قانون ک یینه های: هز 6تبصره     

 ینه اضافه میروز انجام هز یباشد س به بها که عرفا به عهده مالک یه به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتک

 شود .

 

س مبلهغ اجهاره   د یا جزئا به اجاره واگذار نمایال کرا  کمل یجاریان احداث شده در عرصة استیاع که مالک ی: در صورت 7تبصره     

 ات خواهد بود .ین ماده مشمول مالیسر و مازاد طبق مقررات صدر اک یافتیبابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال االجاره در یپرداخت

 

داده شود  که ملیتخل یبرا یونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتکمحل س که مالک ی: در صورت 8تبصره     

 یع شهرط یار بها یه ع در اختیه ط معاملهه مب یه طبق شراکع شرط مادام یباشد تا شش ماه و در ب یونت انتقال دهنده مکه محل سک یمدتس در 

 شود . یه اجاره پرداخت مکثابت گردد  که به موجب اسناد و مدارکن یشود س مگر ا ینم یتلق یاست س اجار

 

 ین مه یله دولت تهأم یاز بودجه آنها به وس یا قسمتیه تمام ک ییو دستگاهها یولتد یتهاک: وزارتخانه ها س موسسات و شر 9تبصره     

ات یه لهف انهد مال  کم یر اشهخاص حقهوق  ین سایتها و مؤسسات وابسته به آنها و همننکها و شریس شهردار یانقالب اسالم یشود س نهادها

پرداخهت و   کمحل وقوع مله  یاتیوز به اداره امور مالسر و ظرف ده رکنند ک یه پرداخت مک یین فصل را از مال االجاره هایموضوع ا

 ند .یم نماید آن را به موجر تسلیرس

 

مثبتهه بهه موجهب     کو طبق اسناد و مدار یه قبل از انتقال قطعکن کسازنده مس یتهاکمتعلق به شر یونکمس ی: واحدها10تبصره     

دار یه بها خر  یاتیه شود و از لحاظ مال ینم یتلق یور اجارکمدت مذباشد س در  یدار میه در تصرف خرکگردد مادام  یقرارداد واگذار م



خ تصرف پرداخهت  ین قانون به مأخذ تاری( ا59موضوع ماده ) یات نقل و انتقال قطعیه مالکن یرفتار خواهد شد مشروط بر ا کمانند مال

 شده باشد .

 

ن بنها بهه اعهالم    کمصهرف مسه   یت الگهو یه ه با رعاک یجاریش از سه واحد استیب یدارا یونکمس یان مجتمع هاک: مال 11تبصره     

معهاف   یاجهار  کات بردرآمهد امهال  ی( مال%100شوند در طول مدت اجاره از صددرصد ) یا میساخته شده  ین و شهرسازکوزارت مس

ترمربهع  صهد و پنجهاه م  کیدر تهران تا مجموع  یونکمس یا واحدهایاز اجارة واحد  ین صورت درآمد هر شخص ناشیر ایباشد در غ یم

 باشد . یمعاف م کاز اجارة امال یات بردرآمد ناشید از مالیمف یربنایست مترمربع زیر نقاط تا مجموع دوید و در سایمف یربنایز

 

ا یم سند یا از تسلیوجود نداشته باشد  یه اجاره نامه رسمک یشود و در صورت ین مییتع یسند رسم ی: مال االجاره از رو 54ماده     

افهت نمهوده باشهد س    یگر از مسهتأجر در یا هر عنوان دیعه یبه عنوان ود یا موجر عالوه بر اجاره بها وجهیگردد و  یخودداررونوشت آن 

ش یب که معلوم شود اجارة ملکد یمثبته به دست آ کن خواهد شد . چناننه بعدا اسناد و مدارییمشابه تع کزان اجاره بها براساس امالیم

ن قانون قابل مطالبه خواهد بود یات مابه التفاوت طبق مقررات ایات قرار گرفته س مالیص درآمد مشمول مالیه مأخذ تشخکاست  یاز مبلغ

. 

 

 یاتیه لة ادارة امور مالیم گردد به وسیمشابه تقو کامال ید براساس اجاره بهایه باک یمستغالت در موارد ی: ارزش اجار 1تبصره     

 واهد شد .ن خییدر محدودة آن واقع است تع که ملک

 

ه توسهط  که خواههد بهود    یس ارزش اجهار  کات اجهارة امهال  یه س مأخذ محاسبة درآمهد مشهمول مال   1382سال  ی: از ابتدا 2تبصره     

 ن خواهد شد .ییمحدودة شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تع ین قانون برای( ا64موضوع مادة ) کم امالیون تقویسیمک

 

ش اجهاره  یونت خهو کسه  یبرا یگرید و خود محل دیس آن را به اجاره واگذار نما یونکا آپارتمان مسیه خان ک: هرگاه مال 55ماده 

زان مال االجاره ین فصل میات ایند در احتساب درآمد مشمول مالکگذارد استفاده  یار او میارفرما در اختکه ک یا از خانة سازمانید ینما

گردد  یم میات حقوق تقویمحاسبة مال یا برایسر و ک یارفرما از حقوق وکا توسط ید پرداز یا قرارداد می یه به موجب سند رسمک یا

 سر خواهد شد .کاو  یافتیل مال االجارة درکاز 

 



 : حذف شد . 56ماده 

 

 ن قانون ازی( ا84درآمد حقوق موضوع ماده ) یاتیت مالیزان معافیندارد تا م یچ گونه درآمدیه هک یقی:در مورد شخص حق 57ماده 

د ین ماده بایباشد . مشموالن ا یات مین فصل مشمول مالیات معاف و مازاد طبق مقررات ایات ساالنه مستغالت از مالیدرآمد مشمول مال

م یتسل کمحل وقوع مل یاتیه خواهد شد به اداره امور مالیشور تهک یاتیه از طرف سازمان امور مالک یطبق نمونه ا یاظهارنامة مخصوص

را بهه اداره امهور    ید خالصة منهدرجات اظهارنامهه مهود   یمربوط با یاتیندارد . اداره امور مال یگریچ گونه درآمد دیه هک ندیو اعالم نما

برابر  کیات متعلق به اضافه یخالف واقع است مال یه ثابت شود اظهارنامه مودک یارسال دارد و در صورت یونت مودکمحل س یاتیمال

از سهپرده   یز و سهود ناشه  یو جهوا  یافتیفه دریو وظ ین ماده حقوق بازنشستگیم اکح ید . در اجرامه وصول خواهد شیآن به عنوان جر

 نخواهد شد . یدرآمد تلق یکبان یها

 

 نخواهد بود . یت پدر باشند جاریه تحت والک یرین ماده در مورد فرزندان صغیم اک: ح 1تبصره     

 

ن مهاده باشهد س آن مقهدار از    یه ور در اکمتهر از مبلهغ مهذ   ک یات ماهانة مودیمالمشمول  یر درآمدهایه ساک ی: در صورت 2تبصره     

ن فصهل مشهمول   یه بالغ برمبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقهررات ا  یمود یر درآمدهایه با ساک کات اجارة امالیدرآمد مشمول مال

 ات خواهد بود .یمال

 

 : حذف شد .58ماده 

 

محل به مأخذ  ین انتقال حق واگذاری( و همنن%5و به نر  پنج درصد) یبه مأخذ ارزش معامالت کامال ی: نقل و انتقال قطع 59ماده 

 یات مه یه ا صاحبان حق مشهمول مال ین یان عکخ انتقال از طرف مالی( در تار%2ا صاحب حق و به نر  دو درصد )ی کمال یافتیوجوه در

 باشد .

 

محاسهبه   ین محهل مشهابه مبنها   یتهر کینزد ین نشده باشد س ارزش معهامالت ییتع یمورد معامله ارزش معامالت ی: چناننه برا 1 هتبصر    

 ات خواهد بود .یمال

 



ت یه از موقع یا حقهوق ناشه  یه شه حق تصرف محل یا پیسب کن قانون عبارت است از حق یمحل از نظر ا ی: حق واگذار 2تبصره     

 محل . یتجار

 

 : حذف شد .60ماده 

 

ن فصهل در  یه طبهق مقهررات ا   کمله  یز ارزش معهامالت یشود ن یانجام نم یدر دفاتر اسناد رسم کل مله انتقاک ی: در موارد 61ماده 

ن یتهر کینزد ین نشهده ارزش معهامالت  یهی آنهها تع  یه ارزش معامالتک یکامال یبرا یلکعمل خواهد بود و به طور  کات مالیمحاسبة مال

 باشد . یمحل مشابه مناط اعتبار م

 

 : حذف شد . 62ماده 

 

ه طبق مقهررات  کنقل و انتقال بالعوض  یشود به استثنا یع انجام میر از عقد بیغ یه به صورتک یکامال ی: نقل و انتقال قطع 63 ماده

ن س ههر دو  ین فصل خواههد بهود و چناننهه عوضه    یبرابر مقررات ا کامال یات نقل و انتقال قطعیات است مشمول مالیمربوط مشمول مال

 خود را پرداخت خواهند نمود . یواگذار کمربوط به مل یات نقل و انتقال قطعیب فوق مالین به ترتیاز متعامل کیباشند هر  کمل

 

ندگان یه در تهران از نماکباشد  یل از هفت عضو مکس متش کم امالیون تقویسیمکبه عهدة  کامال ین ارزش معامالتیی:تع 64ماده 

و سه نفر معتمد  کندة سازمان ثبت اسناد و امالیو نما یشاورزکس جهاد یسازن و شهرکمس یشور و وزارتخانه هاک یاتیسازمان امور مال

ن و کس مسه  یاتیه ادارات امهور مال  یا رؤسایل کران یشهر در شهرستانها از مد یشورا یبه معرف کم امالیر و مطلع در امور تقویمحل بص

نهدگان آنهها و سهه نفهر     یا نمایا شهرستانها حسب مورد و یز استانها کب در مرایبه ترت کو ثبت اسناد و امال یشاورزکس جهاد یشهرساز

 کامال ین ارزش معامالتییبار نسبت به تع کیل و هر سال یکشهر تش یشورا یبه معرف کم امالیر و مطلع در امور تقویمعتمد محل بص

ر ی( سه نفر معتمد محل بص یشورک ماتیتابعه ) براساس تقس یواقع در هر بخش و روستاها کم امالیاقدام خواهد نمود . در موارد تقو

ط یا بخش سه نفر با شرایشهر  یخواهند شد . در صورت نبودن شورا یبخش مربوط معرف یتوسط شورا کم امالیو مطلع در امور تقو

در  کم امهال یون تقهو یسیمکت خواهند نمود . کون شریسیمکا بخشدار مربوط در یفرماندار  یارمند دولت نباشند س به معرفکه کور کمذ

ا یه در محهل سهازمان مزبهور     یاتیه ا اداره امهور مال یا رئیل کریشور و در شهرستانها به دعوت مدک یاتیتهران به دعوت سازمان امور مال



ابهد و  ی یت مه یه سه نفرآنها عضو دولت باشهند رسهم  کون با حضور حداقل پنج نفر یسیمکل خواهد شد . جلسات یکادارات تابعه آن تش

 لف است : کون مزبور میسیمکموافق چهارنفر معتبر است .  یأمات متخذه با ریتصم

س  کن س نوع خها یزم یه بندک) شب ییایت جغرافین شده و موقعییتع ین ارزش معامالتیرا با توجه به آخر یشهر یمت اراضیالف : ق

اداشهتن دفترچهه   یبهودن   یارت از لحهاظ جه  یه ک) مشاع بودن س نوع مال یت حقوقیس آب و هوا و ارتفاع ( و وضع یخدمات تحت االرض

ر یو سها  یة حمل و نقهل شههر  ک)آب س برق س تلفنس گاز س بهداشت س آموزش و پرورش س شب یبودن(وخدمات شهر یجاریت س استیکمال

 یونکومس یو صنعت یاز لحاظ قرار داشتن در مناطق تجار کت ملیم ساخت و موقعکت و ترایم جمعکزان مساحت و ترایخدمات ( و م

ت شوارع از نظر حمل و نقل و یفیکد و یز خرکسبز و مرا یها به فضا یو دسترس یاراض یاربرکنوع  یلکامختلط وبه طور یو یوآموزش

 عبور و مرور . 

ور در بند )الف( فهوق س فاصهلة تها شههر س نهوع محصهول و       کت موارد مذیرا عالوه بر رعا ییو روستا یشاورزک ینهایمت زمیب : ق

ن و داشتن جاده و نوع جهاده و فاصهله تها    یزم یعیت طبیزه و وضعیانکشت مک یت برایزان آب و داشتن قابلیو م کمت آنها س نوع خایق

 ان و اشجار باغات متفاوت باشند . ین عرصه و اعیکه مالک یو موارد یاصل یجاده ها

م و کره ( و قهدمت و تهرا  یه له و غو سهو  یلت بتهون کا اسه یا بتون آرمه ی یلت فلزکمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح ) اسیج : ق

ن یهی ان تعیه ت از نظر عرصهه و اع یکره ( و نوع مالیو غ یو خدمات یس بهداشت یس آموزش یس ادار یس تجار یونکقه استفاده از آن ) مسیطر

ن یهی و تها تع باشهد   یالزم االجهرا مه   کم امهال یون تقهو یسیمک ییب نهایخ تصویماه از تار کین شده پا از ییتع ید . ارزش معامالتینما

 د معتبر است .یجد یارزش معامالت

 

م یون تقهو یسه یمکسهاله س   کیه تواننهد قبهل از اتمهام دورة     یا ادارات تابعه سازمان مزبور میشور ک یاتی: سازمان امور مال 1تبصره     

ل ارزش یتعهد  یبهرا  -2ت . اسه  یه فاقهد ارزش معهامالت  که  ینقاط ین ارزش معامالتییتع یبرا -1ل دهند : یکر تشیرا در موارد ز کامال

ل یتعهد  یبهرا  -3نهدارد .   یسه با نقهاط مشهابه همهاهنگ   یشور با مقاک یاتیص سازمان امور مالیه حسب تشخک ین شده نقاطییتع یمعامالت

ه رات عمدیین ماده تغیر شده در اکشور با توجه به عوامل ذک یاتیص سازمانس امورمالیه حسب تشخک ین شده نقاطییتع یارزش معامالت

 ییب نهها یخ تصهو یمهاه از تهار   کیه ن تبصهره پها از   یه ن شهده حسهب ا  ییتع ین شده به وجود آمده باشد . ارزش معامالتییدر ارزش تع

 د معتبرخواهد بود .یجد ین ارزش معامالتییالزم االجرا بوده و تا تع کم امالیون تقویسیمک

 

ن شهده معتبهر   ییتع ین ارزش معامالتین نشده است آخرییقانون تعن یطبق مقررات ا کامال یه ارزش معامالتک ی: مادام 2تبصره     

 است .



 

 یا خواههد آمهد و واحهدها   یبه عمل آمده و  ین و مقررات اصالحات اراضیقوان یه در اجراک کامال ی: نقل و انتقال قطع 65ماده 

 اهد بود .ن فصل نخویات موضوع ایآنها مشمول مال ین به اعضاکمس یتعاون یت هاکاز طرف شر یونکمس

 

لة یبه وسه  که ملک ین در مواردیا موسسات وابسته به آنها بوده و همننیها یا شهرداریرنده دولت یه انتقال گک ی: در صورت 66ماده 

باشهد   یمتهر از ارزش معهامالت  کور در سند کمذ یشود چناننه بها یانتقال داده م کمال یبه قائم مقام یر ادارات دولتیثبت و سا یاجرا

عمل قرار  کهنگام انتقال حسب مورد مال یارزش معامالت یور در سند به جاکمذ ین قانون بهای( ا59ات موضوع ماده )یسبه مالدر محا

 خواهد گرفت .

 

ر یدر سها  کامهال  یا فسهخ معهامالت قطعه   یه و اقاله  یلکبه طور  ییم مراجع قضاکبر اساس ح کامال ی: فسخ معامالت قطع 67ماده 

 ن فصل نخواهد بود .یات موضوع اید مشمول مالیاز انجام معامله به عنوان معامله جدموارد تا شش ماه بعد 

 

شهود از   یمه  کیه آن بهه دولهت تمل   یو اصالحات بعهد  1320قانون ثبت مصوب مرداد ماه  34ماده  یه در اجراک یک: امال 68ماده 

 معاف است . یات نقل و انتقال قطعیپرداخت مال

 

ن قهانون مطهابق   یه ب ایخ تصهو یه ظرف مدت ده سال از تارکمت یارزان و متوسط ق یونکمس یواحدها یعن انتقال قطی: اول 69ماده 

 کیثر در مدت کند احداث و حداینما ین مییتع ییو دارا یو امور اقتصاد ین و شهرسازکمس یه وزارتخانه هاک ییمت هایضوابط و ق

شهود   ین مه ییمحل تع یا شهرداری ین و شهرسازکتوسط وزارت مس ه حسب موردکبرنامه احداث  یمهلت اجرا یخ انقضایسال از تار

 باشد . یمعاف م کامال یات بر نقل و انتقال قطعیگردد از پرداخت مال یمنتقل م

 

ا حقوق راجع ین یها بابت عیا شهرداری یدولت یت هاکه از طرف وزارتخانه ها و موسسات و شرک یا وجوهی: هرگونه مال  70ماده 

ابهان س معهابر س لولهه    یا احداث جهاده س راه آههن س خ  یل توسعه یا مرافق عامه از قبی یا توسعه مناطق نظامیجاد و یا یبرا یاضو ار کبه امال

شهود از   یعهه گذاشهته مه   یبهه ود  یا به حساب ویرد یگ یا صاحب حق تعلق می کر آنها به مالیآب و نفت و گاز س حفر نهر و نظا یشک

 یا میده یران به ثبت رسیا ین مربوطه در فهرست آثار ملیه طبق قوانک یکن فصل معاف خواهد بود . امالیات نقل و انتقال موضوع ایمال

ت در یه که مالکه ر مهوارد  یمتعلق و در سا یات نقل و انتقال قطعیل مالکشور نسبت به ک یراث فرهنگیرسد در صورت انتقال به سازمان م



 یاتیه ت مالیه از معاف کات بردرآمهد امهال  یه ت مربوط به درآمهد موضهوع فصهل مال   ایدرصد مال 50ماند نسبت به  یم یدست اشخاص باق

ا حقهوق واقهع در محهدودة    یه  کامهال  کور بابت تمله که از طرف اشخاص مذک یا مالین هرگونه وجه یبرخوردار خواهد شد . و همنن

رد از پرداخت یگ یا صاحبان حق تعلق مین یکفرسوده شهرها به مال یو بافت ها یمیمحالت قد یو بازساز یس بهساز ینوساز یطرح ها

 ات نقل و انتقال معاف است .یمال

 

احهداث   یانیه مهت اع یدار قیه به نام خر یم سند رسمیده است در موقع تنظیمعامله گرد یق اسناد عادیه از طرک یین های: زم 71ماده 

ا ی ییم قضاکا محای یصالح دولتید مراجع ذید تأئه موضوع مورکن یدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر ایه خریله نقلیشده وس

 در محدودة آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد . که ملکمحل  یشهردار

 

لهف اسهت بنها بهه     کمربهوط م  یاتیه معامله انجام نشود اداره امهور مال  یات از طرف مودیه پا از پرداخت مالک ی: در موارد 72ماده 

ات یه مال یخ اعالم دفتر اسناد رسهم یبر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تار یمربوط س مبن یناد رسمد دفتر اسیو تأئ یدرخواست مود

ن ماده در مهورد اسهترداد   یم اکن قانون مسترد دارد . حیطبق مقررات ا یجار یوصول شده متعلق به معاملة انجام نشده را از محل وصول

 خواهد بود . یز جارین یقو درآمد اتفا یمربوط به حق واگذار یات هایمال

 

 : حذف شد . 73ماده 

 

اسهت چناننهه متصهرف     یه حسب عرف محهل در تصهرف شخصه   کگر ین دیا عناوی یبا عنوان دستدارم ک: در مورد امال 74ماده 

 ین فصل مه یبرابر مقررات ا کامال یات نقل و انتقال قطعید مزبور مشمول مالیمنتقل نما یگریرا به د کحقوق خود نسبت به مل یتمام

حسهب   کماننهد ماله   یاتیه متصرف از نظر مال کن نوع امالیر حقوق مربوط به ایسا ین در مورد درآمد حاصل از واگذاریباشد . همنن

 گردد . یمتصرف محسوب م کخ تملیخ تصرف تاریات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریمورد مشمول مال

 

ا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول یان مستحدثه در آن داشته یه اعکن یاعم از ا یاوقاف کن امالیمستأجر یاتی: از نظر مال 75ماده 

 ن فصل خواهند بود .یمقررات ا

 

 منظور خواهد شد . کخ تملیتار یخ اجاره به جایان تارین گونه مودیات ای: در محاسبه مال 1تبصره     



 

ن قهانون نخواههد   یه ا 53مهاده   7تبصره  یشود مانع اجرا یستأجر واگذار متوسط م که ملک ین ماده در مواردیم اک: ح 2تبصره     

 بود .

 

ن قهانون  یه ا 59ات به شرح ماده ین فصل مشمول مالین قانون طبق مقررات ایا 52ه نقل و انتقال موضوع ماده ک ی: در موارد 76ماده 

 د شد .ات بردرآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهیبابت مال یگریباشد س وجه د

 

ار کان یپا یخ صدور گواهیش از دو سال از تاریه بکره یو غ یونکنوساز اعم از مس یساختمان ها ین نقل و انتقال قطعی: اول 77ماده 

( بهه  %10ات مقطوع به نهر  ده درصهد )  ین قانون مشمول مالی( ا59موضوع ماده ) یات نقل و انتقال قطعیآنها نگذشته باشد س عالوه بر مال

از بابهت درآمهد حاصهل از     یگهر یات دیه س مشمول مال یا حقوقی یقیمورد انتقال خواهند بود . اشخاص حق یانیاع یرزش معامالتمأخذ ا

 ن ماده نخواهند بود .یساخت و فروش موضوع ا

 

 53واد ه ضهمن مه  ک یر از مواردین غیع کن قانون از طرف مالیا 52ور در ماده کاز حقوق مذ کیهر  ی: در مورد واگذار 78ماده 

 ات قرار خواهد گرفت .یمأخذ محاسبه مال 59ور در ماده کمذ یبه نر  ها کمال یافتیر شده است درکن قانون ذیا 77تا 

 

 :حذف شد . 79ماده 

 

ه و یشور تهک یاتیه از طرف سازمان امور مالک ینمونه ا یخود را رو یاتیلف اند اظهارنامه مالکن فصل میان موضوع ای:مود 80ماده 

روز پها از انجهام    ین قانون تها سه  یا 74ان موضوع ماده یز مودیمحل و ن یم و در مورد حق واگذاریرد تنظیگ یسترس آنها قرار مدر د

ات متعلهق را  یم و مالیتسل کمحل وقوع مل یاتیمربوط به اداره امور مال کرماه سال بعد به انضمام مداریر موارد تا آخر تیمعامله و در سا

 ند .ینما طبق مقررات پرداخت

 

لف است قبهل از  کم یرد س مودیگ یانجام م ین قانون به موجب اسناد رسمیا 52ه معامالت موضوع ماده ک ی: در موارد 1تبصره     

 یاتیه به اداره امور مال کیکن قانون را به تفیا 187مندرج در ماده  یات هایاز مال کیا درآمد موضوع هر یو  یافتیزان دریانجام معامله م

 باشد . ین ماده میف مقرر در متن ایالکر ننموده س به منزله انجام تییه موجر تغک یموارد ین اعالم س به استثنایط اعالم دارد . اربیذ



 

لف است مراتهب  کرنده میرد س انتقال گیگ یانجام نم ین فصل به موجب اسناد رسمیه معامالت موضوع اک ی: در موارد 2تبصره     

 اطالع دهد . کمحل وقوع مل یاتیبه اداره امور مال تباًکخ انجام معامله یروز از تار یرا ظرف س

 : مالیات بر درامد کشاورزی  فصل دوم

 

ور س یه و زنبهور عسهل و پهرورش ط    یس پهرورش مهاه   یس دامهدار  یس دامپرور یشاورزک یت هایه فعالیلک: درآمد حاصل از  81ماده 

باشهد .   یات معهاف مه  یه الت از پرداخت مالیل و نخیع و جنگلها س باغات اشجار از هر قبمرات یایس اح یس نوغان دار یریگیو ماه یادیص

ه ادامهه  که مزبهور   یت هها یه و آن رشهته از فعال  یشاورزک یت هایه فعالیلکنه یالزم را در زم یها یلف است مطالعات و بررسکدولت م

 یجمههور  یو فرهنگ یس اجتماع یبرنامه سوم توسعه اقتصاد ثر تا آخرکحه مربوط را حدایت آنها ضرورت داشته باشد معمول و الیمعاف

 د .یم نمایتقد یاسالم یران به مجلا شورایا یاسالم

 

 

 

 : مالیات بر درامد حقوق  فصل سوم

 

ار خهود بابهت   که  یرویه م نی( در قبهال تسهل   یا حقوقی یقیگر )اعم از حقیدر خدمت شخص د یقیه شخص حقک ی: درآمد 82ماده 

 ات بردرآمد حقوق است .یند مشمول مالک یل میرنقد تحصیاغیافته به طور نقدیار انجام کا یبرحسب مدت  رانیاشتغال در ا

 

ران ( یه م ایا اشخاص مقه یران یا یاسالم یشور ) از طرف دولت جمهورکت خارج از یه در مدت مأمورک یتبصره : درآمد حقوق    

 باشد . یمد حقوق مات بردرآیشود مشمول مال ید شخص میعا یرانیاز منابع ا

 

مربهوط بهه شهغل اعهم از      یای( و مزا یا حقوق اصلیا مزد س ی یات حقوق عبارت است از حقوق ) مقرری: درآمد مشمول مال 83ماده 

 ن قانون .یمقرر در ا یت هایسر معافکسور و پا از کر مستمر قبل از وضع یا غیمستمر و 

 

 شود :  یم و محاسبه میر تقویبه شرح ز ات حقوقیمشمول مال یرنقدیتبصره : درآمد غ    



معاف موضوع مهاده   ینقد یایمزا ی) به استثنا ینقد یایدرصد حقوق و مزا 20ه یدرصد و بدون اثاث 25ه معادل ین با اثاثکالف : مس

 شود .  یسر مکارمند کن بابت از حقوق یه از اک ین قانون ( در ماه پا از وضع وجوهیا 91

 یایه مزا ی) بهه اسهتثنا   یمستمر نقد یایدرصد حقوق و مزا 5درصد و بدون راننده معادل  10با راننده معادل  یل اختصاصیب : اتومب

 شود .  یسر مکارمند کن بابت از حقوق یه از اک یسر وجوهکن قانون ( در ماه پا از یا 91معاف موضوع ماده  ینقد

 ننده حقوق .کپرداخت  یمت تمام شده برایمعادل ق یرنقدیغ یایر مزایج : سا

 

نهان  کارک( قانون نظام هماهنه  پرداخهت   1جدول حقوق موضوع ماده ) یصد وپنجاه برابر حداقل حقوق مبناکیزان ی: تا م 84ماده 

ا چنهد  یه  کیه ار س از که ارگران مشمول قانون کران از جمله یه حقوق بگیلکات حقوق یسدرآمد ساالنه مشمول مال 1370دولت س مصوب 

 شود . یات معاف میالمنبع س از پرداخت م

 

 13/6/1370نان دولت مصهوب  کارکنان مشمول قانون نظام هماهن  پرداخت کارکات بردرآمد حقوق در مورد ی: نر  مال 85ماده 

 یت هایسر معافکز پا از یران نیر حقوق بگی( و در مورد سا %10ن قانون به نر  مقطوع ده درصد )یمقرر در ا یت هایسر معافکپا از 

مقهرر در مهاده    ی( و نسبت به مازاد آن به نر  ها%10ال به نر  ده درصد )ی( ر42000000ون ) یلین قانون تا مبلغ چهل و دو میا مقرر در

 ن قانون خواهد بود .ی( ا131)

 

ون ن قانی( ا85ات متعلق را طبق مقررات ماده )یلف اند مالکص آن میا تخصینندگان حقوق هنگام هر پرداخت ک: پرداخت  86ماده 

 یاتیه زان آن بهه اداره امهور مال  یه ننهدگان حقهوق و م  کافت یدر یمتضمن نام و نشان یم فهرستیروز ضمن تسل یسر و ظرف سکمحاسبه و 

 رات را صورت دهند .ییبعد فقط تغ یمحل پرداخت و در ماه ها

 

ن یه ننهدگان ا کد پرداخت یآ یل مبه عم یمزد و حقوق اصل ینندگان مقررکر از پرداخت یه از طرف غک ییتبصره : پرداخت ها    

مقهرر در مهاده    ین قانون به نر  هها ی( ا84ت موضوع ماده )یت معافیات متعلق را بدون رعایلف اند هنگام هر پرداخت مالکل وجوه میقب

محهل   یاتیه لزان آن بهه اداره امهور ما  ینندگان و مکافت یدر ینام و نشان یحاو یروز با صورت 30سر و ظرف کن قانون محاسبه و ی( ا85)

 نند .کپرداخت 

 



 یه بعهد از انقضها  که ن ین قانون مسترد خواهد شد مشروط بر ایات بردرآمد حقوق طبق مقررات ایبابت مال ی: اضافه پرداخت 87ماده 

امهور  رد . اداره یه ونت مهورد مطالبهه قهرار گ   کمحل س یاتیر از اداره امورمالیحقوق بگ یتبکرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست یت

و  یالزم را معمول و درصورت احراز اضافه پرداخت یها یدگیم درخواست رسیخ تسلیور موظف است ظرف سه ماه از تارکمذ یاتیمال

 یند . در صهورت کاقدام  یجار یها یاز محل وصول ینسبت به استرداد اضافه پرداخت یاتیگر درآن اداره امور مالید یقطع ینداشتن بده

 مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد . یبه حساب بده یداشته باشد اضافه پرداخت یاتیمال یقطع یهننده بدکه درخواست ک

 

نندگان حقوق کافت یافت شود دریندارند حقوق در یندگیا نمایران شعبه یه در اکم خارج یه از اشخاص مقک ی: در موارد 88ماده 

ونت خهود  کمحهل سه   یاتیه ن فصهل بهه اداره امهور مال   یعلق را طبق مقررات اات متیافت حقوق مالیخ دریروز از تار یلف اند ظرف سکم

 ند .یم نمایمزبور تسل یاتیخود را به اداره امور مال یافتیمربوط به حقوق در یاتیرماه سال بعد اظهارنامه مالیپرداخت و تا آخر ت

 

ه طبهق مقهررات   که  یسانک یاتباع خارجه س به استثنا یا اشتغال براید پروانه اقامت و یا تمدیشور ک: صدور پروانه خروج از  89ماده 

 یرانه یا یاشهخاص حقهوق   یارفرمها ک یتبکا تعهد ی یاتیول به ارائه مفاصا حساب مالکباشند س مو یات معاف مین قانون از پرداخت مالیا

 است . یرانیثالث ا یا اشخاص حقوقی یاتباع خارج یارفرماکطرف قرارداد با 

 

ند یپرداخت نما یزان واقعیمتر از مکا یات متعلق را در موعد مقرر نپردازند ینندگان حقوق س مالکه پرداخت ک ی: در موارد 90ماده 

ننهده  کمحل پرداخت  یاتین قانون س اداره امور مالی( ا82ا در مورد مشموالن تبصره ماده )یر س یمحل اشتغال حقوق بگ یاتیس اداره امور مال

