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 مقدمه 

ز کشورهای برتر با تا دیرو ،شودداشتن یک نظام مالیاتی مدرن نه تنها یک مزیت بلکه نشان قدرت برای دولتها محسوب می امروزه 

یر پیدا کرده است، توپ و تانک برای یکدیگر شاخ و شانه می کشیدند، ولی امروز ابزار قدرت عوض شده است، و مولفه های قدرت تغی

اند. در این وی آوردهرجذب شرکتهای چند ملیتی و سرمایه گذاری،  به ایجاد نظام مالیاتی رقابتی تاجایی که کشورهای پیشرفته برای 

شود. شورها محسوب میتر و هماهنگ با محیط کسب وکار مدرن جهانی یک امتیاز ویژه برای کتر، شفافهای مالیاتی سادهراستا سیاست

مالک و تجارت داخلی( نظام اشود. برخالف نظام های سنتی )مالیات بر ها  قمداد میارزش برای کشور نظام مالیاتی بعنوان یک دارایی با

 شوند.  های نوین مالیاتی بر اساس سود و تجارت جهانی طراحی می

ها نیز معانی نامه لغت ای است که در قوانین و مقررات ایران تعریف صریح و روشنی برای آن ارائه نشده است. درکتب ومالیات کلمه

    کم قانون اساسیبر اساس اصل پنجاه و ی و  در قانون اساسی کشور ایران متفاوت برای آن ذکر شده است. گاهی کم و بیش نزدیک و

 «.شودن مشخص میشود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانوهیچ نوع مالیات وضع نمی» 

 مالیات، ولشمم درآمد تشخیص و شناسایی »مجلس شورای اسالمی ایران  03/12/1366به موجب قانون مالیات های مستقیم، مصوب 

 برنامه قانون (59) دهما (الف) بند موجب به که شودمی محول کشور مالیاتی امور سازمان به قانون این موضوع مالیات وصول و مطالبه

 «. است گردیده ایجاد ایران اسالمی فرهنگی جمهوری و اجتماعی اقتصادی، توسعه سوم

رت امور وزا 13/03/1380مورخ 105.25410 – س03.003شنهاد مشترک شماره بنا به پی 04/06/1380هیأت وزیران در جلسه مورخ 

( 59)الف( ماده نامه اجرایی بند )کشور و آیینشکیالت سازمان امور مالیاتیت ،ریزی کشور دارایی و سازمان مدیریت و برنامه اقتصادی و

 . ایران را تصویب نمودجمهوری اسالمی  اجتماعی و فرهنگی  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،

دهای افزایش درآم -1با اهداف: ‹ الیاتی مطرح جامع ›  کشورهای نظام مالیاتیکاستی نقاط ضعف وکشور با بررسی سازمان امور مالیاتی

دستورکار قرار را در سالهای اخیر در  ش میزان رضایتمندی صاحبان منافعافزای -3و  های اجرایی عملیات مالیاتیکاهش هزینه -2، مالیاتی

 شعار سازمان  امور مالیاتی  کشور  عدالت و انصاف  مالیاتی  عنوان شده است.داده است. 

 مسعود ولی پوری

 1399بهار  
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 باب اول اشخاص مشمول مالیات 

 اشخاص مشمول مالیات

 مواد قانونی

 باشند: مشمول پرداخت مالیات میاشخاص زیر  -1ماده 

 .دوم کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا امالک خود واقع در ایران طبق مقررات باب-1

 نماید.یهر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل م -2

 کند. نی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل میهر شخص حقیقی ایرا -3

 نماید. هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران یا خارج از ایران تحصیل می -4

مچنین نسبت به درآمدهایی نماید و ههر شخص غیر ایرانی )اعم از حقیقی یا حقوقی( نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می -5

 ی )که به عنوان بها یایهای سینماهای فنی و یا واگذاری فیلمکه بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک

 کند.گردد( از ایران تحصیل میحق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می

 

 :نیستند قانون این موضوع یمالیاتها پرداخت مشمول زیر اشخاص -2 ماده

 دولتی؛ مؤسسات و هاوزارتخانه -1

 .شودمی تأمین دولت وسیله آنها بودجه که هاییدستگاه -2

 .هاشهرداری -3

  .رهبری معظم مقام و )ره(خمینی امام حضرت طرف از معافیت مجوز دارای اسالمی انقالب نهادهای و بنیادها -4

 یا درآمد سهم شد،با فوق دربندهای مذکور هایمؤسسه و اشخاص به متعلق آنها سرمایه از قسمتی یا تمام که شرکتهایی -1 تبصره

 حسب قانون، این رد مقرر معافیتهای از مزبور شرکتهای استفاده مانع تبصره این حکم بود. نخواهد ماده این حکم مشمول آنها سود

 .نیست مورد،

 برای تولیدی فعالیتهای یرسا و خدماتی تجاری، معدنی، صنعتی، فعالیتهای قبیل از دیاقتصا فعالیتهای از حاصل درآمدهای -2 تبصره

 ماده در ذکورم نرخ به جداگانه طور به مورد هر در شود،می نیزتحصیل شرکت طریق از غیر نحوی به که ماده، این موضوع اشخاص

 .بود خواهد مالیات مشمول قانون این(105)

 قانون این رراتمق طبق مربوط تکالیف دادن انجام به مکلف مذکور فعالیت سهم به نسبت موارد گونه این در امور اداره مسئوالن

 .داشت خواهند تضامنی مسؤولیت مؤدی با متعلق مالیات پرداخت به نسبت صورت این غیر در .بود خواهند

 .شد حذف -3 تبصره
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 خالصه نکات 

  ل پرداخت مالیات  را به صراحت مشخص نموده است.ق.م.م اشخاص مشمول و غیر مشمو 2و  1مواد 

  انجام برای قانون بموج به که هاشهرداری به وابسته مؤسسات و سازمانها مالیات  ،ق.م.م )280(به موجب فراز پایانی ماده 

 هب متعلق آن دارایی و سرمایه( %100)صددرصد و تشکیل خدماتی و شهری عمومی، امور در شهرداری ذاتی وظایف

 .باشدمی صفر نرخ با است هرداریش

  بدون توجه به  محل وقوع اموال و امالک است )یعنی اموال و امالک واقع در ایران(بر اساس برای مالکین شمول مالیات

 غیرایرانی/ حقیقی یا حقوقی (. یامالک)فارغ از ایرانی 

 شود:مشمول مالیات به شرح جدول ذیل عمل میتعیین اشخاص  بابت 

 

 خارج از ایران در ایران منبع درآمد مقیم تابعیت نوع شخص

 * * هاکلیه درآمد ایران یایران حقیقی

 - * هاکلیه درآمد خارج ازایران ایرانی حقیقی

 * * هاکلیه درآمد * ایرانی حقوقی

 - *  5بند  و ها /کلیه درآمد * غیر ایرانی حقیقی

 - * 5بند  و ها /کلیه درآمد * غیر ایرانی حقوقی

 

 

 .به موجب قانون تجارت اشخاص حقوقی ایرانی فقط با تابعیت ایرانی تاسیس و ایجاد شده اند 

 وانین و آئیین نامه کار مشخص و به موجب قحق ولی مقیم ایران باشد)دارای روادید ورود با ، چنانچه شخص حقیقی غیرایرانی

 مالیات حسب مورد خواهد بود. پروانه کار دریافت دریافت شده باشد( مشمول  های مربوطه،
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 یتألیفت سـؤاال ✍

 باشند؟می مالیات پرداخت مشمول زیر کدامیک از اشخاص-( 1   

   I- دوم ت بابمقررا طبق ایران در خود واقع امالک یا اموال به نسبت حقوقی یا حقیقی اشخاص از اعم مالکین کلیه. 

   II- دوم اببمقررات  و خارج از ایران طبق ایران در واقع خود امالک یا الامو به نسبت حقوقی یا حقیقی اشخاص. 

  III -دوم مقررات باب ایران و خارج از ایران طبق در واقع خود امالک یا اموال به نسبت مالکین کلیه. 

   IV-دوم طبق مقررات باب ناز ایراایران و خارج  در واقع خود امالک یا اموال به نسبت حقوقی یا حقیقی اشخاص از اعم مالکین کلیه. 

1    )I          2    )II        3    ) III        4    )IV        

 
 باشند؟می مالیات پرداخت مشمول زیر کدامیک از اشخاص -( 2   

   I - مایدنیم تحصیل ایران از خارج یا ایران در که درآمدهایی کلیه به ایرانی مقیم ایران نسبت حقیقی شخص هر. 

   II- نمایدمی تحصیل ایران از خارج یا ایران در که درآمدهایی کلیه به نسبت ایرانی حقوقی شخص هر. 

  III - یدنمامی تحصیل ایران از خارج یا ایران در که درآمدهایی کلیه به نسبت غیر ایرانیحقوقی  شخص هر. 

   IV- نمایدمی تحصیل ایران از خارج یا ایران در هک درآمدهایی کلیه به نسبت غیر ایرانی حقیقی شخص هر. 

1    )       II     ،I  2    )    III  ،II     3    )   IV  ، III   4   )I  ،II  ،III، IV  

 
 باشند؟می مالیات پرداخت مشمول زیر کدامیک از اشخاص -( 3   

   I - نمایدمی تحصیل ایران از خارج یا ایران در که درآمدهایی کلیه به ایرانی نسبت حقیقی شخص هر. 

   II- نمایدمی تحصیل ایران از خارج یا ایران در که درآمدهایی کلیه به نسبت ایرانی حقوقی شخص هر. 

  III - یدنمامی تحصیل ایران از خارج یا ایران در که درآمدهایی کلیه به نسبت غیر ایرانی حقوقی شخص هر. 

   IV- نمایدمی تحصیل ایران از خارج یا ایران در که درآمدهایی کلیه به نسبت  انیغیر ایر حقیقی شخص هر. 

1    )I          2    )II        3    ) III        4    )IV        

 
 
 
 باشند؟می مالیات پرداخت مشمول زیر کدامیک از اشخاص -( 4   

   I - نماید می تحصیل ایران در که هاییدرآمد کلیه به ایرانی نسبت حقیقی و حقوقی  شخص هر. 

   II- نماید می ایران تحصیل در که درآمدهایی کلیه به نسبت ایرانی حقیقی شخص هر. 

  III - ایدنم می تحصیل ایران از خارج یا ایران در که درآمدهایی کلیه به نسبت حقوقی غیر ایرانی  شخص هر. 

   IV- نماید می تحصیل ایران در که درآمدهایی کلیه به سبتن حقوقی غیر ایرانی   یا  حقیقی شخص هر. 

1    )I          2    )II        3    ) III        4    )IV        
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 باشند؟می مالیات پرداخت مشمول زیر کدامیک از اشخاص -( 5   

   I - نمایدمی تحصیل ایران در که درآمدهایی کلیه به ایرانی نسبت حقیقی شخص هر. 

   II- مایدنمی تحصیل ایران از خارج یا ایران در که درآمدهایی کلیه به نسبت ایرانی حقیقی یا حقوقی شخص هر. 

  III - نمایدمی تحصیل ایران در که درآمدهایی کلیه به نسبت حقوقی غیر ایرانی  شخص هر. 

   IV- نمایدمی تحصیل ایران در که درآمدهایی کلیه به غیر ایرانی نسبت حقیقی شخص هر. 

1    )       II     ،I  2    )    III  ،II     3    )   IV  ، III   4   )I  ،II  ،III، IV  

 

 باشند؟می مالیات پرداخت مشمول زیر کدامیک از اشخاص -( 6   

   I- شودمی تأمین دولت وسیله آنها بودجه که وزارتخانه ها و دستگاههایی. 

   II- هاشهرداری. 

  III - دولتی مؤسسات. 

   IV- .هیچکدام 

1    )I          2    )II        3    ) III        4    )IV     
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 باب دوم مالیات بر دارایی 

 نیمواد قانو 

 امالك ساالنه مالیات فصل اول  

  خالی مسکونی تغالتمس مالیاتفصل دوم  

 بایر اراضی بر مالیات فصل سوم 
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 فصل چهارم مالیات بر ارث 

 

 نیمواد قانو 

 :است مالیات مشمول زیر شرح به د،یاب می انتقال فرضی یا واقعی فوت از اعم شخص فوت نتیجه در که هاییدارایی و اموال - 17 ماده

 آنها به متعلق سودهای و ادهم این( 2) بند در مندرج موارد استثنای به بهادار اوراق سایر و مشارکت اوراق ی،بانک های سپرده به نسبت-1

 (%3درصد) سه نرخ به آنها به تحویل و پرداخت یا و وراث نام به انتقال ثبت تاریخ تا الشرکه سهم و سهام سود همچنین و

 این( مکرر 143)ماده و( 143) ماده( 1)تبصره در مذکور نرخهای برابر (5/1) نیم و یک آنها تقدم حق و الشرکه سهم و سهام به نسبت -2

 وراث نام به انتقال ثبت تاریخ در مزبور مقررات طبق قانون

 روز ارزش%( 10)درصد هد نرخ به است، نشده تصریح آنها به مذکور بندهای در که مالی حقوق و اموال سایر و االمتیاز حق به نسبت -3

 وراث نام به انتقال ثبت یا تحویل تاریخ در

 در کشورمالیاتی امور مانساز توسط اعالمی بهای( %2)درصددو نرخ به هوایی و دریایی زمینی، موتوری، نقلیه وسایل انواع به نسبت -4

 وراث نام به انتقال ثبت تاریخ

 امالک معامالتی ارزش مأخذ به قانون این( 59) ماده در ورمذک نرخهای برابر (5/1) نیم و یک محل واگذاری حق و امالک به نسبت -5

 وراث نام به انتقال ثبت تاریخ در مورد، حسب واگذاری حق روزارزش مأخذ به یا و

 بابت آن از که برارثی یاتمال کسر از پس است شده واقع کشور از خارج در که ایرانی متوفای به متعلق هایدارایی و اموال به نسبت -6

 در ارث بر الیاتم محاسبه مأخذ که ماترک ارزش( %10) درصد ده نرخ به است شده پرداخت هادارایی و اموال وقوع محل ولتد به

 نام به تحویل یا قالانت روزارزش مأخذ به مزبور کشور در ارث بر مالیات شمول عدم صورت در  .است گرفته قرار مال وقوع محل کشور

 وراث

 برای مالیاتی پرونده اینکه( 01/01/1395) قانون این شدن االجراء الزم از قبل متوفیان مورد در ارث بر مالیات خذأ و محاسبه -1 تبصره

 .بود نخواهد ماده این حکم مشمول باشد، نشده یا شده تشکیل آنها

 مذکور نرخهای باشند، ومس و دوم طبقات وراث که صورتی در. است اول طبقه وراث به مربوط ماده این در مذکور نرخهای -2 تبصره

 .شد خواهد برابر چهار و دو ترتیب به ماده این در

 نرخ به مالیات مشمول است، عواق ایران در که متوفی هایدارایی و اموال باشند، خارجی تبعه وراث، و متوفی که درصورتی -3 تبصره

 .بود خواهد اول طبقه وراث

 انتقال دیگر وراثص ثالث یا ( این ماده را به اشخا5( و )4(، )2) بندهای موضوع والام از خود سهم وراث که مواردی در -4 تبصره

 .بود خواهند مربوط فصول مقررات طبق مالیات مشمول فصل، این شرح به ارث بر مالیات بر عالوه دهند،