 یمه  یم مهود که ه در حکنندگان حقوق کن قانون محاسبه و از پرداخت یم موضوع ایبه انضمام جراات متعلق را یلف است مالکحقوق م

( 88ن ماده نسبت به مشموالن مهاده ) یم اکند . حکن قانون مطالبه ی( ا157ت مهلت مقرر در ماده )یص با رعایباشند به موجب برگ تشخ

 خواهد بود . یز جارین قانون نیا

 

 ات معاف است : یر از پرداخت مالیبه شرح ز حقوق ی: درآمدها 91ماده 

نسبت به  یفوق العاده دول خارج یندگینما یأت هایه یران و رؤسا و اعضایدر ا یخارج یاسیس یت هایمأمور یروسا و اعضا -1

ملهل متحهد و    سازمان یندگینما یأت هایه ین روسا و اعضایاز دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همنن یافتیدرآمد حقوق در

 یه تهابع دولهت جمههور   که  یاز سهازمان و موسسهات مزبهور در صهورت     یافتیران نسبت به درآمد حقوق دریآن در ا یموسسات تخصص

 ران نباشند . یا یاسالم



نسبت بهه درآمهد    یدول خارج یارمندان موسسات فرهنگکن یران و همننیدر ا یخارج ینسولک یت هایمأمور یروسا و اعضا -2

 از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل یفتایحقوق در

و  یو علمه  یو اقتصهاد  یبالعهوض فنه   یهها  کمه کران از محهل  یه ا یاسهالم  یه با موافقت دولت جمهورک یارشناسان خارجک -3

ن یبه ا موسسهات  یه آنهان از دول متبهوع    یافتیه شوند نسبت به حقوق در یران اعزام میبه ا ین المللیا موسسات بیو  یدول خارج یفرهنگ

 ور کمذ یالملل

ران در خارج نسبت به درآمهد حقهوق   یا یاسالم یدولت جمهور یها یندگیها و نماینسولگرکسفارتخانه ها و  یارمندان محلک -4

 ران نباشند به شرط معامله متقابل . یا یاسالم یت دولت جمهوریتابع یه داراک یران در صورتیا یاسالم یاز دولت جمهور یافتیدر

بهه   یپرداخته  یا مسهتمر یه فهه  ید خهدمت و وظ یان خدمت و خسارت اخراج و بازخریو پا یفه و مستمریو وظ ینشستگحقوق باز -5

 شود .  یر پرداخت میبه حقوق بگ یارافتادگکا از ی یه در موقع بازنشستگکاستفاده نشده  یام مرخصیوراث و حق سنوات و حقوق ا

 . نه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل یهز -6

در خهارج از محهل    یمهت سهازمان  یارزان ق یارگران و خانهه هها  که ارخانه جههت اسهتفاده   کا یارگاه کدر محل  ین واگذارکمس -7

 رد . یگ یارگران قرار مکه مورد استفاده کارخانه کا یارگران ک

 و معالجه و امثال آن . یمه بابت جبران خسارت بدنیوجوه حاصل از ب -8

 ن قانون . ی( ا84موضوع ماده ) یاتیت مالیزان معافیدوازدهم م کیآخر سال جمعا معادل  ا پاداشیساالنه  یدیع -9

 شود .  یگذارده م یشورکار مأموران یخاص در اخت ین نامه هاییا به موجب آی یه با اجازه قانونک یسازمان یخانه ها -10

ا یه  کر بهه پزشه  یه له حقهوق بگ یما بهه وسه  یفل آنها مستقکا افراد تحت تینان خود کارکنه معالجه یارفرما بابت هزکه ک یوجوه -11

 ند . کمثبته پرداخت  کمارستان به استناد اسناد و مداریب

 ن قانون . ی( ا84ت موضوع ماده )یثر معادل دو دوازدهم معافکنان حداکارکبه  یپرداخت یرنقدیغ یایمزا -12

وزارت  یس مشهموالن قهانون اسهتخدام    یو انتظهام  یاز نظهام  ران اعهم یه ا یاسهالم  یمسلح جمهور یروهایدرآمد حقوق پرسنل ن -13

 و آزادگان . یلیو جن  تحم یاطالعات و جانبازان انقالب اسالم

 

ت و برنامهه  یریافتهه طبهق فهرسهت سهازمان مهد     یمتر توسعه کنان شاغل در مناطق کارکات حقوق ی( مال %50: پنجاه درصد ) 92ماده 

 شود . یشور بخشوده مک یزیر

 

 شود . ین قانون بخشوده میا یخ اجرایتا تار یو انتظام یادرنظامکات بردرآمد حقوق یمال یره : بدهتبص    



 

  

 

   

 : مالیات بر درامد مشاغل  فصل چهارم

 

ن یه ا یر فصهل هها  یور در سها کر از مهوارد مهذ  یگر غین دیا به عناویق اشتغال به مشاغل یاز طر یقیه شخص حقک ی: درآمد 93ماده 

 باشد . یات بردرآمد مشاغل مین قانون مشمول مالیمقرر در ا یت هایسر معافکند پا از کل یران تحصیقانون در ا

 

ه ک یمضاربه در صورت یت هایاز فعال یناش ین درآمدهای( و همنن یا قهری یاری) اعم از اخت یمدن یت هاکتبصره : درآمد شر    

 باشد . ین فصل میمقررات اباشد تابع  یقیه شخص حقیا صاحب سرمایعامل ) مضارب ( 

 

آنان  یر درآمدهایاال و خدمات به اضافه ساکل فروش کن فصل عبارت است از یان موضوع ایات مودی: درآمد مشمول مال 94ماده 

قابهل قبهول و    ینهه هها  یات مربوط طبق مقهررات فصهل هز  کنه ها و استهالیسر هزکگر شناخته نشده پا از یات فصول دیه مشمول مالک

 ات .کاستهال

 

ات خهود  یه ص درآمهد مشهمول مال  یتشهخ  یبهرا  یافکه مثبتهه   کلف اند اسناد و مدارکن فصل می: صاحبان مشاغل موضوع ا 95ماده 

 شوند :  یم میر تقسیز یات به گروه هایص درآمد مشمول مالینند . صاحبان مشاغل از لحاظ تشخک ینگاهدار

ل موضوع قانون تجارت کخود در دفاتر روزنامه و  یشغل یت هایثبت فعاللف به کن قانون میه به موجب اک یالف : صاحبان مشاغل

 نند . ک ینگاهدار یرفته شده حسابداریپذ ین و استانداردهایت اصول و موازیمربوط را با رعا کد دفاتر و اسناد و مداریهستند و با

 یباشند . نمونهه هها   ینه میدفاتر درآمد و هز خود در یشغل یت هایلف به ثبت فعالکن قانون میه بر حسب اک یب : صاحبان مشاغل

 رد . یگ یگردد و در دسترس قرار م یه میشور تهک یاتیور توسط سازمان امور مالکدفاتر مذ

نه خود یت درآمد و هزیلف اند صورت خالصه وضعکستند می)الف( و )ب( فوق ن یه مشمول مقررات بندهاک یج : صاحبان مشاغل

 نند .ک یشور نگاهدارک یاتین شده از طرف سازمان امور مالییتع یرا طبق ضوابط و نمونه ها

 



مهاه ههر سهال فهرسهت مشهاغل افهزوده شهده بهه          یان دیص ضرورت تا پایشور در صورت تشخک یاتی: سازمان امور مال 1تبصره     

و  یدر روزنامهه رسهم   یرج آگهه و د یصهنف  یل هها کق تشیه و از طری( و مشمول از آغاز سال بعد را ته96)الف( و )ب( ماده ) یبندها

 دارد . یان اعالم میثراالنتشار به مودک یاز روزنامه ها یکی

 

م صهورت  یتنظه  یو چگهونگ  یع مالیو نحوه ثبت وقا کدفاتر و اسناد و مدار ینگهدار ین نامه مربوط به روش هایی: آ 2تبصره     

توسهط سهازمان امهور     یرفته شهده حسهابدار  یپذ ین و استانداردهایت اصول و موازین رعایت و همننیبراساس نوع فعال یینها یمال یها

 د .یخواهد رس ییو دارا یر امور اقتصادیب وزیه و به تصویته یسب نظر از جامعه حسابداران رسمکشور با ک یاتیمال

 

 :  96ماده 

 ن قانون عبارتند از :ی( ا95الف : صاحبان مشاغل موضوع بند )الف( ماده )

 نندگان کنندگان و صادرکه وارد یلکو  یبازرگان ارتکدارندگان  -1

 یا مه یربط صادر شده یاز وزارتخانه ذ یا و پروانه بهره برداریآنها جواز تأس یه براک یدیتول یارخانه ها و واحدهاکصاحبان  -2

 شود . 

 بهره برداران معادن .  -3

س  یس مشهاوره ا  یتیریارائهه دهنهدگان خهدمات مهد    و  یس خهدمات مهال   یو دفتهردار  یس حسهابدار  یصهاحبان موسسهات حسابرسه    -4

 ستم . یس یو طراح یو نرم افزار یاعم از سخت افزار یانه ایس را کیانفورمات

 . یز آموزش عالکس دانشگاهها و مرا یرانتفاعیآزاد س مدارس غ یس آموزشگاه ها یو پرورش یز آموزشکصاحبان مرا -5

 سالمندان .  یشگاهها س درمانگاهها و خانه هایشگاهها س آسایمارستانها س زایصاحبان ب -6

 سه ستاره و باالتر .  یصاحبان هتلها و هتل ها -7

و صهاحبان   یو وارداته  یداخله  یاالهها کع یه ندگان توزیس نما یمال یبزرگ س واسطه ها یداران س عمده فروشها س فروشگاه هاکبن -8

 انبارها . 

 .  یو خارج یم از داخلس اع یو صنعت یتجار یندگان موسسه هاینما -9

 .  یا باربری یاعم از مسافر ییو هوا ییایس در ینیس زم یصاحبان موسسات حمل و نقل موتور -10

 مشاور .  یو مهندس یصاحبان موسسات مهندس -11

 .  یابیو بازار یغاتیصاحبان موسسات تبل -12



 ز : ن قانون عبارتند ای( ا95ب : صاحبان مشاغل موضوع بند ) ب ( ماده )

  یصنعت یارگاه هاکصاحبان  -1

 و نظارت .  یس محاسبات فن یس نقشه بردار یشکس نقشه  یو صنعت یسات فنیس تأس یصاحبان مشاغل ساختمان -2

 ستها.یتوگرافهاسصحافها س ارائه دهندگان خدمات چاپ وگرافیچاپخانه دارانسل -3

  یانه ایز ارتباطات راکصاحبان مرا -4

 .  ینظام مهندس یسازمان ها یو اعضا یس حسابداران رسم یسمشاوران حقوقیدادگستر ین سمترجمان رسمارشناساکال سکو -5

 اشتغال دارند .  یقاتیتحق یه و ارائه طرح هایه به تهکارشناسان آزادکمحققان س پژوهش گران و  -6

 ارگزاران . کاران و کدالالن س حق العمل  -7

 .  یو تخصص یصنف یو انجمن ها یحرفه ا یانون هاکرهنگسراها س س ف یس هنر یز فرهنگکصاحبان مرا -8

 .  یو ورزش یحیتفر یان هاکنماها س تماشاخانه ها و میصاحبان س -9

 .  ینمائیر خدمات سیس دوبالژ س مونتاژ و سا یلم برداریصاحبان مشاغل ف -10

 اشتغال دارند .  یکه دامپزشه به حرفکان کمطب هستند و دامپزش یه داراکان کان و دندانپزشکپزش -11

 ین ها س سالن هاکاس یت یها س س یتروانسفالوگرافکها س ال یها س سونوگراف یوتراپیزیها س ف یولوژیشگاهها س رادیصاحبان آزما -12

 .  یرطبیو غ یو طب یگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتیو د ییبایز

 نه ها . رها و مسافرخایهمان پذیهمان سراها س میصاحبان م -13

ه دهنهدگان  یه راکو  یرائیآماده س ارائه دهندگان خهدمات پهذ   ینندگان غذاهاکه یس رستوران ها س ته ییرایپذ یصاحبان تاالرها -14

 ظروف . 

 .  یصاحبان دفاتر اسناد رسم -15

 سها . یمجاز و اتو سرو یرگاه هایصاحبان تعم -16

 ل .یه اتومبیراک یو آژانا ها کمعامالت امال یبنگاه هال و یاتومب یشگاه ها و فروشگاه هایصاحبان نما -17

 سازندگان و فروشندگان طال و جواهر .  -18

 عامالن فروش و فروشندگان آهن آالت . -19

 



ت یه ن ماده را به رعایاز مشموالن بند)ب( ا کیتواند هر  یص ضرورت میشور در صورت تشخک یاتی: سازمان امور مال 1تبصره     

ان فهوق ابهالغ گهردد .    یه مهاه ههر سهال بهه مود     یان دیتبا تا پاکه مراتب کد مشروط بر آن ین ماده ملزم نمایع بند )الف( امقررات موضو

 باشند . یآن م یلف به اجراکر از اول سال بعد مکرالذیان اخیمود

 

 شود . یساب آنان انجام ماز موسسات به ح یه بهره بردارکاست  ین ماده اشخاصیور در اک: منظور از صاحبان مذ2تبصره     

 

 یلف اند بهرا کباشند م ین فصل میگر موضوع اید یشغل یت هایفعال یه در محل شغل خود داراکن ماده ی: مشموالن ا 3تبصره     

 نند .کن قانون عمل یخود طبق مقررات ا یشغل یت هایه فعالیلک

 

 ص خواهد شد : یلرأس تشخا یق علیاز طر یات مودیر درآمد مشمول مالی: در موارد ز 97ماده 

م یان س حسهب مهورد س تسهل   ینه و حساب سودوزیاحساب درآمد وهزیان و یه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سودوزک ی: درصورت1

 نشده باشد . 

 یار خود خهوددار کحساب در محل  کا مداریمربوط ازارائه دفاتر و  یاتیاداره امورمال یتبکبه درخواست  یه مودک ی: درصورت2

ات خهود  یه ز عملکقبال مر یه مودکن یباشد مگر ا یآنها م یز همان اقامتگاه قانونین ید ) منظور از محل کارردرمورد اشخاص حقوقینما

 مربوط اعالم نموده باشد . ( یاتیتبا به اداره امور مالک کارائه دفاتر و اسناد و مدار یرا برا

نه باشد از احتساب آن جزء ید چناننه مربوط به هزینما یحساب خوددار کمداراز  یاز ارائه قسمت ین بند هرگاه مودیا یدر اجرا

الهرأس   یق علین قسمت از طریات ایه مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالک یشود و در صورت یم یقابل قبول خوددار ینه هایهز

 ن خواهد شد . ییتع

 یدگیرقابهل رسه  یغ یاتیه ات بهه نظهر اداره امهور مال   یه آمد مشهمول مال محاسبه در یبرا یابراز که دفاترواسنادو مدارک ی: درصورت3

ر که د بها ذ یه ن صورت مراتب بایه در اکن نامه مربوط مورد قبول واقع نشود ییو آ ین قانونیت موازیا به علت عدم رعایص شود و یتشخ

 یاتیه ل سهازمان امهور مال  که ا یس منتخب رئه ل از سه نفر حسابرکمتش یأتیبه ه یدگیرس یابالغ و پرونده برا یتبا به مودک یافکل یدال

ح یتوض یو ادا یدگیال رسکأت مزبور نسبت به رفع اشیخ ابالغ با مراجعه به هیماه از تار کیتواند ظرف  یم یشور احاله گردد . مودک

ده روز پها از   لف اسهت ظهرف  کأت مید و در هر حال هین نامه حسب مورد اقدام نمایو آئ ین قانونیت موازیدر مورد نحوه رعا یتبک

د تها براسهاس آن اقهدام گهردد . نظهر      یاعالم نما یاتیبه اداره امور مال یافکل الزم و یهات و دالیماه فوق نظر خود را با توج کی یانقضا

أت نظهر  یه ه هکه  ید در صورت جلسه درج گردد . در مواردیرد بایت قرار گیه در اقلک یت مناط اعتبار است و نظر عضویثرکأت با ایه



ز یه ن یاتیه مال یانتظهام  ید مراتب را به دادسهتان یند باک یمردود اعالم م یبودن دفاتر مود یدگیرقابل رسیرا در مورد غ یاتیره امور مالادا

 د .یاعالم نما

 

 شود . ین قانون اضافه می( ا156موضوع ماده ) یدگین ماده دو ماه به مهلت رسی( ا3بند ) ی: در اجرا1تبصره     

 

وجود داشهته باشهد س اداره امهور     یمود ین درآمد واقعییان تعکا به دست آمده امی یابراز  کهرگاه طبق اسناد و مدار:  2تبصره     

نهد س در  کن یهی ا دفهاتر س حسهب مهورد س تع   یه مزبهور   کبه اسهناد و مهدار   یدگیات را براساس رسیلف است درآمد مشمول مالکم یاتیمال

تها همهواره از  یات آن فعالیباشد س درآمد مشمول مال یافکن یل و قرایه مستند به دالکتوم کم یت هایاز فعال یصورت داشتن درآمد ناش

 ات واقع خواهد شد .یافزوده و مأخذ مطالبه مال یات مشخص شده قبلیص داده و به درآمد مشمول مالیالرأس تشخ یق علیطر

 

از از یسب اطالعات مورد نکالزم و  یها یقات و بررسیاز تحقد پا یبا یاتیالرأس س اداره امور مال یص علی: در موارد تشخ 98ماده 

 یت مهود یه ت و موضهوع فعال یه متناسب با وضعکن قانون را یور در اکا قرائن مذینه و یابتدا قر یردولتیا غی یمراجع مختلف اعم از دولت

ا یه ب ید و سپا با اعمال ضهر ید نمایق یدگیرش رسدر گزا یه مافیا قرائن و رقم آنها را با توجینه یل انتخاب نوع قریباشد انتخاب و دال

ب شهود  ینهه اعمهال ضهر   یه به چنهد قر ک ید . در صورتین نماییرا تع یات مودیدرآمد مشمول مال یا قرائن انتخابینه یب مقرر در قریضرا

 ات خواهد بود .ید درآمد مشمول مالیآ یب به دست میج اعمال ضریه از نتاک یمعدل

 

ه کآن  یبعد یه هایو اصالح 1345م مصوب اسفند ماه یمستق یات های( قانون مال76موضوع ماده ) یارکمانیپ ی:قراردادها 99ماده 

ات مقطوع یز پرداخت چهاردرصد مالیات و نیص درآمد مشمول مالیباشد از لحاظ تشخ ین قانون میب ایخ تصویشنهاد آنها قبل از تاریپ

 بود .ر خواهند کان مشمول مقررات قانون فوق الذکماک

 

ه که  یبعهد  یه هها یو اصالح 1345م مصوب اسفندماه یمستق یات های( قانون مال76موضوع ماده ) یارکمانیپ یتبصره : قراردادها    

ن قانون بهوده  یات تابع مقررات این درآمد مشمول مالییده از لحاظ تعیم گردیتسل 29/12/1367ت یلغا 3/12/1366خ یشنهاد آنها از تاریپ

 مقرر در سال مزبور خواهند بود . یاتیتابع نر  مال 1367به سال  یرد منتهکات بردرآمد عملیاعمال نر  مال و فقط از لحاظ

 



 یاتیه سهال مال  کیه خهود را در   یشغل یت هایمربوط به فعال یاتیلف اند اظهارنامه مالکن فصل قانون میان موضوع ای: مود 100ماده 

رماه یم و تا آخر تیه خواهد شد تنظیشور تهک یاتیله سازمان امور مالیه وسک یبق نمونه اهر محل جداگانه ط یابرای یهر واحد شغل یبرا

 ند .ین قانون پرداخت نمای( ا131ور در ماده )کات متعلق را به نر  مذیم و مالیمحل شغل خود تسل یاتیسال بعد به اداره امور مال

 

گر را اقتضا یا چند محل دی کیا فروشگاه در یجاد دفتر یت آنان ایفعال ه نوعک یدیتول یارگاهها و واحدهاک: در مورد  1تبصره     

ا واحهد  یارگاه کمحل وقوع  یاتیاظهارنامه به اداره امور مال کی یت خود را طیحاصل از فعال یه درآمدهایلکلف است کم ید مودینما

 د .یم نمایتسل یدیتول

 

م یونت آنهها از لحهاظ تسهل   کباشهند س محهل سه    یشغل خود نمه  یثابت برا محل یه داراکن فصل ین ای: در مورد مشمول 2تبصره     

 گردد . یم یاظهارنامه محل شغل تلق

 

ن امر مانع یا نخواهد بود . اکر سریف سایلکا موجب اسقاط تکاز شر یکیم اظهارنامه توسط یتسل یمدن یت هاک: در شر 3تبصره     

 باشد . ینم کم اظهارنامه مشتریاز تسل

 

ا خالصهه  یه نهه  یا حساب درآمهد و هز یان ین فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان موضوع ایمود یاتی: اظهارنامه مال 4ه تبصر    

 شود خواهد بود . ین مییشور تعک یاتیه توسط سازمان امور مالک یینه س حسب مورد طبق نمونه هایت درآمد و هزیوضع

 

بداند درآمهد   یه مقتضک ین فصل در هر سال و در نقاطیاز منابع ا یواند در مورد بعضت یشور مک یاتی: سازمان امور مال 5تبصره     

 یه قطعه که ات متعلقه را ین و مالییه مربوط تعین قانون را بانظر اتحادی( ا95ان مشمول بند )ج( ماده )یاز مود یا برخیات تمام یمشمول مال

 یا بهه علله  یه سهب نمهوده و   ک کتر یآن مود یا در اثنای یاتیسال مال کیه معلوم شود از اول ک ید و در مواردیخواهد بود وصول نما

ات بهه  یه رد درآمهد مشهمول مال  یقرار گ یاتیأت حل اختالف مالید هین امر مورد تأئیار نبوده است و اکقادر به انجام  یار ویخارج از اخت

 ات متعلقه وصول خواهد شد .ینسبت مدت اشتغال محاسبه و مال

 

ن فصهل در موعهد   یه خود را طبهق مقهررات ا   یاتیه اظهارنامه مالکن فصل یان موضوع ایات مودیساالنه مشمول مال : درآمد 101ماده 

ور در مهاده  کمهذ  یات معاف و مهازاد آن بهه نهر  هها    ین قانون از پرداخت مالی( ا84ت موضوع ماده )یزان معافیرده اند تا مکم یمقرر تسل



بهه بعهد    1382رد سهال  که ت فوق نسهبت بهه عمل  یاستفاده از معاف یم اظهارنامه برای. شرط تسلات خواهد بود ین قانون مشمول مالی( ا131)

 است . یجار

 

ت به طهور  یرد و مبلغ معافکت استفاده خواهند یثر از دو معافکا حداکشر یو قهر یاریاعم از اخت یمدن یت هاکتبصره : در مشار    

ت دارنهد از  یه ه بها ههم رابطهة زوج   ک ییاکات خواهد بود . شریجداگانه مشمول مال کیماندة سهم هر شر یم و باقین آنان تقسیب یمساو

به  یا وراث وکگردد . در صورت فوت احد از شر یت مقرر به زوج اعطا میو معاف یتلق کیشر کیم کت در حیلحاظ استفاده از معاف

ن آنهان  یبه  یت بهه طهور مسهاو   ین معافیاستفاده نموده و ات به شرح فوق کدر مشار یسهم متوف یاتیت مالیاز معاف یعنوان قائم مقام قانون

 سر خواهد شدکدام کم و از درآمد سهم هریتقس

 

ات درآمهد سههم   یات خود مالیم اظهارنامه عالوه بر پرداخت مالیلف است در موقع تسلکدر مضاربه س عامل ) مضارب ( م 102ماده :

ز یوار یاتیه به حساب مالیالحساب صاحب سرما یات علیسر و به عنوان مالک ن قانونیا 101ت ماده یت معافیه را بدون رعایصاحب سرما

سهر  کف یه لکباشد ت که بانیه صاحب سرماک ید . تبصره در صورتیه ارائه نمایربط و صاحب سرمایذ یاتید آن را به ادارة امور مالیو رس

 ا مضارب ساقط است .یه از عامل یات صاحب سرمایمال

 

خهود رقهم حهق     یالت نامه هها کلف اند در وکنند مک یالت مکو یم اختصاصکه در محاک یسانکو  یستردادگ یالک: و 103ماده 

ه در ههر حهال   که ند یالت نامه تمبر الصاق و ابطال نماکو یرو یاتیالحساب مال یند و معادل پنج درصد آن بابت علید نمایاله ها را قکالو

 ر باشد : یزان مقرر در زیمتر از مکد یمبلغ تمبر حسب مورد نبا

 هر مرحله .  یاله مقرر در تعرفه براکاست پنج درصد حق الو یه خواسته آنها مالک یو امور یالف : در دعاو

ن حق ییه تعک یفریک ین در دعاویست و همننیخواسته قانونا الزم ن ین بهاییا تعینباشد  یالت مالکه موضوع وک یدر موارد -ب 

 هر مرحله . یاله براکن نامه حق الوییاله مقرر در آکد حداقل حق الواله به نظر دادگاه است پنج درصکالو

 ن ماده . یم بند ) الف ( اکباشد بر طبق مواد ح یه مالک یخصوص ینسبت به مورد ادعا یفریک یج: در دعاو

اله آنهها  کق الوح یشود و برا یو حل و فصل م یدگیرس ییرقضایغ یه در مراجع اختصاصک یو اختالفات مال یدر مورد دعاو -د 

اله صهرفا از لحهاظ   کزان حق الویر آنها میو نظا یو عوارض توسعه معابر شهردار یاتیل اختالفات مالیمقرر نشده است از قب یتعرفه خاص

 ر : یبه شرح ز یاتیمال



تالف س چهاردرصد نسبت ال مابه االخی( ر 30000000ون ) یلیم یال مابه االختالف س پنج درصد س تا سی( ر 10000000ون ) یلیتا ده م

ون ) یه لیم یال مابه االختالف به باال سه درصد نسبت به مازاد سی( ر 30000000ون ) یلیم یال س از سی( ر 10000000ون ) یلیبه مازاد ده م

مراجهع   التها در که وکه  ین بند دربهارة اشخاصه  یشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد . مفاد ا یال منظور می( ر 30000000

ا پهدر مهادر   یه  یارمندان مودکاست س جز در مورد  یز جارینباشند ( ن یل دادگستریکه وکن یند ) ولو اینما ین بند اقدام میور در اکمذ

 . یبرادر خواهر پسر دختر نواده و همسر مود

 

چ یدر هه  یمدن ین دادرسیقانون آئ ت مقرراتیل با رعایکالت وکن ماده عمل نشده باشد ویه طبق مفاد اک: در هر مورد  1تبصره     

و  یمرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسهات دولته   یالت هاکاز دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد و کی

 د .باشن یالت نامه نمکو یه محتاج به ابطال تمبر روکها یها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریو شهردار یدولت یت هاکشر

 

لف اند کها میها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریو شهردار یدولت یت هاکو شر ی: وزارتخانه ها و موسسات دولت 2تبصره     

ل ظهرف ده روز بهه   یه کو یاتیالحساب مال یسر و بابت علکنند پنج درصد آن را ک یال پرداخت مکاله به وکه بابت حق الوک یاز وجوه

 ند .یحل پرداخت نمام یاتیادارة امور مال

 

 یلف به ابطهال تمبهر رو  کد میل جدیکواگذار شود و یگریل دیکبه و یب دعویه پا از ابطال تمبر تعقک ی: در صورت 3تبصره     

 الت نامه مربوط نخواهد بود .کو

 

 یه مأخهذ ابطهال تمبهر رو   که  یمتهر از مبلغه  کا یه شهتر  یاله را بکا خسارت حق الویاله که دادگاهها حق الوک ی: در موارد 4تبصره     

مربوط اطالع  یاتیرا به اداره امور مال یم قطعکزان مورد حیلف اند مکران دفتر دادگاهها میند مدین نماییالت نامه قرار گرفته است تعکو

 ر د .یدهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گ

 

اعهم از   یه اشهخاص حقهوق  یه لکها و یوابسته به دولت و شههردار ها س موسسات یس شهردار یوزارتخانه ها س موسسات دولت - 104ماده 

نهه  یس هز یکه بابت حق الزحمهه پزشه  کلف اند در هر مورد کن قانون می( ا95و اشخاص موضوع بند ) الف ( ماده ) یرانتفاعیو غ یانتفاع

ف و یس تأل یسندگیس نو یو ادار یت مالس خدما یس حسابرس یارشناسکس مشاوره س  یس داور یولوژیو راد یشگاهیو آزما یمارستانیب یها

ارمزد ارائه کا یس هرگونه حق الزحمه  یارکو حق العمل  یو دالل یس نقاش یو خوانندگ یشگیو هنرپ یس نوازندگ یف س آهن  سازیتصن



ه س ین و ابنکنظافت امامجاز س امورمربوط به  یکربانیغ یها س صندوق تعاون و موسسات اعتبارکبه بان یارمزد پرداختک یخدمات به استثنا

و  ییس ههوا  ینه یزم یه موتهور یه ل نقلیس اجهاره ههر نهوع وسها     یانه ایه خدمات و ارتباطات رایلکس  یو محاسبات ین آالت اداریاجاره ماش

ار که ه مطبهوع س ههر نهوع    یه ر آسانسور و شهوفاژ و تهو یو تعم یس نگاهدار یارخانجات و سردخانه ها س انباردارکن آالت و یس ماش ییایدر

س حمهل و   یس نظارت و محاسبات فن یس نقشه بردار یشکسات س نقشه یه طرح ساختمانهاو تأسیس ته یساتیوتأس یسات فنیو تأس یساختمان

افت ی) در یات مودیالحساب مال ینند پنج درصد آن را به عنوان علک یلم به هر عنوان پرداخت میش فیه بابت حق نماک ینقل و وجوه

م یتسهل  ید آن را بهه مهود  یز و رسیشور وارک یاتین شده از طرف سازمان امور مالییروز به حساب تع یو ظرف س سرکنندگان وجوه ( ک

 ربط ارسال دارند . یذ یاتیآنها به اداره امور مال یر نام و نشانکنندگان را با ذکافت ین مدت مشخصات درین ظرف همیند و همننینما

 % 5سر کمشمول  یونکواحد مس کیل یمکر و تیو تعم یشاورزکجعاله در امور مربوط به ق قرارداد یها از طرکبان ییالت اعطایتسه

 یبا عامل را ظرف س یمیلف اند رونوشت قرارداد جعاله تنظکها مکن گونه موارد بانین ماده نبوده و در ایالحساب موضوع ا یات علیمال

 ال دارندربط ارسیذ یاتیخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالیروز از تار

 

خ یروز از تهار  یلهف اسهت ظهرف سه    کارفرما مکم گردد یتنظ ین ماده چناننه قراردادی: در مورد انجام امور مربوط به ا 1تبصره     

 د .یم نماید تنظیمحل با اخذ رس یاتیانعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مال

 

ات به شهرح  یالحساب مال یسر علکات معاف باشد یال از پرداخت مالکن ماده یور در اکه منابع درآمد مذک ی: در موارد 2تبصره     

 است . یمحل منتف یاتیسر نظر اداره امور مالکو  یفوق به شرط استعالم قبل

 

وصهول و   ییله مراجع اجرایا وسیع و یو امثال آن تود ین ماده در صندوق دادگستریور در اکه وجوه مذک ی: در موارد 3تبصره     

ه که خواههد بهود    یانین ماده به عهده متصهد یف مقرر در ایالکات نخواهد بود و انجام تیسر مالکلف به کننده مکع یگردد تود یال مصیا

 نند .ک یور را صادر مکدستور پرداخت وجوه مذ

 

 یه هها یو اصهالح  1345م مصوب اسهفند مهاه   یمستق یاتهای( قانون مال76موضوع ماده ) یارکمانیپ ی: در مورد قراردادها 4تبصره     

 د .یور عمل نماکلف است طبق مقررات ماده مذکارفرما مکن قانون باشد یب ایخ تصویشنهاد آنها قبل از تاریه پکآن  یبعد

 



د از آغاز سال بعد به امور مصرح در یه باکرا  یر مواردیماه هر سال فهرست سا یان دیشور تا پاک یاتی: سازمان امور مال 5تبصره     

 رد .کشور اعالم خواهد کراالنتشار یثک یاز روزنامه ها یکیو  یدر روزنامه رسم یق درج آگهیاده اضافه شود س از طرن میا

 

ف یالکن ماده از انجام تینندگان وجوه موضوع اکپرداخت  یتواند در صورت خوددار یشور مک یاتی: سازمان امور مال 6تبصره     

ه یه لکات را وصهول و در مهورد   یه ن قهانون س مال یه موضوع فصل نهم از باب چههارم ا  ییات اجرایعمل قیمقرر س به آنها از پرداخت س از طر

ننهد و  ک یاستفاده م یاز اعتبارات دولت یه به نحوک یر سازمانها و موسساتیو سا یردولتیغ یعموم یدولت س نهادها ییاجرا یدستگاهها

 ند .کآنها برداشت  یکح نام است س از حساب بانیا تصریر نام کذه شمول قانون بر آنها مستلزم ک ییر دستگاههاین سایهمنن

 

  

  

 

   

 : مالیات بر درامد اشخاص حقوقیفصل پنجم 

 

ا خهارج از  یه ران یه از منابع مختلف در ا یر اشخاص حقوقیسا یانتفاع یت هایاز فعال یتها و درآمد ناشک: جمع درآمد شر 105ماده 

ه طبق مقررات ک یموارد یمقرر به استثنا یت هایسر معافکر معاف و یحاصل از منابع غ یان هایشود س پا از وضع ز یل میران تحصیا

 ( خواهند بود . %25ست و پنج درصد ) یات به نر  بیباشد س مشمول مال یم ینر  جداگانه ا ین قانون دارایا

 

ت یه فعال یه داراکه  یا نشده اند س در صهورت یأسم سود تیه به منظور تقسک یرتجاریغ یرانیا ی: در مورد اشخاص حقوق 1تبصره     

 شود . ین ماده وصول میات به نر  مقرر در ایآنها مال یت انتفاعیات فعالیل درآمد مشمول مالکباشند س از مأخذ  یانتفاع

 

ن ی( ا113اده )( و م109( ماده )5مشموالن تبصره ) یران به استثنایم خارج از ایو موسسات مق یخارج ی: اشخاص حقوق 2تبصره     

ل یاز قب یندگیله نمایا به وسیما یه مستقک ییت هایا از فعالیران یه در ایسرما یه از بهره بردارک یاتیل درآمد مشمول مالکقانون از مأخذ 

س دادن  ینه ر حقهوق خهود س انتقهال دانهش ف    یازات و سها یه امت یا از واگذاریدهند  یران انجام میارگزار و امثال آن در اکنده س یشعبه س نما

ات خواهنهد  یه ن ماده مشمول مالیور در اکنند به نر  مذک یل میران تحصیاز ا یینمایس یلم هایف یا واگذاری یفن یها کمکمات س یتعل



ننهد طبهق   ک یل مه یه به ههر عنهوان بهه حسهاب خهود تحصه      ک ییران نسبت به درآمدهایور در اکندگان اشخاص و موسسات مذیبود . نما

 باشند . یات میقانون مشمول مال نیمقررات مربوط به ا

 

ه قبال پرداخت شده اسهت  ک ییات هایس مال یا خارجی یرانیاعم از ا یات بردرآمد اشخاص حقوقی: در موقع احتساب مال 3تبصره     

 ن بابت قابل استرداد است .یاز ا یسر خواهد شد و اضافه پرداختکات متعلق یت مقررات مربوط از مالیبا رعا

 

ر مشهمول  یه پهذ یسهرما  یت هها کاز شهر  یافتیه ه درکا سهام الشرینسبت به سود سهام  یا حقوقی یقی: اشخاص اعم از حق 4 تبصره    

 نخواهند بود . یگریات دیمال

 

ات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول یر از مالیغ یگرین دیتحت عناو ین مصوب وجوهیه به موجب قوانک ی: در موارد 5تبصره     

 سر وجوه مزبور به نر  مقرر مربوط محاسبه خواهد شد .کات اشخاص پا از یقابل وصول باشد س مالات اشخاص یمال

 

 6تبصره 

 

مکرر : درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکت های تعاونی سهامی عهام مشهمول    6تبصره 

 تخفیف از نر  موضوع این ماده می باشد. % 25

 

 یبهرا  یگرین قانون نحوة دیه طبق مقررات اک ییدرآمدها ی) به استثنا یات در مورد اشخاص حقوقی: درآمد مشمول مال 106ماده 

ن قانون و در موارد ی( ا95( و بند )الف( ماده )94بر طبق مقررات ماده ) یبه دفاتر قانون یدگیق رسیص آن مقرر شده است ( از طریتشخ

 گردد . یص میالرأس تشخ ین به طور علن قانوی( ا97ور درماده )کمذ

 

 گردد :  یص میرتشخیران به شرح زیم خارج از ایو موسسات مق یخارج یات اشخاص حقوقی: درآمد مشمول مال 107ماده 

ه و نصهب مهوارد   یه شامل ته یساتیو تأس یسات فنیس تأس یار ساختمانکات هر نوع یران نسبت به عملیدر ا یارکمانیدر مورد پ -الف 

س دادن  یس نظهارت و محاسهبات فنه    یشه کس نقشهه   یسات س نقشه بهردار یه طرح ساختمانها و تأسیات تهیز حمل و نقل و عملیور س و نکمذ

 ساالنه .  یافتیل درک(  %12ر خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد ) یو سا یس انتقال دانش فن یفن یها کمکمات و یتعل



ا هر عنوان یش یا حق نمایه به عنوان بها کس  یینمایس یلم هایف یران و واگذاریر حقوق خود از ایو ساازات یامت یبابت واگذار -ب 

د آنهها  یه عا یاتیسال مال کیه ظرف ک ی( مجموع وجوه %40( تا چهل درصد )  %20ست درصد ) یشود س به مأخذ ب ید آنها میگر عاید

و  یشهنهاد وزارت امهور اقتصهاد   ین بند بنها بهه پ  یور در اکاز موارد مذ کیت هر این درآمد مشمول مالییب تعیباشد . ضر یگردد س م یم

 شود .  ین مییران تعیأت وزیب هیو تصو ییدارا

لهف انهد در ههر پرداخهت     کن مهاده م یه ور در بنهد )الهف ( ا  کنندگان وجوه مذکن پرداخت ینندگان وجوه مزبور و همننکپرداخت 

محهل   یاتیه سر و ظرف مدت ده روز به اداره امهور مال کرده اند کخ پرداخت یاز اول سال تا آن تاره ک یات متعلق را با توجه به مبالغیمال

ات و متعلقات آن خواهند بهود . ج  ینندگان متضامنا مشمول پرداخت اصل مالکافت ین صورت دریر اینند . در غکاقامت خود پرداخت 

نده س یل شعبه س نمایاز قب یندگیلة نمایو مؤسسات مزبور به وس یشخاص حقوقه اک ییت هایر فعالیه و سایاز سرما یدر مورد بهره بردار -

 ن قانون .ی( ا106دهند طبق مقررات ماده ) یران انجام میارگزار و امثال آنها در اک

 

 ین مهاده بهه اشهخاص حقهوق    یه )الهف( و )ب( ا  یموضهوع بنهدها   یارکه مانیات پیاز عمل یا قسمتیه تمام ک ی: در موارد 1تبصره     

( بهه عنهوان    %5/2م درصهد )  یدو و نه  یرانه یاران اکه مانید از هر پرداخت بهه پ یننده وجه باکگردد س پرداخت  یواگذار م یرانیار اکمانیپ

 ند .کز یشور وارک یاتین شده از طرف سازمان امور مالییخ پرداخت به حساب تعیروز از تار یسر و ظرف سکالحساب آنها  یات علیمال

 

ت کارفرما س وزارتخانه ها س موسسهات و شهر  که ک ین ماده در صورتیموضوع بند )الف( ا یارکمانیات پیدر مورد عمل:  2تبصره     

 یزات مه یه د لوازم و تجهیبه مصرف خر یا خارجی ید داخلیق خریه از طرکها باشند س آن قسمت از مبلغ قرارداد یا شهرداری یدولت یها

ر اقالم قرارداد درج شده یزات به طور جدا از سایآن مبالغ لوازم و تجه یحات و الحاقات بعدا اصالیه در قرارداد کرسد مشروط بر آن 

 ات معاف خواهد بود .یباشد از پرداخت مال

 

و  یابیه بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازارکران یدر ا یخارج یها کتها و بانکشر یها یندگی: شعب و نما 3تبصره     

 یافت میدر یت مادر وجوهکجبران مخارج خود از شر یت مادر اشتغال دارند و براکشر یران برایدر ا یالعات اقتصاداط یجمع آور

 ات بردرآمد نخواهند بود .ینند نسبت به آن مشمول مالک

 



اران دسهت  که مانیبهه پ ن مهاده را  یموضوع بند ) الف ( ا یارکمانیاز پ یا قسمتیتمام  یاران خارجکمانیه پک ی: در موارد 4تبصره     

ار دسهت  که مانیه توسهط پ که ور در قرارداد دست اول کزات مذینند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهکواگذار  یرانیا یدوم اشخاص حقوق

 ات بر درآمد معاف خواهد بود .یار دست اول از پرداخت مالکمانیپ یافتیگردد از در یم یداریدوم خر

 

سهال   یآنها از ابتدا یارکمانیه قرارداد پکن قانون ی( ا107موضوع بند )الف( ماده ) یت هایفعال اتی: درآمد مشمول مال 5تبصره     

 یت هها یه ن تبصره نسهبت بهه ادامهه فعال   یم اکگردد . ح یص مین قانون تشخی( ا106گردد طبق مقررات ماده ) یو به بعد منعقد م 1382

 نخواهد بود . یبوده است س جار 1382از سال خ انعقاد آنها قبل یه تارک یارکمانیپ یموضوع قراردادها

 

ه یه پرداخت نشده در صورت انتقال به حسهاب سهرما  ین اصالحیخ الزم االجرا شدن ایات آن تا تاریه مالک یی: اندوخته ها 108ماده 

وختهه اضهافه شهده بهه     ه معهادل اند یاهش سهرما کا یان یا انتقال به حساب سود و زیم ین در صورت تقسکیات نخواهد بود س لیمشمول مال

 یسود ناش یم شامل اندوخته هاکن حیشود . ا یه اضافه میاهش سرماکا یا انتقال یم یات سال تقسیه س به درآمد مشمول مالیحساب سرما

ه یو اصهالح  3/12/1366م مصهوب  یمسهتق  یاتهای( قانون مال138ت و اندوخته موضوع ماده )یمعاف موسسه در دوران معاف یت هایاز فعال

ات آن تها  یه ه مالکه  ییخ نخواهد بهود . اندوختهه هها   یط مربوط تا آن تاریه پا از احراز شراین اصالحیب ایخ تصویآن تا تار یبعد یها

ا انحهالل مشهمول   یه ه یا سهرما یه ان یه ا انتقال به حساب سهود و ز یم یده در صورت تقسیه وصول گردین اصالحیخ الزم االجرا شدن ایتار

 نخواهد بود . یگریات دیمال

 

 عبارت است از : یرانیمه ایات در مورد موسسات بی: درآمد مشمول مال 109ماده 

 قبل  یدر آخر سال مال یر فنیذخا -1

 فها یها و تخفیسر برگشتکم پا از یمه مستقیدر معامالت ب یافتیمه دریحق ب -2

 ها یسر برگشتکپا از  یوصول ییاکات یمه هایمه بیحق ب -3

  یواگذار ییاکات یمه هاید معامالت بت در سوکارمزد و مشارک -4

 ننده کمه گر واگذارینزد ب ییاکمه گر اتیمه بیب یبهره سپرده ها -5

  یزندگ یمه هایب یها یه و مستمرید و سرمایو بازخر یر زندگیغ یمه هایب یبابت خسارت پرداخت ییاکمه گران اتیسهم ب -6

 ر درآمدها یسا -7

 سر : کپا از 



 مه یب یدادهانه تمبر قراریهز -1

  یزندگ یمه هایب یکپزش ینه هایهز -2

 م یمه مستقیاز بابت معامالت ب یپرداخت یارمزدهاک -3

  یواگذار ییاکات یمه هایحق ب -4

در مقابهل   ینه یزم یه موتهور یه ل نقلیدارنهدگان وسها   یت مهدن یمسئول یمه اجباریاز حق ب یبدن ین خسارت هایسهم صندوق تأم -5

 شخص ثالث 

  یرزندگیغ یمه هایاز بابت ب یو خسارت پرداخت یمه زندگیب یها یه و مستمرید و سرمایاز بابت بازخر یپرداختمبالغ  -6

 مه گزاران در منافع یت بکسهم مشار -7

 یقبول ییاکات یمه هایمه گران در سود معامالت بیت بکارمزدها و سهم مشارک -8

  یرواگذا ییاکات یمه هایب یبهره متعلق به سپرده ها -9

  یدر آخر سال مال یر فنیذخا-10

 ات قابل قبولکنه ها و استهالیر هزیسا-11

 

(  یمهه گهر  یران و بیه ا یزکه مهه مر یا بیقانون تأس 61موضوع ماده  یفن یمه ) اندوخته هایموسسات ب یر فنی: انواع ذخا 1تبصره     

ه و پا یران تهیا یزکمه مریه از طرف بکخواهد بود  ینامه ا نییزان و طرز محاسبه آنها به موجب آیمه و میب یاز رشته ها کیهر  یبرا

 د .یخواهد رس ییو دارا یر امور اقتصادیب وزیمه به تصویب یعال یاز موافقت شورا

 

 یزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمهوم یمه و میب یاز رشته ها کیهر  یران برایا یزکمه مریب یر فنی: انواع ذخا 2تبصره     

 ن خواهد شد .ییران تعیا یزکمرمه یب

 

مهه گهزاران در منهافع و نحهوة     یت بکمه و سههم مشهار  یف حق بیارمزدها و تخفکمه و یم س حق بیمه مستقی: در معامالت ب 3تبصره     

د در قهرارداد  یه ارمزد باک یه اقالم مزبور به استثنایلکمه خواهد بود . یب یعال ین شده از طرف شوراییت مقررات تعیاحتساب آنها با رعا

 ر شده باشد .کمه ذیب

 



موسسهات   یا توافقهایط قراردادها و یبر اساس شرا یا واگذاری یاعم از قبول ییاکات یمه های: اقالم مربوط به معامالت ب 4تبصره     

 ربط خواهد بود .یمه ذیب

 

به نر   یاتیند مشمول مالینما یل درآمد میتحص یرانیمه ایاز موسسات ب ییاکمه اتیه با قبول بک یمه خارجی: موسسات ب 5تبصره     

شهور متبهوع   کدر  یرانه یمهه ا یه موسسهات ب ک یباشند . در صورت یران میو سود حاصل از سپرده مربوط در ا یافتیمه دریدو درصد حق ب

ز از پرداخهت  یه سهه مزبهور ن  معهاف باشهند س موس   ییاکات بر معامالت اتیمه بوده و از پرداخت مالیت بیفعال یدارا ییاکمه گر اتیموسسه ب

 یخهارج  ییاکه مهه گهر ات  یمهه بهه نهام ب   یص حهق ب یلف اند در موقع تخصکم یرانیمه ایران معاف خواهد شد . موسسات بیات دولت ایمال

 یسر شده در هر ماه را منتهه کند و وجوه یسر نماک ییاکمه گر اتیات بین تبصره س دو درصد آن را به عنوان مالیات موضوع ایمشمول مال

مربوط ارسال و وجه مزبور را  یاتیمه متعلق به اداره امور مالیو حق ب ییاکمه گر اتیمشخصات ب یحاو یمه صورتیروز به ضم یظرف س

 ند .یپرداخت نما یاتیبه حساب مال

 

ثر کرا حهدا خود  کبه دفاتر و اسناد و مدار یکان متیلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زکم ی: اشخاص حقوق 110ماده 

ههر   یا تعداد سههام و نشهان  یه کزان سهم الشریا و سهامداران و حسب مورد مکت شریهمراه با فهرست هو یاتیتا چهارماه پا از سال مال

نهد .  یات متعلهق را پرداخهت نما  یم و مالیدر آن واقع است تسل یشخص حقوق یت اصلیه محل فعالک یاتیاز آنها را به اداره امور مال کی

ات یه م اظهارنامهه و پرداخهت مال  یخواهد بود . محل تسل یافکرات در سنوات بعد ییم فهرست تغین فهرست مزبور س تسلیم اولیسلپا از ت

ن یه م اکه باشهند تههران اسهت . ح    ینم یندگیا نمایاقامتگاه  یران دارایه در اکران یم خارج از ایو موسسات مق یخارج یاشخاص حقوق

 خواهد بود .  یز جاریت نیدر دوران معاف یشخاص حقوقارخانه داران و اکماده در مورد 

لف کص آن مقرر شده است میتشخ یبرا یگرین قانون نحوه دیه طبق مقررات اک یینسبت به درآمدها یتبصره : اشخاص حقوق    

 ستند .یشده است ن ینیش بیمربوط پ یه در فصل هاکجداگانه  یاتیم اظهارنامه مالیبه تسل

  

 

شوند از  یب میکا تریت س در هم ادغام کشر کی یت حقوقیا با حفظ شخصید یت جدکا شریه با تأسک ییت هاک: شر 111ماده  

 باشند :  یر میمشمول مقررات ز یاتیلحاظ مال

ب یه کا تریادغام  یت هاکثبت شده شر یه هایت موجود تا سقف مجموع سرماکه شریش سرمایا افزاید یت جدکا شریالف : تأس

 ن قانون معاف است . ی( ا48دو در هزار حق تمبر موضوع ماده )شده از پرداخت 



مشهمول   یت موجود حسب مورد به ارزش دفتهر کا شرید یت جدکب شده به شریکا تریادغام  یت هاکشر یها ییب : انتقال دارا

 ن قانون نخواهد بود . یات مقرر در ایمال

ات دورة انحهالل موضهوع بخهش    یه ت موجهود مشهمول مال  کشهر  اید یت جدکب شده در شریکا تریادغام  یت هاکات شریج : عمل

 ن قانون نخواهد بود . یات بر درآمد ایمال

 ابد . یب ادامه یکا ترید بر اساس روال قبل از ادغام یت موجود باکا شرید یت جدکمنتقل شده به شر یها ییدارا کد : استهال

رد طبهق  یه ب شهده تعلهق گ  یه کا تریه ادغهام   یت هاکز سهامداران در شرا کیبه هر  یب س درآمدیکا تریجه ادغام یهه : هر گاه در نت

 ات خواهد بود . یمقررات مربوط مشمول مال

 باشد .  یا موجود حسب مورد مید یت جدکب شده به عهدة شریکا تریادغام  یت هاکشر یاتیف مالیالکه تعهدات و تیلکو : 

امهور   یوزارتخانهه هها   کشهنهاد مشهتر  یه بهه پ ین اصهالح یه ب ایخ تصهو یارثر ظرف شش ماه از تکن ماده حدایا یین نامه اجراییز : آ

 د .یران خواهد رسیأت وزیب هیع و معادن به تصویو صنا ییو دارا یاقتصاد

 

 خواهد بود . یجار یو خارج یرانیاعم از ا یاشخاص حقوق یارکمانیات پی( و تبصره آن در مورد عمل99م ماده )ک: ح 112ماده 

 

ران بهه طهور مقطهوع    یه اال و امثهال آنهها از ا  که ه مسافر و حمل یراکبابت  یخارج ییمایو هواپ یرانیشتکت مؤسسات ای: مال 113ماده 

ن یا در بیا در مقصد یران یه وجوه مزبور در اکن ید آنها خواهد شد اعم از این بابت عایه از اک یه وجوهیلکعبارت است از پنج درصد 

مهاه قبهل را بهه اداره     یافتیه ستم هر ماه صورت وجهوه در یران موظف اند تا بیور در اکسسات مذا شعب مؤی یندگیافت شود . نمایراه در

بهه   یگهر یات دیه ن گونهه درآمهدها مشهمول مال   یه ور از بابت اکند . مؤسسات مذیات متعلق را پرداخت نمایم و مالیمحل تسل یاتیامور مال

 یا صورت ارسهال ینند کم نیمقرر را به موقع تسل یور صورت هاکمذ یها یندگیا نمایات بردرآمد نخواهد بود . هرگاه شعب یعنوان مال

 ص خواهد شد .یالرأس تشخ یات متعلق براساس تعداد مسافر و حجم محموالت علین صورت مالیآنها مطابق واقع نباشد در ا

 

ه یه راک %5ش از یگهر به  ید یورهاشه کدر  یرانه یا ییمها یو هواپ یرانیشهت کات متعلق بردرآمد مؤسسات یه مالک یتبصره : در موارد    

 ییمها یو هواپ یرانیشهت ک یت هها کات شریموظف است مال ییو دارا یس وزارت امور اقتصاد یرانیربط ایباشد با اعالم سازمان ذ یافتیدر

 ش دهد .یآنها افزا یاتیفوق را معادل نر  مال یشورهاکتابع 

 



ت یان صهالح که ر اریبا سها  یل مجمع عمومیکخ تشیاند قبل از تارا موظف کمشتر یران شخص حقوقیا مدیر ین مدی: آخر 114ماده 

شهخص   یو بهده  یهی صهورت دارا  یحهاو  یدعوت شهده اسهت اظهارنامهه ا    یم نسبت به انحالل شخص حقوقیاتخاذ تصم یه براکدار 

 یاتیو به اداره امور مالم یگردد تنظ یه میشور تهک یاتین منظور از طرف سازمان امور مالیه بدک ینمونه ا یخ دعوت رویدر تار یحقوق

 یمجاز و حسب مورد مهر موسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوق یا امضاهایامضاء  یه حداقل حا وک یند اظهارنامه ایم نمایمربوط تسل

 معتبر خواهد بود . یاتیاداره امور مال یباشد برا

 

اسهت   یشهخص حقهوق   یهی شهوند ارزش دارا  یمه ه منحل ک یات اشخاص حقوقین دورة عملیات آخری: مأخذ محاسبه مال 115ماده 

 ده است .یات آن قبال پرداخت گردیه مالک ییه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایها و سرمایبده یمنها

 

روز  یه بر اساس بهایفروش و نسبت به بق ینسبت به آن چه قبال فروش رفته بر اساس بها یشخص حقوق یی:ارزش دارا 1تبصره     

 شود . ین مییتعانحالل 

 

ن یه موضوع فصل اول باب سهوم ا  یها ییا دارای ییشود س دارا یه منحل مک یشخص حقوق یها یین دارای:چناننه در ب 2تبصره     

ها حسب مورد در هنگام نقهل و انتقهال    ییا دارای یین دارایتها وجود داشته باشد و اکا حق تقدم سهام شریه کا سهم الشریقانون و سهام 

ات یه ن دوره عملیات آخهر یه ن مأخهذ محاسهبه مال  یهی ن قهانون باشهند س در تع  ی( ا143ماده ) ی( و تبصره ها59مشمول مقررات ماده ) یقطع

گهردد   یمنحل شده منظور نم یشخص حقوق یها ییور جزو اقالم داراکمذ یها ییا دارای ییدارا یمنحله ارزش دفتر یاشخاص حقوق

مزبهور حسهب مهورد     یهها  یهی ا دارایه  یهی ات متعلهق بهه دارا  یگردد . مال یسر مکها  یه و بدهیاز جمع سرما یو معادل همان ارزش دفتر

 رد .یگ ین و مورد مطالبه قرار میین قانون تعی( ا143ماده ) ی( و تبصره ها59براساس مقررات ماده )

 

ات مقطهوع  یه نحهالل مشهمول مال  خ ایه بر اساس مقررات فوق در تهار کمنحل شده  ی: آن قسمت از اموال اشخاص حقوق 3تبصره     

 ات نخواهند بود .یخ انحالل مشمول مالین نقل و انتقال بعد از تارین قانون باشند دراولی( ا143ماده ) ی( و تبصره ها59موضوع ماده )

 

(  تهاکدر اداره ثبهت شهر   یخ ثبت انحهالل شهخص حقهوق   یخ انحالل ) تاریلف اند ظرف شش ماه از تارکه میران تصفی:مد 116ماده 

مربهوط   یاتیه م و به اداره امور مالین قانون تنظی( ا115را بر اساس ماده ) یات شخص حقوقین دوره عملیمربوط به آخر یاتیاظهارنامه مال

 ند .یات متعلق را پرداخت نمایم و مالیتسل



 

ن قهانون بهه نهر     یه ( ا115)( مهاده  2ت تبصهره ) یشوند با رعا یه منحل مک یات اشخاص حقوقین دوره عملیات آخریتبصره : مال    

 گردد . ین قانون محاسبه می( ا105ور در ماده )کمذ

 

 یات اشهخاص حقهوق  یه ن دوره عملین قانون به اظهارنامهه مربهوط بهه آخهر    یلف است برابر مقررات اکم یاتی:اداره امور مال 117ماده 

م اظهارنامه یخ تسلیسال از تار کیثر ظرف کحداه به مندرجات آن اعتراض داشته باشد ک ینموده و در صورت یدگیخارج از نوبت رس

 یه قطعه یران تصهف یله مدیبه وس یمیات متعلق به اظهارنامه تسلید و گرنه مالین و ابالغ نماییص تعیات متعلق را به موجب برگ تشخیس مال

ه که ه است نسبت به آن قسمت ر نشدکدر اظهارنامه ذ یشخص حقوق ییاز دارا یه بعدا معلوم گردد اقالمک یگردد . در صورت یم یتلق

 ات مطالبه خواهد شد .ین قانون س مالی( ا118د نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده )یدر اظهارنامه ق

 

ات یزان مالین معادل میا بدون سپردن تأمی یاتیل مفاصا حساب مالیمنحل شده قبل از تحص یاشخاص حقوق ییم دارای: تقس 118ماده 

 ست .یمجاز ن

 

م اظهارنامه خهالف  یا تسلین قانون ی( ا114م اظهارنامه موضوع ماده )یدر صورت عدم تسل یران شخص حقوقین مدی: آخرتبصره    

و  یشخص حقوق یا ضامن هاین ماده و ضامن ین قانون و ای( ا116ت مقررات موضوع ماده )یه در صورت عدم رعایران تصفیواقع و مد

ه از ک یده به نسبت سهمیم گردین آنان تقسیب یشخص حقوق ییه داراک یسانکه یلکنا و ضامن ) موضوع قانون تجارت ( متضام یاکشر

ه که خواههد بهود بهه شهرط آن      یم متعلق به شخص حقهوق یات و جرایب آنان شده است مشمول پرداخت مالینص یشخص حقوق ییدارا

 شور مطالبه شده باشد .ک یرسمانحالل در روزنامه  یخ درج آگهین قانون از تاری( ا157ظرف مهلت مقرر در مادة )

  

 

 

 

 

 

 : مالیات درامد اتفاقی فصل ششم 



 

ا به عنوان یو  یق معامالت محاباتیا از طریبه صورت بالعوض و  یا حقوقی یقیه شخص حقک یرنقدیا غیو  ی: درآمد نقد119ماده 

 ن قانون خواهد بودی( ا131  مقرر در ماده )به نر یات اتفاقید مشمول مالینما یل میل تحصین قبیگر از ایا هر عنوان دیزه یجا

 

باشهد س بهه    یرنقدیه غک ین فصل عبارت است از صددرصد درآمد حاصله و در صورتیات موضوع ایدرآمد مشمول مال -120ماده 

آنهها   یون بهرا ن قانی( ا64مفاد ماده ) یه در اجراک یکشود مگر در مورد امال یم مین قانون تقویروز تحقق درآمد طبق مقررات ا یبها

 ات قرار خواهد گرفت .یمأخذ محاسبه مال ین صورت ارزش معامالتیه در اکن شده است ییتع یارزش معامالت

 

ات یه باشد درآمهد مشهمول مال   ین قانون می( ا63ه مشمول ماده )ک یموارد یتبصره : درمورد صلح معوض و هبة معوض به استثنا    

شود نسبت به طهرف معاملهه    ین میین ماده تعیه براساس مقررات اکن یبه التفاوت ارزش عوضن فصل عبارت خواهد بود از مایموضوع ا

 ه از آن منتفع شده است .ک یا

 

 

ه ظهرف شهش مهاه از    ک یدر صورت یگردد ول یم یتلق یقطع یاتیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالی: صلح با شرط خ 121ماده 

 ین فصل وصول شده است قابهل اسهترداد مه   یات موضوع ایه به عنوان مالک یا رجوع شود س وجوهیا اقاله یخ وقوع عقد معامله فسخ یتار

رده باشد نسبت به آن منفعت که از منافع آن استفاده یا رجوع منتقل الیا اقاله ین وقوع عقد و فسخ ین صورت اگر در فاصلة بیباشد . در ا

 ن فصل خواهد بود .یات ایمشمول مال

 

 یشود بها یا شخص ثالث اختصاص داده مین به مصالح یمدت مع یا برایه منافع آن مادام العمر ک یمورد مصالح مال: در  122ماده 

 خ مزبور خواهد بود .یات مصالح در تاریخ تعلق س مأخذ مالین و منفعت در تاریمال به مأخذ جمع ارزش ع

 

ات انتقهال دهنهده قهرار    یه ور در سهند مأخهذ مال  کمت مذیرد قیت گصور یخ تعلق منفعت انتقالیه قبل از تارک یتبصره : در صورت    

ز بهه  یه منافع مال نکن یرنده عین انتقال گیات آخرین مأخذ مالکیات خواهد بود س لین فصل مشمول مالیه طبق مقررات اکخواهد گرفت 

 ه طبق سند پرداخته است .ک یم فوق و مبلغکهر مال به شرح ح یرد سعبارت خواهد بود از مابه التفاوت بهایاو تعلق بگ

 



ات منهافع ههر   یلف است مالکرنده میواگذار شود انتقال گ یسکا موقت بالعوض به یبطور دائم  یه منافع مالک ی:در صورت 123ماده 

 د .یسال را در سال بعد پرداخت نما

 

شدن آن در مهورد وراث بهه    یز قطعت قانونا نافذ است بعد ایه وصک ین در حدودیت به نفع اشخاص معی: مال مورد وص 124ماده 

 ن فصل خواهد بود .یات ایل آن مشمول مالکر وراث نسبت به یباشد و در مورد غ یات برارث میسهم االرث آنها اضافه و مشمول مال

 

 ن بخش نخواهد بود .یات ایباشد مشمول مال یات میات برارث مشمول مالیه طبق مقررات فصل مالک ی: انتقاالت 125ماده 

 

ن ی( ا123خود را در مورد منافع موضوع ماده ) یاتیلف اند در هر سال اظهارنامه مالکن فصل می: صاحبان درآمد موضوع ا 126اده م

مربهوط   یاتیه ا تعلق منافع به اداره امور مالیل درآمد یخ تحصیروز از تار یر موارد ظرف سیبهشت ماه سال بعد و در سایقانون تا آخر ارد

م اظهارنامهه  یف تسلیلکات وصول شده باشد تیانجام و مال یه معامله در دفاتر اسناد رسمک یتعلق را بپردازند . در صورتات میم و مالیتسل

 شود . یساقط م

 

 نخواهد بود :  یات اتفاقیر مشمول مالی: موارد ز 127ماده 

 یت هها کو شهر  یا مؤسسات دولته یانه ها ا وزارتخیا عام المنفعه یه یریخ یبالعوض سازمان ها یرنقدیو غ ینقد یها کمکالف : 

 ات فصل حقوق است . یه مشمول مالک یر از مواردیغ یقیبه اشخاص حق یانقالب اسالم یا نهادهایها یا شهرداری یدولت

 گر . یر مترقبه دیا حوادث غیو  یل س آتش سوزیدگان جن  س زلزله س سیبه خسارت د ییاهدا یمال یها کمکا یب : وجوه 

 د .ینما یپرداخت م یشاورزکد محصوالت ید و خریق صادرات و تولیتشو یه دولت براک یزیج : جوا

 

و  یهی و دارا یه از طهرف وزارت امهور اقتصهاد   که خواههد بهود    ین نامهه ا یی)الف( و )ب( طبق آ یبندها ییتبصره : ضوابط اجرا    

 ه خواهد شد .یشور تهکوزارت 

 

ص خواههد شهد و   یبهه دفهاتر تشهخ    یدگیق رسه یاز طر یاتفاق یاز درآمدها یناش یات اشخاص حقوقی: درآمد مشمول مال 128ماده 

 ات آنها منظور خواهد شد . یش پرداخت مالیگردد به عنوان پین فصل در منبع پرداخت میه طبق مقررات اک ییاتهایمال

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مالیات بر جمع درامد ناشی از منابع مختلف فصل هفتم 

 

 شد: حذف 129ماده  

 

م مصهوب  یمسهتق  یاتهها ی( قهانون مال 129( س مهاده ) 59( مهاده ) 3( و تبصهرة ) 16( تها ) 3گذشهته موضهوع مهواد)    یها ی: بده 130ماده 

 آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود . یبعد یه هایو اصالح 3/12/1366

 

ا تعلق آنها حسب مورد قبل یل درآمد مربوط یه سال تحصک ییات هایمال یتواند بده یم ییو دارا یتبصره : وزارت امور اقتصاد    

 یمهورد بخشهودگ   ا جزئهاً یه  الًکبداند  یه مقتضک یدر نقاط یهر مود یال برای( ر1000000ون )یلیم کیباشد را تا سقف  1368از سال 

 قرار دهد .