 اساس بر امالک اعیان و عرصه هب نسبت اعتباری، و مالی نهادهای سایر و بانکها با تملیک شرط به اجاره عقود از ناشی حقوق -5 تبصره

 . شد خواهد محاسبه وراث نام به انتقال ثبت تاریخ در معامالتی ارزش

 :شوند می تقسیم طبقه سه به قانون این نظر از وراث - 18 ماده

 .اوالد اوالد و اوالد شوهر، زن، مادر، پدر،: از عبارتند که اول طبقه وراث -1

 .آنها اوالد و خواهر برادر، اجداد،: از تندعبار که دوم طبقه وراث -2

 .آنها اوالد و خاله دایی، عمه، عمو،: از عبارتند که سوم طبقه وراث -3
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 . شد حذف - 20 و 19 مواد

 اشخاص اختیار در بالعوض صورت به یا و سلب آنها مالکیت خاص، احکام یا قوانین طبق و باشد متوفی ماترک جزء که اموالی - 21 ماده

 عوضی مالکیت سلب تباب که درصورتی و خارج ارث بر مالیات شمول از مزبور اشخاص تأیید با گیرد، قرار قانون این( 2) ماده وعموض

 مربوط ردیفهای موضوع ارث بر مالیات مشمول اموال جزء باشد، کمتر کدام هر شده مالکیت سلب اموال یا عوض آن ارزش شود، داده

 . بود خواهد مالیات مشمول و بمحسو قانون این( 17)ماده در

 . شد حذف - 22 ماده

 . شد حذف - 23 ماده

 :است خارج فصل این مالیات شمول از زیر اموال - 24 ماده

 مرخصی و خدمت یدبازخر اخراج، خسارت به مربوط مطالبات خدمت، پایان مزایای و خدمت اندازپس و وظیفه و بازنشستگی وجوه -1

 های بیمه انواع قبیل از ماکارفر یا و گزار بیمه یا بیمه مؤسسات توسط پرداختی وجوه نیز و اجتماعی های بیمه و نشده استفاده استحقاقی

 .گرددمی   داختپر متوفی ورثه به مستمر طور به یا و یکجا که مورد حسب آنها مانند و دیه همچنین و فوت خسارت زندگی، و عمر

 ماه اردیبهشت مورخ وین دادقرار(  51) ماده و 1340 فروردین مورخ وین قرارداد(  39) ماده( 4) بند مشمولین به متعلق منقول اموال -2

 .متقابل معامله شرط با مزبور قرارداد در مقرر شرایط رعایت با 1353 اسفندماه مورخ وین قرارداد(  38) ماده( 4) بند و 1342

 و سازمانها تأیید شرط به دگرد واقع حبس یا نذر یا وقف مورد قانون این( 2) ماده در مذکور هایمؤسسه و سازمانها برای که اموالی -3

 .مذکور های مؤسسه

  متوفی سکونت محل البیت اثاث -4

 احراز .بود نخواهند فصل این وعموض ارث بر مالیات مشمول اسالمی انقالب شهدای اموال به نسبت دوم و اول طبقات وراث - 25 ماده

 اسالمی انقالب شهید ادبنی یا و ایران اسالمی جمهوری مسلح نیروهای از یکی تأیید به منوط ماده این مقررات از استفاده برای شهادت

 .باشد می مورد حسب

 در دفن و کفن هایهزینه کسر منظور به وظفندم آنها قانونی نماینده یا قیم یا امین یا ولی یا( مجتمعا  یا منفردا  ) متوفی وراث - 26 ماده

 قانون، این (17) ماده موضوع ماترک از متوفی محقق دیون و شرعی قواعد حدود در عبادی و مالی واجبات و عادات و عرف حدود

 و مطالبات ریحتص و فوت زمان روز ارزش تعیین با ماترک اقالم کلیه حاوی ایاظهارنامه متوفی فوت تاریخ از سال یک مدت ظرف

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

 :نماید تسلیم صالحیتدار

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

 .است مالی وقحق و اموال به نسبت متوفی مالکیت حق مثبت که اوراقی کلیه شده گواهی تصویر یا رونوشت -2

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

 قیمنامهیا وکالتنامه شده گواهی تصویر یا رونوشت شود داده ولی یا قیم یا وکیل طرف از اظهارنامه که صورتی در -4

  ذیربط مراجع از فوت گواهی تصویر یا رونوشت-5

 :کند اقدام زیر شرح به و رسیدگی را مقرر مهلت در تسلیمی اظهارنامه است مکلف مربوط مالیاتی امور اداره
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 اموال باشد، دفن و کفن هزینه و عبادی و مالی واجبات متوفی، محقق دیون از کمتر متوفی ماترک کلیه روز ارزش که صورتی در - الف

 مدارک و اسناد ارائه اب مذکور ماده پرداختی هایمالیات و شد نخواهد قانون این( 17) ماده موضوع مالیات مشمول متوفی داراییهای و

 .شد خواهد مسترد کننده پرداخت به مثبته

 صورت این در اشد،ب دفن و های،کفن هزینه و عبادی و مالی واجبات متوفی، محقق دیون از بیشتر ماترک روز ارزش که صورتی در - ب

 ماترک مازاد و کسر قانون ینا( 17) ماده( 5( و )4(، )3( ، )2(، )1)بندهای موضوع داراییهای و الامو روز ارزش از ترتیب به مزبور موارد

 اسناد ارائه با قانون ینا( 17) ماده موضوع پرداختی مالیاتهای اضافه و شد خواهد مالیات مشمول مزبور ماده در مقرر مأخذ به مورد حسب

 .شد دخواه مسترد کننده پرداخت به مثبته مدارک و

 گواهی است موظف یاتیمال امور اداره نباشد، مالیات مشمول( ب) و( الف) بندهای مطابق آن از بخشی یا ماترک کل که صورتی در  -ج

) ماده در مذکور موارد سبح را وراث به متوفی غیرمشمول دارایی و اموال تحویل یا پرداخت یا انتقال یا ثبت بودن بالمانع بر مبنی الزم

 .نماید صادر ذیربط مراجع عنوان به قانون نای(  17

 صالحیتدار مالیاتی امور اداره تأیید مورد آن اصالت و بوده قانونی مثبته اسناد و مدارک به مستند متوفی بدهی که صورتی در -1 تبصره

 .بود خواهد ماترک از کسر قابل گیرد قرار

 و اقتصادی امور ارتوز توسط گواهی صدور و داراییها و اموال ارزیابی ی،رسیدگ نحوه درمورد ماده این اجرائی نامه آیین -2 تبصره

 . رسدمی وزیران هیأت تصویب به و شود می تهیه دارایی

 . شد حذف – 32 الی 27 مواد

 ضمن را مراتب ایرانی اتباع فوت عوقو از اطالع تاریخ از ماه سه ظرف اند موظف کشور از خارج در ایران کنسولی مأموران - 33 ماده

 ارزش و مشخصات ینتعی با خود، مأموریت محل کشور در واقع منقول غیر یا منقول از اعم آنان ماترک مورد در اطالعات کلیه ارسال

 .نمایند اعالم دارایی و اقتصادی امور وزارت به امورخارجه وزارت طریق از آنها،

 خارجه امور و دارایی و یاقتصاد امور هایوزارتخانه توسط قانون این ویبتص تاریخ از ماه شش ظرف ماده این اجرایی نامه آیین – تبصره

 .رسید خواهد وزیران هیأت تصویب به و تهیه

 وراث به را متوفی هایودارایی والام قانون، این موضوع مربوط مالیات پرداخت گواهی أخذ از قبل نیستند مجاز زیر اشخاص - 34 ماده

 :دهند انجام مزبور هایدارایی و اموال به راجع معامالتی یا و ثبت آنها نام به یا و کنند تسلیم لهموصی یا

 دولتی غیر و ولتید حقوقی اشخاص سایر و غیردولتی عمومی نهادهای مؤسسات، شرکتها، اعتباری، و مالی مؤسسات سایر و بانکها -1

 .دارند دخو نزد متوفی از دیگر مال نوع هر یا و جواهر یا سفته یا نقد وجوه که

 .نمایند می ثبت لهموصی یا وراث اسم به را منقول غیر مال که موقعی امالک و اسناد ثبت ادارات -2

 .نمایند ثبت را متوفی هایدارایی و اموال به راجع وراث معامله نوع هر یا نامه تقسیم خواهند می که موقعی رسمی اسناد دفاتر -3

 .باشدمی الشرکه سهم یا هامس مالک آنها در متوفی که شرکتهایی -4

 مالی نهادهای سایر و گذاری سرمایه هایصندوق کارگزاری، شرکتهای -5

 کشور امالک و اسناد ثبت ادارات هایصندوق و دادگستری هایصندوق -6

( 2) ماده( 2) و (1)بندهای موضوع اشخاص و ماده این( 6) و( 2)بندهای موضوع اشخاص استثنای به )یادشده بندهای در مذکور اشخاص

 تضامنی مسؤولیت متعلق جرائم و مالیات پرداخت به نسبت وراث مشمول مال ارزش معادل تا اینکه بر عالوه تخلف صورت در( قانون این
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 و شرکا و متخلف دولتی، مؤسسات و شرکتها بانکها، مورد در. بود خواهند نیز متعلق مالیات برابر دو میزان به ایجریمه مشمول دارند،

 .داشت خواهند تضامنی مسؤولیت نیز تخلف در وی معاونان

 سرپرستی اداره و هخیری امور و اوقاف سازمان کشور، امالک و اسناد ثبت ادارات دادگستری، احکام اجرای ادارات دادگستری، محاکم

( 2)ماده( 2) و( 1)بندهای وضوعم اشخاص و کشور امالک و اسناد ثبت ادارات هایصندوق دادگستری، هایصندوق محجورین، و صغار

 موظفند نمایند، ءاجرا یا صادر متوفی هایدارایی و اموال خصوص در را حکمی خود قانونی وظایف حیطه در که صورتی در قانون این

 .کنند رسالا کشور مالیاتی امور سازمان به اجراء یا صدور از پس مورد حسب روز ده مهلت ظرف را حکم آن تصویر یا رونوشت

 به مربوط برمجازات عالوه مالیاتی، مفاصای أخذ عدم یا حکم ارسال عدم صورت در مذکور، حقوقی اشخاص کلیه مقصر کارکنان

 از دعوی اقامه با لتدو به وارده خسارت برابر دو معادل نقدی جزای پرداخت به مکلف خود، به مربوط دستگاه قانونی و اداری تخلفات

 مذکور متخلفان انمعاون و شرکا مورد در حکم این. بود خواهند ربطذی قضائی مراجع حکم موجب به شورک مالیاتی امور سازمان طرف

 .است مجری نیز

 نماید مکلف دارند خود نزد را نونقا این( 17) ماده( 1) بند موضوع اموال که را اشخاصی تواندمی کشور مالیاتی امور سازمان -1 تبصره

 کشور مالیاتی امور ازمانس حساب به پرداخت از بعد ماه آخر تا و کسر را متعلق مالیات وراث، به مزبور الامو تحویل یا پرداخت از قبل

 نفعانذی یا ثورا مشخصات مکلفند مذکور اشخاص صورت این در نمایند پرداخت دیگر نفعانذی یا وراث به را آن مابقی و واریز

 .کنند اعالم کشور مالیاتی امور مانساز به مذکور مدت ظرف را پرداختی مبالغ و دیگر

 تصویب به قانون این تصویب زا پس ماه شش مدت ظرف دارایی و اقتصادی امور وزارت پیشنهاد به ماده این اجرائی نامه آیین -2 تبصره

 . رسید خواهد وزیران هیأت

 . شد حذف - 37 الی 35 مواد

 که صورتی در و قانون این( 17) دهما در مذکور نرخ به شودمی منتقل وراث به مورد حسب وصیت یا نذر موجب به که اموالی - 38 ماده

 .بود خواهد تفاقیا درآمد بر مالیات مشمول شود منتقل قانون، این( 24) ماده( 3) بند در مذکور اشخاص استثنای به وراث غیر به

 استثنای به منافع از عمنتف اشخاص است، حبس و وقف مورد که مالی منافع همچنین و باشد وصیت یا نذر مورد مالی، منافع که مواردی در

 .بود خواهند درآمد بر مالیات مشمول سال هر منافع به نسبت قانون این( 24)ماده( 3)بند در مذکور اشخاص

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

 از ماه سه ظرف حداکثر اند فمکل وصی وصیت، مورد در و نذرکننده و حبس نذر، و حبس مورد در و متولی وقف، مورد در - 39 ماده

 حاوی شودمی هیهت کشور مالیاتی امور سازمان طرف از که اینمونه روی ایاظهارنامه مورد، حسب موصی، فوت یا عقد وقوع تاریخ

 رسید و تسلیم دارصالحیت مالیاتی امور اداره به مربوطه اسناد انضمام به وصیت یا نذر یا حبس یا وقف مورد مال ارزش و مشخصات

 .کنند پرداخت اظهارنامه تسلیم مهلت انقضای تاریخ از ماه سه ظرف حداکثر را متعلق مالیات  دارند دریافت

 بر مالیات فصل مقررات مولمش یا قانون این( 24)ماده( 3)بند مصادیق از وصیت یا نذر یا حبس یا وقف موضوع که مواردی در - تبصره

 یا نذر یا بسح یا وقف مورد اموال مشخصات مکلفند مورد حسب وصی یا نذرکننده و حبس یا متولی، یا واقف باشد اتفاقی درآمد

 از ماه سه دتم ظرف حداکثر و درج شودمی تهیه کشور مالیاتی امور سازمان طرف از که اینمونه روی را ذینفع مشخصات و وصیت

 . دارند دریافت رسید و کنند تسلیم صالحیتدار مالیاتی امور اداره به موصی فوت یا عقد وقوع تاریخ

 . شد حذف - 43 الی 40 مواد
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  خالصه نکات 

 ا( بعنوان آنه ینده قانونی( قانون )وراث متوفی )منفردا  یا مجتمعا ( یا ولی یا امین یا قیم یا نما26) اشخاص موضوع صدر ماده

 شوندالیات بر ارث شناخته میم مؤدی

 یات مال مؤدی اما اند،( وراث مکلف به تسلیم اظهارنامه ظرف مهلت یک سال از تاریخ فوت شده26رغم اینکه وفق ماده )علی

 بر ارث به سبب عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر مشمول جریمه نخواهند شد.

 بود دنخواهدرآمد اتفاقی  مالیات مشمول باشدمی مالیات لمشمو ارث بر مالیات فصل مقررات طبق که انتقاالتی. 

 ( و تبصره17مالیات بر ارث براساس نوع دارایی و اموال به ترتیب بندهای تصریح شده ذیل ماده )ده مزبور تعیین     میهای ما-

 گردد.

 .)نرخ مالیات بر اساس طبقات وراث لحاظ می شود )طبقه اول، دوم  و سوم 

 است. دارتی صالحیاداره امور مالیات ،لیاتی که آخرین اقامتگاه متوفی در محدوده آن واقع شده استاداره امور ما 

 اگر متوفی در ایران مقیم نبوده، اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود. 