 



باشهد بهه    یم ینر  جداگانه ا ین قانون دارایه طبق مقررات اک یموارد یبه استثنا یقیات بردرآمد اشخاص حقی: نر  مال 131ماده

 ر است :یشرح ز

ون یه لیصهد م کیزان یه تها م  -(  %15ات سهاالنه بهه نهر  پهانزده درصهد )     یه ال درآمد مشمول مالی( ر30000000ون )یلیم یزان سیتا م -

زان یه تها م  -(  %20ست درصهد) یال به نر  بی( ر30000000ون )یلیم یات ساالنه نسبت به مازاد سیال درآمد مشمول مالی( ر100000000)

ال بهه نهر    یه ( ر100000000ون ) یه لیصهد م کیات ساالنه نسبت بهه مهازاد   یال درآمدمشمول مالی( ر250000000ون )یلیست و پنجاه میدو

سهت و پنجهاه   یات ساالنه نسبت به مهازاد دو یال درآمد مشمول مالی( ر1000000000ارد ) یلیم کیزان یتا م -(  %25ست و پنج درصد )یب

ات سهاالنه  یه ال درآمدمشمول مالی( ر1000000000ارد )یلیم کینسبت به مازاد  -(  %30درصد ) یال به نر  سی( ر250000000ون )یلیم

 ( %35و پنج درصد ) یبه نر  س

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : در مقررات مختلفه  باب چهارم

 

 

 

 : معافیت هافصل اول 

 

 یتعاون یدر بخش ها یا معدنی یدیتول یدر واحدها یو معدن یدیتول یت هایعالاز ف یناش یات ابرازی: درآمد مشمول مال132ماده  

ا قرارداد استخراج و فروش یصادر  یآنها پروانه بهره بردار یربط برایذ یبه بعد از طرف وزارتخانه ها 1381ه از اول سال ک یو خصوص

متهر توسهعه   ک( و به مدت چهار سهال و در منهاطق    %80د درصد )زان هشتایا استخراج به می یخ شروع بهره برداریشود س از تار یمنعقد م

 ن قانون معاف هستند .ی( ا105ات موضوع ماده )ی( و به مدت ده سال از مال %100زان صددرصد)یافته به می

 

 یاسهالم  یجمههور  یو فرهنگه  یس اجتماع یه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادیبق یافته برایمتر توسعه ک: فهرست مناطق  1تبصره     

ع یو صنا ییو دارا یامور اقتصاد یشور و وزارتخانه هاک یزیت و برنامه ریرین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیران و همننیا

 رسد . یران میأت وزیب هیه و به تصویو معادن ته

 

 یلهومتر یکسهت  یصهد و ب کیدر شهعاع   مسهتقر  یو معهدن  یدیتول ین ماده شامل درآمد واحد هایموضوع ا یت های: معاف2تبصره     

ت براسهاس  یه صد هزار نفر جمعیش از سیب یدارا یز استانها و شهرهاکمرا یلومتریک یز اصفهان و سکمر یلومتریکز تهران و پنجاه کمر

 بود .ور نخواهد کمذ یز استانها و شهرهاکمرا یلومتریک یافته درشعاع سیاستقرار  یصنعت یها کشهر یبه استثنا ین سرشماریآخر

 

ههر سهال از    یاز وزارت فرهنه  و ارشهاد اسهالم    یپروانهه بههره بهردار    یدارا یو جههانگرد  یرانگردیسات ایه تاسیلک: 3تبصره     

 ات متعبق معاف هستند.یدرصد مال 50پرداخت 

 

ن محدوده موضهوع  یین تعین ماده و همننیمعاف موضوع ا یواحدها یخ شروع بهره بردارین تاریی: ضوابط مربوط به تع4تبصره     

 گردد . ین و اعالم مییع ومعادن تعیو صنا یو دارائ یامور اقتصاد ین ماده توسط وزارتخانه های( ا2تبصره )



 

ان و یس دانشهجو  یارمنهد کس  یارگرکه ادان س یس صه  یشاورزکس  یریس عشا یروستائ یتعاون یت هاک: صددرصد درآمد شر133ماده 

 ات معاف است .یاز مالآنها  یه هایدانش آموزان و اتحاد

 

ه کران را یا یتعاون روستائ یزکسازمان مر یات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابزاریلف است معادل مالکتبصره : دولت م    

ز آن بهه  یه اختصهاص داده شهود س پها از وصهول و وار     یروسهتائ  یتعاون یت هاکدر شر یه گذاریسرما یبرا یب مجمع عمومیبا تصو

شهود در وجهه    یم ینیش بیشور پکل کن منظور در قانون بودجه یه به همک یف خاصیشور س از محل اعتبار ردک ید عمومحساب درآم

 د .یور مسترد نماکسازمان مذ

 

س دانشهگاهها و   یو حرفهه ا  یس متوسطه س فن ییس راهنما یاعم از ابتدائ یر انتفاعیت مدارس غیم و تربی: درآمد حاصل از تعل134ماده 

ه حسب مورد کور کاشخاص مذ یبابت نگهدار یتکو حر ین ذهنیمعلول یو درآمد موسسات نگهدار یر انتفاعیغ یآموزش عال زکمرا

حاصل از  یت بدنیمجوز از سازمان ترب یدارا ین درآمد باشگاهها و موسسات ورزشیربط هستند همننیت از مراجع ذیپروانه فعال یدارا

بهه   یو دارائه  یشنهاد وزارت امهور اقتصهاد  ین ماده به پیا ین نامه اجرائیات معاف است . آئیمال از پرداخت یمنحصرا ورزش یت هایفعال

 د.یران خواهد رسیئت وزیب هیتصو

 

 : حذف شد . 135ماده 

 

شهود   ینفهع مه  ید ذیه مهه عا یمنعقهده ب  یه بهه موجهب قراردادهها   که مهه  یمه عمر از طرف موسسات بیبابت ب ی: وجوه پرداخت136ماده 

 ات معاف است .یمالازپرداخت 

 

فل در کا همسر و اوالد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تیبابت معالجه خود و  یهر مود یپرداخت یدرمان ینه های: هز137ماده 

ه د و چناننه بینما یافت وجه را گواهیران باشد دریم ایمق کا پزشی یننده موسسه درمانکافت یه اگر درکن یبه شرط ا یاتیسال مال کی

ران صهورت گرفتهه اسهت پرداخهت     یانات الزم معالجه درخارج از اکبه علت فقدان ام یکد وزارت بهداشت س درمان و آموزش پزشیتائ

ا وزارت بهداشهت س درمهان و آمهوزش    یه شهور محهل معالجهه    کران در یا یاسالم یدولت جمهور یمقامات رسم ینه مزبور به گواهیهز

از درآمد  یدرمان یمه هایمه عمر و بیبابت ب یرانیمه ایبه موسسات ب یقیهر شخص حق یپرداخت مهین حق بیده باشد س همننیرس یکپزش



نهه مراقبهت و   یور هزکمهذ  ینه هها یماران خاص و صعب العالج عالوه برهزیسر خواهدشد . در مورد معلوالن و بک یات مودیمشمول مال

 باشد . یفل او را عهده دار است مکه تک یمار شخصیب ایات معلول یسر از درآمد مشمول مالکز قابل یآنان ن یتوانبخش

 

 یل واحهدها یه مکا تیه  یو نوسهاز  یتوسعه و بازسهاز  یه براک یو خصوص یتعاون یت هاکشر ی: آن قسمت از سود ابراز138ماده 

 105وع مهاده  ات متعلق موضه یدرصد مال50درآن سال مصرف گردد از  یا معدنی ید صنعتیجد یجاد واحدهایا ایخود  یو معدن یصنعت

ه ید در قالب طرح سهرما یجد یا معدنیو  یجاد واحد صنعتیا ایل یمکا تیاجاره توسعه  ه قبالًکن ین قانون معاف خواهد بود مشروط برایا

اد شهده در هرسهال مهازاد سهود     یه  یا طهرح هها  یطرح  ینه اجرایه هزک یل شده باشد . درصورتیربط تحصین از وزارتخانه ذیمع یگذار

سهال   یات سهود ابهراز  یور در محاسبه مالکت مذیتواند از معاف یت مکمتر باشد شرک یه گذاریااز طرح سرماین سال باشد و هما یابراز

 امل طرح بهره مند شود .ک ینه اجرایمانده هز یا باقیور و کزان مازاد مذیثر به مدت سه سال و به مکبعد حدا یها

 

ن شده در ییسال پا از مهلت تع کیاظرف مدت ید یس اجرا طرح را متوقف نمال یمکت س قبل از تکه شرک یدرصورت -1تبصره     

د معهادل  یه ا منتقهل نما یل س منحل یآنرا تعط یا ظرف پنج سال پا از شروع بهره بردارینرساند س  یس آنرا بهره بردار یه گذاریطرح سرما

 ت وصول خواهدشد .کن قانون از شریا 190لقه موضوع ماده طرح و جرائم متع یاجرا ین ماده برایمنظور شده در ا یاتیمال یت هایمعاف

 

 یت هها یتوانند از معاف یشوند نم یا مین ماده تاسیمندرج در ا یت هایه با استفاده از معافکد یجد یصنعت یواحدها -2تبصره     

 ند .ین قانون استفاده نمایا 132موضوع ماده  یاتیمال

 

سات خود یه تاسک ینفر نباشد درصورت 50متر از کنان آنها کارکه تعداد کز تهران یدوده آبرواقع در مح یارخانه هاک -3تبصره     

و وزارت  یو دارائه  یه از طرف وزارت امور اقتصهاد ک یز تهران انتقال دهند براساس ضوابطکومتر مریلک 120به خارج از شعاع  الًکرا 

 یت صهنعت یه از فعال یات بردرآمد ناشید از پرداخت مالیدر محل جد یخ بهره برداریشود تا ده سال از تار یربط حسب مورد برقرار میذ

 مربوط معاف خواهند بود .

 

رودخانهه   یز شهرق یه رودخانه حبله رودگرمسهار و منطقهه آبر   یز غربیز تهران شامل منطقه آبریاز نظر قانون محدوده آبر -4تبصره    

ردان بهوده و حهدود آن عبهارت    کرج و کن س کن س فرحزاد س یجرود س دارآباد س دربند ساودماوند س جا یه مناطق رودخانه هایلکاران و یز

رودخانهه حبلهه رود    یشود . شهرقا : سهاحل غربه    یم یجار یزکر مریوکه آب آن به رشته کالبرز  یوههاکاست از : شماال : خطالراس 



اران با رودخانه شور تا خط یبه شرق از محل تقاطع رودخانه زاران جنوبا : خطوط ممتد از غرب یرودخانه ز یگرمساز غربا : ساحل شرق

 ر حبله رود گرمساریبه سمت غرب تا محل تقاطع با مس کاچه نمیالقعر در

 

 :139ماده 

م یس آسهتان حضهرت عبهدالعظ    یآستان قدس رضهو  یر نقدیوغ ینقد یافتیدر یایها و هداکمکره س یالف : موقوفات س نذورات س پذ

)ره ( س مسهاجد س   ینه ی) شهاه چهراغ ( آسهتان مقهدس امهام خم      یتانه حضرت معصومه س آستان حضرت احمد ابهن موسه  )ع( س آس یالحسن

باشد  یه میریر بقاع به عهده سازمان اوقاف و امور خیص سایات معاف است . تشخیه از پرداخت مالکر بقاع متبریا و سایاکه ها س تینیحس

. 

 ات معاف است .یران از پرداخت مالیا یاسالم یسازمان هالل احمر جمهور ینقد ریو غ ینقد یافتیدر یایها وهداکمکب : 

ن یو سهازمان تهام   یمهه خهدمات درمهان   یو سهازمان ب  یصندوق پا انداز بازنشسهتگ  یر نقدیو غ ینقد یافتیدر یایها و هداکمکج : 

ات یه مربوط توسهط آنهها از پرداخهت مال    یافتیدر یمه هایارفرما و جرکنان وکارکسهم  یمه و حق بازنشستگین حق بیو همنن یاجتماع

 معاف است . 

 یص مدارس علوم اسالمیات معاف است . تشخیاز پرداخت مال یمدارس علوم اسالم یر نقدیو غ ینقد یافتیدر یایهاو هداکمکد: 

 باشد . یه قم میت حوزه علمیریمد یباشورا

انقالب  یص نهادهایات معاف است . تشخیاز پرداخت مال یب اسالمانقال ینهادها یر نقدیو غ ینقد یافتیدر یایهاو هداکمکهه : 

 باشد . یران میئت وزیبا ه یاسالم

 ات معاف است .یه به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالکشور کو: آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات 

 ات معاف است .یت مالات از پرداخکه س خما و زیفق یه ولیز: درآمد اشخاص از محل وجوه بر

 یس علم یقات فرهنگیس تحق یغات اسالمیل تبلیاز قب یبه مصرف امور ین شرعیه طبق موازکح : آن قسمت از درآمد موقوفات عام 

 هیعلم یمساجد و مصالها و حوزه ها یر و نگهداریت و بهداشت و درمان س بنا و تعمیم و تربیتشافات س تعلکس اختراعات س ا یس فن ینیس د

ا وام ینه یس هز یو آبادان یس امور عمران یر اثار باستانیه و اطعام س تعمیس مراسم تعز یدولت یو مدارس و دانشگاهها یو مدارس علوم اسالم

س جنه  و   یل و زلزلهه س آتهش سهوز   یازسه  یدگان حوادث ناشه یب دیبه مستضعفان و آس کمکان س یل دانش آموزان و دانشجویتحص

ده باشهد س از  یه رسه یه رید سهازمان اوقهاف و امهور خ   یه مزبهور بهه تائ   ینه هایه درآمد و هزکنیر برسد س مشروط بر اگیر مترقبه دیحوادث غ

 ات معاف است .یپرداخت مال



ه بهه موجهب   که نیده اند س مشهروط برا یه به ثبت رسکه و عام المنفعه یریموسسات خ یر نقدیو غ ینقد یافتیدر یایها و هداکمکط : 

نهد س از  کآنهها نظهارت    ینه هایشور بر درآمد و هزک یاتین ماده شود و سازمان امور مالیور د ر بند )ح( اکامور مذاساسنامه آنها صرف 

 ات معاف است .یپرداخت مال

 یل هها کس احزاب وانجمنهها و تشه   ییت اعضا مجامع حرفه این حق عضویو همنن یر نقدیو غ ینقد یافتیدر یایها و هداکمک:  ی

ا حق الزحمهه اعضها آنهها    یه به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد ک یربط باشند و وجوهیمجوز از مراجع ذ یه داراک یر دولتیغ

 ات معاف است .یشود س از پرداخت مال یز میسر و به حساب مجامع مزبور وارک

ور در کمهذ  ینه ید یت هها یه مربهوط بهه اقل   یمذهب یات هایانجمنهاو ه یر نقدیو غ ینقد یدربافت یایهاو هداکمک: موقوفات و  ک

 ات معاف است . یشور برسد س از پرداخت مالکب وزارت یت آنها به تصویه رسمکنیران س مشروط بر ایا یاسالم یجمهور یقانون اساس

شهوند س از   یانجهام مه   یه به موجهب مجهوز وزارت فرهنه  و ارشهاد اسهالم     کو هنر  یس فرهنگ یو مطبوعات یانتشارات یتهایل : فعال

 ات معاف است .یمالپرداخت 

 

 ین مهاده از راه برگهزار  یه شبرد اهداف و وظابف اشخاص موضوع ایبه منظور پ یر انتفاعیغ یت هایه از فعالک یوجوه -1تبصره     

شهود و سهازمان امهور     یل مه یو . . . در چارچوب اساسنامه آنها تحصه  یدوره ا یه هایتاب و نشرکنارها س نشر یس سم یآموزش یدوره ها

 ات معاف است .یند س از پرداخت مالک ینه آنها نظارت میشور بردرآمد هزک یاتیمال

 

 باشد . یم ین ماده جاریات اشخاص موضوع این قانون درمورد درآمد مشمول مالی( ا2( ماده )2م تبصره ) کح -2تبصره     

 

 یو دارائه  یشنهاد وزارت امور اقتصهاد یه و پیور تهشک یاتیله سازمان امور مالین ماده به وسیموضوع ا ین نامه اجرائیآئ -3تبصره     

 د .یران خواهد رسیئت وزیب هیبه تصو

 

باشهند براسهاس    یمجوز مه  یدارا یا مقام معظم رهبری)ره(  ینیه از طرف حضرت امام خمک ین ماده در مواردیمفاد ا -4تبصره     

 رد .یگ یانجام م ینظر مقام معظم رهبر

 

 : حذف شد .140ماده 

 



 141 ماده

) شامل محصوالت  یشاورزکو محصوالت بخش  یصنعت یاالک: الف : صددرصد درآمدحاصل از صادرات محصوالت تمام شده 

ر یآن پنجهاه درصهد درآمهد حاصهل از صهادرات سها       یله یمکو ت یلیع تبدیالت س جنگل و مرتع ( و صنایور س شیس دام و ط یس باغ یزراع

ات معهاف  یه شهوند از شهمول مال   یشور صهادر مه  کبه خارج از  یر نفتیغ یاالهاکداف صادرات افتن به اهیه به منظور دست ک یاالهائک

 هستند .

و  یشهاورز کس  یس بازرگهان  یو دارائه  یامور اقتصهاد  یشنهاد وزارتخانه هاین ماده در طول هر برنامه به پیمشمول ا یاالهاکفهرست 

 رسد . یران میئت وزیب هیبه تصو یو وزارتخانه صنعت یجهاد سازندگ

ر در ییه شوند و بهدون تغ  یا میران وارد شده یت به ایه به صورت ترانزکمختلف  یاالهاکب : صددرصد درآمد حاصل از صادرات 

 ات معاف است .یشوند از شمول مال یآن صادر م یبررو یارکا با انجام یت یماه

 

هم دارنهد س در   یگریت دیفعال یر از امور صادراتیه غک یسانکات در مورد یمعاف از مال یاالهاکان حاصل از صدور یتبصره : ز    

 آنان منظور نخواهد شد . یت هایات فعالیمحاسبه مال

 

 142:ماده 

ات معهاف  یه مربوطه از پرداخهت مال  یدیتول یه هایو اتحاد یتعاون یو شرکت ها یع دستیفرش دستباف و صنل یدرآمد کارگاه ها

 است .

 

رش یشود از سال پذ یمعامله در بورس قبول م یرش برایات پذیطبق قانون مربوط از طرف ه ه سهام آنهاک ییت هاک: شر143ماده 

ارگزاران بورس انجام و در دفاتر کق یه نقل و انتقاالت سهام از طریلکه ک یه از فهرست نرخها در بورس حذف نشده درصورتکتا سال 

 مکرر : حذف شد. 143. ماده شود  یات آنها بخشوده میدرصد مال 10گردد معادل  یمربوط ثبت م

 

شهوند س   یه دربورس معامله مه ک ین اوراق بهاداریتها دربورس و همننکاز هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شر -1تبصره     

د ات بردرآمه یه به عنهوان مال  یگرین بابت وجه دیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از ایزان نیبه م یات مقطوعیمال

ات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنهده  یلف اند مالکارگزاران بورس مکنقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهدشد . 



د آن را بهه  یخ انتقهال رسه  یند و طرف مهدت ده روز از تهار  یز نمایشور وارک یاتین شده از طرف سازمان امور مالییوصول و به حساب تع

 ارسال دارند . یاتیتعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم سهام مورد انتقال به اداره امور مال یحاو یهمراه فهرست

 

زان یبه م یات مقطوعیتها مالکر شریا درساکه شرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکاز هر نقل و انتقال سهام و سهم الشر -2تبصره     

ات بردرآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد . یبه عنوان مال یگرین بابت وجه دیشود . از ا یآنها وصول م یچهاردرصد ارزش اسم

شهور  ک یاتیه ات متعلق را به حسهاب سهازمان امهور مال   یلف اند قبل از انتقال مالکه و حق تقدم سهام مکانتقال دهندگان سهام و سهم الشر

ات یه پرداخهت مال  یم سند انتقال حسب مورد گهواه یا تنظیرات ییع ثبت تغلف اند در موقکم یا دفاتر اسناد رسمینند . اداره ثبت کز یوار

 نند . کا انتقال یمه پرونده مربوط به ثبت یمتعلق را اخذ و ضم

 

م درصد خواهد بهود و  یات مقطوع به نر  نیرفته شده در بورس انداخته صرف سهام مشمول مالیسهام پذ ییتهاکدر شر -3تبصره     

ه آن را بهه حسهاب سهازمان    یش سرمایخ ثبت افزایروز از تار یلف اند ظرف سکتها مکرد .شریگ یتعلق نم یگرید اتین درآمد مالیبه ا

 نند .کز یشور وارک یاتیامور مال

 

ا یه ه بابهت حهق اختهراع    ک ین درآمدیو همنن یلیتحص یو بورس ها یز علمیه اعم از منقول و جوایه منقول و مهریزی: جه144ماده 

 یه داراکه  یزکمرا یقاتیو تحق یپژوهش یت هایاز فعال یز درآمد ناشیو ن یلکگردد بطور  ین میتشفکن و میمخترعد یتشاف عاکحق ا

ه بهه  که  ین نامهه ا یهی ه طبق مقررات در آین اصالحیا یخ اجرایباشند به مدت ده سال از تار یصالح میذ یق از وزارتخانه هایپروانه تحق

ئهت  یب هیبهه تصهو   یو دارائه  یو امهور اقتصهاد   یکس بهداشت و درمان و آموزش پزشه  یعالفرهن  و آموزش  یشنهاد وزارتخانه هایپ

 باشند . یات معاف مید س از پرداخت مالیران خواهد رسیوز

 

 ات معاف است :یر ازپرداخت مالیبه هر عنوان در موارد ز یافتی: سود در145ماده 

در حدود مقررات  یرانیا یها کارگران نزد بانکارمندان و کانداز  و پا یسور بازنشستگکمربوط به  یسود متعلق به سپرده ها -1

 مربوطه  یاستخدام

ن یه مجهاز . ا  یکر بانیغ یا موسسات اعتباری یرانیا یهاکمختلف نزد بان یپا انداز و سپرده ها یز متعلق به حسابهایا جوایسود  -2

 گذارند نخواهد بود . یمجاز نزد هم م یکر بانیغ یا موسسات اعتباریها که بانک ییت شامل سپرده هایمعاف

 و اسناد خزانه  یز متعلق به اوراق قرضه دولتیجوا -3



ران بابت اضافه برداشت )اوردرافت ( و سهپرده ثابهت بهه شهرط معاملهه      یخارج از ا یها کبه بان یرانیا یها کبان یسود پرداخت -4

 متقابل 

 تکز متعلق به اوراق مشاریسود و جوا -5

 

ر شهده  که ف ذیالکحات و تیالت س ترجیازات س تسهیشود امت یها اشاره مکم به بانیمستق یاتهایه در قانون مالک ی: در مواردتبصره     

ز یشوند ن یا میا شده اند یران تاسیا یاسالم یجمهور یزکمر کا با مجوز بانیه به موجب قانون ک یکر بانیغ یشامل موسسات اعتبار

 خواهد شد .

 

ت مقررات مربوط تا انقضا یمقرر شده است با رعا یو مقررات قبل یاتین مالیه به موجب قوانکمدت دار  یت هایعافه میلک: 146ماده 

 است . یمدت به قوت خود باق

 

 ان بخشوده خواهدشد .کماک یاصالحات ارض یات سود متعلق به قبوض اقساطیتبصره : مال    

 

  

 

 



 : هزینه های قابل قبول و استهالک فصل دوم

 

گهردد عبهارت    ین قانون مقرر میه ضمن مقررات اک یات به شرحیص درآمد مشمول مالیتشخ یقابل قبول برا ینه های:هز147ماده 

مربهوط بهه    یل درآمد موسسسه در دوره مالیبوده و منحصرا مربوط به تحص کبه مدار یکه در حدود متعارف متک یینه هایاست از هز

ن قانون بهوده  یمقرر در ا یش از نصاب هایا بینشده  ینیش بین قانون پیدر ا ینه ایه هزک یموارد مقرر باشد. در یت حد نصاب هایرعا

 ران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود .یات وزیا مصوبه هیپرداخت آن به موجب قانون و  یول

 

الف  ین صاحبان مشاغل موضوع بندهایو همنن یه اشخاص حقوقیلکن فصل موسسه عبارت است از یتبصره : از لحاظ مقررات ا    

 ن قانونیا 95و ب ماده 

 

 قابل قبول است : یاتیر در حساب مالیباشد به شرح ز یور در ماده فوق مکط مذیه حائز شراک یینه های: هز148ماده 

 اال و خدمات فروخته شده کدر  ید مواد مصرفیمت خریا قیفروخته شده و  یاالکد یمت خریق -1

و  یا مهزد اصهل  یه ر : الف : حقوق یموسسه بشرح ز ینان براساس مقررات استخدامکارکمتناسب با خدمت  یاستخدام ینه هایهر -2

 ارفرما(ک یمت تمام شده برایبه ق یر نقدیغ یای)مزا یر نقدیا غی یمستمر اعم از نقد یایمزا

نه سفر و فوق العهاده  یار س هزکس اضافه  یدیپاداش س عس  یل خواربار س بهره وریاز قب یر نقدیو غ یر مستمر اعم از نقدیغ یایب : مزا

ربط یه ران به منظور رفع حهوائج موسسهه ذ  ینان به خارج از اکارکران و بازرسان و ینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیمسافرت س نصاب هز

ب یه و بهه تصهو  یه شهور ته ک یزیامه رت و برنیریو سازمان مد یو دارائ یه از طرف و.زارت امور اقتصادکخواهد بود  ین نامه ایطبق آئ

 ن خواهد شد .ییرسد تع یران میئت وزیه

 نان کارکاز  یو عمر و حوادث ناش یبهداشت یمه هایبابت ب یو وجوه پرداخت یو درمان یبهداشت ینه هایج : هز

ن موضهوعه  یق قهوان د طبه یه موسسه و خسهارت اخهراج و بازخر   یان خدمت طبق مقررات استخدامیفه س پایس وظ ید: حقوق بازنشستگ

 ره مربوط یمازاد بر مانده حساب ذخ

سهاالنه بابهت پها     یزان سه درصد حقوق پرداخته ین تا میطبق مقررات مربوط و همنن ین اجتماعیبه سازمان تام یهه: وجوه پرداخت

 رسد . یم یو دارائ یصادر امور اقتیب وزیشور به تصوک یاتیشنهاد سازمان امور مالیه به پک ین نامه اینان براساس آئکارکانداز 

 ین حقوق بازنشسهتگ یه به منظور تامکل حقوق سنوات قبل ین مابه التفاوت تعدین حقوق و دستمزد و همننیماه آخر کیو: معادل 

 شود . یره مینان موسسه ذخکارکد یان خدمت س خسارت اخراج و بازخریپا یایفه مزایووظ



 خواهد بود . یز جاریشده است ن یها نگهدارکاننون در حساب بکه تا ک یم نسبت به ذخائرکن حیا

 نصورت در حدود متعارف یر ایو در غ یطبق سند رسم یباشد مال االجاره پرداخت یه اجاره اک یه محل موسسه در صورتیراک -3

 باشد  یه اجاره اک ین آالت و ادوات مربوط به موسسه درصورتیماش یاجاره بها -4

 س آب و مخابرات و ارتباطات  یمخارج سوخت س برق س روشنائ -5

 موسسه یات و دارائیمه مربوط به عملیبابت انواع ب یوجوه پرداخت -6

ها و وزارتخانهه هها و   یت موسسهه بهه شههردار   یه ه بهه سهبب فعال  که  یات هائین حقوق عوارض و مالیو همنن یاز پرداختیحق االمت -7

که موسسه به موجهب   ییات هایر مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایمال یشود)به استثنا یو وابسته به آنها پرداخت م یموسسات دولت

 گردد(. یها پرداخت میکه به دولت و شهردار یمین جرایباشد و همنن یگران و پرداخت آن مین قانون ملزم به کسر از دیمقررات ا

 یشگاهیغات و نمایس تبل یابیبازار ینه هایهزفشرده و  یات و لوح هایتاب و نشرکد یس خر یو آموزش یشیس آزما یقاتینه تحقیهز -8

 یمه  یو دارائه  یر امهور اقتصهاد  یه ب وزیشور به تصوک یاتیشنهاد سازمان امور مالیه به پک ین نامه ایت موسسه براساس آئیمربوط به فعال

 رسد.

 ه :کنیموسسه مشروط برا یت و دارائیمربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعال ینه هایهز -9

 ال : وجود خسارت محقق باشداو

 زان آن مشخص باشد .یا:موضوع و میثان

گر جبران نشده باشد یق دیا در هر صورت از طرینبوده و  یگریموجود جبران آن به عهده د یا قراردادهایثالثا : طبق مقررات قانون 

. 

 یم یو دارائ یر امور اقتصادیب وزیشور به تصوک یتایشنهاد سازمان امور مالین بند به پیور در اکن نامه احراز شروط سه گانه مذیآئ

 رسد.