 ( ماده )مالی و عبادی  واجبات( قانون، بخشی از ارزش یک مال پس از کسر دیون محقق، 26در مواردی که در اجرای بند )ب

رخ های به مأخذ و ن و هزینه کفن و دفن، مشمول مالیات نشود، باقیمانده آن مال به نسبت ارزش کل مال مزبور در زمان فوت،

 .( قانون مشمول مالیات خواهد بود17( ماده )5( تا )1بندهای )

 ( قانون و 17اده )م( 1( قانون، به نرخ بند )145) ها و اشخاص موضوع تبصره مادهها و سودهای متعلق متوفی نزد بانکسپرده

سایر اموال و دارایی  ( قانون تحت عنوان17( ماده )3ها و سودهای متعلق متوفی نزد سایر اشخاص به نرخ مذکور در بند )سپرده

 .(%10)نرخ مشمول مالیات است

 ات تعیین شده، ف باشد، پس از پرداخت مالیچنانچه درخصوص میزان مالیات مشخصه بین مؤدی و اداره امور مالیاتی اختال

(، 216واد )( قانون، اعتراض مؤدی قابل طرح در مراجع حل اختالف مالیاتی موضوع م34ضمن صدور گواهی موضوع ماده )

شخص شود م( مکرر قانون می باشد. در صورتی که طبق رأی قطعی مراجع مذکور، 251( و )251(، )247(، )244(، )238)

 .افه پرداخت شده است، اضافه پرداختی مالیات با رعایت مقررات مسترد خواهد شدمالیاتی اض

 شخاص ثالث یا وراث دیگر در مواردی که مؤدی بدون انتقال اموال و دارایی متوفی به نام خود، قصد انتقال اموال و دارایی به ا

نون، مطابق مقررات ( قا34ر گواهی موضوع ماده )را داشته باشد، عالوه بر پرداخت مالیات موضوع فصل مالیات بر ارث و صدو

 .باشدیها نیز ممربوط مشمول مالیات نقل و انتقال مربوط به آن اموال و دارایی

 متوفی از  هزینه کفن و دفن متوفی در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق

 د.شوتسهیم نمی به اقالم معاف و غیرمعاف، بنا براین ت بر ارث استاموالی باید کسر شود که مشمول مالیا

 اشد و یا مؤدی نسبت در مواردی که برای یک پرونده) متوفی( چند اظهارنامه از طرف مؤدی در موعد مقرر قانونی تسلیم شده ب

دگی و ارزیابی مکلف به رسی ی صالحیتدار،به تسلیم اظهارنامه اصالحی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده باشد، اداره امور مالیات

 .باشدهای مذکور با رعایت مقررات و ترتیبات مربوط میکلیه اظهارنامه

  وده و برای متوفیان قبل از این تاریخ، احکام قانونی قبل ببه بعد  1395-1-1صدرالذکر درخصوص متوفیان از  مواردمقررات

  تسلیم اظهارنامه، رسیدگی و پرداخت مالیات ، صدور انواعمقررات مربوط  از جمله 1394-4-31از اصالحیه

 .باشدهای مربوط و... جاری میگواهی
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 یتألیف تسـؤاال ✍
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 حق تمبر   -فصل پنجم 

 

 نیمواد قانو 

 

 

 .شودمی اخذ برتم حق ریال(200) دویست چاپ موقع در شود می چاپ بانکها طرف از که چک برگ هر از -44 ماده

 :شود می اخذ تمبر حق  هزار در نیم معادل آنها مبلغ به نسبت زیر مشروحه اوراق از -45 ماده

 .آنها نظایر و (سفته) طلب فته برات،

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

 مذکور اوراق استثنای به)شود می داده قرار استفاده مورد و معامله یا و صادر ایران در که انتقال ابلق تجاری اسناد کلیه از -46 ماده

 اوراق همچنین و واییه و دریایی بارنامه قبیل از مااللتجاره به نسبت مالکیت حقوق از کاشف اسناد و (قانون این 48 و 45 مواد در

 خواهد ریافتد تمبر حق ریال(1000) هزار یک مسافری وضعیت صورت و زمینی نامهبار و ریال(5000) هزار پنج مااللتجاره بیمه

 مربوط العاتاط سایر و کاال صاحب صحیح نشانی و هویت باید و هستند بارنامه دقیق تنظیم مسئول نقل، و حمل های مؤسسه .شد

 .کنند نگاهداری دورص تاریخ از سال پنج تا حداقل را مذکور اوراق کافی نسخ و نمایند درج آن در را

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

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

 .ریال(10.000)هزار ده مبلغ مذکور، معافیت

 .ریال(50.000) هزار پنجاه مبلغ المللی بین رانندگی نامهگواهی هرگونه از -2

 مبلغ شود می کشور وارد موقت صورت به که نقلیه وسیله هر گذاری شماره از همچنین و خودرو انواع ترانزیت پالک هر از -3

 .ریال (200.000)هزار دویست

 .ریال(1000)هزار یک مبلغ اعتبار مدت سال هر ازای به خودرو انواع رانندگی گواهینامه از-4

 .ریال(1000) هزار یک مبلغ متوسطه و راهنمایی ابتدایی، دوره آموزان دانش گواهینامه و کارنامه از -5

 .ریال(10.000) هزار ده مبلغ باالتر و دکترا ارشد، کارشناسی کارشناسی، کاردانی، دانشنامه گواهی و دانشنامه از -6

 .ریال (20.000)هزار بیست مبلغ خارجی متوسطه و راهنمایی ابتدایی، هایدوره تحصیلی ارزش گواهی از -7

 .ریال(50.000) هزار پنجاه مبلغ خارجی دانشگاهی و حرفهای و فنی هایدوره تحصیلی ارزش گواهی از -8

 .ریال(20.000) هزار بیست مبلغ تجربی دندانپزشکی و کاردانی دوره تحصیلی مدرک یا مامایی پروانه از -9

 .الری (100.000) هزار یکصد مبلغ داروسازی و دامپزشکی پیراپزشکی، دندانپزشکی، پزشکی، مشاغل پروانه زا -10

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

 .ریال(50.000)هزار پنجاه مبلغ آنها تجدید بابت و یالر (100.000) هزار یکصد مبلغ صدور بابت کار، و کسب
 

 در شود، می تعهد مشتریان طرف زا یا مبادله آنها مشتریان و بانکها بین که زیر شرح به آنها مشابه اسناد و قراردادها کلیه از -47 ماده

 :شود می ذاخ تمبر حق ریال (10.000) هزار ده معادل نشود، ثبت رسمی اسناد دفاتر در که صورتی

 .جاری حساب عمومی شرایط قبول برگ -1
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 انجام موقع در مختلف ینامها به بانکها که تعهدآوری فرمهای و اوراق نیز و باشد که نوع هر از تسهیالت اعطای یا وام قرارداد -2

 .رسانند می خود مشتریان امضای به معامالت

 .گذاری سرمایه هایسپرده انواع قراردادهای -3

 .مایندن می واگذار دیگری به را خود امضای حق مشتریان و شود می تنظیم بانک دفتر در که بانکی های تنامهوکال -4

 امور به و گیرند یم عهده به را هایی مسئولیت و تعهدات طرفین و شود می منعقد مشتریان و بانکها بین که دیگری قراردادهای -5

 .شود می مرتبط ماده این در مذکور

 .بانکها طرف از صادره های نامه ضمانت -6

 .گردد صادر نامه ضمانت و شده قبول بانک طرف از تقاضا که صورتی در نامه ضمانت صدور تقاضای-7

 اعتبار و شده بولق بانک طرف از تقاضا که صورتی در خارج کشورهای برای یا ایران داخله برای اسنادی اعتبار گشایش تقاضای -8

 .یابد گشایش اسنادی

 سهام اسمی ارزش براساس تعاونی شرکتهای استثنای به تجارت قانون موضوع ایرانی شرکتهای کلیه الشرکه سهم و سهام -48 هماد

  .شود یم محسوب ریال(100)صد  هم ریال(100) صد کسور .بود خواهد تمبر حق مشمول  هزار در نیم قرار به الشرکه سهم یا

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

 که شرکتهایی مورد در افزایش سرمایه .شود پرداخت تمبر ابطال طریق از شرکتها ثبت اداره در سرمایه افزایش ثبت تاریخ از اضافی

  .ودب نخواهد مجدد تمبر حق است، مشمول شده ختپردا آن تمبر حق که میزانی تا اند داده کاهش را خود سرمایه قبال 

 صادرکنندگان شد،با صادر شده ایران در قانون این (48و47و46و 45) مواد موضوع تمبر حق مشمول اسناد که صورتی در -49 ماده

 که شخصی اولین دباش شده کشور صادر از خارج در مذکور اسناد هرگاه و نمایند ابطال و الصاق آنها روی بر را مقرر تمبر باید

 و نماید عمل فوق رتیبت به پرداخت یا یا قبولی معامله یا ظهرنویسی از اعم امضا نوع هر از قبل باید شود می متصرف را مزبور اسناد

 پرداخت مسئول منا متضا نمایند می تأدیه یا دریافت یا را معامله مذکور اسناد ایران در که اشخاصی یا مؤسسات کلیه صورت هر در

 .بود خواهند مقرر حقوق

 دسترس ودر چاپ را تمبر حق مشمول دیگر اوراق و بارنامه و برات و سفته است مجاز دارایی و اقتصادی امور وزارت -50 ماده

 حق دریافت به مبرت ابطال و الصاق جای به بداند مقتضی که مواردی در تواند می دارایی و اقتصادی امور وزارت. بگذارد متقاضیان

 .نماید اکتفا مالیات قبض صدور قبال در تمبر

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

 ا است.شرکته ثبت اداره درثبت  تاریخ ،افزایش سرمایه و شرکت مبنای زمانی در مورد تاسیس 

 شود. ز پرداخت جزء مهلت قانونی، مالیات حق تمبر، منظور نمیروز ثبت و رو 

  حق تمبر  شرکت جدید، و یا شرکت جذب کننده تا سقف سرمایه ثبت شده شرکتهای مشمول ادغام مشمول پرداخت مالیات

 بابت افزایش سرمایه نمی باشد.   

 باشد. ق تمبر بابت افزایش سرمایه نمیشرکتهای مستقر در مناطق آزاد تجاری)ثبت شده( مشمول پرداخت مالیات ح 

 ( مشمول بخشودگی مالیات حق تمبر نمی باشند. %100شرکتهای دولتی ) سهام 

 ه نقدی یا مطالبات شرکتهای بورسی و یا خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار بابت افزایش سرمایه از محل آورد

 باشند.معاف می حال شده سهامداران از پرداخت مالیات حق تمبر
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 یتألیفت سـؤاال ✍
 باشند؟مالیات حق تمبر می پرداخت مشمول ارزش اسمی سهام یا سهم الشراکه، ... هنگام تاسیس -(  1  

   I- شرکت ثبت شده تحت عنوان تعاونی. 

   II- شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. 

  III -  مناطق آزاد.شرکت ثبت شده در 

   IV- .هیچکدام 

1    )I          2    )II        3    ) III        4    )IV        

 

 ند؟باشمالیات حق تمبر می پرداخت مشمول ارزش اسمی سهام یا سهم الشراکه، ... هنگام افزایش سرمایه -(  2 

   I- .) شرکت ثبت شده تحت عنوان تعاونی )دارای مجوز تعاونی 

   II- .) شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار)دارای مجوز سازمان بورس 

  III - .)شرکت ثبت شده در مناطق آزاد )دارای مجوز مناطق آزاد 

   IV- .هیچکدام 

1    )I          2    )II        3    ) III        4    )IV        

 

ه ثبت در ادار 01/02/1395ریال در تاریخ   500.000.000تولیدی و صنعتی با سرمایه شرکت سهامی )عام( با موضوع فعالیت  –(  3  

بابت حق تمبر چقدر  اصل مالیات را پرداخت نموده اند، مبلغ جریمه 02/04/1395شرکتها به ثبت رسیده است، مدیریت شرکت در تاریخ 

 است؟

   I- 500.000  ریال. 

   II- 2.000.000  ریال. 

  III - 0.0003.00 . ریال 

   IV- .هیچکدام 

1    )I          2    )II        3    ) III        4    )IV        
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طقه آزاد به ثبت رسیده در من 01/02/1394ریال در تاریخ   500.000.000شرکت حافظ با مجوز فعالیت تولیدی و صنعتی با سرمایه  –(  4

ست)تاریخ رسیدگی اق.م.م اقدام نکرده است، مبلغ جریمه بابت حق تمبر چقدر  48بر موضوع ماده است، شرکت نسبت به پرداخت حق تم

 (؟31/03/1395

   I- 500.000  ریال. 

   II- 2.000.000  ریال. 

  III - 3.000.000 . ریال 

   IV- .هیچکدام 

1    )I          2    )II        3    ) III        4    )IV        

 

 
در منطقه آزاد به  01/02/1393ریال در تاریخ   500.000.000شرکت حافظ دارای مجوز تولیدی و صنعتی منطقه آزاد با سرمایه  –( 5 

در اداره  02/04/1394ریال افزایش سرمایه به موجب مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در تاریخ  1.000.000.000ثبت رسیده است، 

ت، مبلغ جریمه بابت ق.م.م اقدام نکرده اس 48است، شرکت تا کنون نسبت به پرداخت حق تمبر موضوع ماده ثبت شرکتها به ثبت رسیده 

 حق تمبر چقدر است؟

   I- 500.000  ریال. 

   II- 2.000.000  ریال. 