 یال بهه ازا یثر معادل ده هزار رکحدا یار و امور اجتماعکبه وزارت  یارگران پرداختک یو رفاه یو ورزش یفرهنگ ینه هایهز -10

 ارگر کهر 

 ه :کنیباشد مشروط برا کوکه وصول آن مشک یره مطالباتیذخ -11

 موسسه باشد .ت یاوال: مربوط به فعال

 الوصول ماندن آن موجود باشد یدوما : احتمال غالب برا

 ا ال وصول بودن آن محقق شود .یه طلب وصول گردد ک یثالثا: در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمان

 رسد . یم یو دارا یصادر امور اقتیب وزیشور به تصوک یاتیشنهاد سازمان امور مالین بند به پین نامه مربوط به ایآئ



 یا سالهایبه دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد س از درآمد سال  یدگیق رسیه ازطرک یو حقوق یقیان اشخاص حقیز -12

 ر است .یپذ کبعد استهال

 باشد . یه اجارک یه عرفا به عهده مستاجر است درصورتکمربوط به محل موسسه  یجزئ ینه هایهز -13

 باشد . یکه ملک یمحل موسسه درصورت یمربوط به حفظ و نگهدار ینه هایهز -14

 مخارج حمل و نقل  -15

  یو انباردار یرائیاب و ذهاب س پذیا ینه هایهز -16

نه یهز -حق حضور -حق المشاوره -الهکس حق الو یل حق العمل داللیار شده از قبکمتناسب با انجام  یپرداخت یحق الزحمه ها -17

 ینهه هها  یر هزیاز س سایمورد ن یستم هایو استقرار س یس طراح ینرم افزار ینه هایس هز یو بازرس یو ادار یو خدمات مال یبرسحسا یها

  یت موسسه و حق الزحمه بازرس قانونیدر ارتباط با فعال یارشناسک

مجهاز   یکر بهان یه غ یوسسهات اعتبهار  ن میها س صندوق تعاون و همننکات موسسه با بانیانجام دادن عمل یه براک یارمزدکسود  -18

 افته باشد .یص یا تخصیپرداخت شده 

 رود . ین میسال از ب کیظرف  ه معموالًک یو لوازم یملزومات ادار یبها -19

 نگردد . یتلق یر اساسیه به عنوان تعمک یکدیض قطعات یار و تعوکن االت و لوازم یماش یر و نگهداریمخارج تعم -20

 نشده باشد . یه منجر به بهره بردارکف معادن تشاکا ینه هایهز -21

 ت موسسه یمربوط به فعال یپرداخت کت و حق اشترایمربوط به حق عضو ینه هایهز -22

 الوصول کوکره مشیمازاد برمانده حساب ذخ یمطالبات الوصول به شرط اثبات آن از طرف مود -23

مختلهف از   یسهالها  ینواخهت طه  کیروش  کیه مشروط بهر اتخهاذ    یرر ارز براساس اصول متداول حسابدایان حاصل از تا ثیز -24

  یطرف مود

 د یعات متعارف تولیضا -25

 ارتباط دارد. یدگیه به سال موردرسکقابل قبول  یپرداخت ینه هایره مربوط به هزیذخ -26

 ابد .یتحقق  یدگیسمورد ر یاتیص آن درسال مالیا تخصیه پرداخت ک یقبل یقابل قبول مربوط به سال ها ینه هایهز -27

 یت هها یه معاف% 5ثر کزان حهدا یه فل آنهها تها م  کنان و افراد تحت تکارک یبرا یهنر یفرهنگ یاالهاکریتاب و ساکد ینه خریهز -28

 هر نفر ین قانون به ازایا 84موضوع ماده  یاتیمال

 



نشهده اسهت بهه     ینه یش بیمهاده په   نیه شهود و در ا  یص مه یل درآمد موسسه تشهخ یه مربوط به تحصکگر ید ینه هایهز -1تبصره     

 رفته خواهدشد.یقابل قبول پذ ینه هایجز هز یو دارائ یر امور اقتصادیب وزیشور و تصوک یاتیشنهادسازمان امور مالیپ

 

نهان  کارکور باشند جز کشغل موظف در موسسات مذ یه داراک یدرصورت یه اشخاص حقوقیران و صاحبان سرمایمد -2تبصره     

فهل و  کصهاحب موسسهه و اوالد تحهت ت    یایباشند حقوق و مزا یر اشخاص حقوقیه غک یدر موسسات یاهندشد ولموسسه محسوب خو

نه ین ماده خواهد بود جز هزیا 2ه مشمول مقررات جز ب بند کنه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل یهز یهمسر نامبرده به استثنا

 قابل قبول منظور نخواهدشد . یها

 

 یتعهاون  یت هها کقهانون شهر   15مهاده   2و1 یر موضوع بنهدها یس ذخا یتعاون یه هایتها و اتحادکات شریدر محاسبه مال -3تبصره     

اقتصهاد   یت خود را با قانون بخهش تعهاون  یه وضعک ییه هایتها و اتحادکآن و دو مورد شر یبعد یه هایوئ اصالح 16/3/1350مصوب 

 3و حهق تعهاون و آمهوزش موضهوع بنهد       1ره موضوع بند یا بدهند ذخیق داده اند یبتط 13/6/1370ران مصوب سال یا یاسالم یجمهور

 شود. ینه محسوب میر جز هزکر الذیقانون اخ 25ماده 

 

ر یه ت اصهول ز یه بها رعا  یه ایا و سهرما یتاسه  ینه هایوهز یات دارائکات محاسبه استهالیص درآمد مشمول مالی: در تشخ149ماده 

 شود :  یانجام م

ابهد  ی یل مه یه متها ارزش آن تقلیر قییر عوامل بدون توجه به تغیاسایا گذشت زمان یه بر اثر استعمال کثابت  یاز دارائآن قسمت  -1

 است . کقابل استهال

 باشد . یم یمت تمام شده دارائیق کماخذ استهال -2

رد . یه گ یار موسسهه قهرار مه   یس در اخت یبهره بردار یآماده برا کقابل استهال یه دارائکشود  یمحاسبه م یخیات از تارکاستهال -3

 کش قابهل اسهتهال  ین نمها یخ اوله یه از تهار کشور کوارده از خارج از  ینمائیس یلم هایف یبه استثنا کقابل استهال یه دارائک یدرصورت

 یدوره بهره بردار ارخانجاتکرد س ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد . در مورد یار موسسه قرار گیخواهد بود در خالل ماه در اخت

 گردد . یمحسوب نم یجز بهره بردار یشیآزما

و دوره بهره  ید بردرآمد )دوره قبل از بهره برداریزا ینه هایر آن و هزیل ثبت موسسه حق مشاوره و نظایا از قبیتاس ینه هایهز -4

 یخ بهره برداریثرتا مدت ده سال از تارکاح خواهد شد حدین قانون تصریا 151ه ضمن جدول مقرر در ماده ک ی( جز در موارد یبردار

 است . کقابل استهال یبطور مساو



ان حاصهل  یه متوجهه موسسهه گهردد ز    یانیه ن االت زیا مسلوب المنفعه شدن ماشه ی که براثر فروش مال قابل استهالک یدرصورت -5

ان همان سهال  یدر حساب سود و زجا قابل احتساب  کیحاصل فروش )در صورت فروش ( یمنها ینشده دا رائ کمعادل ارزش مستهل

 باشد . یم

 

لم در سهال اول بههره   یمت تمام شده فیشود ق یه میران تهیه در اک یرانیا یلم هایان فکنندکه یات تهیتبصره : در مورد محاسبه مال    

 د شد .ات منظور خواهیبعد در محاسبه درآمد مشمول مال یند در سالهاکافو نکلم تیه درآمد فک یو درصورت یبردار

 

استهالک  یابن قانون برا 151که طبق جدول مذکور در ماده  یر است : الف: در مواردیبه شرح ز ک: طرز محاسبه استهال150ماده 

آن بهه   یقبل برا یکه در سالها یمت تمام شده مال مورد استهالک و مبلغین شود نرخها ثابت بوده و در هر سال مابه التفاوت قیینر  تع

 گردد. یک منظور شده است اعمال معنوان استهال

مت تمام شهده مهال بهه    یاز ق ین شده در هر سال بور مساویین قانون مدت تعیا 151ور در ماده که طبق جدول مذک یدر موارد -ب

 گردد یمنظور م کنسبت مدت مقرر استهال

 

 شود . یمحسوب م یتمام شده دارائمت یجز ق کقابل استهال یدارائ یر اساسیا تعمیر یینه مربوط به تغیهز -1تبصره     

 

 نند.ک کسال مستهل 5ثر تا کخود را حدا ینرم افزار ینه هایتوانند هز یموسسات م -2تبصره     

 

ا یه د یه خطهوط تول  ینیگزیس جها  یبازساز یه براکر را یپذ کثابت استهال یها یتوانند آن مقدار از دارائ یموسسات م -3تبصره     

 151ات موضوع ماده کشده در جدول استهال ینیش بیپ کا نصف مذت استهالیده است با دوبرابر نر  یگرد یداریل خریمکتوسعه و ت

 ن قانون حسب مورد مستهلک کنند .یا

 

ن معاملهه  یدر دفهاتر طهرف   کنه اسهتهال یاس هزکرنده نحوه انعیپذ کثابت استهال یها یدارائ یه ایسرما یدر اجاره ها -4تبصره     

 خواهد بود. یحسابدار یردهابراساس استاندا

 



ر امهور  یه ب وزیه و پها از تصهو  یه شهور ته ک یاتیه ات براساس ضوابط مصوب از طهرف سهازمان امهور مال   ک: جدول استهال151ماده 

 شود . یبه موقع اجرا گذارده م یو دارائ یاقتصاد

  

 

 

 

 : قرائن و ضرایب مالیاتی  فصل سوم

 

ات یص درآمد مشمول مالیتشخ یبرا یت شغلیه در هررشته از مشاغل با توجه به موقعک یعبارتست از عوامل یاتی:قرائن مال152ماده 

 باشد : یر میرود و فهرست آن بشرح ز یار مکالراس به  یبطور عل

 د ساالنهیخر -1

 فروش ساالنه -2

 ژهیدرآمد ناو -3

 ارخانجاتکد در یزان تولیم -4

 سب کمحل  یارزش حق واگذار -5

ا یه شهود   یمه  ید دفترخانه اسهناد رسهم  یر و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عایبابت حق التحره ک یل وجوهکجمع  -6

 آنها یزان تمبرمصرفیم

 ن ضرائبییون تعیسیمکص یر عوامل به تشخیسا -7

 

الهراس   یص عله یدر مهوارد تشهخ   یاتینه مالیه حاصل ضرب انها در قرک یعبارت است از ارقام مشخصه ا یاتیب مالی: ضرا153ماده 

 گردد یم یات تلقیدرآمدمشمول مال

 

ات یه د درآمد مشهمول مال یآ یب بدست میج اعمال ضرایه از نتاک یب شود معدلینه اعمال ضریه به چند قرک یتبصره : درصورت    

 خواهد بود.

 



 گردد: یم و ابالغ میر تنظیب زیات به ترتیص درآمدمشمول مالیب تشخی: جدول ضرا154ماده 

 یاسهالم  یجمههور  یزکه مر کشهور و بانه  ک یاتیندگان سازمان امور مالیب از نماکمر یونیسیمکب هر سال ین ضراییتع یالف : برا

نهده اتهاق   یو نما یکدر مهورد مشهاغل وابسهته بهه پزشه      یکنهده نظهام پزشه   یاصناف در مورد اصناف و نما یزکمر ینده شورایران و نمایا

شهود و بها توجهه بهه      یل میکشور تشک یاتیر مشاغل در سازمان امور مالین در مورد سارایع و معادن ایو صنا یع بازرگانیو صنا یبازرگان

 152ور در ماده کاز قرائن مذ کیحوزه تهران را نسبت به هر یات هایب مربوط به مالیضرا یان معامالت و اوضاع و احوال اقتصادیجر

 یم مه یشهور تسهل  ک یاتیه ن و فهرست آن را به سازمان امور مالییتع کیکان مختلف برحسب نوع مشاغل به طور تفین قانون درباره مودیا

 اجرا ابالغ خواهد شد . یب حوزه تهران برایشور به عنوان جدول ضراک یاتیون از طرف سازمان امور مالیسیمکن یما ت اید . تصمینما

 گردد . یستانها ارسال مشهر یاتیشور به ادارات امور مالک یاتیور در بند الف از طرف سازمان امور مالکب : جدول مذ

 ینهده شهورا  یران و نمایه ا یمله  کا بانه یمحهل و رئه   یاتیا اداره امور مالیب از رئکمر یونیسیمکور کبه محض وصول جدول مذ

ع و معهادن  یو صهنا  ینهده اتهاق بازرگهان   یو نما یکدر مورد مشاغل وابسته به پزش یکنده نظام پزشیاصناف در مورد اصناف و نما یزکمر

مطالعهه قهرار داده و بها توجهه بهه اوضهاع و احهوال         یده را مبنها یون مزبور جدول رسیسیمکشود.  یل میکر مشاغل تشیورد ساران در میا

ون یسه یمکجهه  یل به عمل خواهد آورد نتیر دلکرات الزم را در اقالم آن با ذییمحل در صورت اقتضا تغ یائیخاص حوزه جغراف یاقتصاد

رات ییه تغ یل اقامهه شهده بهرا   یه دالک یرد و تا حدیگ یقرار م یشور مورد بررسک یاتین امور مالز گزارش شده و از طرف سازماکبه مر

 یاتیه ب بهه اداره امهور مال  یاصالح و عنوان جهدول ضهرا   یشور براک یاتیننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالکجدول قانع 

 مربوط ابالغ خواهد شد.

 

ل نشهده اسهت   یکتشه  یکا نظهام پزشه  یه ران یه ع و معهادن ا یو صنا یا اتاق بازرگانیاصناف  یزکمر یه شوراک یدر نقاط -1تبصره     

 یب معرفه یون ضهرا یسه یمکت در کر و مطلهع را جههت شهر   یبص ینده ایندگان آنها نمایاز نما کیهر یفرماندار محل حسب مورد به جا

 خواهد نمود.

 

 یمله  کا بانه یه  یزکه مر کنهده بانه  ین نمایهم چن یاتیا اداره امور مالیرئ ایشور ک یاتینده سازمان امور مالیحضور نما -2تبصره     

ن در جلسه مناط اعتبار است یحاضر یت آرایثرکون با ایسیمکمات یاست و تصم یون ضروریسیمکت جلسات یرسم یحسب مورد برا

. 

 



 یص داده شود درصورتیالراس تشخ ید علین قانون بایات موضوع ایه درآمد مشمول مالک یدر موارد یاتیب مالیضر -3تبصره     

ب یمحهل بها توجهه بهه ضهر      یاتیه ئت حل اخهتالف مال یله هین نشده باشد بوسییآن تع یبرا یبیا طبق جدول ضرین قانون یه به موجب اک

 ن خواهد شد .ییمشاغل مشابه تع

 

ب دعهوت  یون ضرایسیمکات در جلسه حیتوض یادا یا صنف را برایه هر رشته ینده اتحادیب نماین ضراییون تعیسیمک -4تبصره     

 خواهد نمود.

 

 

 

 

 : مقررات عمومی فصل چهارم

 

 

 ین ماه هرسال شروع و به آخر اسفند همان سهال خهتم مه   یه از اول فروردک یسال شمس کیعبارت است از  یاتی: سال مال155ماده 

 یند درآمد سال مالک یق نمیتطب یاتیمه با سال مالآنها به موجب اساسنا یه سال مالکات یمشمول مال ین در مورد اشخاص حقوقکشود ل

د یان و سررسه یه م اظهارنامهه و ترازنامهه و حسهاب سهود و ز    یرد و موعهد تسهل  یگ یات قرا رمیص مالیتشخ یمبنا یاتیسال مال یآنها به جا

 باشد . یم یپا از سال مال یات آنها چهار ماه شمسیپرداخت مال

 

م یه در موعهد مقهرر تسهل   که ات بردرآمد را در مورد درآمد هر منبهع  یان مالیاست اظهار نامه مود لفکم یاتی: اداره امور مال156ماده 

ور که ظرف مدت مهذ ک ید . در صورتینما یدگیم اظهار نامه رسیتسل یمهلت مقرر برا یخ انقضایسال از تار کیثر تا کشده است حدا

ابهالغ   یور را بهه مهود  کص درآمد مذیر برگ تشخکسال فوق الذ کی یا تا سه ماه پا از انقضاید و یص درآمد صادر ننمایبرگ تشخ

و صهدور ابهالغ بهرگ     یدگیا بعهد از رسه  یه  یاتیه شهدن اظههار نامهه مال    یشود . هرگاه پا از قطع یم یتلق یقطع یند اظهار نامه مودکن

ات یه داشهته و مال  یتمهان شهده ا  ک یفاعانت یتهایا فعالیدرآمد  یده باشد معلوم شود مودیا نرسیده یت رسیه به قطعکن یص اعم از ایتشخ

ن حالهت و  یه ن قانون قابل مطالبه خواهد بود . درایا 157ت ماده یتها بارعایات بردرآمد آن فعالیز مطالبه نشده باشد فقط مالیمتعلق به آن ن

نسهخه از بهرگ    کیه  یسهت یبا یاتیه گهردد اداره امهور مال   یمه  یتلقه  یقطعه  یدگیبه علت عدم رس یه اظهار نامه مودک ین مواردیهمنن



ارسهال   یاتیمال یانتظام یبه دادستان یدگیخ صدور جهت رسیمربوط را ظرف ده روز از تار یهیص صادره به انضمام گزارش توجیتشخ

 د .ینما

 

ت ا اصوال طبق مقرراینموده اند  یم اظهار نامه درآمد خودداریه در موعد مقرر از تسلکات بردرآمد یان مالی: نسبت به مود157ماده 

ات یه د پرداخهت مال یخ سررسیپنج سال از تار یاتیستند مرور زمان مالیات نید پرداخت مالیم اظهار نامه در سررسیلف به تسلکن قانون میا

ن و برگ ییتع ین مدت درآمد مودیه ظرف اکنیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر ایور مالکباشد و پا از گذشتن پنج سال مذ یم

 ابالغ شود . یص صادر به مودیور برگ تشخکسال مذ 5 یثر ظرف سه ماه پا از انقضاکدر و حداات صایص مالیتشخ

 

 یاتیه ات حل اختالف مالید مراتب از طرف هیمطالبه شده باشد پا از تائ یر مودیات به هر علت از غیه مالک یتبصره : در موارد    

لف است بدون کم یاتین صورت اداره امور مالیگردد و درا یم ین تلقکم بان لکه باشد ک یدر هر مرحله ا یر مودیات از غیمطالبه مال

د و یه مطالبهه نما  یواقعه  یات متعلق را از مهود یات مزبور مالیه یخ صدور رایسال از تار کین ماده ظرف یت مرور زمان موضوع ایرعا

 گرنه مشمول مرورزمان خواهد بود .

 

 یبداند طبق اگهه  یه مقتضک یا جزئا و در نقاطیال ک یاتیاز منابع مال ید در مورد بعضتوان یشور مک یاتی: سازمان امور مال158ماده 

 یدگیم نموده باشهند بهدون رسه   یه به موقع تسلکان مزبور را یمود یه در سال بعد اظهار نامه هاکد یمه اول هر سال اعالم نمایمنتشره در ن

 قرار خواهد داد. یدگین قانون مورد رسیطبق مقررات او  یریاز آنها را بطور نمونه گ یقبول نموده و فقط تعداد

 

ا ابطهال  یه شهور  ک یاتیه ن شده از طرف سازمان امهور مال ییز به حساب تعیق واریات هر منبع از طریه به عنوان مالک ی: وجوه159ماده 

ات متعلهق  یه ش از مالیبه  یه مبلغک یگردد و در صورت یمنظور م یمود یات قطعیص و احتساب مالیشود در موقع تشخ یتمبرپرداخت م

 مسترد خواهد شد . یپرداخت شده باشد اضافه پرداخت

 

ل که شهور  کم خهارج از  یو اشخاص مقه  یرانیر ایان غیه در مورد مودکشود  یشور اجازه داده مک یاتیتبصره : به سازمان امور مال    

 د .یمتعلق را به نر  مربوط مقرر در منبع وصول نما یات هایمال

 



ر یات نسهبت بهه سها   یه ان و مسهئوالن پرداخهت مال  یه ات و جهرائم متعلهق از مود  یوصول مال یشور براک یاتیسازمان امور مال: 160ماده 

از خدمت حق تقدم خواهد داشت .  یارمندان ناشکارگران و کقه و مطالبات یصاحبان حقوق نسبت به مال مورد وث یاران به استثناکطلب

 قه نخواهد بود .یات متعلق به انتقال مال مورد وثیلن ماده مانع وصول مایر ایم قسمت اخکح

 

ا امهوال از طهرف   یه ط مهال  یم تفرینشده است و ب یآن ط یا مراحل اجرائینشده  یهنوز قطع یات مودیه مالک ی: در موارد161ماده 

ن یقهرار تهام   یاتیات حل اختالف مالیهاز  یافکل ید با ارائه دالیبا یاتیرود اداره امور امور مال یات میبه قصد فرار از پرداخت مال یمود

رد . اداره امور کصادر خواهد  ین مبلغ قرار مقتضییص دهد ضمن تعیات صدور قرار را الزم تشخیه هک یات را بخواهد و در صورتیمال

و  یرت مهود ن صهو یه د در ایه ن نمایا اشخاص ثالث باشد تهام ی یه نزد وک یلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودکم یاتیمال

ه کنیند مگر اکن را از تصرف خود خارج یحق نخواهد داشت اموال مورد تام یاتیاداره امور مال یتبکاشخاص ثالث پا از ابالغ اخطار 

 199ماده  2ور مشمول مجازات مقرر در تبصره کن دهند و در صورت تخلف عالوه بر پرداخت مطالبات مذیمعادل مبلغ مورد مطالبه تام

 خواهد بود .ن قانون یا

 

حق دارند به همه آنها مجتمعا  یاتیشوند ادارات امورمال یات شناخته میه اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالک ی: در موارد162ماده 

 گران نخواهد بود.یاز آنها مانع مراجعه به د یکینند و مراجعه به کات مراجعه یوصول مال یجداگانه برا کیا به هری

 

سر و کل درآمد یات آنان در موقع تحصیه مالک یات را در مواردیه مشموالن مالکشور مجاز است ک یاتیور مال: سازمان ام163ماده 

شده سنوات قبل  یات قطعین مالیاز آخر یات متعلق به همان سال را به نسبتید درطول سال مالیلف نماکا بعضا میال کشود  یپرداخت نم

ن قانون وصول یور طبق مقررات اکالحساب پرداخت مذ یند و در صورت تخلف علیاب نماالحس یت بطور علیاز حجم فعال یا به نسبتی

 خواهد شد .

 

ان به ادارات امور یل موارد مراجعه مودیات و تقلیل در پرداخت مالیلف است به منظور تسهکشور مک یاتی: سازمان امور مال164ماده 

مراجعه  کبان یا باجه هایما به شعب یان بتوانند مستقید تا مودیافتتاح نما یمل کدر بان یزکمر کق بانیاز طر یحساب مخصوص یاتیمال

 ند .یور پرداخت نماکخود را به حساب مذ یاتهایو مال

 



و طوفهان و اتفاقهات    یسهال کس بروز آفهات و خش  یل س آتش سوزیل زلزله س سیه براثر حوادث و سوانح از قبک ی: در موارد165ماده 

ا یه ق وزارتخانهه هها   یه وارد گهردد و خسهارت وارده از طر   یان خهاص خسهارات  یه ا مودی یا به مودیشور کمنطقه  کیگر به یر مترقبه دیغ

تواند معهادل   یم یو دارائ یا موسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادیمه و یب یا سازمانهایها یا شهرداری یموسسات دولت

اموال آنان در اثر  %50ش از یه بکان یسر و نسبت به آن دسته از مودکسال و سنوات بعد ات در آن یخسارت وارده از درآمد مشمول مال

 یاز بهده  یا قسمتیران تمام یئت وزیب هیباشند با تصو یخود نم یاتیمال یها ین رفته است و قادر به پرداخت بدهیور از بکحوادث مذ

ب یه و بهه تصهو  یه ته یو دارائه  ین ماده توسط وزارت امهور اقتصهاد  یا یاجرائن نامه یید . آینما یط طوالنیآنها را بخشوده با تقس یاتیمال

 د.یران خواهد رسیات وزیه

 

و  یو دارائه  یشنهاد وزارت امهور اقتصهاد  ین مناطق بنا به پیه فهرست اکشور کمناطق جن  زده و جنوب  یاتیان مالیتبصره : مود    

 ر برخوردار خواهند شد :یز یاتیالت مالیگردد از تسه یران اعالم میئت وزیب هیتصو

 گردد . یبخشوده م 1372ت یلغا 1368ور از اول سال کان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذیات مودیالف : پنجاه درصد مال

آنها بابت درآمهد   1367ان سال یتا پا یاتیمال یسوم بده کیه ین اصالحیا یخ اجرایهر سال اشتغال درنقاط فوق از تار یب : به ازا

 شود . یور بخشوده مکحاصل در نقاط مذ

ثر کور حداکدر نقاط مذ 1367ت سال یلغا 30/6/1359خ یحاصل از تار یان موصوف بابت درآمدهایات پرداخت شده مودیج : مال

 سر خواهد شد .کات سنوات بعد آنان در همان نقاط یسوم آن در هر سال از مال کیمعادل 

تمهام   یو دارائ یل مورد قبول وزارت امور اقتصادیور نباشد با ارائه دالکت در نقاط مذیدامه فعالان قادر به ایه مودک ید : در موارد

 بخشوده خواهد شد . یموصوف مود یها یاز بده یا قسمتی

  

 

ور کد.قبوض مذیان عرضه نمایاستفاده مود یه و برایته یاتیش پرداخت مالیتواند قبوض پ یشور مک یاتی: سازمان امور مال166ماده 

هر سه ماه زود پرداخهت از   یش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازایمبلغ پ یات مودیز مالیر قابل انتقال بوده و در موقع واریبا نام و غ

 سر خواهد شد .کمربوط  یاتیمال یبده

 

 یاتیمال یه قادر به پرداخت بدهک یانیتواند نسبت به مود یشور مک یاتیاسازمان امور مالی یو دارائ ی: وزارت امور اقتصاد167ماده 

 د .یط نمایثر به مدت سه سال تقسکمربوط را حدا یبده یات قطعیخ ابالغ مالیستند از تاریجا ن کیمه بطور یخود اعم از اصل و جر



 

 یت هها ان با دوله یمود یات مضاعف و تبادل اطالعات راجع به درآمد و دارائیاز اخذ مال یریجلوگ یتواند برا ی:دولت م168ماده 

 یا موافقت نامه هها یبه مرحله اجرا بگذارد . قراردادها  یاسالم یب مجلا شورایمنعقد و پا از تصو یاتیمال یموافقت نامه ها یخارج

 یده است تها زمهان  یران رسیات وزیا هیب قوه مقننه یمنعقد و به تصو ین قانون با دول خارجیا یخ اجرایه تا تارک یاتیمربوط به امور مال

 یقبل ین قانون قراردادها و موافقت نامه هایا یخ اجرایسال از تار کیاست . دولت موظف است ظرف  ینشده به قوت خود باق ه لغوک

 د .یگزارش نما یاسالم یا لغو آنها مستدال به مجلا شورایبر ادامه  یو نظر خودرا مبن یرا بررس

 

ل و یاربرد وسها ک یاتیان مالیص درآمد مودیل در تشخیبه منظور تسه هک یتواند در صورت یشور مک یاتی: سازمان امور مال169ماده 

مهاه   یص دهد مراتب را تا آخر دیتشخ یهر گروه از آنان ضرور یحساب برا یرا جهت نگاهدار یروشها و صورت حسابها و فرم هائ

باشهند س عهدم    یت آنهها مه  یه لهف بهه رعا  کن سال بعد میان از اول فروردیند و مودک یر االنتشار آگهیثک یاز روزنامه ها یکیهرسال در

دفهاتر مربهوط خواههد بهود و در      یاعتبار یهستند موجب ب یدفاتر قانون یلف به نگاهدارکه مک یانیور در مورد مودکت موارد مذیرعا

 یاجازه داده مشور ک یاتیباشد .به سازمان امور مال یات منبع مربوط میست درصد مالیمعادل ب یمه ایان موجب تعلق جریر مودیمورد سا

ه حسهب اعهالم   که  یو حقهوق  یقه ینهد اشهخاص حق  کصادر  یشامل شماره اقتصاد یارت اقتصادک یو حقوق یقیاشخاص حق یشود برا

 یشود برا یه و اعالم میه توسط سازمان تهکلف اند براساس دستورالعمل کشوند م یارت مکشورموظف به اخذ ک یاتیسازمان امور مال

درج نموده و فهرست معهامالت   یمربوط را در صورت حسابها و فرمها یصورتحساب صادر و شماره اقتصادانجام دادن معامالت خود 

ا یه خود و طرف معامله حسب مهورد   یا عدم درج شماره اقتصادید . عدم صدور صورتحساب یم نمایتسل یاتیخود را به سازمان امور مال

 یمهه ا یمعهامالت خهود مشهمول جر    یگهران بهرا  ید یاستفاده از شماره اقتصاد ایگران یمعامالت د یخود برا یاستفاده از شماره اقتصاد

شود خواهد بود . عدم ارائهه فهرسهت معهامالت انجهام شهده بهه        یت ضوابط فوق انجام میه بدون رعاک یمبلغ مورد معامله ا %10معادل 

ه فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود . جرائم ک یمعامالت %1معادل  یمه ایطبق دستورالعمل صادره مشمول جر یاتیسازمان امور مال

 یلف است ظرف سه کم ین قانون مطالبه خواهد شد و مودیا 157ت مهلت مقرر در مادهیمربوط با رعا یاتیور توسط اداره امور مالکمذ

و  یدگیع جههت رسه  نصهورت معتهرض شهناخته شهده و موضهو     یر ایند . در غکخ ابالغ برگ مطالبه نسبت پرداخت ان اقدام یروز از تار

ر قابهل  یه ور غکمهه مهذ  یو الزم االجهرا اسهت . جر   یات مزبهور قطعه  یه یارجاع خواهد شد . را یاتیات حل اختالف مالیبه ه یصدور را

 ن قانون قابل وصول خواهد بود .یموضوع ا یق مقررات اجرائیبخشش است و از طر

 



خهارج بهوده    یاز عهده مود یاتیات حل اختالف مالیص هیا به تشخور در ماده فوق بتکت موارد مذیه رعاک ی: درصورت1تبصره     

 دفاتر و جرائم مربوط حسب مورد نخواهد بود . یاعتبار یباشد مشمول ب

 

 ین مهاده بها اشخاصه   ین جرائم موضوع ایات بردرآمد و همننیگران نسبت به مالید ینندگان از شماره اقتصادک: استفاده 2تبصره     

 خواهند داشت . یت تضامنینان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولآ یه شماره اقتصادک

 

نهد  ینما ین مهاده خهوددار  یه ف مقهرر در ا یالکه از ت کیه ن معامله در معامالت خود از انجام دادن هریه طرفک ی: درصورت3تبصره     

دار یه چناننهه فروشهنده مشخصهات خر    نهد ک یخهوددار  یدار از ارائهه شهماره اقتصهاد   یه خرک یمتضامنا مسئول خواهند بود و در موارد

 ن بابت نخواهد بود .یمه تخلف فوق از اید مشمول جریاعالم نما یاتیماه به سازمان امور مال کیوموضوع معامله را ظرف مهلت 

 

صهورت حسهاب    یلف به نگههدار کن قانون میا 95الف و ب ماده  یو صاحبان مشاغل موضوع بندها ی: اشخاص حقوق4تبصره     

د بهه آنهان ارائهه    یه با یاتیه باشند و درصورت درخواست ماموران مال یرد و سال بعد از آن مکخود در سال عمل یدهایبوط به خرمر یها

 ارائه نشده خواهد بود. یصورت حسابها %10معادل  یمه اینصورت مشمول جریر ایدهند . در غ

 

جهاد  یا یو مهود  یاتیه ن اداره امور مالین قانون بیموضوع ا یاتهایص مالیه در تشخکبه هر گونه اختالفات  یدگی: مرجع رس170ماده 

ن شهده  یهی تع یگهر ید یدگین قانون مرجع رسه یر مواد ایه به موجب مقررات ساک یباشد مگر موارد یم یاتیئت حل اختالف مالیشود ه

 باشد .