  III - 3.000.000 . ریال 

   IV- .هیچکدام 

1    )I          2    )II        3    ) III        4    )IV        
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 باب سوم مالیات بر درآمد

 مالیات بر درآمد امالک فصل اول

 نیمواد قانو 

 هایعافیتکسرم از پس ایران در واقع امالک به نسبت خود حقوق واگذاری از ناشی حقوقی یا حقیقی شخص درآمد -52 ماده

 .باشد می امالک درآمد بر مالیات مشمول قانون این در مقرر

 نقدی، غیر و نقدی از اعم االجاره، مال کل از است عبارت گرددمی واگذار اجاره به که امالکی مالیات مشمول درآمد -53 ماده

 .اجاره مورد به نسبت مالک تعهدات و استهالکات و هزینه ها بابت( %25)درصد پنج و بیست کسر از پس

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

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

 .اجاره مورد لکمبابت  پرداختی و دریافتی اجاره مابه التفاوت از است عبارت وی مالیات مشمول درآمد نباشد، مالک موجر هرگاه

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

  بود. نخواهد جاری

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

 کونتس محل مسکونی، چند واحد که صورتی در .شودمی پرداخت اجاره که گردد ثابت مدارک و اسناد جبمو به اینکه مگر

 از مالک خابانت به مذکور افراد از هریک برای مسکونی واحد یک و مالک سکونت برای واحد یک باشد، مزبور افراد یا و مالک

 .بود خواهد خارج بخش این موضوع مالیات شمول

 .شودمی اجاری تلقی رغی گیرد می قرار قانون این (2) ماده موضوع مؤسسات و سازمانها اختیار در مجانا  که کیامال -2 تبصره

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

 جزء نیز آالت و ماشین ثهاثا اجاره از ناشی درآمد ، شود می واگذار اجاره به آالت ماشین یا اثاثه با که امالکی مورد در -4 تبصره

 .شود می فصل این مالیات مشمول و محسوب ملک درآمد

 روز معامالتی رزشاساس ا بر شود، می ایجاد موجر نفع به مستأجره عین در مستأجر طرف از قرارداد طبق که مستحدثاتی -5 تبصره

 .ددگرمی محسوب سال تحویل اجاره مالیات مشمول درآمد جزء آن (%50) درصد پنجاه و تقویم موجر به مستحدثه تحویل

 که مخارجی چنینو هم شود می انجام مستأجر طرف از و است مالک عهده به قرارداد یا قانون موجب به که هزینه هایی -6 تبصره

 و تقویم هزینه امانج روز به بهای اشد،ب مالک عهده به عرفا  که صورتی در شده تقبل مستأجر طرف از آن انجام قرارداد موجب به

 .شود می اضافه هزینه انجام سال بهای اجاره جمع به نقدی غیر االجاره مال عنوان به

 اجاره مبلغ اید،نم واگذار اجاره به جزئا  یا کال  را ملک استیجاری عرصه در شده احداث اعیان مالک که صورتی در -7 تبصره

 خواهد مالیات لماده مشمو این صدر مقررات طبق مازاد و کسر دریافتی االجاره مال از اجاره وردم نسبت به عرصه بابت پرداختی

 .بود

 در شود، داده لکمتخلیه  برای مهلتی بها اجاره بدون انتقال سند در و بفروشد را خود سکونت محل مالک که صورتی در -8 تبصره

 است، شرطی بایع اراختی در مبیع شرایط معامله طبق که مادام شرط بیع در و ماه شش تا باشد می دهنده انتقال محل سکونت که مدتی

 .شودمی پرداخت که اجاره گردد ثابت مدارک و اسناد موجب به که این مگر شودنمی تلقی اجاری
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     تأمین دولته وسیل به آنها بودجه از قسمتی یا تمام که دستگاههایی و دولتی های شرکت و مؤسسات وزارتخانه ها، -9 تبصره

 مالیات اندمکلف اشخاص حقوقی سایر همچنین و آنها به وابسته مؤسسات و شرکتها و هاشهرداری اسالمی، انقالب نهادهای شود،می

 پرداخت ملک وقوع حلم مالیاتی اداره امور به بعد ماه پایان تا و کسر کنندمی پرداخت که هاییاالجاره مال از را فصل این موضوع

 .نمایند تسلیم موجر به را آن سیدر و

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

 رخریدا با لیاتیما لحاظ از و شودنمی تلقی اجاری مذکور مدت در باشد،می خریدار تصرف در کهمادام گردد می واگذار قرارداد

 پرداخت تصرف اریخت مأخذ به این قانون (59) ماده موضوع قطعی انتقال و نقل مالیات براینکه مشروط شد خواهد رفتار مالک مانند

 .باشد شده

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

 می عافم اجاری درآمد امالک بر مالیات (%100) صد در صد از اجاره مدت طول در شوند می یا شده اختهس شهرسازی و مسکن

 مترمربع هپنجا و یکصد تا مجموع تهران در مسکونی واحدهای یا واحد اجاره از ناشی شخص هر درآمد صورت این غیر در باشد

 .باشد می معاف کامال اجاره از ناشی بردرآمد مالیات از مفید ربنایزی مربع متر دویست مجموع تا نقاط سایر در و مفید زیربنای

 وجود قرارداد که ردیدر موا و گیردمی قرار مالیات تشخیص مبنای عادی یا رسمی از اعم قرارداد اساس بر اجاره درآمد -54 ماده

 مشابه امالک جدول رد مندرج ( ارقام%80درصد ) هشتاد از کمتر آن در مندرج مبلغ یا و گردد خودداری آن ارائه از یا باشد نداشته

 اجاره اساس جدول بر هااجاره ب میزان قانون، این مکرر (54) درمورد نیز و باشد کشور مالیاتی امور سازمان توسط شده اعالم و تعیین

 .شد خواهد تعیین مشابه امالک

 درآمد تعیین الکم مستأجر پرداختی اجاره باشد، قانون این( 53) ماده (9) تبصره مشمولین جزء مستأجر که صورتی در -1 تبصره

 .بود خواهد اجاره مالیات مشمول

 مشمول ددرآم تشخیص مأخذ که است مبلغی از بیش ملک اجاره شود معلوم مثبته مدارک و اسناد براساس چنانچه -2 تبصره

 رسیدگی قابل روندهپ اعتراض مؤدی، صورت در و مطالبه قابل قانون این مقررات طبق التفاوت مابه مالیات است، گرفته قرار مالیات

 .بود خواهد قانون این موضوع اختالف حل مراجع در

 مورد شده عیینت مالیات و باشد ماده این مقررات طبق شده تعیین درآمد از کمتر واقعی اجاره درآمد که مواردی در -3 تبصره

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

 اسکان و مالکا ملی سامانه استناد به که نفر هزاریکصد از بیش جمعیت با شهرهای در واقع مسکونی واحدهای -مکرر 54 ماده

 مالیات مشمول عدب به دوم سال شوند از می شناسایی  (خالی واحد ) به عنوان (قانون این مکرر 169 ماده 7 تبصره موضوع) کشور ،

 متعلقه مالیات معادل -سوم سال -متعلقه مالیات یک دوم معادل -دوم سال:شد خواهند زیر شرح به اجاره بر مالیات معادل

 متعلقه مالیات برابر (5/1)نیم یک و معادل -بعد به و چهارم سال

 اجاره ونت خویشسک برای دیگری محل خود و نماید واگذار هاجار به را آن مسکونی، آپارتمان یا خانه مالک گاه هر -55 ماده

 مال میزان فصل نمالیات ای مشمول درآمد دراحتساب استفاده کند گذارد می او اختیار در کارفرما که سازمانی خانه از یا نماید

 تقویم حقوق لیاتما محاسبه راییاب و کسر وی حقوق از کارفرما توسط یا پردازد می قرارداد یا رسمی سند موجب به که االجارهای

 .شد خواهد کسر او دریافتی مال االجاره کل از گرددمی

 .شد حذف -56 ماده
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 از قانون این (84) ماده موضوع حقوق درآمد مالیاتی معافیت میزان تا ندارد درآمدی گونههیچ که حقیقی شخص مورد در -57 ماده

 ماده این موالنمش .باشدمی مشمول مالیات فصل این مقررات طبق مازاد و معاف مالیات از مستغالت ساالنه مالیات مشمول درآمد

 ملک وقوع محل یاتیمال امور اداره به شد تهیه خواهد کشور مالیاتی امور سازمان طرف از که نمونهای طبق مخصوصی اظهارنامه باید

 اداره به را مؤدی رنامهاظها مندرجات خالصه باید مربوط یاتیامورمال اداره .ندارند دیگری درآمد گونههیچ که نمایند اعالم و تسلیم

 اضافه به لقمتع مالیات است واقع خالف مؤدی اظهارنامه شود ثابت که درصورتی و دارد ارسال مؤدی سکونت محل مالیاتی امور

 .شد وصول خواهد جریمه عنوان به آن برابر یک

 .شد ی نخواهدتلق درآمد بانکی هایسپرده از ناشی سود و جوایز و دریافتی وظیفه و بازنشستگی حقوق ماده این اجرای حکم در

 .بود نخواهد جاری باشند پدر والیت تحت که صغیری فرزندان مورد در ماده این حکم -1 تبصره

 درآمد از رن مقداآ باشد، ماده این در مذکور مبلغ از کمتر مؤدی ماهانه مالیات مشمول درآمدهای سایر که صورتی در -2 تبصره

 مالیات مشمول صلف این طبق مقررات مازاد و معاف باشد فوق مبلغ بر بالغ مؤدی درآمدهای سایر با که امالک اجاره مالیات مشمول

 .بود خواهد

 .شد حذف -58 ماده

 مأخذ به محل ذاریاگوحق  انتقال همچنین و( %5) درصد پنج نرخ به و معامالتی ارزش مأخذ به امالک قطعی انتقال و نقل -59 ماده

 می مالیات مولمش حق صاحبان عین یا مالکان طرف از انتقال تاریخ در (%2) درصد دو نرخ به و حق صاحب یا مالک دریافتی وجوه

 .باشد

 مالیات محاسبه بنایممشابه  محل نزدیکترین معامالتی ارزش باشد، نشده تعیین معامالتی ارزش معامله مورد برای چنانچه -1 تبصره

 .بود واهدخ

 موقعیت زا حقوق ناشی یا محل تصرف حق یا پیشه یا کسب حق از است عبارت قانون این نظر از محل واگذاری حق -2 تبصره

 .محل تجاری

 .شد حذف -60 ماده

 محاسبه در فصل ات اینمقرر طبق ملک معامالتی ارزش نیز شودنمی انجام رسمی اسناد دفاتر در ملک انتقال که مواردی در -61 ماده

 محل دیکتریننز معامالتی نشده ارزش تعیین آنها معامالتی ارزش که امالکی برای کلی طور به و بود خواهد عمل مالک مالیات

 .باشد می اعتبار مناط مشابه

 .شد حذف -62 ماده

 مقررات طبق که بالعوض تقالان و نقل استثنای به شود می انجام بیع عقد از غیر صورتی به که امالکی قطعی انتقال و نقل -63 ماده

 دو هر وضین،ع چنانچه و بود فصل خواهد این مقررات برابر امالک قطعی انتقال و نقل مالیات مشمول است مالیات مشمول مربوط

 .نمود خواهند پرداخت را خود واگذاری به ملک مربوط قطعی انتقال و نقل مالیات فوق ترتیب به متعاملین از یک هر باشند ملک

 موضوع التیمعام ارزش است موظف مزبور کمیسیون.باشد می تقویم کمیسیون عهده بر امالک معامالتی ارزش تعیین -64 هماد

 به سال هر شاخص نای .کند زیر تعیین لحاظ مالکهای با منطقه روز قیمتهای میانگین(%2)درصد دو معادل اول سال در را قانون این

 .برسد امالک وزر قیمتهای میانگین (%20)درصد بیست به منطقه هر معامالتی ارزش زمانیکه تا مییابد افزایش واحددرصد دو میزان

 طریقه و تراکم و قدمت و (غیره و سوله و بتونی اسکلت یا آرمه بتون یا فلزی اسکلت) مصالح به توجه با ساختمان قیمت -الف

  ( و نوع مالکیت غیره و خدماتی بهداشتی، آموزشی، اداری، تجاری، مسکونی،) آن از استفاده
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کشاورزی  و اداری آموزشی، مسکونی، صنعتی، تجاری، لحاظ از جغرافیایی موقعیت و کاربری نوع به توجه با اراضی قیمت -ب

 و و شهرسازی هرا های وزارتخانه کشور، مالیاتی امور سازمان نمایندگان از تهران در که است عضو پنج از متشکل کمیسیون این

 امور ادارات رؤسای یا مدیران کل از شهرها سایر در و شهر اسالمی شورای و کشور امالک و اسناد ثبت سازمان زی،کشاور جهاد

 می تشکیل هرش اسالمی شورای و نماینده آنها نمایندگان یا و امالک و اسناد ثبت و کشاورزی جهاد شهرسازی، و راه مالیاتی،

 .کندمی تعیین اعیان و تفکیک عرصه به را امالک مالتیمعا ارزش یکبار سال هر مذکور میسیون. کشود

 در خشبشورای  یا بخشدار نماینده (کشوری تقسیمات براساس) تابعه روستاهای و بخش هر در واقع امالک تقویم موارد در

 فیعرم با نباشد کارمند دولت که نفر یک بخش، یا شهر اسالمی شورای نبودن صورت در .کندمی شرکت کمیسیون جلسات

 .کندمی شرکت کمیسیون در مربوط بخشدار یا فرماندار

 امور س ادارهرئی یا کل مدیر دعوت به شهرها سایر در و کشور مالیاتی امور سازمان دعوت به تهران در امالک تقویم کمیسیون

 رسمیت ضاءاع از ر نفرچها حداقل حضور با کمیسیون جلسات .شودمی تشکیل تابعه ادارات یا مذکور سازمان محل در مالیاتی

 نماینده عهده بر مورد حسب جلسات کمیسیون دبیری .است معتبر اعضاء از نفر سه حداقل رأی با متخذه تصمیمات و یابدمی

 .است مالیاتی امور اداره یا کل اداره یا سازمان

 تعیین تا ء واالجراالزم امالک، متقوی کمیسیون نهائی تصویب تاریخ از پس ماهیک ماده این حسب شده تعیین معامالتی ارزش

 .است معتبر جدید معامالتی ارزش

 روستا، یا بخش یا شهر هر رد یکساله دوره اتمام از قبل توانندمی مزبور سازمان تابعه ادارات یا کشور مالیاتی امور سازمان -1 تبصره

 :دهند تشکیل را امالک تقویم کمیسیون زیر موارد در

 .است معامالتی ارزش فاقد که نقاطی عامالتیم ارزش تعیین برای -1

 هماهنگی مشابه طنقا با مقایسه در کشور مالیاتی امور سازمان تشخیص حسب که نقاطی شده تعیین معامالتی ارزش تعدیل برای -2

 .دباش آمده به وجود امالک ارزش در عمده تغییرات ماده این در ذکرشده معیارهای به توجه با یا نداشته را الزم

 امالک، تقویم کمیسیون نهائی تصویب تاریخ از ماه یک از پس تبصره این حسب تعیین شده معامالتی ارزش

 .است معتبر جدید معامالتی ارزش تعیین تا و االجراءالزم

 تصمیم سهجل دو تشکیل از پس یا نشود تشکیل دعوت دوبار پساز ماده این موضوع تقویم کمیسیون که مواردی در -2 تبصره

 شده عیینت امالک روز ارزش آخرین است مکلف کشور مالیاتی امور سازمان نشود، حاصل معامالتی ارزش تعیین مورد در مقتضی

 مطابق را تیمعامال ارزش و تعدیل ذیصالح مراجع قانونی توسط اعالمی خدمات و کاالها بهای شاخص با را تقویم کمیسیون توسط

 .کند تعیین ماده این مقررات

 قرار وجوه و ارضعو سایر محاسبه مأخذ مقررات، و قوانین دیگر مطابق ماده این موضوع معامالتی ارزش که مواردی در -3 تبصره

 پیشنهاد اب که باشد می این ماده موضوع معامالتی ارزش از درصدی مبنای بر یادشده وجوه و عوارض محاسبه مأخذ گیرد، می

 مذکور رصدد .رسد می مرتبط قانونی یا مراجع وزیران هیأت تصویب به ذیربط ستگاهد و دارایی و اقتصادی امور وزارت مشترک

 ذیربط انونیق مراجع طرف از اعالمی رسمی تورم نرخ از یادشده بیش وجوه و عوارض محاسبه مأخذ که گردد تعیین نحوی به باید

 .باشد نیافته افزایش

 واحدهای مد وآ خواهد یا و آمده عمل به ارضی اصالحات مقررات و ینقوان اجرای در که امالک قطعی انتقال و نقل -65 ماده

 .بود نخواهد فصل این موضوع مالیات مشمول آنها اعضای به مسکن تعاونی شرکتهای طرف از مسکونی
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 وسیله به لکم واردی کهم در همچنین و بوده آنها به وابسته مؤسسات یا هاشهرداری یا دولت گیرنده انتقال که صورتی در -66 ماده

 معامالتی ارزش از کمتر در سند مذکور بهای چنانچه شود می داده انتقال مالک مقامی قائم به دولتی ادارات سایر یا و ثبت اجرای

 مالک مورد سبح انتقال هنگام ارزش معامالتی جای به سند در مذکور بهای قانون این( 59) ماده موضوع مالیات محاسبه در باشد

 .گرفت هدخوا قرار عمل

 سایر در الکقطعی ام معامالت فسخ یا اقاله و کلی طور به قضایی مراجع حکم اساس بر امالک قطعی معامالت فسخ -67 ماده

 .بود فصل نخواهد این موضوع مالیات مشمول جدید معامله عنوان به معامله انجام از بعد ماهشش تا موارد

 به آن ت بعدیاصالحا و 1320 ماه مرداد مصوب امالک و اسناد ثبت قانون حیاصال( 34) ماده اجرای در که امالکی -68 ماده

 .است معاف قطعی انتقال و نقل مالیات پرداخت از شود می تملیک دولت

 مطابق قانون تصویب این تاریخ از سال ده مدت ظرف که قیمت متوسط و ارزان مسکونی واحدهای قطعی انتقال اولین -69 ماده

 مدت در اکثرحد و نمایند احداث می تعیین دارایی و اقتصادی امور و شهرسازی و مسکن های وزارتخانه که ییها قیمت و ضوابط

 عیینت محل شهرداری یا و شهرسازی مسکن وزارت توسط مورد حسب که احداث برنامه اجرای مهلت انقضای تاریخ از سال یک

 .باشد می معاف امالک عیقط انتقال و نقل بر مالیات پرداخت از گردد منتقل شود می

 حقوق یا ابت عینب هاشهرداری یا و دولتی شرکتهای و مؤسسات و ها وزارتخانه طرف از که وجوهی یا و مال گونه هر -70 ماده

 ر،معاب خیابان، آهن، اهر احداث جاده، یا توسعه قبیل از عامه مرافق یا نظامی مناطق توسعه یا و ایجاد برای اراضی و امالک به راجع

 شود می گذاشته ودیعه به وی به حساب یا گیرد می تعلق حق صاحب یا مالک به آنها نظایر و نهر حفر گاز، و نفت و آب کشی لوله

 .بود خواهد معاف فصل این موضوع انتقال و نقل مالیات از

 فرهنگی یراثمسازمان  به تقالان صورت در رسد می یا رسیده ثبت به ایران ملی آثار فهرست در مربوطه قوانین طبق که امالکی

 پنجاه به سبتن ماند می اشخاص باقی دست در مالکیت که موارد سایر در و متعلق قطعی انتقال و نقل مالیات کل به نسبت کشور

 همچنین و. شد خواهد برخوردار معافیت مالیاتی از امالک درآمد بر مالیات فصل موضوع درآمد به مربوط مالیات (%50) درصد

 و زیبهسا نوسازی، های طرح محدوده در حقوق واقع یا امالک تملک بابت مذکور اشخاص طرف از که مالی یا وجه نههرگو

 معاف انتقال و نقل مالیات پرداخت از گیرد می تعلق صاحبان حق یا مالکین به شهرها فرسوده بافتهای و قدیمی محالت بازسازی

 .است

 شده احداث اعیانی یمتخریدار ق نام به رسمی سند تنظیم موقع در است گردیده معامله عادی اسناد طریق از که هاییزمین -71 ماده

 یا ضاییق محاکم یا دولتی مراجع ذیصالح تأیید مورد موضوع که این بر مشروط شد نخواهد منظور محاسبه در خریدار وسیله

 .باشد گرفته قرار مورد حسب است واقع آن محدوده در ملک که محل شهرداری

 به بنا کلف استم مربوط مالیاتی امور اداره نشود انجام معامله مؤدی طرف از مالیات پرداخت از پس که مواردی در -72 ماده

 مالیات رسمی اسناد راعالم دفت تاریخ از روز پانزده ظرف معامله ثبت عدم بر مبنی مربوط، رسمی اسناد دفتر تأیید و مؤدی درخواست

 استرداد مورد در دهما این حکم .دارد قانون مسترد این مقررات طبق جاری وصولی محل از را نشده انجام ملهمعا به متعلق شده وصول

 .بود خواهد جاری نیز اتفاقی درآمد و واگذاری حق به مربوط هایمالیات

 .شد حذف -73 ماده

 تمامی متصرف است چنانچه شخصی صرفت در محل عرف حسب که دیگر عناوین یا دستدارمی عنوان با امالک مورد در -74 ماده

 فصل این مقررات برابر امالک انتقال قطعی و نقل مالیات مشمول مزبور انتقال نماید منتقل دیگری به را ملک به نسبت خود حقوق
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 لکما مانند مالیاتی نظر از متصرف نوع امالک این به مربوط حقوق سایر واگذاری از حاصل درآمد مورد در همچنین .باشدمی

 .گرددمی محسوب متصرف تملک تصرف تاریخ تاریخ فوق موارد در و بود خواهد مربوط مالیات مشمول مورد حسب

 مشمول عرصه به شند نسبتبا نداشته یا داشته آن در مستحدثه اعیان اینکه از اعم اوقافی امالک مستأجرین مالیاتی نظر از -75 ماده

 .بود خواهند فصل این مقررات

 .شد خواهد منظور تملک تاریخ جای به اجاره تاریخ مؤدیان گونه این مالیات محاسبه رد -1 تبصره

 نخواهد ن قانونای( 53) ماده( 7) تبصره اجرای مانع شود می واگذار مستأجر توسط ملک که مواردی در ماده این حکم -2 تبصره

 .بود

 بابت دیگری د، وجهباش( 77) یا( 59) مواد مشمول مورد حسب قانون این( 52) ماده موضوع انتقال و نقل که مواردی در -76 ماده

 .شد نخواهد مطالبه مزبور انتقال و نقل درآمد بر مالیات

 درآمد بر تمالیا مقررات مشمول مورد حسب ساختمان نوع هر فروش و ساخت از ناشی حقوقی و حقیقی اشخاص درآمد -77 ماده

 .بود خواهد نقانو این سوم باب پنجم و چهارم فصول موضوع

 مالیات مشمول قانون نای( 59) ماده موضوع قطعی انتقال و نقل مالیات بر عالوه مذکور های ساختمان انتقال و نقل اولین -1 تبصره

 از پس ماده ینا موضوع مؤدیان مالیات قطعی .است انتقال مورد ملک معامالتی ارزش مأخذ به( %10)درصد ده نرخ به الحسابعلی

 .شود می تعیین مربوط مقررات طبق رسیدگی

 سه بیش از که است آن به منوط حقیقی اشخاص توسط ساختمان فروش و ساخت درخصوص ماده این مقررات شمول -2 تبصره

 .باشد نگذشته آن کار پایان گواهی صدور تاریخ از سال

 تشکیل منظور به را مراتب کار پایان صدور هنگام در همچنین و ساخت پروانه صدور با همزمان موظفند هاشهرداری -3 تبصره

 .گزارش کنند گردد، تعیین می کشور مالیاتی امور سازمان توسط که ترتیبی به ذیربط مالیاتی امور اداره به مالیاتی پرونده

 .است مستثنی ماده این مفاد حکم از جمعیت نفر هزار یکصد زیر شهرهای -4 تبصره

 پیشنهاد با الیاتیم الحسابعلی تسویه چگونگی و مالیات مشمول درآمد تعیین نحوه درمورد ماده این اجرائی نامهآیین -5 تبصره

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به قانون این تصویب از پس ماه سه مدت ظرف دارایی و اقتصادی امور وزارت

 ) مواد که ضمن مواردی از غیر عین مالک طرف از قانون این( 52) ماده در مذکور حقوق از یک هر واگذاری مورد در -78 ماده

 .گرفت واهدخ قرار محاسبه مالیات مأخذ (59) ماده در مذکور نرخهای به مالک دریافتی است شده ذکر قانون این (77) تا (53

 .شد حذف -79 ماده

 و تهیه کشور الیاتیم ر امو سازمان طرف از که اینمونه روی را خود مالیاتی اظهارنامه مکلفند فصل این موضوع مؤدیان -80 ماده

 انجام از پس روزیس تا قانون این( 74) ماده موضوع مؤدیان نیز و محل واگذاری حق مورد در و تنظیم گیرد می قرار آنها دسترس در

 متعلق تمالیا و تسلیم ملک وقوع محل امورمالیاتی اداره به مربوط مدارک انضمام به بعد سال تیرماه آخر تا موارد سایر در و معامله

 .نمایند پرداخت مقررات طبق را

 از قبل ف استمکل مؤدی گیرد،می انجام رسمی اسناد موجب به قانون این (52) ماده موضوع معامالت که مواردی در -1 تبصره

 مالیاتی امور اداره به فکیکبه ت را قانون این( 187) ماده در مندرج مالیاتهای از یک هر موضوع درآمد یا و دریافتی میزان معامله انجام

 .باشد می ماده این تنم در مقرر انجام تکالیف منزله به ننموده، تغییر موجر که مواردی استثنای به اعالم، این .دارد اعالم ذیربط
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 را مراتب ستامکلف  انتقال گیرنده گیرد،نمی انجام رسمی اسناد موجب به فصل این موضوع معامالت که مواردی در -2 تبصره

 .دهد اطالع ملک وقوع محل مالیاتی امور اداره به کتبا  معامله انجام تاریخ از روز یس ظرف

  خالصه نکات 

 ( مکرر، م54در محاسبه مالیات واحد خالی موضوع ماده )ردد و معافیت گبراساس جدول اجاره امالک تعیین می ا خذ صرفأ

 ( لحاظ نمی شود.53ماده )

 قوقی ( و چنانچه مالک شخص ح131نانچه مالک شخص حقیقی باشد وفق ماده )شود، چنرخ بر اساس مالکیت مشخص می

 ( .105باشد بر اساس رسیدگی و نرخ ماده)

 برگشت  ا  تر عینخذ اجاره بها کلیه هزینه های شناسایی شده طبق دفاأدرصورتی که مالک شرکت خصوصی باشد پس از تعیین م

فت و به جمع درآمد * اجاره بها( مالک عمل قرار خواهد گر%75های مقرر )داده می شود)بابت اجاره( و پس از اعمال معافیت

 شود.مشمول مالیات اضافه می

 شمولم درآمد تعیین مالک(( 53ماده) 9)اشخاص موضوع تبصره مستأجر پرداختی اجاره (54ماده ) 1 به موجب تبصره 

 .بود خواهد اجاره مالیات

 مأخذ به محل یحق واگذار انتقال همچنین و( %5) درصد پنج نرخ به و امالتیمع ارزش مأخذ به امالک قطعی انتقال و نقل 

 می مالیات شمولم حق صاحبان عین یا مالکان طرف از انتقال تاریخ در (%30) درصدسی نرخ به و ده برابر ارزش معامالتی

 (.1395قانون بودجه سال   6)به موجب بند ز تبصره  باشد

  ی باشد.به طور کلی مختص واحدهای مسکونی و برای موارد واگذاری ملک جهت سکونت م( 53ماده ) 11معافیت تبصره 

 صورت موجر با رعایت سایر مقررات مربوط مشمول مالیات مربوط به درآمد اجاری خواهد بود. در غیر این

 ر، عالوه بر مالیات و باالتشده توسط اشخاص در شهرهایی با جمعیت یکصد هزار نفر  های ساخته اولین نقل و انتقال ساختمان

قانون مزبور و  77ده ( ما4قانون مالیات های مستقیم، در مورد اشخاص حقوقی با رعایت تبصره ) 59نقل و انتقال موضوع ماده 

( %10رخ ده درصد)نالحساب به ( ماده اخیرالذکر، مشمول مالیات علی 4( و )2های )در مورد اشخاص حقیقی با رعایت تبصره 

ع ماده مذکور، پس باشد. مالیات قطعی مؤدیان موضو می (اعم از عرصه و اعیان ) ذ ارزش معامالتی ملک مورد انتقالبه مأخ

  .گردداز رسیدگی طبق مقررات مربوط ، تعیین می
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 یتألیفت سـؤاال ✍

 آن ارائه از یا دباش نداشته وجود قرارداد هک در مواردی و گیردمی قرار مالیات تشخیص مبنای ... اساس بر اجاره درآمد –( 1 

 باشد کشور الیاتیم امور سازمان توسط شده اعالم و ... ( ارقام%80) درصد هشتاد از کمتر آن در مندرج مبلغ یا و گردد خودداری

 شد. خواهد تعیین اساس ... بر اجاره بها میزان قانون، این مکرر (54 در مورد)ماده نیز و

I مشابه امالک اجاره جدول مشابه امالک اجاره جدول  قرارداد رسمی 

II مشابه امالک اجاره جدول مشابه امالک اجاره جدول مشابه امالک اجاره جدول 

III مشابه امالک اجاره جدول مشابه امالک اجاره جدول عادی یا قرارداد رسمی 

IV قراداد مشابه امالک اجاره جدول عادی یا قرارداد رسمی 

 

1    )I          2    )II        3    ) III        4    )IV        

 

 موراداره ا به.. . و کسر کنند می پرداخت که مال االجاره هایی از را مالیات بر درآمد امالک اندمکلف اشخاص حقوقی –( 2 

 .نمایند تسلیم ... به را آن رسید و پرداخت ...  مالیاتی

I موجر قوع ملکمحل و  تا پایان ماه بعد 

II  حوزه مالیاتی محل سکونت خود محل سکونت خود ظرف ده روز 

III  موجر محل سکونت خود ظرف ده روز 

IV حوزه مالیاتی محل سکونت خود محل وقوع ملک  تا پایان ماه بعد 

1    )I          2    )II        3    ) III        4    )IV        

 

یط قرارداد بشرح به مدت یک سال با شرکت ب )موجر( منعقد نمود شرا 01/01/1395رداد اجاره رسمی از تاریخ شرکت الف قرا –( 3 

یال. ر 2.000.000.000(. رهن پرداختی 10/02/1396ریال اجاره ساالنه.)یک فقره چک به سررسید  1.000.000.000: مبلغ باشدذیل می

 6.000.000.000حویل یال طبق قراداد به نفع موجر ایجاد نمود)ارزش معامالتی روز تر 8.000.000.000مستحدثاتی شرکت الف به مبلغ 

خت نمود. شرکت ریال هزینه برای آماده سازی ملک استیجاری به موجب تعهدات مالک پردا 1.000.000.000ریال(. شرکت الف مبلغ 

 تی شرکت الف عبارت است از:نسبت به تسویه حساب اقدام نمود، تکالیف مالیا 10/02/1396الف در تاریخ 

 مالیات متعلق)ریال( محل پرداخت مالیات مهلت پرداخت مالیات 

I 937.500.000 محل وقوع ملک تا پایان ماه بعد 

II 937.500.000 محل وقوع ملک ظرف ده روز 

III 1.125.000.000 حوزه مالیاتی شرکت الف ظرف ده روز 

IV 1.125.000.000 کت الفحوزه مالیاتی شر تا پایان ماه بعد 
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1    )I          2    )II        3    ) III        4    )IV        

 

 .شودمی ... تلقی گیردمی ق.م.م قرار (2) ماده موضوع مؤسسات و سازمانها اختیار در مجانا  که امالکی –( 4 

 

I اجاری غیر 

II  اجاری 

III  مشمول درآمد اتفاقی 

IV II    وIII  

 

1    )I          2    )II        3    ) III        4    )IV        

 

 اجاره مالیات شمولم درآمد تعیین باشد، ......  مالک ق.م.م  (53ماده  ) (9تبصره ) مشمولین جزء مستأجر که صورتی در –( 5

 .بود خواهد

 

I قرارداد رسمی  

II مشابه امالک اجاره جدول 

III مستأجر داختیپر اجاره 

IV عادی یا قرارداد رسمی 

 