 

تواننهد   یبه خدمت نم یا آمادگیدمت شور در دوره خک یاتیو سازمان امور مال ییو دارا یارمندان وزارت امور اقتصادک: 171ماده 

 ند.یان مراجعه نماینده مودیا نمایل یکبه عنوان و

 

ر آن بصهورت بالعهوض   یو نظها  کمکا ی ین شده از طرف دولت به منظور بازسازییتع یه به حساب هاک یوجوه %100: 172ماده 

جههت   یا حقوقی یقیالعوض اشخاص اعم از حقب یر نقدیغ یها کمکا یو  یصیا تخصی ین وجوه پرداختیشود و همنن یپرداخت م

و  یته یترب یا اردوگاههها یه و  یو درمهان  یز بهداشتکو مرا یز آموزش عالکل مدارس دانشگاهها و مرایمکا تیز و احداث و یر س تجهیتعم

آموزش و پرورش س  یه توسط وزارتخانه هاک ی(طبق ضوابط ی)دولت یو هنر یز فرهنگکتابخانه و مراکو  یستیز بهزکشگاهها و مرایاسا



ات یه شهود از درآمهد مشهمول مال    ین مه یهی تع یو دارائه  یو امهور اقتصهاد   یس بهداشت و درمان و آموزش پزشک یفرهن  و آموزش عال

 سر است .کرد قابل کانتخاب خواهد  یه مودک یرد سال پرداخت منبعکعمل

 

ات یه اتهها و مال یه مالیه لکشهود و مقهررات آن شهامل     یبهه موقهع اجهرا گذاشهته مه      1368ن سهال  ین قهانون از اول فهرورد  ی: ا173ماده 

ات بر درآمد ین مالین قانون بوده و همننیا یخ اجرایل درآمد حسب مورد بعد از تاریا تحصیات یه سبب تعلق مالکاست  ییبردرآمدها

ر یمغها  یاتیه ن مالیه قهوان یه لکابدخواهد بهود و  ی ین قانون خاتمه میا یه درسال اول اجراک یمربوط به سال مال یو حقوق یقیاشخاص حق

 است . یگر نسبت به آنها ملغید

 

 است . یمنتف 1352ت اجاره بها مصوب سال یل وتثبیقانون تعد 8ه موضوع ماده ین قانون وصول عوارض تخلیا یتبصره : با اجرا    

 

ه سهبب تعلهق آنهها قبهل از     کقانون  نیم موضوع ایمستق یات هایر مالیل درآمد وسایخ تحصیه تارک ییات بردرآمدهای: مال174ماده 

و  یاتیمال یات ونر  هایص درآمد مشمول مالین و تشخییو از نظر تع یتلق یاتیمال یایباشد به عنوان بقا یم 1345و بعد از از 1368سال 

ن قانون خواهد یت اه تابع مقررایب تصفیو ترت یدگیل درآمد و از لحاظ رسیزمان تحص یام قانونکان و مرور زمان تابع احیف مودیالکت

 بود .

 

ن یب ایخ تصویباشد و تا تار یم 1346ا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال یل درآمد مربوط یه سال تحصک ییات های: مال1تبصره     

 قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود .

 

ن یا یه قبل از اجراکآن  یو اصالحات بعد 1345اسفند ماه م مصوب یمستق یاتهایقانون مال 180: انتقاالت موضوع ماده 2تبصره     

ات متعلق طبهق  ین قانون به سهم االرث ورثه مربوط اضافه و مالیا یقانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقال دهنده بعد از اجرا

 وصول خواهد شد . یقبل ین قانون پا از وضع سهم االرث پرداختیمقررات مربوط در ا

 

 یو دارائ یشنهادوزارت امور اقتصادیبار به پ کین قانون هماهن  با نر  تورم هر دو سال یمندرج در ا یه نصاب هایلک :175ماده 

 ل است .یران قابل تعدیئت وزیب هیو تصو

 



د یول نماوص یصیا تشخیو  یق ابطال تمبر بصورت قطعین قانون را از طریات موضوع ایتواند مال یم یاتی: ساز مان امور مال176ماده 

به موقع اجهرا گهذارده    یو دارائ یر امور اقتصادیب وزیه و پا ازتصویشور تهک یاتین ماده توسط سازمان امور مالیا ین نامه اجرائی. آئ

 شود. یم

 

  

 

 

 

 : وظایف مودیان فصل پنجم

 

بها   کیه کم آن هسهتند بهه تف  یبه تسل لفکه حسب مورد مکن قانون را یموضوع ا یتوانند اظهار نامه ها یم یاتیان مالی: مود177ماده 

 ید مراتهب را در پرونهده مهود   یه ور باکمهذ  یاتیه نصورت اداره امور مالیند . در ایم نمایونت تسلکمحل س یاتید به اداره امور مالیاخذ رس

ظهار نامهه بهه اداره امهور    م ایربط ارسال دارد . تسلیذ یاتیاقدام به اداره امور مال یروز برا 3را ظرف  یمیا نموده و اظهار نامه تسلکمنع

ز ین ین ماده شامل مواردیم اکمربوط خواهد بود . ح یاتیم آن به اداره امور مالیمحل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسل یاتیمال

 د خواهد بود .یم نمایدر شهرستان تسل یگرید یاتیاظهار نامه خود را اشتباها به اداره امور مال یه مودک

 

بهه موجهب مقهررات     یاتیه مال یه مهود ک یر اوراقیا سایم اظهار نامه یتسل یا موعد مقرر براین روز مهلت یهر گاه آخر -1تبصره     

ا موعد یل مزبور بر حسب مورد جز مهلت ین روز بعد از تعطیگردد اول یا عمومی یل رسمیباشدس مصادف با تعط یم آن میلف به تسلکم

 ور محسوب خواهد شد .کمذا اوراق یم اظهار نامه یمقرر جهت تسل

 

ه که  ییتهاکن موسسهات و شهر  یران اقامت دارند و همننیه در خارج از اک یانیات مودیم اظهار نامه و پرداخت مالیتسل -2تبصره     

 نده آنها خواهد بو.د .یران باشند به عهده نماینده در اینما یشور است چناننه دارا کآنها در خارج از  یز اصلکمر

 

ند. عهدم  یمحل اعالم نما یاتیتبا به اداره امور مالکت مراتب را یخ شروع فعالیماه از تار4لفند ظرف کصاحبان مشاغل م -3 تبصره    

الت و یه تسهه یه لکت از یه ز موجهب محروم یه و ن یات قطعیدرصد مال10معادل  یمه ایف فوق در مهلت مقرر مشمول جریلکانجام دادن ت



آنها از طهرف   یه براک یم در مورد صاحبان مشاغلکن حیخواهد بود . ا یاتیتوسط اداره امور مال یئخ شناسایاز تار یاتیمال یت هایمعاف

 ده است نخواهد بود .یت صادر گردیا مجوز فعالیربط پروانه یذ

 

له یبوسه  باشهد  یم آنهها مه  یلف به تسلکموجب مقررات م یاتیمال یه مودکر اوراق یا سای یاتیه اظهار نامه مالک ی: درموارد178ماده 

 گردد . یم یم به مراجع مربوط تلقیخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز تاریخ تسلیگردد تار یاداره پست واصل م

 

ونت کاز آنها را به عنوان محل س یکیلف است کونت خود داشته باشد مکس یمتعدد برا یمحل ها یه مودک ی: درصورت179ماده 

 دینما یتلق یونت اصلکرا محل س یونت مودکس یاز محل ها کیتواند هر یم یاتیمالد وگرنه اداره امور ینما یمعرف یاصل

 

نهد  کدر خارج ثابهت   یاسالم یدولت جمهور یاسیا سی یمال یها یندگینما یه با ارائه گواهک یرانیا یقی: هر شخص حق180ماده 

م یدرآن سهال مقه   یاتیه ات پرداخته است از لحاظ مالیم مالیخارج به عنوان مق یشورهاکاز  یکیخود در  یاتیسال مال کیه از درآمد ک

 ر : یاز موارد ز یکیشور خواهد شد مگر درکخارج از 

 بوده باشد . یشغل یران دارایمزبور درا یاتیدرسال مال -1

 ونت داشته باشد .کران سیا متناوبا در ایا یمزبور حداقل شش ماه متوال یاتیدر سال مال -2

 ا امثال آن بوده باشد .یا معالجه یت یبه منظور انجام مامورشور کتوقف در خارج از  -3

 

ات آن را به یل نموده و مالیشور تحصکاز خارج از  یه درآمدک یران در صورتیم ایمق یرانیا یا حقوقی یقیتبصره : اشخاص حق    

ان خهو دحسهب مهورد طبهق     یاب سهودوز ا ترازنامهه و حسه  یور را در اظهار نامه کل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذیدولت محل تحص

ل شهده در خهارج از   یه بهه درآمهد تحصه   ک یاتیا آن مقدار مالیشور و کآنها در خارج از  یات پرداختید مالین قانون اعالم نمایمقررات ا

 خواهد بود .سر کات بردرآمد آنها قابل یمتر باشد از مالکدام کرد هر یگ یات آنان تعلق میل درآمد مشمول مالکشور با تناسب به ک

 

ب از سهه نفهر را   کمر ییات هایه یاتین و مقررات مالیقوان یتواند به منظور نظارت براجرا یکشور م یاتی: سازمان امور مال181ماده 

ر امهور  یه ب وزیشهور و تصهو  ک یاتیه شنهاد سازمان امهور مال یه به پک ین نامه ایطبق آئ یاتیان مالیمود ینترل دفاتر قانونکد و یجهت بازد

 97ماده  3ور در بند کات مذید با موافقت هینما یاز ارائه دفاتر خوددار یه مودک ید . درصورتیخواهد بود اعزام نما یو دارائ یصاداقت

 ص خواهدشد .یالراس تشخ یق علیات سال مربوط از طرین قانون درآمد مشمول مالیا



 

 یمهال  که دفهاتر و اسهناد و مهدار   یه لکشهور  ک یاتیه ن امهور مال ز سازمایتوانند حسب تجو ین ماده میموضوع ا یات هایتبصره : ه    

 یاتیه سب اطالعات الزم و ارائه آن به اداره امور مالکا سنوات قبل باشند به منظور یه مربوط به سال مراحعه باشد کن یان را اعم از ایمود

منتقل  یاتید به اداره امور مالیرا در قبال ارائه رسسنوات قبل  کا درصورت لزوم دفاتر و اسناد و مداریقرار دهند و  یربط مورد بازرسیذ

 د .ینما

 

  

 

 

 

 : وظایف اشخاص ثالث فصل ششم

 

ات یه ه پرداخت مالکا کن هر یباشند و همنن یگران میات دیلف به پرداخت مالکن قانون میه مطابق مقررات اک یسانک: 182ماده 

شناخته شده  یمه این قانون مشمول جریف مقرر در ایالکاز انجام ت یود داره در اثر خک یسانکرده باشد و کا ضمانت یرا تعهد  یگرید

 اتها با آنان رفتار خواهدشد .یوصول مال یاجرا یطبق مقررات قانون یمحسوب و از نظر وصول بده یم مودکاند در ح

 

د قهبال پرداخهت شهود و در    یه با یقال قطعه ات بر نقل و انتیرد مالیگ یله اداره ثبت انجام میبوس که انتقال ملک ی: در موارد183ماده 

 خواهد نمود . کصالح در سند انتقال اقدام انتقال ملیذ یاتیر شماره مفاصاحساب صادره از اداره امور مالکاداره ثبت با ذ

 

رات ییه رسهند و تغ  یه در طول ماه به ثبت مه کرا  یتها و موسساتکامل شرکلف اند درآخر هر ماه فهرست ک:ادارات ثبت م184ماده 

ر تعداد دفهاتر  کبه ثبت رسانده اند با ذ یه دفتر قانونکرا  یا حقوقی یقیز نام اشخاص حقیتها و موسسات موجود و نکحاصله در مورد شر

 محل اقامت موسسه ارسال دارند . یاتیآن به اداره امور مال یثبت شده و شماره ها

 



ن قانون بهه موجهب   ین فصول اول و ششم باب سوم ایباب دوم و همنناز  4ه معامالت مربوط به فصل ک یه مواردیلک: در 185ماده 

ان مهاه بعهد درمقابهل اخهذ     یه لف اند فهرست خالصه معامالت هر ماه را تها پا کم یرد صاحبان دفاتر اسنادرسمیگ یصورت م یسند رسم

 ند.یم نمایربط در محل تسلیذ یاتید به اداره امور مالیرس

 

ت یاز طهرف مراجهع صهالح    یا حقهوق ی یقیار اشخاص حقکا یسب کو پروانه  یارت بازرگانکد یا تمدید یا تجدی: صدور 186ماده 

باشد و درصهورت   یشده م یقطع یاتیمال یب پرداخت بدهیا ترتیبر پرداخت  یربط مبنیذ یاتیاز اداره امورمال یدار منوط به ارائه گواه

 خواهند داشت . یت تضامنیمسئول یبور با مودمز یاتهایم مسئوالن امر نسبت به پرداخت مالکن حیت ایعدم رعا

 

منهوط   یر موسسات اعتباریها و ساکن صاحبان مشاغل از طرف بانیو همنن یبه اشخاص حقوق یکالت بانیتسه یاعطا -1تبصره     

 یاتیه مهور مال اداره ا یگهواه  -2شهده   یقطعه  یاتیه مال یب پرداخت بدهیا ترتیپرداخت  یگواه -1ر خواهد بود : یز یها یبه اخذ گواه

ن تبصهره توسهط   یه ا یضهوابط اجرائه   یر موسسهات اعتبهار  یها و ساکارائه شده به بان یمال یاز صورت ها یبروصول نسخه ا یمربوط مبن

 ن و ابالغ خواهدشد.ییران تعیا یاسالم یجمهور یزکمر کو بان یاتیسازمان امور مال

 

شده صاحبان  یات قطعیدر هزار درآمد مشمول مال کیمعادل  یشود مبلغ یشور اجازه داده مک یاتیبه سازمان امور مال -2تبصره     

 یدرآ مد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبهارات مصهوب بودجهه سهاالنه بهه تشهکل هها       

 د.ید پراخت نماینما یم یارکات همیص ووصول مالیه در امر تشخک یو مجامع حرفه ا یصنف

 است . یر مستثنیه مقررات مغایلکات و ین ماده ازشمول مالیبه استناد ا یرداختوجوه پ

 

ن قانون موجهب  ین فصول اول و ششم باب سوم ایه معامالت موضوع فصل چهارم از باب دوم و همننک یه مواردیلک: در 187ماده 

ا فسهخ سهند معاملهه مراتهب را بشهرح و      یه اقالهه   ایه لهف انهد قبهل از ثبهت و     کم یرد صاحبان دفاتر اسناد رسمیگ یصورت م یاسناد رسم

حسهب   یا محهل سهکونت مهود   یه محل وقوع ملک و  یاتینوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مال یامل و چگونگکمشخصات 

مرجع صدور آم را ا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و یا اقاله یانجام معامله اقدام به ثبت  یمورد اعالم و پا از کسب گواه

مربوط به  یاتیمال یها یخ اعالم دفترخانه پا از وصول بدهیانجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تار یند. گواهید نمایدر سند معامله ق

محهل   یات شهغل یه محهل مال  یات حق واگهذار ین وصول مالیات بر درآمد اجاره امالک و همننیل مالیربط از قبیذ یمورد معامله از مود

 امالک حسب مورد صادر خواهد شد. . یات نقل و انتقال قطعیو مال یات درآمد اتفاقیرد معامله مالمو



 

موضهوع   یاتیه ات مشخصه مورد اختالف باشد پرونده امر خارج از نوبت در مراجع حهل اخهتالف مال  یزان مالیچناننه م -1تبصره     

از طرف مراجهع حهل اخهتالف باشهد بها       یو صدور را یدگیقبل ازرس یل به اخذ گواهیتما یخواهدشد و اگر مود یدگین قانون رسیا

و . . . معادل مبلغ مابهه   یکقه ملیمه نامه س اوراق بهادارس وثیل سفته س بین معتبر از قبیا تضمیو اخذ سپرده  یات مورد قبول مودیوصول مال

 انجام معامله صادر خواهدشد . یاالختالف گواه

 

و امثهال آن   یمحهل در صهندوق دادگسهتر    یام دادگاهها وجوه مربوط به حهق واگهذار  کبه موجب اح هک یدر موارد -2تبصره     

سر و به حساب کات متعلق را یمربوط مال یاتیلف اند ضمن استعالم از اداره امور مالکنفع میع گردد مسئوالن در موقع پرداخت به ذیتوز

 اد.یز نمیوار یاتیسازمان امور مال

 

الت نامهه تمبهر باطهل و    کهر و یزان مقرر در روین قانون به میلف اند براساس مقررات اکفروش و ابطال تمبر مان ی: متصد188ماده 

ند. دفتهر مزبهور   ینما یشود ثبت و گواه یال نگهدارکاز و کیله هر ید به وسیبا یه اختصاصا جهت تمبر مصرفک یزان آن را در دفتریم

 یاتیه ل از نظهر مال یه کارائه شود و گرنه از موجبات عدم قبول دفتهر و  یاتیبه اداره امور مال لیکو یاتیبه حساب مال یدگید در موقع رسیبا

 خواهدبود.

 

 : تشویقات و جرایم مالیاتی فصل هفتم 

 

ترازنامهه و حسهاب    یسهه سهال متهوال    ین قانون چناننه طیا 95الف و ب ماده  یموضوع بندها یقیو حق ی: اشخاص حقوق189ماده 

 یاتهها یم ااظهار نامه بدون مراجعهه بهه ه  یات هر سال را در سال تسلیآنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مال کتر و مداران و دفایسود وز

ن یه ا 190مقرر در ماده  یایور عالوه براستفاده از مزاکات سه سال مذیدرصد اصل مال 5رده باشد معادل کپرداخت  یاتیحل اختالف مال

زه مربوط یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهدشد . جایپرداخت  یجار یها یاز محل وصول یبزه خوش حسایقانون به عنوان جا

 ات معاف خواهد بود .یاز پرداخت مال

 

ات یه پرداخهت مال  ین قهانون بهرا  یه د مقهرر در ا یقبهل از سررسه   یرد هر سال مهال کات عملیبابت مال یالحساب پرداخت ی: عل190ماده 

ات متعلهق همهان   یه ه از مالکه د مقرر خواهد بود یهر ماه تا سررس یبه ازا یدرصد مبلغ پرداخت کیمعادل  یزه ایرد موجب تعلق جاکعمل



هر ماه خواهد بهود . مبهدا    یات به ازایمال %5/2معادل  یمه ایات پا ازآن موعد موجب تعلق جریسر خواهدشد .پرداخت مالکرد کعمل

 یخ انقضها یهستند نسبت به مبلهغ منهدرج در اظههار نامهه از تهار      یاتیظهار نامه مالم ایلف به تسلکه مک یانیمه در مورد مودیاحتساب جر

لف کا اصوال مینموده و  یم اظهارنامه خودداریه از تسلک یانیخ مطالبه و در مورد مودیم آن و نسبت به مابه االختالف از تاریمهلت تسل

 باشد . یات حسب مورد مید پرداخت مالیا سررسیه م اظهارنامیمهلت تسل یخ انقضایستند تاریم اظهار نامه نیبه تسل

 

ا یه ان و پرداخهت  یه ا ترازنامه و حسها ب سهود وز  یم به موقع اظهارنامه یخود راجع به تسل یف قانونیالکه به تک یانیمود -1تبصره     

خهود   کع دفهاتر و اسهناد و مهدار   ان و حسب مورد ارائه به موقیا ترازنامه و سحاب سود وزیات طبق اظهارنامه یب دادن پرداخت مالیترت

د یه توافق نما یاتیا با اداره امور مالیصادره را قبول  یاتیص مالین قانون هرگاه برگ تشخیا 239ور در ماده کاقدام نموده اند در موارد مذ

ن یف خواهند بود . همننه ن قانون معایجرائم مقرر در ا %80نند از کب دادن پرداخت آن اقدام یا ترتیات متعلقه یو نسبت به پرداخت مال

ب دادن پرداخهت آن اقهدام   یه ا ترتیه ات نسبت به پرداخت یمال یخ ابالغ برگ قطعیماه از تار کیان ظرف ین گونه مودیه اک یدرصورت

 ن قانون معاف خواهندبود .یجرائم متعلقه درا %40دازینما

 

سهال   کیه ات از یه شهدن مال  یخ قطعیات تا تاریمال صینسبت به برگ تشخ یخ وصول اعتراض مودیچناننه قاصله تار -2تبصره     

 یخ ابهالغ بهرگ قطعه   یور تا تهار کسال مذ کیش از ین ماده نسبت به مدت زمان بیم درصد در ماه موضوع ایمه دوونید س جریتجاوز نما

ات یه افتن مالیه ت یه و قطع یدگیه رسه که د یه اتخاذ نما یباتیلف است ترتکم یاتینخواهد بود. سازمان امور مال یات قابل مطالبه از مودیمال

 رد.یم اعتراض آنان صورت پذیخ تسلیسال پا از تار کیثر تا کان حدایمود

 

ار بهودن  یه بر خارج از اخت یمبن یبا توجه به دالئل ابراز ین قانون بنا به درخواست مودیاز جرائم مقرر در ا یا قسمتی: تمام 191ماده 

شور قابل ک یاتیص و موافقت سازمان امور مالیبه تشخ یمود یو خوش حساب یاتیق مالف مقرر و با در نظر گرفتن سوابیالکعدم انجام ت

 باشد . یبخشوده شدن م

 

م اظهار نامه یلف به تسلکات مین قانون از بابت پرداخت مالیه به موجب مقررات اکنده او یانمای یه مودک یه مواردیلک:در 192ماده 

 ات متعلق خواهد بود .یمعادل ده درصد مال یمه اید مشمول جرینما ین قانون خودداریدر ا م آن در مواعدمقرریباشد چناننه از تسل یم

 



 یمهه ا ین قانون موجهب تعلهق جر  یا 95الف و ب ماده  یو مشموالن بندها یم اظهار نامه توسط اشخاص حقوقیتبصره : عدم تسل    

ن یه م اکه د حیه نما یم میه اظهار نامه خود را تسلک یانیورد مودشود . در م ینم یگردد و مشمول بخشودگ یات متعلق میمال %40معادل 

 خواهد بود . یز باشد جاریر قابل قبول نیه غک یر واقعیغ ینه هایا هزیتمان شده ک یات متعلق به درآمدهایتبصره نسبت به مال

 

م ترازنامه یستند در صورت عدم تسله یدفاتر قانون یلف به نگهدارکن قانون میه به موجب مقررات اک یانی: نسبت به مود193ماده 

ور و در مورد رد دفتهر مشهمول   کاز موارد مذ کیهر  یات برایمال %20معادل  یمه ایا عدم ارائه دفاتر مشمول جریان یو حساب سود وز

 ات خواهند بود .یمال %10معادل  یمه ایجر

 

ت مقرر درسال مربوط یت موجب عدم استفاده از معافیه معافان دو دوریم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیتبصره : عدم تسل    

 خواهدشد.

 

مهه درآمهد    یرد درصهورت یه گ یقرارمه  یدگین قانون مورد رسه یا 158مقررات ماده  یه اظهار نامه آنها در اجراک یانی: مود194ماده 

ه که عالوه بر تعلق جرائم مقهرر مربهوط    اختالف داشته باشد %15ش از یب یبا رقم اظهار شده ازطرف مود یات مشخصه قطعیمشمول مال

اتها یمقرر در قانون مال یها یالت وبخشودگیاز هرگونه تسه یات مشخصه قطعیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابالغ مالیقابل بخشودن ن

 ز محروم خواهند شد .ین

 

ن قهانون ظهرف مهلهت    یه ا 114ع مهاده  م اظهارنامه موضویاز لحاظ عدم تسل یران شخص حقوقین مدیمه تخلف آخری: جر195ماده 

خ یدر تهار  یه پرداخهت شهده شهخص حقهوق    یدرصهد سهرما   کیب عبارتست از دو درصد و یم اظهارنامه خالف واقع به ترتیا تسلیمقرر 

 انحالل

 

ا یه  یشهخص حقهوق   یاتیه امور مالیقبل از تسو یشخص حقوق یم دارائیه در مورد تقسیران تسویا مدیریمه تخلف مدی: جر196ماده 

 یه وصهول مه  یران تسهو یا مهد یه ر یه از مهد که ات متعلق خواهد بهود  یمال %20ن قانون معادل یا 118ن مقرر موضوع ماده یقبل از سپردن تام

 گردد.

 



ا مشخصهات راجهع بهه    یه ا قهرارداد  یه ا فهرست یم صورت یلف به تسلکن قانون میه به شرح مقررات اک ی: نسبت به اشخاص197ماده 

مهه متعلهق در مهورد    ینهد  جر یم نمایا ب بهرخالف واقهع تسهل   یو  یم آنها در موعد مقرر خودداریه از تسلک یتباشند س درصور یم یمود

متضهامنا مسهئول    یل مبلغ قرارداد و در هر حال بها مهود  ک %1 یارکمانیو درخصوص پ یحقوق پرداخت %2حقوق عبارت خواهد بود از 

 ان وارده به دولت خواهند بود .یجبران ز

 

 یات بردرآمهد اشهخاص حقهوق   یه ا منفهردا نسهبت بهه پرداخهت مال    یمجتمعا  یران اشخاص حقوقیمنحله مد یت هاکشر:در198ماده 

ت یریصال آن بهوده و مربهوط بهه دوران مهد    یسرو اکلف به کن قانون میبه موجب مقررات ا یه اشخاص حقوقک ییات هاین مالیوهمنن

 خواهند داشت . یت تضامنیمسئول یآنها باشد با شخص حقوق

 

ف یباشد درصورت تخلف از انجام وظا یگر میان دیات مودیصال مالیسر و اکلف به کن قانون میه به موجب مقررات اک یا حقوقی

ات پرداخهت نشهده   یه مال %20معهادل   یمه ایات خواهد داشت مشمول جریدر پرداخت مال یه با مودک یت تضامنیمقرره عالوه بر مسئول

 خواهد بود .

 

ن امهر مشهمول   یباشهد مسهئول   یا شههردار یه  یا موسسه دولتیت کات وزارتخانه س شریسر مالکن به یلفکه مک یارددر مو -1تبصره     

 خواهند بود . یمجازات مقرر طبق قانون تخلفات ادار

 

 یت تضهامن یز عهالوه بهر مسهئول   یران مربوط نیا مدیر یباشد مد یر دولتیغ یات شخص حقوقیسر مالکلف به کهر گاه م -2تبصره     

ران یا مهد یه ر یم شهامل مهد  که ن حیه وم خواهنهد شهد . ا  کاز سه ماه تا دوسال مح ینیات و جرائم متعلق به حبا تادینسبت به پرداخت مال

 ن سپرده اند نخواهد بود .یشور تامک یاتیور به سازمان امور مالکمذ یات هایپرداخت مال یه براک یاشخاص حقوق

 

 وم خواهدشد .کاز سه ماه تا دو سال مح یبیباشد حبا تاد یقیات شخص حقیسرمالکچناننه  -3تبصره     

 

ل سهازمان امهور   که ا ین ماده از طرف رئه یا 3و2 یدر خصوص تبصره ها ین نزد مراجع قضائیبکه مرتیعل یاقامه دعو -4تبصره     

 شور به عمل خواهد آمد .ک یاتیمال

 



ده اسهت درصهورت   یه مقرر گرد یدفاتر اسنادرسم یبرا یفه ایوظ ایف یلکن قانون تیه به موجب مقررات اک: در هر مورد 200ماده 

ز یه آن ن %20معادل  یمه ایمتعلق مربوط مشمول جر یاتهایا مالیات ویدر پرداخت مال یسردفتر با مود یت تضامنیتخلف عالوه بر مسئول

 وم خواهدشد .کت مقررات مربوط محیز با رعاین قانوئن نیا 199ماده  2رار به مجازات مقرر در تبصره کخواهد بود و در مورد ت

 

ه که  کا به دفاتر و اسناد ومداریان یعلم و عمد به ترازنامه و حساب سود وز یات از رویبه قصد فرار از مال ی: هر گاه مود201ماده 

م یاز تسهل  یسهه سهال متهوال    ید با بهرا یم شده است استناد نمایه و تنظیقت تهیباشد و برخالف حق یعمل م کات مالیص مالیتشخ یبرا

ت هها و  یه ه معافیه لکن قهانون از  یه مقهرر در ا  یمه ها و مجازات هایند عالوه برجرک یان خودداریو ترازنامه و سود وز یاتیاظهار نامه مال

 ور محروم خواهدشد .کدر مدت مذ یقانون یها یبخشودگ

 

 شور به عمل خواهدآمد .ک یاتیزمان مالا سایاز طرف رئ ین نزد مراجع قضائیبکه مرتیعل یب و اقامه دعویتبصره : تعق    

 

 یقطعه  یزان بدهیه مک یاتیاران مالکتواند از خروج بده یشور مک یاتیا سازمان امور مالی یو دارائ ی: وزارت امور اقتصاد202ماده 

 یخصوصه  یخاص حقهوق ران مسئول اشیا مدیر ین ماده در مورد مدیم اکد .حینما یریشور جلوگکشتر باشد از یال بیون ریلیم10آنها از 

 ین قهانون شهخص حقهوق   یه ه به موجهب ا ک یاتهایا مالی یات بردرآمد شخص حقوقیاعم از مال یشخص حقوق یاتیمال یقطع یبابت بده

ا سازمان مزبور یربط به اعالم وزارت یاست مراجع ذ یز جاریت آنان بوده نیریباشد و مربوط به دوره مد یصال آن میسر و اکلف به کم

 باشند . ین ماده میا یالف به اجرکم

 

ند یا فرزندان نمایات اقدام به نقل و انتقال اموال خودبه همسر و یبه قصد فرار از پرداخت مال یاتیان مالیه مودک یتبصره : درصورت    

 د .یاقدام نما یق مراجع قضائیور از طرکتواند نسبت به ابطال اسنادمذ یم یاتیسازمان امور مال

 

  

 

 

 

 



 ابالغ :  فصل هشتم

 

دا یپ یدسترس ید اخذ گردد . هرگاه به خود مودیرس یابالغ و در نسخه ثان ید به شخص مودیبا یلکبطور  یاتی: اوراق مال203ماده 

ه بهه نظهر مهامور    کن ین او ابالغ گردد مشروط برایا مستخدمیاز بستگان  یکیار اوبه کا محل یونت کد در محل سیبا یاتینشود اوراق مال

دارد  یافهت مه  یه اوراق را درکه  یو شخصه  ین مهود یبوده و به  یافکت اوراق مورد ابالغ یز اهمیتم ین اشخاص برایا یاهرابالغ سن ظ

 تعارض منفعت نباشد .