1    )I          2    )II        3    ) III        4    )IV        

 

 اعتراض مورد شده نو مالیات تعیی باشد ق.م.م مقررات طبق شده تعیین درآمد از کمتر واقعی اجاره درآمد که مواردی در –( 6

  باشد، ...... مؤدی

 

I بود. ق.م.م خواهد موضوع این مالیاتی اختالف حل مراجع در رسیدگی قابل پرونده صورت این در 

II گردد.مشابه تعیین می امالک اجاره در این صورت مالیات متعلقه بر اساس جدول 

III گردد.مستأجر تعیین می پرداختی در این صورت مالیات متعلقه بر اساس اجاره 

IV گردد.عادی تعیین می یا اساس قرارداد رسمی در این صورت مالیات متعلقه بر 

 

1    )I          2    )II        3    ) III        4    )IV        
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ماده  موضوع حقوق درآمد مالیاتی معافیت میزان تا ندارد درآمدی گونه هیچ که حقیقی شخصق.م.م،   57بموجب مفاد ماده  –( 7

 ثابت که درصورتی د وباشمی مشمول مالیات طبق مازاد و معاف مالیات از مستغالت ساالنه یاتمال مشمول درآمد از ق.م.م  (84)

  ...... . واقع است، مؤدی خالف ق.م.م، 57اظهارنامه موضوع ماده  شود

 

I شد. جریمه وصول خواهد عنوان به آن برابر یک اضافه به متعلق مالیات 

II مشابه تعیین و با احتساب جرائم وصول خواهد شد. کامال اجاره مالیات متعلق بر اساس جدول 

III شد. جریمه وصول خواهد عنوان به آن برابر اضافه دو به متعلق مالیات 

IV عادی تعیین و با احتساب جرائم وصول خواهد شد. یا مالیات متعلق بر اساس قرارداد رسمی 

 

1    )I          2    )II        3    ) III        4    )IV        

 

 کشور )موضوع اناسک و ملی امالک سامانه استناد به که نفر هزار یکصد بیش از جمعیت با شهرهای در واقع مسکونی واحدهای –( 8

 به اجاره بر مالیات معادل مالیات شوند، بشرح ذیل مشمولمی خالی(  شناسایی واحد ) به عنوان قانون( این مکرر 169 ماده 7 تبصره

  شد. خواهند زیر شرح

 

 سال سوم سال دوم سال اول  

 متعلق مالیات (برابر5/1معادل) متعلق مالیات معادل متعلق مالیات یک دوم معادل (1

 متعلق مالیات معادل متعلق مالیات یک دوم معادل - (2

 متعلق مالیات معادل متعلق مالیات معادل متعلق مالیات یک دوم معادل (3

 متعلق مالیات (برابر5/1معادل) متعلق مالیات ومیک د معادل - (4

 

 کشور )موضوع اناسک و ملی امالک سامانه استناد به که نفر هزار یکصد بیش از جمعیت با شهرهای در واقع مسکونی واحدهای –( 9

 به اجاره بر الیاتم معادل مالیات شوند، بشرح ذیل مشمولمی خالی(  شناسایی )واحد به عنوان قانون( این مکرر 169 ماده 7 تبصره

  شد. خواهند زیر شرح

 

 سال چهارم سال سوم سال دوم 

 متعلق مالیات (برابر5/1معادل) متعلق مالیات معادل متعلق مالیات یک دوم معادل (1

 متعلق مالیات معادل متعلق مالیات یک دوم معادل - (2

 متعلق مالیات معادل متعلق مالیات معادل متعلق مالیات یک دوم معادل (3

 متعلق مالیات (برابر5/1معادل) متعلق مالیات یک دوم معادل - (4
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 کشور )موضوع کاناس و ملی امالک سامانه استناد به که نفر هزار یکصد بیش از جمعیت با شهرهای در واقع مسکونی واحدهای –( 10

 به اجاره بر الیاتم معادل مالیات شوند، بشرح ذیل مشمولمی خالی(  شناسایی )واحد به عنوان قانون( این مکرر 169 ماده 7 تبصره

  شد. خواهند زیر شرح

 

 سال پنجم سال چهارم سال سوم 

 متعلق مالیات (برابر5/1معادل) متعلق مالیات معادل متعلق مالیات یک دوم معادل (1

 متعلق مالیات (برابر2معادل) متعلق مالیات (برابر5/1معادل) متعلق مالیات معادل (2

 متعلق مالیات (برابر2معادل) متعلق مالیات معادل متعلق مالیات یک دوم معادل (3

 متعلق مالیات (برابر5/1معادل) متعلق مالیات (برابر5/1معادل) متعلق مالیات معادل (4

 

 زشار یکبار ...... هر کورمذ شود. کمیسیون می به دعوت ......تشکیل  تهران در که است ...... از امالک متشکل  کمیسیون–( 11

 .میکند تعیین اعیان و تفکیک عرصه به را امالک معامالتی

 

 سال  دعوت کننده تعداد اعضاء 

 دو شورای اسالمی شهر عضو هفت (1

 یک شورای اسالمی شهر عضو پنج (2

 دو سازمان امور مالیاتی عضو هفت (3

 یک سازمان امور مالیاتی عضو پنج (4

 

 

 از  ... ... أیر با متخذه تصمیمات و یابدمی رسمیت اعضاء از ... ... حداقل حضور با کمیسیون امالک در تهران  جلسات –( 12

 شده تعیین معامالتی ارزش است. مالیاتی امور سازمان نماینده عهده بر مورد حسب جلسات کمیسیون دبیری است. معتبر اعضاء

 .است معتبر جدید تیارزش معامال تعیین تا االجراء والزم امالک، تقویم کمیسیون هائین تصویب تاریخ پس از ... ... (64ماده) حسب

 
 

 تاریخ اجراء جلسات کمیسیون دبیری نصاب اراء تعداد اعضاء 

 ماهیک مالیاتی امور سازمان نفر سه حداقل چهار نفر (1

 ماهیک مالیاتی امور سازمان نفر سه حداقل نفر پنج (2

 بال فاصله شورای اسالمی شهر نفر سه داقلح چهار نفر (3

 بال فاصله شورای اسالمی شهر نفر چهار حداقل نفر پنج (4
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 ....... امالک اوقافی، مستأجرین مالیاتی نظر از ق.م.م 75بموجب مفاد ماده  –( 13

 

امالک  صلف مقررات مولعرصه و اعیان مش به باشند نسبت نداشته یا داشته آن در مستحدثه اعیان اینکه از اعم (1

 .بود خواهند

 .بود واهندخامالک  فصل مقررات عرصه و اعیان مشمول به باشند نسبت داشته آن در مستحدثه اعیان اینکه از اعم (2

 ک خواهندامال فصل مقررات مشمول عرصه به باشند نسبت نداشته یا داشته آن در مستحدثه اعیان اینکه از اعم (3

 .بود

 .بود امالک خواهند فصل مقررات عرصه و اعیان مشمول به نسبت (4

 

امور  سازمان فطر از که اینمونه روی را خود مالیاتی اظهارنامه امالک فصل موضوع مؤدیان ق.م.م 80بموجب مفاد ماده  –( 14

 ( این74ه )ماد موضوع مؤدیان نیز و محل واگذاری حق مورد در و تنظیم گیردمی قرار آنها دسترس در و تهیه کشور مالیاتی

 مالیات و تسلیم ...... اتیامورمالی اداره به مربوط مدارک انضمام به معامله، انجام از پس ...... تا قانون)امالک با عنوان دستدارمی(

نتقال ا گیرد،مین انجام رسمی اسناد موجب به فصل امالک  موضوع معامالت که مواردی و در نمایند پرداخت مقررات طبق را متعلق

 .هدد اطالع ...... مالیاتی امور اداره به کتبا  معامله انجام تاریخ از ...... ظرف را مراتب مکلف است گیرنده

 

 امور مالیاتی اداره زمان امور مالیاتی اداره زمان 

 ذیربط تا پایان ماه بعد ذیربط تا پایان ماه بعد (1

 ملک وقوع محل بعد تا پایان ماه ملک وقوع محل تا پایان ماه بعد (2

 ملک وقوع محل روز سی ملک وقوع محل روز سی (3

 ذیربط روز سی ذیربط روز سی (4
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 کشاورزي درآمد بر مالیات دو فصل

 
 نیمواد قانو 

 

 یادیص رورش طیور،پ و عسل زنبور و ماهی پرورش دامداری، دامپروری، کشاورزی، هایفعالیت کلیه از حاصل درآمد - 81 ماده

  .باشد یم مالیات معاف پرداخت از نخیالت و قبیل هر از اشجار باغات جنگلها، و مراتع احیای نوغانداری، ماهیگیری، و

 ادامه زبور کهم هایفعالیت از رشته آن و کشاورزی هایفعالیت کلیه زمینه در را الزم های بررسی و مطالعات است مکلف دولت

 جمهوری فرهنگی و اقتصادی، اجتماعی توسعه سوم برنامه آخر تا حداکثر را مربوط الیحه و معمول باشد داشته ضرورت آنها معافیت

 .نماید تقدیم اسالمی شورای مجلس به ایران اسالمی
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 حقوق درآمد بر مالیات سوم فصل
 نیمواد قانو 

 

 اشتغال بابت خودکار نیروی تسلیم قبال در حقوقی( یا یقیحق از )اعم دیگر شخص خدمت در حقیقی شخص که درآمدی - 82 ماده

 .است حقوق بر درآمد مالیات مشمول کندمی تحصیل نقد غیر یا نقد طور به یافته انجام کار یا مدت حسب بر ایران در

 از ایران( قیماشخاص م یا ایران اسالمی جمهوری دولت طرف )از کشور از خارج مأموریت مدت در که حقوقی درآمد - تبصره

 .باشدمی حقوق درآمد بر مالیات مشمول شودمی شخص عاید ایرانی منابع

 از اعم به شغل طمربو مزایای و اصلی( حقوق یا مزد، یا )مقرری حقوق از است عبارت حقوق مالیات مشمول درآمد - 83 ماده

 .قانون این در مقرر هایمعافیت کسر از پس و کسور وضع از قبل غیرمستمر یا و مستمر

 :شودمی محاسبه و تقویم زیر شرح به حقوق مالیات مشمول نقدی غیر درآمد -تبصره

 استثنای )به تمرنقدیمزایای مس و حقوق (%20)درصد بیست اثاثیه بدون و (%25) درصد پنج و بیست معادل اثاثیه با مسکن - الف

 .شودیم کسر کارمند حقوق از این بابت از که جوهیو وضع از پس ماه در قانون( این 91 ماده موضوع معاف نقدی مزایای

 )به نقدی مستمر یایو مزا حقوق( %5) درصد پنج معادل راننده بدون و (%10) درصد ده معادل راننده با اختصاصی اتومبیل - ب

 .شود می کسر رمندکا قحقو از بابت این از وجوهی که کسر از پس ماه در قانون( این (91) ماده موضوع معاف نقدی مزایای استثنای

 .حقوق کننده پرداخت برای شده تمام قیمت معادل نقدی غیر مزایای سایر - ج

مشخص  سنواتی بودجه انونق در هرساله منبع، چند یا یک از حقوق مالیات مشمول ساالنه درآمد بر مالیات معافیت میزان - 84 ماده

 .شودمی

 آن برابر هفت تا قانون و ینا( 84) ماده در مذکور مبلغ بر مازاد غیردولتی و دولتی نکارکنا حقوق درآمد بر مالیات نرخ - 85 ماده

 .است( %20) درصد بیست آن مازاد به نسبت و( %10) درصد ده ساالنه مالیات مشمول

 قانون این( 85) ادهممقررات  طبق را متعلق مالیات اند مکلف آن تخصیص یا پرداخت هر هنگام حقوق کنندگان پرداخت - 86 ماده

 مالیاتی امور اداره هب آن میزان و کنندگان حقوق دریافت نشانی و نام متضمن فهرستی تسلیم ضمن  بعد ماه پایان تا و کسر و محاسبه

 .دهند صورت را تغییرات فقط بعد هایماه در و پرداخت محل

 بیمه یا بازنشستگی کسورات پرداخت مشمول که خود کارکنان از غیر حقیقی اشخاص به کارفرمایان که پرداختهایی -تبصره

 رعایت بدون کنند،می پرداخت حق پژوهش و حق التحقیق حق التدریس، جلسات، در حضور حق حق المشاوره، عنوان با باشند،نمی

 یا پرداخت رموقعد موظفند کارفرمایان.باشدمی( %10) ده درصد نرخ به مقطوع مالیات مشمول قانون این( 84) ماده موضوع معافیت

 فرم مطابق نکنندگا دریافت مشخصات اعالم با قانون این( 86) ماده در مدت تعیین شده ظرف و کسر را متعلقه مالیات تخصیص،

 مالیات پرداخت مسؤول تخلف، درصورت و کنند پرداخت مالیاتی امور اداره به کشور مالیاتی سازمان امور توسط شده اعالم نمونه

 .بود واهندخ های متعلقجریمه و

 

 انقضای از بعد این که بر مشروط شد خواهد مسترد قانون این مقررات طبق حقوق درآمد بر مالیات بابت پرداختی اضافه - 87 ماده

 امور اداره .گیرد قرار مطالبه سکونت مورد محل مالیاتی امور اداره از بگیر حقوق کتبی خواست در با سال آن آخر تا بعد سال ماه تیر

 پرداختی اضافه احراز صورت در و معمول الزم را های رسیدگی درخواست تسلیم تاریخ از ماه سه ظرف است موظف مذکور تیمالیا
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 در .کند اقدام جاری های محل وصولی از پرداختی استرداد اضافه به نسبت مالیاتی امور اداره آن در دیگر قطعی بدهی نداشتن و

 .شد خواهد مسترد مازاد و منظور مزبور بدهی حساب به پرداختی اضافه باشد داشته الیاتیم قطعی بدهی کننده درخواست که صورتی

 حقوق کنندگان ریافتدشود  دریافت حقوق ندارند نمایندگی یا شعبه ایران در که خارج مقیم اشخاص از که مواردی در - 88 ماده

 خود سکونت محل تیمالیا امور به اداره فصل این مقررات طبق ار متعلق مالیات حقوق دریافت تاریخ از بعد ماه پایان تا اندمکلف

 .نمایند تسلیم مزبور مالیاتی امور اداره به خود را دریافتی حقوق به مربوط مالیاتی اظهارنامه بعد سال ماه تیر آخر تا و پرداخت

 این مقررات که طبق کسانی نایاستث به خارجه، عاتبا برای اشتغال یا و اقامت پروانه تمدید یا کشور از خروج پروانه صدور - 89 ماده

 طرف ایرانی حقوقی کارفرمای اشخاص کتبی تعهد یا مالیاتی حساب مفاصا ارائه به موکول باشند،می معاف مالیات پرداخت از قانون

 .است ایرانی ثالث حقوقی اشخاص یا خارجی اتباع کارفرمای با قرارداد

 نمایند، واقعی پرداخت یزانم از کمتر یا نپردازند مقرر موعد در را متعلق مالیات حقوق، نندگانک پرداخت که مواردی در - 90 ماده

 حقوق کنندگان ختپردا و از محاسبه قانون این موضوع جرایم انضمام به را متعلق مالیات است مکلف صالحذی مالیاتی امور اداره

 نسبت ماده ینا حکم .کند مطالبه قانون این( 157) درماده مقرر مهلت رعایت با تشخیص برگ موجب به باشندمی مؤدی حکم در که

 .بود خواهد جاری نیز قانون این( 88) ماده مشموالن به

 : است معاف مالیات پرداخت از زیر شرح به حقوق درآمدهای - 91 ماده

 به نسبت ارجیدول خ العاده فوق گینمایند های هیأت اعضای و رؤسا و ایران در خارجی سیاسی های مأموریت اعضای و رؤسا -1

 متحد ملل زمانسا نمایندگی های اعضای هیأت و رؤسا همچنین و متقابل معامله شرط به خود متبوع دولت از دریافتی حقوق درآمد

 مهوریج دولت تابع که صورتی در مزبور مؤسسات و از سازمان دریافتی حقوق درآمد به نسبت درایران آن تخصصی مؤسسات و

 .نباشند ایران میاسال

 حقوق رآمدد خارجی نسبت دول فرهنگی مؤسسات کارمندان همچنین و ایران در خارجی کنسولی های مأموریت اعضای و رؤسا -2

 .متقابل معامله شرط به خود متبوع دول از دریافتی

 فرهنگی و و علمی قتصادیا و فنی بالعوض کمکهای محل از ایران اسالمی جمهوری دولت موافقت با که خارجی کارشناس -3

 المللی بین ساتمؤس یا متبوع از دول آنان دریافتی حقوق به نسبت شوندمی اعزام ایران به المللی بین مؤسسات ویا خارجی دول

 .مذکور

 حقوق درآمد به نسبت خارج در ایران اسالمی جمهوری دولت های نمایندگی و ها کنسولگری و ها سفارتخانه محلی کارمندان-4

 .متقابل عاملهم شرط به نباشند اسالمی ایران جمهوری دولت تابعیت دارای که صورتی در ایران اسالمی جمهوری دولت از ریافتید

 وراث به اختیپرد یا مستمری وظیفه و خدمت بازخرید و اخراج خسارت و خدمت پایان و مستمری و وظیفه و بازنشستگی حقوق -5

 .نشده تفادهاس مرخصی ایام حقوق و سنوات حق و

 .شغل به مربوط مسافرت العاده فوق و سفر هزینه -6

 .شد حذف -7

 کارگاه محل از در خارج سازمانی قیمت ارزان های خانه و کارگران استفاده جهت کارخانه یا کارگاه محل در واگذاری مسکن -8

 .گیردمی قرار کارگران استفاده مورد که کارخانه یا

 .آن امثال و معالجه و بدنی خسارت جبران تباب بیمه از حاصل وجوه -9

 .انونق این (84) ماده موضوع مالیاتی معافیت میزان دوازدهم یک معادل جمعا  سال آخر پاداش یا ساالنه عیدی -10
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 .شودمی دهگذار کشوری مأموران اختیار در خاص های نامه آیین موجب به یا قانونی اجازه با که سازمانی خانه های -11

 یا پزشک وق بگیر بهحق وسیله به یا مستقیما  آنها تکفل تحت افراد یا خود کارکنان معالجه هزینه بابت کارفرما که وجوهی -12

 .کند پرداخت مثبته مدارک و اسناد استناد به بیمارستان

 .ونقان این( 84) ماده موضوع معافیت دوازدهم دو معادل حداکثر کارکنان به پرداختی غیرنقدی مزایای -13

 اطالعات وزارت امیقانون استخد مشموالن انتظامی، و نظامی از اعم ایران اسالمی جمهوری مسلح نیروهای پرسنل حقوق درآمد -14

 .آزادگان و تحمیلی جنگ و اسالمی انقالب جانبازان و

 برنامه ریزی و تسازمان مدیری فهرست طبق یافته توسعه کمتر مناطق در شاغل کارکنان حقوق مالیات (%50) درصد پنجاه – 92 ماده

 .شودمی بخشوده کشور
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  خالصه نکات 

 ( قانون مالیات84سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ) 1395ات بعدی آن در سال و اصالح 1366-12-3های مستقیم مصوب ،

 .شود(ریال در سال تعیین می156.000.000مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون )

  موجب  باشند، بههیئت مدیره )شخص حقیقی(، که جزء لیست حقوق بگیران شرکت میموظف نحوه محاسبه پاداش اعضاء

ایر اقالم حقوق و ق.م.م هنگام تخصیص یا پرداخت پاداش هیئت مدیره به نامبردگان، مبالغ پاداش مانند س 86مقررات ماده 

شود و در اخت میرش و به تبع آن مالیات متعلق کسر و وفق مقررات پردمزایا، عینا در لیست حقوق و دستمزد مربوطه، گزا

 صورت تخلف، شرکت مسئول پرداخت مالیات و جریمه های متعلق خواهند بود.

 ون اعمال نحوه محاسبه پاداش اعضاء غیر موظف هیئت مدیره )شخص حقیقی(، شرکت مکلف است پاداش هیئت مدیره را بد

سر و ظرف مدت کنموده و مالیات متعلق را  (%10) درصدده.م.م مشمول مالیات مقطوع به نرخ ق (84)معافیت موضوع ماده 

 لق خواهد بود.ق.م.م پرداخت نماید و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه های متع (86)تعیین شده در ماده 

  اشند به کسور بازنشستگی و بیمه نمی بدر خصوص پرداخت هایی به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان که مشمول پرداخت

د نموده و مالیات درص 10ق.م.م مشمول مالیات مقطوع به نرخ  (84)بدون اعمال معافیت موضوع ماده  (86موجب تبصره ماده )

مالیات و  ق.م.م پرداخت نماید و در صورت تخلف، مسئول پرداخت (86) متعلق را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده

 ی متعلق خواهد بود.جریمه ها

  و خدمت بازخرید و اخراج خسارت و خدمت پایان و مستمری و وظیفه و بازنشستگی حقوق( 91ماده ) 5به موجب تبصره 

ات معاف می از پرداخت مالی کال نشده استفاده مرخصی ایام حقوق و سنوات حق و وراث به پرداختی یا مستمری وظیفه

 باشند.

 برابر هفت تا وقانون  ( این84) ماده در مذکور مبلغ بر مازاد دولتی غیر و دولتی کارکنان حقوق درآمد بر مالیات نرخ 

شود که می فقط برای کسانی اعمال ،(%20درصد ) بیست آن مازاد به نسبت ( و%10) درصد ده ساالنه مالیات مشمول آن

شمول مالیات مقطوع ( ق.م.م م84یت موضوع ماده )بدون اعمال معافمشمول کسور بازنشستگی و بیمه هستند و برای سایر افراد 

 درصد. 10به نرخ 

  داره امور مالیاتی امدعی هستند مالیات بر حقوق آنها، اضافه برمبلغ و مأخذ واقعی به  )حقوق بگیر( انمؤدیدر مواردی که

و عنداللزوم و حسب  ق.م.م( 87وفق ماده ) کنند، در ابتدا باید به اداره امور مالیاتیپرداخت شده است و استرداد آن را مطالبه می

 .داری قابل استماع نیستامورد به هیأتهای حل اختالف مالیاتی مراجعه کنند، در نتیجه ادعای آنان در بدو امر در دیوان عدالت 
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 یتألیفت سـؤاال ✍

 

  .... منبع، چند یا یک از حقوق تمالیا مشمول ساالنه درآمد بر مالیات معافیت میزان ق.م.م 84بموجب مفاد ماده  –( 1

 

 .شودبه پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و موافقت وزیر امور اقتصاد و دارای مشخص میهر ساله  (1

 شودتوسط سازمان امور مالیاتی مشخص میهر ساله  (2

  شودمشخص می سنواتی قانون بودجه هر ساله در (3

  شودمشخص می عمومی دولت قانون بودجه هر ساله در (4

 

 محاسبه، قانون این (85مقررات ماده ) طبق را متعلق مالیات اند مکلف حقوق...... کنندگان پرداخت ق.م.م 86بموجب مفاد ماده  –( 2

 بعد هایماه در و ...... مالیاتی امور اداره به آن میزان و دریافت کنندگان حقوق نشانی و نام متضمن فهرستی تسلیم ضمن ...... و کسر

 .دهند صورت را تغییرات فقط

 

    

 پرداخت محل سی روز  تخصیص (1

 ذیربط بعد ماه پایان تا  پرداخت (2

 پرداخت محل سی روز تخصیص یا پرداخت هر (3

 ذیربط بعد ماه پایان تا تخصیص یا پرداخت هر (4

 
رکنان شرکت ر در جلسات آقای حمیدی که جزء کابابت حق حضو 31/03/1395ریال در تاریخ  450.000.000شرکت امید مبلغ  –( 3

 31/06/1395نیست، تخصیص داده است، مدیریت از شما بعنوان حسابدار در خواست صدور چک البته بدون کسر بیمه برای تاریخ 

 دهید. نموده است. شما بعنوان حسابدار شرکت امید چه اقدامی انجام می

 

 امورمالیاتی اداره زمان پرداخت مالیات (84یت ماده)معاف مالیات متعلق تاریخ ثبت در دفاتر 

1) 31/06/1395  ذیربط تا پایان ماه بعد دارد % 10 

2) 31/06/1395  امورمالیاتی محل  اداره روز سی ندارد %  5 

3) 31/03/1395  ذیربط روز سی دارد %  5 

4) 31/03/1395  امورمالیاتی محل  اداره تا پایان ماه بعد ندارد % 10 
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وظف(، تخصیص داده بابت پاداش هیات مدیره به آقای روزبهانی)م 31/03/1395ریال در تاریخ  1.450.000.000شرکت امید مبلغ  –( 4

دار شرکت امید نموده است. شما بعنوان حساب 31/06/1395است، مدیریت از شما بعنوان حسابدار در خواست صدور چک برای تاریخ 

 د. دهیچه اقدامی انجام می

 

 امورمالیاتی اداره زمان پرداخت مالیات (84معافیت ماده) مالیات متعلق تاریخ ثبت در دفاتر 

1) 31/06/1395  ذیربط تا پایان ماه بعد ندارد % 10 

2) 31/06/1395  ذیربط روز سی دارد (85ماده) 

3) 31/03/1395  امورمالیاتی محل  اداره تا پایان ماه بعد ندارد (85ماده) 

4) 31/03/1395  امورمالیاتی محل  اداره تا پایان ماه بعد دارد % 10 

 

یر موظف(، تخصیص بابت پاداش هیات مدیره به آقای روزبهانی)غ 31/03/1395ریال در تاریخ  1.450.000.000شرکت امید مبلغ  –( 5

حسابدار شرکت  نموده است. شما بعنوان 31/06/1395داده است، مدیریت از شما بعنوان حسابدار در خواست صدور چک برای تاریخ 

 دهید. امید چه اقدامی انجام می

 

 امورمالیاتی اداره زمان پرداخت مالیات (84معافیت ماده) مالیات متعلق تاریخ ثبت در دفاتر 

1) 31/06/1395  ذیربط تا پایان ماه بعد دارد % 10 

2) 31/06/1395  ذیربط روز سی دارد (85ماده) 

3) 31/03/5139  امورمالیاتی محل  اداره تا پایان ماه بعد ندارد (85ماده) 

4) 31/03/1395  امورمالیاتی محل  اداره تا پایان ماه بعد ندارد % 10 

 

شود دریافت  دریافت حقوق ندارند نمایندگی یا شعبه ایران در که خارج مقیم اشخاص زا که مواردی ( ق.م.م در88به موجب ماده ) -(6

 مربوط لیاتیما اظهارنامه ..... و پرداخت به ..... طبق مقررات را متعلق مالیات حقوق دریافت تاریخ از .....  تا اند مکلف حقوق کنندگان

 .نمایند تسلیم مزبور مالیاتی امور اداره به خود را دریافتی حقوق به

 

 تاریخ تسلیم اظهارنامه امورمالیاتی اداره تاریخ پرداخت مالیات 

 سال بعد ماه تیر آخر تا امورمالیاتی محل سکونت خود  اداره ماه بعدتا پایان  (1

 پایان سال بعد تا ذیربط روز سی (2

 سال بعد ماه تیر آخر تا امورمالیاتی محل سکونت خود  اداره روز 10 (3

 پایان سال بعد تا ذیربط ماهیک (4
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 ت مالیات معاف است.وجوه پرداختی یا تخصیصی  بابت  .....   از پرداخ -(7 

 

  حق سنوات (1 

   حقوق ایام مرخصی استفاده نشده  (2 

  حقوق ایام مرخصی استفاده نشده و حق سنوات  (3 

  هیچکدام (4 

 
 

 

یم فهرست شمول جریمه عدم تسل.....  و محق بیمه سهم کارفرما مشمول مالیات حقوق و تسلیم فهرست حقوق  -(8 

 .... . نون مالیات های مستقیمقا 197موضوع ماده 

 

  است -نیست  (1 

   است -است  (2 

  نیست -نیست  (3 

  نیست -است  (4 

 
 

 

 

 

م به عنوان هزینه قابل قانون مالیات های مستقی 148و  147با توجه به عدم پیش بینی در مواد ..... هزینه مربوط به  -(9 

 .قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود

 

  ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده (1 

   حق سنوات  (2 

  و حق سنوات  ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده (3 

  هیچکدام (4 
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وع شمول مالیات مشمول تسلیم فهرست حقوق نبوده و در زمان رسیدگی به مالیات حقوق، موض..... ثبت و شناسایی  -(10 

ه مبالغ فوق در زمان قانون مالیات های مستقیم ب 197معافیت مالیاتی و همچنین شمول جریمه ماده  حقوق و با اعمال

 .باشد ذخیره گیری فاقد موضوعیت می

 

  ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده (1 

   حق سنوات  (2 

  و حق سنوات  ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده (3 

  هیچکدام (4 

 
 

 

سلیم فهرست حقوق مشمول ت  ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشدهثبت و شناسایی مطابق قانون مالیاتهای مستقیم  -(11 

قانون  197ده جریمه ما مشمول و همچنین..... مالیات حقوق مشمول و در زمان رسیدگی به مالیات حقوق،  .....

 .....مالیات های مستقیم 

 

  باشد نمی –نیست  -نیست   (1 

   نمی باشد – است -  است (2 

  باشدمی – نیست -  نیست (3 

  می باشد – است -  است (4 
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و در زمان  .....مشمول تسلیم فهرست حقوق حق سنوات ذخیره ثبت و شناسایی مطابق قانون مالیاتهای مستقیم  -(12 

لیات های مستقیم قانون ما 197جریمه ماده  مشمول نینو همچ..... مالیات حقوق مشمول رسیدگی به مالیات حقوق، 

..... 