 

ه که  یا درصهورت ید یاف نماکن او از گرفتن برگها استنیا مستخدمیبستگان  یا درصورت عدم حضور وی یهرگاه مود -1تبصره     

ا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در ههر  ید امتناع آنان از گرفتن اوراق یدر محل نباشد مامور ابالغ با ورکاز اشخاص مذ کیچ یه

ب فهوق ابهالغ   یه ه بهه ترت که  یاتید . اوراق مالیالصاق نما یار مودکا محل یونت کد نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سینسخه ق

 شود . یمحسوب م یبه مودخ ابالغ یخ الصاق تاریو تار یتلق یشده قانون

 

د یه د . مهامور پسهت با  یه اسهتفاده نما  یاز خدمات پسهت سفارشه   یاتیابالغ اوراق مال یتواند برا یم یاتیسازمان امور مال -2تبصره     

شخاص ا ای یند و چناننه مودکد اخذ یرس ین او در محل اابالغ و در نسخه ثانیو مستخدم یا بستگانی یرا به شخص مود یاتیاوراق مال

ن شهده الصهاق   یهی تع یدو نسخه دوم را به نشانیور قکن موضوع را در نسخ اوراق مذینند س مامور پست اکاد شده از گرفتن اوراق امتناع ی

خ ید تهار یه اد شده در محل نباشد مامور پست با قیاز اشخاص  کیچ یدهد و. هرگاه ه یعودت م یاتیند و نسخه اول را به اداره مالک یم

 ین شده الصاق مییتع ید و نسخه دوم را به نشانیور قکمراجعه خواهدشد( را در اوراق مذ خ مجدداًیروز پا از تار 15ت ) مراجعه عبار

د و یه ل اوراق قین امر را در ذیدرصورت عدم حضور اشخاص فوق ا یدهد . مامور پست در مراجعه بعد یند و نسخه اول را عودت مک

 یب الصاق مین ترتیه بدک یدهد . اوراق یعودت م یاتیند و نسخه اول را به اداره امور مالک یصاق من شده الییتع ینسخه دوم را به نشان

 شود. یخ الصاق ابالغ شده محسوب میشود از تار

 

روز  نییخ ابالغ با تعید : الف : محل و تاریح و امضا نمایتصر یاتید مراتب را در نسخه اول و دوم اوراق مالی: مامور ابالغ با204ماده 

دارد ج :نام و مشخصات گواهان  یبا مود یه چه نسبتکن ین اییه اوراق به اوابالغ شده با تعک یسکو ماه وسال به حروف و عدد ب : نام 

 ن قانونیا 203امل آنان در مورد تبصره ماده ک یبا نشان

 



ا دفتهر آن  یا قائم مقام رئیا ید به رئیبا یاتیلا موسسات وابسته به دولت باشد اوراق مای یاز ادارات دولت یکی ی:اگر مود205ماده 

 ا موسسه ابالغ گردد.یاداره و 

 

ه ازطهرف  که  یگهر یا اشهخاص د یه ر ید بهه مهد  یه با یاتیباشد اوراق مال یر اشخاص حقوقیا سای یت تجارتکشر ی: اگر مود206ماده 

 ت حق امضا دارند ابالغ شود .کشر

 

 است . یز مجرین یر اشخاص حقوقیو سا یتجار یتهاکصره آن در مورد شرن قانون و تبیا 203تبصره : مقررات ماده     

 

ن مهورد  یه ر ایه ند و درغک یمعرف یاتیا محل ابالغ اوراق مالیونت کا سیار کرا به عنوان محل  یمحل یه مودک ی: در موارد207ماده 

از  یاز اطالع مود یکحا یل و اثریدرپرونده دلابالغ شود و  یونت مودکا سیار کبه عنوان محل  یدر محل یاتیه اوراق مالک یدرصورت

 یاتیند ابالغ اوراق مالکار اعالم نکا یونت کبه عنوان محل س یگریه محل دک یرده باشد مادامکراد نیا ین نشانین موضوع بوده و به ایا

 ح است .یصح یقانون یبه همان نشان

 

محل  یاتیراالنتشار حوزه اداره امور مالیثکنوبت درروزنامه  کی یتایدردست نباشد اوراق مال یمود یه نشانک ی: در موارد208ماده

 یاز روزنامهه هها   یکه یا یه  یاتیه ن محهل بهه حهوزه اداره امهور مال    یتهر کیر االنتشهار نزد یثکواگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه 

 محسوب خواهدشد . یم ابالغ مودکدر ح ین آگهیشود. ا یم یز آگهکراالنتشار مریثک

 

درج  یمهود  یف قهانون یه لکد عالوه بر مطالب مربوط س محل مراجعه مهلت مقرر و تیابالغ شده با یاتیدر متن اوراق مال -1تبصره     

 شده باشد .

 

ب یه بهه ترت  یاتیه ن قهانون مشهخص نباشهد اوراق مال   یه ا 207آنها طبق مهاده   یه نشانکات مستغالت یان مالیدر مورد مود -2تبصره     

 ات آن مورد مطالبه است ابالغ خواهدشد.یه مالک ین قانون به محل مستغلیا 203ره ماده ور در تبصکمذ

 

ده اسهت در مهورد ابهالغ اوراق    یه ن قانون مقهرر گرد یه در اک یراجع به ابالغ س جز در موارد یمدن ین دادرسی: مقررات آئ209ماده 

 اجرا خواهدشد . یاتیمال



 

 : وصول مالیات  فصل نهم

 

بهه   یاتیه د اداره امهور مال یه پرداخهت ننما  یخ ابالغ برگ قطعیشده خود را ظرف ده روز از تار یات قطعیمال یگاه مود: هر210ماده 

ب پرداخهت آن را بهه اداره امهور    یه ا ترتیه خهودرا بپهردازد    یه بهده یلکخ یماه ا ز تار کیند ظرف ک یبه او ابالغ م یموجب برگ اجرائ

 بدهد . یاتیمال

 

مه یو جر یس مبلغ پرداخت شده قبل یاتیس سال مال یبده یص قطعیتشخ کات س مدارید نوع مبلغ مالیبا یجرائدر برگ ا -1تبصره     

 متعلق درج گردد .

 

شهود و   یم یتلق یات قطعیبه عنوان مال یمیا ترازنامه تسلیور در اظهار نامه کمذ یات مورد قبول مودیآن قسمت از مال -2تبصره     

 ابل وصول است .ق یات اجرائیق عملیازطر

 

ب پرداخهت آن را  یه ا ترتیند کال پرداخت نکات موردمطالبه را یدرموعد مقرر مال یپا از ابالغ برگ اجرائ ی: هرگاه مود211ماده 

ات ر منقول و مطالبه یا غیاز اموال منقول  یبده %10اعم از اصل و جرائم متعلق به اضافه  یمود یندهد به اندازه بده یاتیبه اداره امور مال

 باشد. یم یاتیات اداره امور مالیآن به عهده اجرائ یف و دستور اجرایف خواهدشد. صدور دستور توقیتوق یمود

 

 ر ممنوع است :یف اموال زی: توق212ماده 

 فهیو وظ یران و سه چهارم حقوق بازنشستگیدوسوم حقوق حقوق بگ -1

ن آذوقهه موجهود و نفقهه    یفهل او الزم اسهت و همننه   کافرا تحهت ت و  یمود یرفع حوائج ضرور یه براک یا و لوازمیلباس و اش -2

  یاشخاص واجب المنفعه مود

 الزم است . یشت مودین حداقل معیتام یه براکسب کل یو وسا یو صنعت یشاورزکابزار و آالت  -3

 ونت به قدر متعارفکمحل س -4

 



نباشهد س   کیه کو قابهل تف  یمهود  یاتیه مال یزان بدهیزائد برمشود  یف در نظر گرفته میتوق یه براک یهرگاه ارزش مال -1تبصره     

 یزان فهوق معرفه  یه معهادل م  یگهر یامهوال بالمعهارض د   یه مودکن یشود مگر ا یف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد میتمام مال توق

 د.ینما

 

مورد استفاده زنان است ت آننه عادتاًیند ساز اثاث البینما یم یخانه زندگ کیه درکن باشد یاززوج یکی یهرگاه مود -2تبصره     

 ب فوق معلوم شود .یه خالف ترتکشود مگر آن  یه متعلق به شوهر شناخته میمتعلق به زن و بق

 

 یدیه ل واحهد تول یه د موجهب تعط یه نبا یات اجرائه یه در مدت عمل یو صنعت یشاورزکاعم از  یدیتول یف واحدهایتوق -3تبصره     

 گردد.

 

ع حهق  یه توانهد بها تود   یمه  یمهود  یبه عمل خواهد آمد ول یاتیاب اداره امور مالیله ارزیف به وسیل مورد توقاموا یابی: ارز213ماده 

بهه   یاب رسهم یه له ارزیامهوال بوسه   یابیه ه ارزکند کتقاضا  یدادگستر یارشناسان رسمکطبق مقررات مربوط به دستمزد  یابیالزحمه ارز

 د.یعمل آ

 

ر منقول به عهده مسهئول  یف اعم از منقول و غیده فروش اموال مورد توقیحراج و مزا یآگه ه اقدامات الزم مربوط بهیلک: 214ماده 

 کدار س ماله یه ن خرییفات مقرر تعیه پا از انجام تشرک یر منقول درصورتیباشد . در مورد فروش اموال غ یم یاتیاداره امور مال یاجرائ

به نام  کانتقال مل یمربوط از اداره ثبت محل تقاضا کبه استناد مدار یاتیات اداره امور مالیسند حاضر نشود مسئول اجرائ یامضا یبرا

 آن است . یلف به اجراکم کرد و اداره ثبت اسناد و امالکدار خواهد یخر

 

مهت  یه نوبهت دوم آن بهدون حهداقل ق   که )  یه پا از دونوبهت آگهه  ک یف شده درصورتیر منقول توقی: دو مورد اموال غ215ماده 

 یل بدهکمعادل  یدادگستر یارشناس رسمک یابیتواند مطابق ارز یم یاتیدا نشد سازمان امور مالیآن پ یبرا یداریرشود( خ یم یآگه

 د .یمنظور نما یمود یآن را به حساب بده یو بها کف تملینه متعلقه از مال مورد توقیبه عالوه هز یمود

 

خهود   یحاضهر بهه پرداخهت بهده     یگریا دیو یاتیام سازمان امور مالور به نکقبل از انتقال مال مذ یه مودک یدرصورت -1تبصره     

 د .ینما یف میمزبور رفع توق کمتعلقه از مل ینه هایو هز یبه اضافه ده درصد بده یمود یافت بدهیبا در یاتیباشد . سازمان امور مال



 

 یجههت فهروش داشهته باشهد ومهود      یگدرآمهده باشهد اگهر آمهاد     یاتیه سهازمان امهور مال   که مال به تملک یدرصورت -2تبصره     

 است . یت با مودیاولو یط مساوید درشرایدرخواست نما

 

ه طبق ک یا حقوقی یقیراجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حق یاز اقدامات اجرائ یات ناشیاکبه ش یدگی: مرجع رس216ماده 

ت و خهارج از  یه ات مزبهور بهه فور  یاکخواهد بود . به ش یاتیمال ات حل اختالفیباشد ه یاتها قابل مطالبه ووصول میمال یمقررات اجرائ

 و الزم االجرا است . یصادره قطع یصادر خواهدشد . را یو را یدگینوبت رس

 

ت بهه موقهع اجهرا    یه ات قبل از قطعیه وصول مالکن باشد یاز ا یکات حایاکه شک یم درصورتیمستق یاتهایدر مورد مال -1تبصره     

ه حسهب مهورد   یه بهه بطهالن اجرائ   یت را وارد دانسهت ضهمن صهدور را   یاکشه  یاتیه ئهت حهل اخهتالف مال   یگهاه ه گذارده شده است هر

 یئهت هها  یصهادره از ه  یصادر خواهدشهد . را  یورا یدگیرس یات مودیا نسبت به درآمد مشمول مالیواقدام الزم صادر  یدگیقراررس

 است یحل اختالف قطع

 

سهت مرجهع   ین یات قهانون یه ه مطالبهه مال که ن جههت باشهد   یه از ا یت اجرائه یاکم هرگاه شه یتقر مسیغ یانتهایدر مورد مال -2تبصره     

در  -2و الزم االجرا است. تبصره  ین باره قطعیات مزبور درایه یخواهدبود و را یاتیات حل اختالف مالیز هیت نیاکن شیبه ا یدگیرس

ز یه ت نیاکن شیبه ا یدگیست مرجع رسین یات قانونیه مطالبه مالکن جهت باشد یاز ا یت اجرائیاکم هرگاه شیر مستقیغ یانتهایمورد مال

ن تبصره شامل جرائم قاچاق اموال یو الزم االجرا است. مفاد ا ین باره قطعیات مزبور درایه یخواهدبود و را یاتیات حل اختالف مالیه

ر یه غ یاتهها یز آن دسهته از مال ین رفته و نیاز بمال قاچاق  یدات دولت و بهایمال قاچاق اموال موضوع عا یدات دولت و بهایموضوع عا

 د خل و فصل شود نخواهد بود.یه طبق مقررات مخصوصبه خود در مراجع حاص باکم یمستق

 

ن یه ات و جهرائم موضهوع ا  یه بابت مالک یدرصد از وجوه کیه کشود  یاجازه داده م یو دارائ ی: به وزارت امور اقتصاد217ماده 

( در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آمهوزش   یدولت یتهاکات بردرآمد شریمال یاستثناگردد ) به  یقانون وصول م

ا یه مبهذول داشهته و    یت موثریات فعالیه در امر وصول مالک یسانکنان و کارکق یو تشو یو حسابرس یاتیارمندان در امور مالکت یو ترب

اسهت .   یر مسهتثن یه مقهررات مغها  یه لکات و یه شمول مال یماده به عنوان پاداش وصول نیبه استناد ا ید . وجوه پرداختیدارند خرج نما یم



ن طبقهات و  یبه  یات وصولیع مالیات و توزیزان وصول مالیاز م یه در هرشش ماه گزارشکموظف است  یو دارائ یوزارت امور اقتصاد

 د .یم نمایتقد یاسالم یمجلا شورا یو دارائ یون امور اقتصادیسیمکسطوح مختلف درآمد را به 

 

ب وزارت یتصهو  یو دادگسهتر  یو دارائه  یامور اقتصهاد  یات توسط وزارتخانه هاین نامه مربوط به قسمت وصول مالی: آئ218ماده 

 به موقع اجرا گذارده خواهدشد یو دارائ یامور اقتصاد

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 : سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی  باب پنجم   

 

 

 

 : مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها  لفصل او

 

 

شهور  ک یاتیه ن قهانون بهه سهازمان امهور مال    یات موضوع ایات   مطالبه و وصول مالیص درآمد مشمول مالیوتشخ یی: شناسا 219ماده 

( قهانون  59د )الهف( مهاده )  ه بنه کشود  یشور محول مک یاتی( قانون به سازمان امور مال59ه به موجب بند )الف( ماده )کشود  یمحول م

ف و اسهتفاده از  یالکه ده است . نحهوه انجهام دادن ت  یجاد گردیران ایا یاسالم یجمهور یو فرهنگ ی  اجتماع یبرنامه سوم توسعه اقتصاد

ن یر در اام مقرکاح یبات اجراین ترتیو همنن یاتیو اداره امور مال یاتیاز ماموران مال کیهر  یت هایاز صالح یارات و برخورداریاخت

 یاتیه شهنهاد سهازمان امهور مال   ین قانون بهه پ یب ایثر ظرف مدت شش ماه پا از تصوکه حداکخواهد بود  ین نامه اییقانون به موجب آ

 د .یخواهد رس یو دارائ یر امور اقتصادیب وزیشور   به تصوک

 

 ین شهغل یو عناو ییبات اجرایماده   از روشها   ترتن ین نامه موضوع اییب آیتواند تا تصو یشور مک یاتیتبصره : سازمان امور مال    

 د .یاستفاده نما یبه مقررات مجر

 



ن عبارت یگزیشور جاک یاتیل عبارت سازمان امور مالیدر مواد ذ -1شود :  ین قانون انجام میر در ایز ی: اصالحات عبارت 220ماده 

ل آن ی( ذ2( و تبصره )154( و )114(   )80(   )57(   )41(   )40(   )39(   )29(   )26گردد : مواد ) یم ییو دارا یوزارت امور اقتصاد

ل مهاده  ی( ذ2(   تبصره )191( و )186(   )176(   )169(   )166(   )164(   )163(   )160ل آن   مواد )ی( و تبصره ذ159(   )158  مواد )

ن واژه ها یگزیجا یاتیر عبارت اداره امور مالیدر موارد ز -2( . 230ل آن و تبصره ماده )ی( ذ2( و )1) ی( و تبصره ها215(   ماده )203)

   یاتیه حهوزه مال  یزی  دفتر مم یاتی  حوزه   حوزه مال یاتیز مالی  سر مم یاتیز مالیص   ممیص   ماموران تشخیمامور تشخ یو عبارت ها

(   38( ماده )3( و )2) ی( و تبصره ها35(   )34(   )31(   )29(   )27(   )26شود : مواد ) یم ییودارا یو اداره امور اقتصاد یزیدفتر مم

(   مهواد  109( مهاده ) 5(   تبصهره ) 102( و )88(   مواد )87( ماده )2( و )1) ی(   تبصره ها80( و ه 72ل آن   مواد )ی( و تبصره ذ39ماده )

(   184(   )183(   )179(   )170(   )164(   )162  ) (161(   )156( آن   مهههواد )2( و تبصهههره )154(   )126(   )117(   )114(   )113)

ل آن   یه ( و تبصهره ذ 230( و )229(   )227(   )214(   )213(   )211(   )210(   )208(   )188ل آن   مواد )ی( و تبصره ذ186( و )185)

 ( .249(   )233(   )232مواد )

 

 خذف شد 225حذف شد .ماده 224حذف شد .ماده223حذف شد .ماده222حذف شد .ماده221ماده

 

ان یه م اظهارنامهه و ترازنامهه و حسهاب سهود وز    یلف بهه تسهل  که مک یانیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مودی: عدم تسل 226ماده 

ور در مهاده  کم شده است در مهلت مهذ یتسل یه در موعد مقرر قانونکان آنها یبه ترازنامه و حساب سود وز یدگیهستند موجب عدم رس

 خواهد بود . یقطع یمیان تسلیا حساب سود وزیور در ترازنامه کنصورت   درآمد مذیر این قانون نخواهد بود . درغی( ا156)

 

ان یه ا حسهاب سهود وز  یه ا ترازنامهه  یه از انحاء در اظهارنامه  یه به نحوک یشود در صورت یاجازه داده م یاتیان مالیتبصره : به مود    

م اظهارنامهه نسهبت بهه رفهع     یمهلت تسل یخ انقضایماه از تار کیالزم ظرف  کشده باشد   با ارائه مدار یهاز نظر محاسبه اشتبا یمیتسل

 یم اظهارنامه مودیخ تسلید و در هر حال تاریم نمایرا حسب مورد تسل یان اصالحیا حساب سود وزیا ترازنامه یاشتباه اقدام و اظهارنامه 

 باشد . یم اظهارنامه اول میخ تسلیتار

 

ص ین پها از تشهخ  یشود و همننه  یحسب مورد قبول م یان مودیه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزک ی: در موارد 227ماده 

ا اداره یه تمهان نمهوده اسهت و    که درآمهد آن را  که داشته است  ییتهایفعال یص   چناننه ثابت شود مودیالراس و صدور برگ تشخ یعل



ن و مابهه  یهی ور تعکمهذ  یتهایاز فعال ید با محاسبه درآمد ناشیات بایاز آن مطلع نبوده اند   مال صیدر موقع صدور برگ تشخ یاتیامورمال

 ن قانون مطالبه شود .ی( ا157ت مهلت مقرر در ماده )یتفاوت آن با رعا

 

مزبود را در موعد  یا اساسا مودیمورد قبول واقع نشود و  یان مودیا ترازنامه و حساب سود وزیه اظهارنامه ک ی: درموارد 228ماده 

 ص و مطالبه خواهد شد .ین قانون تشخیطبق مقررات ا یات مودیرده باشد   مالکم نیتسل یقانون

 

 که دفاتر و اسناد و مداریلکبه  یص هر گونه درآمد مودیا تشخیبه اظهارنامه  یدگیرس یتواند برا یم یاتی: اداره امور مال 229ماده 

آن سال قابل  یاتیباشد وگرنه بعدا به نفع او در امور مال یم آنها میلف به ارائه و تسلکات میمال یو مودند ینما یدگیمربوط مراجعه و رس

ار یه خهارج از حهدود اخت   یبهه علله   یه ارائه آنها در مراحل قبلکدرآمد معاوم شود  یص قطعیه قبل از تشخکاستناد نخواهد بود مگر آن 

بهه اسهناد و    یمهود  یص درآمد واقعه یتشخ یه مراجع حل اختالف براکاز آن نخواهد بود ن ماده مانع یم اکسر نبوده است . حیم یمود

 ند .یاستناد نما یارائه شده از طرف مود کمدار

 

( 231ور در مهاده) کاشهخاص مهذ   یل درآمد نزد اشخاص ثالث به اسهتثنا یاز تحص یکو اسناد حا که مدارک ی: در موارد 230ماده 

ا رونوشت اسناد مربوط و ین اصل ی  دفاتر و همنن یاتیلف اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالکثالث من قانون موجود باشد اشخاص یا

متوجهه   یانیه اف آنهها ز کن اسهتن یه ه دراثر اک یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی یهر گونه اطالعات مربوط به درآمد مود

ان وارده به دولت مراجع ین زییاف اشخاص ثالث و تعکخواهند شد . مرجع ثبوت استنوم کان وارده به دولت محیدولت شود به جبران ز

 خواهند نمود . یدگیو خارج نوبت به موضوع رس یاتیمال یانتظام یه با اعالم دادستانکاست  ییصالحه قضا

 

 یاتیه   سهازمان امهور مال   یاتیه مال مورد درخواسهت اداره امهور   کاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارکتبصره : در موارد استن    

موضهوع   ییب قضها یه د . تعقیور بنماکمذ کلف به ارائه اسناد و مدارکشور مکل ک یق دادستانیتواند اشخاص ثالث را از طر یشور مک

 نخواهد بود . یاتیمانع از اقدامات اداره امور مال

 

انقهالب   یو نهادهها  یدولته  یت هها ک  شهر  یهها   موسسهات دولته   تبا از وزارتخانه ک یاتیه ادارات امور مالک ی: در موارد 231ماده 

ت و معهامالت و درآمهد   یه نهه فعال یاطالعهات و اسهناد الزم را در زم   یر دولته یغ یعموم یر موسسات و نهادهایها و سایو شهردار یاسالم

ار آنهان بگذارنهد مگهر    یدر اخت شده اسناد مربوط و هرگونه اطالعات الزم را یلف اند رونوشت گواهکور مکبخواهند مراجع مذ یمود



 یر امور اقتصهاد ید وزیر مسئول و تائین صورت با موافقت وزیه دراکد یت اعالم نماکه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکن یا

مراجهع صهالحه   در  یاتیه مال یانتظهام  ین صورت به تخلف مسئول امر با اعالم دادستانیر ایشود و درغ یم یاز ابراز آن خوددار ییو دارا

ه نهزد مقامهات   ک یدر مورد اسناد و اطالعات یوم خواهد شد . ولکو حسب مورد به مجازات مناسب مح یدگیخارج از نوبت رس ییقضا

 شور خواهد بود .کل کاست و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند   ارائه آن منوط به موافقت دادستان  ییقضا

 

را  یشور اسناد و اطالعات مربوط به درآمد مودک یاتی  سازمان امور مال یکر بانیغ یاعتبار یها و موسسه هاکانتبصره : درمورد ب    

ر امهور  یه موظفنهد حسهب نظهر وز    یکر بهان یه غ یاعتبهار  یها و موسسه هاکرد و بانکمطالبه خواهد  ییو دارا یر امور اقتصادیق وزیاز طر

 ند .یاقدام نما ییو دارا یاقتصاد

 

آورنهد   یبهه دسهت مه    یمود یاتیبه امور مال یدگیه ضمن رسکرا  ید اطالعاتیبا یاتیر مراجع مالیو سا یاتی: اداره امور مال 232ماده 

نهد ودر صهورت افشها طبهق قهانون      ینما یاز خودداریربط در حد نیات نزد مراجع ذیص درآمد و مالیآن جز در امر تشخ یو از افشا یتلق

 ر خواهد شد .با آنها رفتا یمجازات اسالم

 

ن قهانون  یه ( ا201موضهوع مهاده )   یمهود  یاتیه خود به تخلفهات مال  یها یدگیضمن رس یاتیه اداره امور مالک ی: در صورت 233ماده 

 گزارش دهند . یاتیمال یب به دادستان انتظامیتعق یلف اند مراتب را براکبرخورد نمودند م

 

 خذف شد 234ماده 

 

ثر ظهرف پهنج   کخود را پرداخت نموده اند حهدا  یقطع یاتیمال یه بدهک یانیلف است نسبت به مودکم یاتی: اداره امور مال 235ماده 

 ند .کم یتسل یه و به مودیته یاتیمفاصا حساب مال یمود یخ وصول تقاضایروز از تار

 

 

 

 : ترتیب رسیدگی  فصل دوم

 



 : حذف شد . 236ماده 

 

ه یه لکه که م گهردد  یتنظ یو به نحو یافکل و اطالعات یبه دال یکح و متیصحد بر اساس ماخذ یات بایص مالی: برگ تشخ 237ماده 

ص یننهدگان بهرگ تشهخ   کروشن باشهد . امضهاء    یمود ید و برایح در آن قیحاصل از آن به طور صر یمربوط و درآمدها یت هایفعال

ه خود از ههر  یص و نظریرجات برگ تشخند و مسئول مندید نمایص به طور خوانا قیامل و سمت خود را در برگ تشخکد نام یات بایمال

ص یصدور برگ تشخ یه مبناکرا  یات گزارشیلف اند جزئکات میص مالیاز نحوه تشخ یجهت خواهند بود . و درصورت استعالم مود

 ن خصوص بخواهد به او بدهند .یرا در ا یحیند و هرگونه توضیاعالم نما یقرار گرفته است به مود

 

 ینسهبت بهه آن معتهرض باشهد مه      یشود   چناننه مود یابالغ م یات صادر و به مودیص مالیبرگ تشخه ک ی: در موارد 238ماده 

ل و اسهناد و  یه مراجعهه و بها ارائهه دال    یاتیار خود به اداره امور مالیل تام االختیکله ویا به وسیخ ابالغ شخصا یروز از تار یتواند ظرف س

 یدر دفتر مربوط و ظهرف مهلته   یربوط موظف است پا از ثبت درخواست مودد . مسئول میمجدد نما یدگیرس یتبا تقاضاک کمدار

رد مندرجات برگ  یابراز شده را برا کل و اسناد و مداریه دالک یو در صورت یدگیخ مراجعه نباشد به موضوع رسیروز از تار یه سک

را  یابراز کل و اسناد و مداریه دالک یرتد ودر صویص درج و امضا نمایدانست   آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخ یافکص یتشخ

مسهئول و   یا و بهه امضها  کص منعیرد   مراتب ظهر برگ تشخیقرار گ یص دهد و نظر او مورد قبول مودیل درآمد تشخیموثر در تعد

د یدهد باص نیل درآمد موثر تشخیا تعدیص یرد برگ تشخ یرا برا یمود یابراز کل و اسناد و مدارید و هرگاه دالیخواهد رس یمود

 د .یات حل اختالف ارجاع نمایبه ه یدگیرس یا و پرونده امر را براکص منعیمراتب را مستدال در ظهر برگ تشخ

 

ا یه نهد  کتبا اعالم کخود را نسبت به آن  یات قبولیص مالیخ ابالغ برگ تشخیروز از تار یظرف س یه مودک ی: در صورت 239ماده 

را  یاتین خود و اداره امور مالیا اختالف موجود بیب پرداخت آن را بدهد یا ترتیص پرداخت یتشخات مورد مطالبه را به ماخذ برگ یمال

 یه مودک یگردد و در موارد یم یات مختومه تلقیزان درآمد مشمول مالید پرونده امر از لحاظ مین قانون رفع نمای( ا238به شرح ماده )

ن شهده در  یهی ند درآمهد تع کمربوط مراجعه ن یاتیور به اداره امور مالکر در ماده مذا در مهلت مقرید و یتبا اعتراض ننماکروز  یظرف س

 است . یات قطعیص مالیبرگ تشخ

 

 ین قانون ابالغ شده باشهد و مهود  ی( ا208( و ماده )203ات طبق مقررات تبصره ماده )یص مالیه برگ تشخک یتبصره : در موارد    

ن در ین صهورت و همننه  یشود . در ا یات شناخته میص مالیم معترض به برگ تشخکشد در حرده باکن ماده اقدام نیبه شرح مقررات ا



ات حهل اخهتالف   یه به ه یدگیرس یند پرونده امر براکص اعتراض یتبا به برگ تشخکروز از ابالغ  یظرف مهلت س یه مودک یموارد

 گردد . یارجاع م یاتیمال

 

ند و کت کات شرید در جلسات مقرر هیبا یاتینده اداره امور مالینما یاتیف مالات حل اختالی: در موقع طرح پرونده در ه 240ماده 

 حات الزم را بدهد .یند و توضکاقامه  یافکل یص دالیه مندرجات برگ تشخیتوج یبرا

 

 : حذف شد . 241ماده 

 

ن یافت شده اسهت و همننه  یدر یضافات ایه به علت اشتباه در محاسبه   مالکموظف است در هر مورد  یاتیاداره امور مال -242ماده 

مهاه بهه    کیه ظهرف   یجهار  یباشد   وجه قابل استرداد را از محل وصول ین قانون قابل استرداد میطبق مقررات ا یاتیه مالک یدر موارد

 ند .کپرداخت  یمود

 

م درصهد  یو نه  کیه بهه نهر     یرتن قانون به هر عنوان مشمول خسایات موضوع ایان بابت مالیاز مود یافتیدر یتبصره : مبالغ اضاف    

ن تبصره نسبت به یم اکپرداخت خواهد شد . ح یبه مود یجار یها یباشد و از محل وصول یخ تا زمان استرداد می( در ماه از تار5/1%)

 خیه ظهرف سهه مهاه از تهار    که  یات متعلق باشد درصهورت یه اضافه بر مالک یدر صورت یپرداخت یالحساب ها یو عل یفیلکت یات هایمال

 خواهد بود . یمدت مزبور جار یخ انقضایمسترد نشود از تار یدرخواست مود

 

 یمه  یآن را وارد دانهد   مهود   یاتیه به عمل آمده باشهد اداره امهور مال   یه درخواست استرداد از طرف مودک ی: در صورت 243ماده 

ات حل اختالف یه یند . راک یدگیدرخواست رس یاتیات حل اختالف مالیاد شده از هیخ اعالم نظر اداره یروز از تار یتواند ظرف س

ر یه اداره مربوط طبهق جهزء اخ   یات اضافیبه استرداد مال ید نظر است و در صورت صدور رایر قابل تجدیو غ ین مورد قطعیدر ا یاتیمال

 آن خواهد بود . ین قانون ملزم به اجرای( ا242ماده )

 

  

 

 : مرجع حل اختالفات مالیاتی  فصل سوم



 

شهده     ینیش بیپ یگرین قانون مرجع دیه ضمن مقررات اک یجز درموارد یاتیمال یه اختالف هایلکبه  یدگی: مرجع رس 244ماده 

 ل خواهد شد :یکر تشیاز سه نفر به شرح ز یاتیات حل اختالف مالیاست . هر ه یاتیات حل اختالف مالیه

 شور .ک یاتینده سازمان امور مالینفر نما کی -1

ز اسهتانها وجهود   که ا مرایه در شهرسهتانها   یطیبازنشسته واجد شهرا  یه قاضک یا بازنشسته . درصورتیاعم از شاغل  یاضنفر ق کی -2

خواهد  یات معرفیت هیعضو یشاغل را برا ینفر قاض کیه یا قوه قضائیشور   رئک یاتینداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مال

 نمود .

 یل هها کا تشه یه  یا مجامع حرفهه ا ی یا جامعه حسابداران رسمیا اتاق تعاون یع و معادن یو صنا یرگاننده از اتاق بازینفر نما کی -3

م یا همزمهان بها تسهل   یه شهده باشهد و    یات ابهالغ قهانون  یه ص مالیه برگ تشخک یدرصورت یشهر به انتخاب مود یاسالم یا شورای یصنف

ا یه  یت مهود یه بها توجهه بهه نهوع فعال     یاتید سازمان امور مالیالم ننماانتخاب خود را اع یمود یص در مهلت قانونیاعتراض به برگ تشخ

 رد .کنفر را انتخاب خواهد  کیندگان مزبور ین نمایاز ب یدگیموضوع مورد رس

 

و  یت آرا قطعه یه ثرکمزبور با ا یات هایه یاست و را یبا حضور سه نفر رسم یاتیحل اختالف مال یات هایجلسات ه -1تبصره     

 د گردد .یق ید در متن رایت باینظر اقل یاست   ولالزم االجرا 

 

باشهد و   یشهور مه  ک یاتیاتها به عهده امور مالیل جلسات هیکت تشیو مسئول یاتیحل اختالف مال یات هایاداره امور ه -2تبصره     

ر امهور  یه ب وزیشهور بهه تصهو   ک یاتیه شنهاد سازمان امهور مال یه بنا به پک ین نامه اییحل اختالف براساس آ یات هایحق الزحمه اعضا ه

شود قابل پرداخهت خواههد    یم ینیش بیور پکن منظور در بودجه سازمان مذیه به همک ید از محل اعتباریخواهد رس ییو دارا یاقتصاد

 بود .

 

ت بهوده  ده سال سابقه خهدم  یه داراکور کارمندان سازمان مذکن یات از بیشور عضو هک یاتیندگان سازمان امور مالی: نما 245ماده 

 ر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد .یبص یاتیاشتغال داشته و در امر مال یاتیو الاقل شش سال آن را در امور مال

 



نهده  یز اعهزام نما یو ن ینده مودیا نمای یدر مورد هر پرونده   جهت حضور مود یاتیات حل اختالف مالیه یدگی: وقت رس246ماده 

متر از ده روز باشد مگهر بهه درخواسهت    کد یات نبایل جلسه هیکخ ابالغ و روز تشیا ابالغ گردد . فاصله تارد به آنهیبا یاتیاداره امور مال

 و موافقت واحد مربوط . یمود

 

نخواههد   یات و صدور رایه یدگیمربوط مانع از رس یاتینده اداره امور مالیز نمایو ن ینده مودیا نمای یتبصره : عدم حضور مود    

 بود .

 

 : حذف شد . 247ماده 

 

بوده و در صورت اتخاذ  یمتضمن اظهارنامه موجه و مدلل نسبت به اعتراض مود یستیبا یاتیات حل اختالف مالیه ی: را 248ماده 

 د شود .یق یات در متن رایل آن توسط هیات   جهات و دالیل درآمد مشمول مالیم به تعدیتصم

 

ه در محاسهبه  که  ید و درصهورت یه ق یات را در مهتن را یه د ماخذ مورد محاسبات ماللف انکم یاتیحل اختالف مال یاتهای: ه249ماده 

 نند .کاصالح  یو را یدگیمربوط به موضوع رس یاتیا اداره امور مالی یرده باشند   با درخواست مودک یاشتباه

 

ل یرا تعهد  یاتیاداره امور مال صیه تشخکن یا ایات را رد و یص مالیبرگ تشخ یاتیات حل اختالف مالیه هک ی: در موارد 250ماده 

 یاتیه مال ینهزد دادسهتان انتظهام    یدگیات جههت رسه  یص مالیخود را به انضمام رونوشت برگ تشخ یاز را یلف است نسخه اکد مینما

 د .یب متخلف اقدام نمایند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقکارسال 

 

  به استناد عهدم  یاتیات حل اختالف مالیه یقطع یخ ابالغ رایماه از تار کیف توانند ظر یم یاتیا اداره امور مالی ی: مود 251ماده 

د یه و تجد یت و نقهص را یاکشه  یاتیه مال یعهال  یبهه شهورا   یافکه ل ی  با اعالم دال یدگیا نقص رسین و مقررات موضوعه یت قوانیرعا

ه در مرجهع  که م یر مسهتق یه غ یات هها ینون و مالن قایموضوع ا یقطع یات هایرر در مورد مالکم 251نند .ماده کرا درخواست  یدگیرس

د یتجد یت و تقاضایاکش یاز طرف مود یافکل یو دال کات مستندا به مداریر عادالنه بودن مالیغ یقابل طرح نباشد و به ادعا یگرید

ارجهاع   یدگیجههت رسه  ب از سه نفر به انتخهاب خهود   کمر یاتیتواند پرونده امر را به ه یم ییو دارا یر امور اقتصادیشود وز یدگیرس



ن یه ب ایخ تصهو یتها تهار   1368رد سهنوات  کن ماده نسبت به عملیم اکباشد . ح یو الزم االجرا م یت آرا قطعیثرکات به ایه ید . راینما

 خواهد بود . یز جاریه نیاصالح

 

  

 

 : شورای عالی مالیات و وظایف و اختیارات آن  فصل چهارم

 

ن اشهخاص صهاحب نظهر   مطلهع و مجهرب درامهور       یه از به کست و پنج نفر عضو یاست از ب بکمر یاتیمال یعال ی: شورا 252ماده 

باشند  یور مکمز یا معادل دررشته های یارشناسک یلیتحص کحداقل مدر یه داراک یو حسابرس ی  حسابداری  مالی  اقتصاد یحقوق

 شوند . یمنصوب م ییداراو  یر امور اقتصادیم وزکشور و حک یاتیل سازمان امور مالکا یشنهاد رئیبه پ

 

ا سهازمانها و  یه و  یهی و دارا ینهان وزارت امهور اقتصهاد   کارکد از یه با یاتیه مال یعهال  یحداقل پانزده نفر از اعضاء شورا -1تبصره     

 باشند انتخاب شوند . یاتیار در مشاغل مالکحداقل شش سابقه  یه داراکتابعه آن  یواحدها

 

حهداقل نصهف بهه     یمات آن بها را یاست و تصهم  یبا حضور حداقل دو سوم اعضاء رسم یاتیالم یعال یجلسات شورا -2تبصره     

 ن معتبر خواهد بود .یحاضر کیعالوه 

 

خودشان  یستند مگر تقاضایر نیین مدت قابل تغیخ انتصاب است و در ایاز تار یاتیمال یعال یشورا یت اعضای: دوره عضو253ماده 

ور کسه سهال مهذ   ین قانون . انتصاب مجدد اعضا پا از انقضای( ا267موضوع ماده ) یادار یصاصدادگاه اخت یم قطعکا به موجب حی

ل که ا یشهنهاد رئه  یباشد   به پ ییو دارا یارمند وزارت امور اقتصادکه کشورا  ین اعضایاز ب یاتیمال یعال یا شورایبالمانع است . رئ

 شود . یمنصوب م ییراو دا یر امور اقتصادیم وزکشور و حک یاتیسازمان امور مال

 

شهعب از طهرف    یا و اعضایب از سه نفر عضو خواهد بود . رئکهشت شعبه و هر شعبه مر یدارا یاتیمال یعال یشورا – 254ماده 

 شوند . یمنصوب م یاتیمال یعال یا شورایرئ

 



 ر است :یبه شرح ز یاتیمال یعال یارات شورایف و اختی: وظا255ماده 

ل که ا یا رئی ییو دارا یر امور اقتصادیه از طرف وزک ین قانون در مواردیا یمربوط به اجرا یو بخشنامه هان نامه ها ییه آیته -1

ا یه بهه رئه  یه داند پا از ته یم یه آن را ضروریته یاتیمال یعال یه شوراک یا در مواردیگردد و یشور ارجاع مک یاتیسازمان امور مال

 .ند کشنهاد یشور پک یاتیل سازمان امور مالک

ر ییه شهنهاد اصهالح و تغ  ین پیو همنن یاتین و مقررات مالیقوان یوه اجرایشنهاد و اعالم نظر درمورد شیو مطالعه به منظور پ یبررس -2

 شور .ک یاتیل سازمان امور مالکا یا رئی ییو دارا یر امور اقتصادیازآنها به وز یا حذف بعضیو  یاتین و مقررات مالیقوان

شهور حسهب   ک یاتیل سازمان امور مالکا یا رئی ییو دارا یر امور اقتصادیه وزک یاتیل مالیضوعات و مسااظهارنظر درمورد مو -3

 د.ینما یارجاع م یاتیمال یعال یمشورت و اظهارنظر به شورا یاقتضا برا

 یدگیقهص رسه  ا نین و مقررات موضوعه یت قوانیه از لحاظ عدم رعاک یاتیحل اختالف مال یات هایه یقطع یبه آرا یدگیرس -4

 واقع شده باشد . یاتیا اداره امور مالی یت مودیاکمورد ش

 

واصهل شهود    یاتیه ات حل اختالف مالیه یقطع یدرموعد مقرر از را یتیاکش یاتیا اداره امور مالی ی: هرگاه از طرف مود 256ماده 

 یدگینقص رسه  یا ادعاین و مقررات موضوعه یقواننقض  یحا ادعایا تلویصراحتا  کا ارائه اسناد و مداریل و یه ضمن آن با اقامه دالک

از شعب مربوط ارجاع خواههد نمهود . شهعبه مزبهور موظهف       یکیبه  یدگیت را جهت رسیاکش یاتیمال یعال یا شورایشده باشد   رئ

ن و مقهررات  یانو مطابقت مورد با قو یقانون یها یدگیامل بودن رسکفات و یت تشریت امر صرفا از لحاظ رعایاست بدون ورود به ماه

و  یاتیه حل اختالف مال یات هایه یبر نقض آرا یمقتض یرا یل قانونیو مستندا به جهات و اسباب و دال یدگیموضوعه به موضوع رس

 د گردد .یق ید در متن رایت بایت مناط اعتبار است و نظر اقلیثرکشعبه با ا ید   رایت مزبور صادر نمایاکا رد شی

 

ات حل اخهتالف  یمجدد به ه یدگیگردد پرونده امر جهت رس یت از طرف شعبه نقض میاکمورد ش یرا هک ی: درموارد 257ماده 

ه که  ین شهریترکینزد یاتیات حل اختالف مالیشتر نباشد به هیات بیه کیه درآن محل ک یگر ارجاع خواهد شد و درصورتید یاتیمال

ن بهاب و  یبرطبق فصل سوم ا یاتیمزبور مجددا به موضوع اختالف مالشود . مرجع  یاستان باشد ارجاع م کیبا محل مزبور در محدوده 

و الزم االجرا است  یشود قطعیب صادر مین ترتیه بدک ییدهد . را یم یمقتض یو را یدگیرس یاتیمال یعال یت نظر شعبه شورایبا رعا

 یز جهار یه گهردد ن  ینقهض مه   یعهدالت ادار وان یه توسط د یاتیحل اختالف مال یاتهایصادره از ه یه آراک ین ماده درمواردیم اک. ح

 خواهد بود .

 



 ینسهخه از را  کیه موظف است  یاتیمال یعال یشود شورا ینقض م یاتیحل اختالف مال یات هایه یه راک یتبصره : درموارد    

 . دیب نمایارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعق یاتیمال ینزد دادستان انتظام یدگیرس یات را برایه

 

ر امهور  یه مختلف اتخاذ شده باشد حسهب ارجهاع وز   یه هاینسبت به موارد مشابه رو یاتیمال یعال ی: هرگاه درشعب شورا 258ماده 

بها حضهور    یاتیه مال یعال یشورا یات عمومیه یاتیمال یعال یا شورایا رئیشور ک یاتیل سازمان امور مالکا یا رئی ییو دارا یاقتصاد

ل خواههد شهد و موضهوع    یکا شورا تشیآن شورا به انتخاب رئ ینفر از اعضا کیا شعبه یاب رئیو در غشعب  یا شورا و روسایرئ

ه با دو سوم ک یات عمومیه ین صورت راید . دراینما یم یرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور راک یمورد اختالف را بررس

 درموارد مشابه الزم االتباع است . یاتیحل اختالف مال یاتهایو ه یاتیمال یعال یشعب شورا یاست برا یتمام اعضا قطع یآرا

 

 یات مهورد را یزان مالیبه م یبه عمل آمده باشد و مود یاز طرف مود یاتیات حل اختالف مالیه یت از رایاک: هرگاه ش 259ماده 

 یباشهد   معرفه   یاتیضامن مورد قبول اداره امور مال ه اعتبارکا ضامن معتبر یند ک یمعرف یکقه ملیا وثیبسپرد و  یکن بانیا تضمیوجه نقد 

 ماند.یموقوف االجرا م یاتیمال یعال یشورا یات تاصدور رایه ید راینما

 

 : حذف شد 260ماده 

 

 

 

 

 

 

 : هیات عالی انتظامی و وظایف و اختیارات آن  فصل  پنجم

 

 

 یارمنهدان عهال  کن یه از بکالبدل  یو دو نفر عضو عل یضو اصلب خواهد بود از سه نفر عکمر یاتیمال یانتظام یات عالی: ه261ماده 

ه الاقل شهش سهال آن را   کشانزده سال سابقه خدمت  یر و مطلع بوده و دارایبص یاتیه درامور مالک ییو دارا یمقام وزارت امور اقتصاد



مدت سه  یبرا ییو دارا یر امور اقتصادیم وزکحشور و ک یاتیل سازمان امور مالکا یشنهاد رئیاشتغال داشته باشند به پ یاتیدر امور مال

دادگهاه   یم قطعه که ا بهه موجهب ح  یه خودشهان و   یستند مگر به تقاضایر نییور قابل تغکشود و درمدت مذ ین سمت منصوب میسال به ا

 یات عهال یه ا هیور بالمانع است . رئه کسه سال مذ ین قانون . انتصاب مجدد آنان پا از انقضای( ا267موضوع ماده ) یادار یاختصاص

انتخاب  ییو دارا یر امور اقتصادیم وزکشور و حک یاتیل سازمان امور مالکا یشنهاد رئیات به پیه یاصل ین اعضایاز ب یاتیمال یانتظام

 شود.یو منصوب م

 

استان تهران به  شور به جزک یاز استان ها یکینموده و در  ین قانون را طی( ا220ور در ماده )که مدارج مذک یارمندانکتبصره :     

 رده باشند در انتخاب به سمت فوق حق تقدم دارند .کل خدمت کر یعنوان مد

 

 ر است : یبه شرح ز یاتیمال یانتظام یات عالیارات هیف و اختی: وظا262ماده 

حهل   یات هها یه در ه شورک یاتیندگان سازمان امور مالیو نما یاتیه ماموران مالیلک یاتیدرامور مال یبه تخلفات ادار یدگیالف : رس

ات هستند و ین قانون مسئول وصول مالیه طبق اک یر مامورانین قانون و سای( ا97( ماده )3موضوع بند ) یات سه نفریو ه یاتیاختالف مال

بهه   یدگیب و رسه یه . تعق یاتیه مال یانتظهام  یدهند به درخواست دادستان یف ماموران مزبور را انجام میه با حفظ سمت وظاک یسانکز ین

 ن فصل خواهد بود .یسابق به عهده مراجع موضوع ا یاتیمال یانتظام یات عالیو ه یمطروحه در دادستان یپرونده ها

ت و شهئون  یه ثیبها ح  یا رفتهار منهاف  یه و  یل اخالقه یبه جهات مسا یاتیور درادامه خدمات مالکن مقامات مذیت شاغلیصالح یب : نف

 . یاتیمال یف خود به درخواست دادستان انتظامیه آنان درانجام وظاو سوء شهرت و اهمال و مسامح یاتیماموران مال

ن گونهه  یه ات درایه قرار نگرفته است نظهر ه  یاتیمال ید دادستان انتظامییت آنها مورد تایه صالحک یبه اعتراض ماموران یدگیج : رس

 ربط معتبر خواهد بود .ین ذیمسئول یموارد برا

 

 

 تی و وظایف و اختیارات آن : دادستانی انتظامی مالیا فصل  ششم

 

حهداقل ده سهال سهابقه     یه داراکه  یهی و دارا یمقهام وزارت امهور اقتصهاد    یارمندان عالکن یاز ب یاتیمال ی: دادستان انتظام 263ماده 

ر امهور  یه م وزکشور و حک یاتیل سازمان امور مالکا یشنهاد رئیاشتغال داشته باشند به پ یاتیخدمت بوده و شش سال آن را در امور مال

 شود . ین سمت منصوب میبه ا ییو دارا یاقتصاد



 

و  یاتیه رات مهاموران مال یشهف تخلفهات و تقصه   کو  یدگیر است : الف : رسه یبه شرح ز یاتیمال یف دادستان انتظامی: وظا 264ماده 

( 97( مهاده ) 3موضهوع بنهد )   یات سه نفریه ین اعضایو همنن یاتیحل اختالف مال یات هایشور درهک یاتیندگان سازمان امور مالینما

ف مهاموران مزبهور   یه بهاحفظ سهمت وظها   که  یسانکز یات دخالت دارند ونین قانون درامر وصول مالیه طبق اکر ماموران ین قانون وسایا

وران ع مقهام مهام  یه ور . پ : اعالم نظر نسبت بهه ترف کواعمال ورفتار افراد مذ یق درجهات اخالقیب آنها . ب : تحقیدهند وتعقیراانجام م

ه که  یاتیه ان ومهاموران مال یه مودیعل ی. ت : اقامه دعو یاتیحل اختالف مال یات هایشور درهک یاتیندگان سازمان امور مالیو نما یاتیمال

 شده است ینیش بین قانون پیدرا

 

ن قهانون .  یا ت مقرراتینفع راجع به عدم رعایت ذیاکق خواهد بود : الف : شیوتحق یدگیل موجب شروع رسی: جهات ذ 265ماده 

شهور و  ک یاتیل سازمان امور مالکا یا رئی ییو دارا یر امور اقتصادیه ازطرف وزک ی. پ : موارد یده از مراجع رسمیب : گزارش رس

 . یاتیمال یانتظام یارجاع شود . ت : مشهودات و اطالعات دادستان یاتیمال یانتظام یات عالیبا ه

 

ا قرار منع ی یگانیدهد وحسب مورد پرونده رابایقرار م یدگین ماده رامورد رسیور دراکموارد مذ یاتیمال یتبصره : دادستان انتظام    

ات یه د بهه ه یز مراتب بایب نید و در موارد صدور منع تعقینما یم میتسل یاتیمال یانتظام یات عالیم و به هیا ادعانامه تنظیب صادر و یتعق

ص ندهد راسا نسبت بهه  یب صادره را منطبق با موضوع تشخیه قرار منع تعقک یر در صورتوکات مذیاعالم شود . ه یاتیمال یانتظام یعال

 اقدام خواهد نمود . یدگیرس

 

ر از یغ یانتظام یات عالیه یب است از دو نفر اعضاکن قانون مری( ا262ور درماده )کبه تخلف افراد مذ یدگی: مرجع رس 266ماده 

 یدگین قانون و قانون رسیور طبق مقررات اکا شورا . مرجع مذیرئ یبنا به معرف یاتیمال یلعا یشورا ینفر از اعضا کیات و یا هیرئ

 ید . رایه نما یت صهادر مه  یه ومکا محیه به برائهت   یو را یدگیرس یر مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعیو سا یبه تخلفات ادار

ب از سه کد نظر مریقابل تجد یاتیمال یانتظام ین دادستانیهمنن ب ویارمند مورد تعقکاز طرف  یخ ابالغ رایمزبور ظرف ده روز از تار

به انتخهاب   یانتظام یات عالیه یاز اعضا یکیو  یاتیمال یعال یا شورای  رئ یاتیمال یانتظام یات عالیا هیه عبارتند از رئکنفر عضو 

 و الزم االجرا است . یر قطعد نظیمرجع تجد یدخالت نداشته باشد . را یبدو یه در راک یانتظام یات عالیا هیرئ

 



ا ههر نهوع   یه  ید نظر سابقه صدور رایا تجدی یخواه در مرحله بدو یاتیمال یانتظام یات عالیه یاز اعضا کی: هرگاه هر 1تبصره     

 نیهی گهر را در آن مهورد تع  ینفهر د  کیه حسهب مهورد    ییو دارا یر امور اقتصادینسبت به موضوع طرح شده داشته باشند وز یاظهارنظر

 خواهد نمود .

 

مجدد اعالم گردد    یدگیا پرونده قابل رسینقض و  یوان عدالت ادارید نظر توسط دیمرجع تجد یه راک: درهر مورد  2تبصره     

از آنهان   یکه یه ک ییو دارا یر امور اقتصادیب از سه نفر به انتخاب وزکمر یاتیوان مزبور به هیپرونده امر منحصرا به جهات مورد نظر د

 و الزم االجرا خواهد بود . یر قطعکرالذیات اخیه یشور خواهد بود احاله و راک یاتیل سازمان امور مالکا یرئ

 

در  یهی و دارا یر امهور اقتصهاد  یه به دستور وز یانتظام یات عالیه یو اعضا یاتیمال یعال یشورا یاعضا ی: تخلفات انتظام 267ماده 

وان یه ل دکه ا یشهور   رئه  ک یوان عهال یه ا دیرئه  یشور به معرفک یوان عالیشعب د یاز روسا یکیب از کمر یادار یدادگاه اختصاص

ر یو سها  یبهه تخلفهات ادار   یدگیه بر طبق قهانون رسه  کرد یگ یقرار م یدگیشور مورد رسک یاتیل سازمان امور مالکا یمحاسبات و رئ

 و الزم االجرا است . یقطع ین رایت صادر خواهد نمود . ایومکا محیبر برائت  یو را یدگیمقررات مربوط رس

 

بهه   یفیالکه شهود ت  یانجام م یه در دفتر اسناد رسمک یبه سبب معامالت یاتین و مقررات مالیه به موجب قوانک ی: درموارد 268ماده 

ب خواههد شهد .   یه تعق یاتیه مال یانتظهام  یله دادسهتان یور بهه وسه  کف مذیالکعهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام ت

 یدادسهتان  یبهه عمهل خواههد آمهد وله      یور در قانون دفاتر اسناد رسهم کت دار مزیمه و مجازات سر دفتر متخلف در مرجع صالحکحام

حات الزم در مرجع مزبهور اسهتفاده   یتوض یادا یبرا یاتینده اداره امور مالیتواند از وجود نما یم ادعانامه میعالوه بر تسل یاتیمال یانتظام

 د .ینما

 

به عههده   یاتین و مقررات مالیه به موجب قوانک یفیالکدر انجام ت یاتیحل اختالف مال یات هایه ی: تخلف قضات اعضا 269ماده 

قهرار خواههد    یدگیقضات مهورد رسه   یانتظام یدر دادسرا یاتیمال یانتظام یحل اختالف گذارده شده است با اعالم دادستان یات هایه

در  یانتظهام  ین قانون به تخلف آنان بها اعهالم دادسهتان   ی( ا244( ماده )3ندگان موضوع بند )ینماز یگرفت . در مورد قضات بازنشسته و ن

 وم خواهند شد .کو به مجازات متناسب مح یدگیرس یم دادگسترکمحا

 



ارت ر عبه یه ات حهل اخهتالف در مهوارد ز   یشور در هک یاتیندگان سازمان امور مالیو نما یاتی: مجازات تخلف ماموران مال 270ماده 

 یاتیندگان سازمان امور مالیو نما یاتیه ماموران مالکر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود یات و غیص مالیهرگاه بعد از تشخ -1است از : 

درآمهد   یافکه قهات  یو بهدون تحق  یمود کا مسامحه بدون توجه به اسناد و مداریتعمد  یاز رو یاتیات حل اختالف مالیشور عضو هک

 ین مه یهی تع یاتیه مال یعهال  یه شهورا ک یزانیص داده اند   عالوه بر جبران خسارت وارده به میتشخ یزان واقعیشتر از میبا یمتر کرا یمود

ه که  یدر مهوارد  -2وم خواههد شهد .   کمح یثر پنج سال انفصال از خدمات دولتکحداقل سه ماه و حدا ید متخلف به مجازات ادارینما

 یه در اجهرا که  ییر قابل وصول گردد جز در مورد اظهار نامه هایا غیمشمول مرور زمان  یاتیالان بر اثر مسامحه و غفلت ماموران میمود

نار و حسب مورد بهه  کبر یاتیاز خدمات مال یانتظام یات عالیه یست مقصر به موجب راین یبه آن الزام یدگین قانون رسی( ا158ماده )

ه که  یزانه یان وارده بهه دولهت بهه م   یه وم خواهد شد . ضمنا نسهبت بهه ز  کمح یبه تخلفات ادار یدگیمجازات متناسب مقرر در قانون رس

 یدادگستر یحقوق یدر دادگاهها یاتیمال یله دادستان انتظامیداشته و وس یت مدنیدهد متخلف مسئول یص میتشخ یاتیمال یعال یشورا

ب یمورد تعق یاتیمال یانتظام یله دادستانیست متهم ویان اقامه خواهد شد و درصورت وجود سوء نیجبران ضرر و ز ین عنوان دعوایبه ا

 یانتظهام  یات عهال یه م هکمختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب ح یاتیه امر مالک یاتیقرار خواهد گرفت . ماموران مال ییجزا

تعمهدا   یاتیع در امر ماله با دادن گزارش خالف واقک یشوند و در موارد یوم مکچهار سال مح یال کیبه انفصال از خدمات دولت از 

وم که به حبا از شش ماه تا دو سهال مح  یدادگستر یم دادگاههاکراند فراهم سازند به موجب حیتقص یه بکرا  یانیب مودیل تعقیوسا

د ه در مهوار کز خواهد بود ین یاتیم شامل ماموران مالکن حیخواهند نمود . ا یدگیم رسین جرایشوند . دادگاهها خارج از نوبت به ا یم

ت یه ه باشهد   بابهت فعال  ک یص در هر مرحله ایبعد از صدور برگ تشخ یلکن قانون به طور ی( ا239( و )227( و )156ور در مواد )کمذ

 یاتیه ا در خارج از مهلت مرور زمهان مال یمثبت  کگر بدون به دست آوردن مدریا نوع دیه از همان نوع باشد کن یاعم از ا یگر مودید

 ند .یات نماین قانون مطالبه مالی( ا157( و )156موضوع مواد )

 

شهده   ینیش بین قانون پیآن در ا یبرا یه مقررات خاصک یبه تخلفات و مجازات آنها جز در موارد یدگیفات رسیتبصره : تشر    

 خواهد بود . یبه تخلفات ادار یدگیاست مطابق قانون رس

 

سهال   کیه ن قهانون در یه ( ا97( مهاده ) 3موضهوع بنهد )   یات سه نفریاه ههرگ یمود ک: در مورد رد دفاتر و اسناد و مدار 271ماده 

سال  کیمدت  یمربوط برا یاتید ماموران مالی(مردود اعالم نما یرا )با نوبت اضاف یاتیات اداره امور مالیپنجم نظر کیش از یب یاتیمال

 شد . منفصل خواهند یاتیم از اشتغال در رده ماموران مالیرار به طور داکو در صورت ت

 



ه که  یعضو جامعه حسابداران رسم یو موسسات حسابرس یران و حسابداران رسمیا یاسالم یجمهور ی: سازمان حسابرس 272ماده 

لهف  کور مکاشخاص هستند در صورت درخواست اشهخاص مهذ   یا حسابرسی یقانون یو بازرس یف حسابرسیعهده دار انجام دادن وظا

م بهه اداره امهور   ینند و جهت تسهل کم یشوند   تنظ یه میته یاتیه از طرف سازمان امور مالک یا طبق نمونه یاتیمال یاند گزارش حسابرس

ت اسهناد و  یه فاکر باشد : الهف : اظهارنامهه نسهبت بهه     ید شامل موارد زیر باکرالذیقرار دهند . گزارش اخ یار مودیمربوط در اخت یاتیمال

. ب  یحسابدار یت اصول و ضوابط و استانداردهایون و مقررات مربوط با رعان قانیطبق مفاد ا یامر حسابرس یبرا یحسابدار کمدار

بهه   یه مهود که  یفه یلکت یات هها یه ن قانون و مقررات مربوط . ج : اظهارنامه نسهبت بهه مال  یات بر اساس مفاد این درآمد مشمول مالیی: تع

 یاتیه مال یه در نمونه گزارش حسابرسک یر مواردی: سا بوده است . د یاتیسر و پرداخت آن به سازمان امور مالکلف به کموجب قانون م

 ن خواهد شد .ییشور تعک یاتیمورد نظر سازمان امور مال

 

 یات صهادر مه  یص مالیقبول ومطابق مقررات برگ تشخ یدگیرا بدون رس یاتیمال یگزارش حسابرس یاتی: اداره امور مال1تبصره     

ه طبهق  که  یمهال  ینسهبت بهه صهورت هها     یمهال  یگزارش حسابرسه  یه مودکآن است ول به کمو یاتیمال یند   قبول گزارش حسابرسک

همراه با  یاتیمال یمه گزارش حسابرسیم شده باشد را ضمیتنظ یا موسسه حسابرسی یتوسط همان حسابدار رسم یحسابرس یاستانداردها

 مربوط نموده باشد . یاتیم اداره امور مالیتسل م اظهارنامه  یمهات تسل یخ انقضایثر ظرف سه ماه از تارکا حدای یاتیاظهارنامه مال

 

را به  یو حقوق یقیاشخاص حق یاتیم گزارش مالیو تنظ یمال یصورت ها یتواند حسابرسیشور مک یاتی: سازمان امور مال2تبصره     

ط بهه عههده سهازمان    ن صورت پرداخت حق الزحمه   طبق مقهررات مربهو  ید . در ایواگذار نما یا موسسات حسابرسی یحسابداران رسم

 باشد . یشور مک یاتیامور مال

 

ن یآنهها از اول فهرورد   یه شروع سال مالک یه اشخاص حقوقیلکخواهد بود و  1381ن قانون از اول سال یا یخ اجرای: تار 273ماده 

ه یه لکن قهانون  یه ا یخ اجهرا یتارن قانون خواهند شد . از یمشمول ا یاتیو نر  مال یدگیب رسیز از لحاظ ترتیبه بعد باشد ن 1380ماه سال 

ران در یه ا یاسهالم  یجمهور یو فرهنگ ی  اجتماع یدر قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد یاتیام مالکاح یر به استثناین و مقررات مغایقوان

و  7/6/1372ران مصهوب  یه ا یاسهالم  یجمههور  یصهنعت  – یاداره مناطق آزاد تجار ی( قانون چگونگ13ز ماده )یدوران برنامه مزبور و ن

ن و مقهررات  یه شهمول قهوان  ک یرین و مقررات مغایم شامل قوانکن حیگردد . ا یر لغو مکرالذیقانون اخ 21/1/1374ه مصوب یاستفسار

 باشد . یز میح نام است نیا تصریر نام کبه آنها مستلزم ذ یعموم
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