 

  نمی باشد –نیست  -نیست   (1 

   نمی باشد – است -  است (2 

  باشدمی – نیست -  نیست (3 

  می باشد – است -  است (4 
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 مشاغل درآمد بر مالیات چهارم فصل

 نیمواد قانو 

 
 

 قانون این هایفصل ایرس در مذکور موارد از غیر دیگر عناوین به یا مشاغل به اشتغال طریق از حقیقی شخص که درآمدی - 93 ماده

 .باشدمی مشاغل درآمد بر مالیات مشمول قانون این در مقرر هایمعافیت کسر از پس کند تحصیل ایران در

 عامل که ورتیص در مضاربه هایفعالیت از ناشی درآمدهای همچنین و (قهری یا اختیاری از اعم) مدنی شرکتهای درآمد -تبصره

 .باشد می فصل این مقررات تابع باشد حقیقی شخص سرمایه صاحب یا (مضارب)

 آنان درآمدهای ایرس اضافه به خدمات و کاال فروش کل از است عبارت فصل این موضوع مؤدیان مالیات مشمول درآمد - 94 ماده

 و قبول ابلق های هزینه فصل مقررات طبق مربوط استهالکات و ها هزینه کسر از پس نشده شناخته دیگر فصول مالیات مشمول که

 .استهالکات

 مربوط ضوابط و صولا رعایت با که را مورد حسب مدارک و اسناد یا و دفاتر موظفند فصل این موضوع مشاغل صاحبان - 95 ماده

 درآمد خیصتش برای گرددمی تنظیم تجار خصوص در تجارت قانون موضوع یتجار دفاتر تنظیم به مربوط ضوابط و اصول جمله از

 .کنند تنظیم آنها اساس بر را خود مالیاتی اظهارنامه و نگهداری مالیات، مشمول

 امهاظهارن نمونه و ستید و ( مکانیز) ماشینی از اعم آنها نگهداری روشهای و مدارک و اسناد دفاتر، نوع به مربوط اجرائی نامهآیین

 درآمد شخیصت و رسیدگی برای آنها ارائه نحوه نیز و مذکور مؤدیان برای مورد حسب فعالیت حجم و نوع به توجه با مالیاتی

 مالیاتی مورا سازمان توسط قانون این شدن االجراءالزم تاریخ از ماه شش مدت ظرف حداکثر ذیربط، مراجع به مالیات مشمول

 .رسدمی دارایی و اقتصادی امور زیرو تصویب به و شود می تهیه کشور

 .شد حذف - 96 ماده

 اظهارنامه استناد به باشندمی مالیاتی اظهارنامه تسلیم به مکلف که قانون این موضوع حقیقی اشخاص مالیات مشمول درآمد - 97 ماده

 مالیاتی امور انسازم .بود خواهد ،باشد قرارگرفته پذیرش مورد و شده ارائه و تنظیم مربوط مقررات رعایت با که مؤدی مالیاتی

 تعیین های شاخص و معیارها اساس بر را آنها از تعدادی و قبول رسیدگی بدون را دریافتی مالیاتی هایاظهارنامه تواند می کشور

 .دهد قرار رسیدگی مورد مقررات برابر و انتخاب نمونه طور به یا و شده

 نسبت کشور مالیاتی امور سازمان کند، خودداری مقررات با مطابق و قانونی مهلت در تیمالیا اظهارنامه ارائه از مؤدی که درصورتی

 مالیات مطالبه و مالیاتی جامع طرح از مؤدیان شده کسب اقتصادی اطالعات و فعالیت براساس برآوردی مالیاتی اظهارنامه تهیه به

 برگ غابال تاریخ از روزسی مدت ظرف چنانچه مؤدی اعتراض صورت در .کند می اقدام مالیات تشخیص برگ موجب به متعلق

 مورد قانون ینا مقررات طبق مؤدی اعتراض کند، اقدام مربوط مقررات مطابق مالیاتی اظهارنامه ارائه به نسبت مالیات، تشخیص

 قانونی مقرر وعدم در مالیاتی اظهارنامه تسلیم عدم مجازاتهای اعمال و هاجریمه تعلق از مانع حکم این گیرد،می قرار رسیدگی

 .نیست

 .است جاری ماده این اجرای در قانون این (239)ماده تبصره موضوع حکم

 به مربوط اطالعات بانک قانون، این ابالغ تاریخ از سال سه مدت ظرف حداکثر است موظف کشور مالیاتی امور سازمان -تبصره

 به مالیاتی جامع نظام که مالیاتی امور ادارات در مدت، این طی در .نماید فعال و مستقر کشور سراسر در را مالیاتی جامع نظام
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 1380 سال مصوب مستقیم مالیاتهای قانون( 271( و )154(،)153(،)152(،)98(،)97مواد ) است، نیامده در اجراء به کامل صورت

 .بود خواهد مجری

 .شد حذف - 98 ماده

 که آن بعدی های صالحیها و 1345 ماه اسفند مصوب مستقیم های مالیات قانون (76) ماده موضوع پیمانکاری قراردادهای - 99 ماده

 مالیات (%4) رصدچهارد پرداخت نیز و مالیات مشمول درآمد تشخیص لحاظ از باشدمی قانون این تصویب ازتاریخ قبل آنها پیشنهاد

 .بود خواهند الذکر فوق قانون مقررات مشمول کماکان مقطوع

 پیشنهاد که بعدی ایهاصالحیه و 1345 ماه اسفند مصوب مستقیم های مالیات قانون( 76) ماده موضوع پیمانکاری قراردادهای -تبصره

 و بوده قانون این تمقررا تابع مالیات مشمول درآمد تعیین لحاظ از گردیده تسلیم  29/12/1367 لغایت  03/12/1366 تاریخ از آنها

 .بود هندخوا مزبور سال در مقرر مالیاتی نرخ تابع 1367 سال به منتهی عملکرد بردرآمد مالیات نرخ اعمال لحاظ از فقط

 مالیاتی سال یک در را ودخ شغلی های فعالیت به مربوط مالیاتی اظهارنامه اندمکلف قانون این فصل این موضوع مؤدیان - 100 ماده

 آخر تا و تنظیم دش خواهد تهیه کشور مالیاتی امور ازمانس وسیله که اینمونه طبق جداگانه محل هر برای یا شغلی واحد هر برای

 پرداخت قانون این (131) ماده در مذکور نرخ به را متعلق مالیات و تسلیم خود شغل محل مالیاتی امور اداره به بعد سال ماه خرداد

 .نمایند

 آنها ساالنه خدمات و کاال فروش میزان که را آنان از گروههایی یا مشاغل از برخی تواند می کشور مالیاتی امور سازمان -تبصره

 این موضوع مدارک و اسناد نگهداری قبیل از تکالیف از بخشی انجام از باشد قانون این( 84) ماده موضوع معافیت برابر ده حداکثر

 مؤدی که مواردی رد .یدنما وصول و تعیین مقطوع صورت به را مذکور مؤدیان مالیات و کند معاف مالیاتی اظهارنامه ارائه و قانون

 .شود می وصول و محاسبه اشتغال مدت به نسبت متعلق مالیات باشد داشته اشتغال فعالیت به مالی یکسال از کمتر

 .بود نخواهد مقرر موعد در شده تسلیم مالیاتی های اظهارنامه به رسیدگی از مانع تبصره این حکم

 مقرر موعد در فصل این اتمقرر طبق را خود مالیاتی اظهارنامه که فصل این موضوع مؤدیان مالیات مشمول ساالنه درآمد - 101 ماده

 (131) ماده در مذکور های نرخ به آن مازاد و معاف مالیات پرداخت از قانون این( 84) ماده موضوع معافیت میزان تا اند کرده تسلیم

 جاری بعد به 1382 سال عملکرد به نسبت فوق معافیت از تفادهاس برای اظهارنامه تسلیم شرط .بود خواهد مالیات مشمول قانون این

 .است

 طور به معافیت غمبل و کرد خواهند استفاده معافیت دو از حداکثر شرکا قهری و اختیاری از اعم مدنی مشارکتهای در -1 تبصره

 از دارند وجیتز رابطه هم با که اییشرک .بود خواهد مالیات مشمول جداگانه شریک هر سهم مانده باقی و تقسیم آنان بین مساوی

 وی وراث اشرک از احد فوت صورت در .گردد می اعطا زوج به مقرر معافیت و تلقی شریک یک حکم در معافیت از استفاده لحاظ

 بین ویمسا طور به تمعافی این و نموده استفاده فوق شرح به مشارکت در متوفی سهم مالیاتی معافیت از قانونی مقام قائم عنوان به

 .شد خواهد کسر کدام هر سهم درآمد از و تقسیم آنان

 فقط سرک با وی شغلی واحدهای درآمد مجموع باشد، شغلی واحدیک از بیش دارای حقیقی شخص هر که صورتی در -2 تبصره

 .شودمی قانون این( 131) ماده در مذکور نرخهای به مالیات مشمول ماده این موضوع معافیت یک

 سهم درآمد یاتمال خود مالیات پرداخت بر عالوه اظهارنامه تسلیم موقع در است مکلف (مضارب) عامل مضاربه، در - 102 ماده

 مالیاتی حساب هب سرمایه صاحب الحسابعلی مالیات عنوان به و کسر قانون این( 101) ماده معافیت رعایت بدون را سرمایه صاحب

 .نماید ارائه سرمایه صاحب و ذیربط یمالیات امور اداره به را آن رسید و واریز



 iactc@yahoo.com                                                          مسعود  ولی پوری                                                                  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

45 
 

 .است ساقط مضارب یا عامل از سرمایه صاحب مالیات کسر تکلیف باشد بانک سرمایه صاحب که صورتی در -تبصره

 ها الوکاله حق رقم دخو های وکالتنامه در مکلفند کنندمی وکالت اختصاصی محاکم در که کسانی و دادگستری وکالی - 103 ماده

 مبلغ حال هر در که یندنما ابطال و الصاق تمبر نامه وکالت روی مالیاتی الحساب علی بابت آن( %5) درصد پنج معادل و یندنما قید را

 :باشد زیر در مقرر میزان از کمتر نباید مورد حسب تمبر

 .همرحل ره برای تعرفه در مقرر الوکاله حق( %5) درصد پنج است مالی آنها خواسته که اموری و دعاوی در - الف

 حق تعیین که کیفری یدعاو در همچنین و نیست الزم قانونا خواسته بهای تعیین یا نباشد مالی وکالت موضوع که مواردی در - ب

 .مرحله هر برای الوکاله حق نامه آیین در مقرر الوکاله حق حداقل( %5) درصد پنج است نظردادگاه به الوکاله

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

 آنها الوکاله حق برای و شود می فصل و حل و رسیدگی غیرقضایی اختصاصی مراجع در که مالی اختالفات و دعاوی مورد در - د

 لحاظ از صرفا  لوکالها حق میزان آنها رنظای و شهرداری معابر توسعه عوارض و مالیاتی اختالفات قبیل از است نشده مقرر خاصی تعرفه

 :زیر شرح به مالیاتی

( %4) درصد چهار تالف،االخ مابه ریال( 30.000.000) میلیون سی تا ؛(%5)درصد پنج االختالف، مابه ریال (10.000.000) میلیون ده تا

 مازاد به نسبت (%3) صددر سه باال به االختالف مابه ریال (30.000.000) میلیون سی از ریال( 10.000.000) میلیون ده مازاد به نسبت

 .شد خواهد باطل تمبر آن( %5) درصد پنج معادل و شود می منظور ریال( 30.000.000) میلیون سی

 جاری نیز (نباشند تریدادگس وکیل اینکه ولو)نمایند می اقدام بند این در مذکور مراجع در وکالتا  که اشخاصی درباره بند این مفاد

 .مؤدی همسر و نواده - دختر -پسر -خواهر -برادر -مادر -پدر یا مؤدی کارمندان مورد در جز است،

-هیچ در مدنی ادرسید آیین قانون مقررات رعایت با وکیل وکالت باشد نشده عمل ماده این مفاد طبق که مورد هر در - 1 تبصره

 دولتی مؤسسات و هاوزارتخانه ف طر از مرجوعه های وکالت وردم در مگر بود نخواهد قبول قابل مزبور مراجع و دادگاهها از یک

 .باشند نمی مهوکالتنا روی تمبر ابطال به محتاج که هاشهرداری و دولت به وابسته مؤسسات و هاشهرداری و دولتی شرکتهای و

 اند مکلف هایشهردار و دولت هب وابسته مؤسسات و هاشهرداری و دولتی های شرکت و دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه – 2 تبصره

 ماه پایان تا وکیل مالیاتی الحسابعلی بابت و کسر را آن (%5) درصد پنج کنندمی پرداخت وکال به الوکاله حق بابت که وجوهی از

 .نمایند پرداخت محل مالیاتی امور اداره به  بعد

 روی تمبر بطالا به مکلف جدید وکیل شود واگذار یدیگر وکیل به دعوی تعقیب تمبر ابطال از پس که صورتی در - 3 تبصره

 .بود نخواهد مربوط وکالتنامه

 وکالتنامه روی تمبر ابطال خذمأ که مبلغی از کمتر یا بیشتر را الوکاله حق خسارت یا الوکاله حق دادگاهها که مواردی در - 4 تبصره

 مابه تا دهند اطالع مربوط مالیاتی امور اداره به را قطعی حکم مورد نمیزا مکلفند دادگاهها دفتر مدیران نمایند تعیین است گرفته قرار

 .گیرد قرار محاسبه مورد التفاوت

 .شد حذف - 104 ماده
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  خالصه نکات 

  ( پرداختهای صورت گرفته از  ابتدای سال 104با توجه به حذف ماده )بور نخواهند بود.مشمول مالیاتهای تکلیفی مز 1395 

 .است، شده رمقر آن برای دیگری ترتیب قانون همین در که مواردی استثنای ( به31/04/1394)مصوب  م.متاریخ اجرای ق 

 از نهاآ مالی سال که (95) ماده موضوع مشاغل صاحبان و اشخاص حقوقی کلیه لیکن می باشد. 1395 سال ابتدای از

 مالیاتی، نرخ و (272) ماده مقررات رسیدگی و بترتی اظهارنامه، تسلیم لحاظ از شودمی شروع آن از بعد و 01/01/1394

 .باشندمی قانون این احکام مشمول
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 یتألیفت سـؤاال ✍

 

سایر  در مذکور موارد از غیر دیگر عناوین به یا مشاغل به اشتغال طریق از ..... شخص که ( ق.م.م درآمدی93به موجب ماده ) -(1

ی باشد و مهلت ممشاغل  درآمد بر مالیات مشمول قانون این در مقرر هایمعافیت کسر از پس تحصیل کند ر.....د قانون این هایفصل

 باشدتسلیم اظهارنامه ..... می

 

 تاریخ تسلیم اظهارنامه منبع درآمد شخص  

 سال بعد ماه تیر آخر تا ایران حقیقی یا حقوقی (1

 دسال بع ماه خرداد آخر تا ایران حقیقی (2

 سال بعد ماه خرداد آخر تا ایران یا خارج از ایران حقوقی (3

 سال بعد ماه تیر آخر تا ایران یا خارج از ایران حقیقی یا حقوقی (4

 

ر سای در مذکور موارد از غیر دیگر عناوین به یا مشاغل به اشتغال طریق مدنی از شرکتهای ( ق.م.م درآمد93به موجب تبصره ماده ) -(2

ی باشد و مهلت ممشاغل  درآمد بر مالیات مشمول قانون این در مقرر هایمعافیت کسر از پس تحصیل کند در..... قانون این هایفصل

 باشدتسلیم اظهارنامه ..... می

 

 تاریخ تسلیم اظهارنامه منبع درآمد نوع شرکت 

 سال بعد ماه تیر آخر تا ایران قهری یا اختیاری (1

 سال بعد ماه خرداد آخر تا رانای قهری یا اختیاری (2

 سال بعد ماه خرداد آخر تا ایران یا خارج از ایران  اختیاری (3

 سال بعد ماه تیر آخر تا ایران یا خارج از ایران  اختیاری (4

 

 ......کند، خودداری راتمقر با مطابق و قانونی مهلت در مالیاتی اظهارنامه ارائه از مؤدی که درصورتی ق.م.م 97بموجب مفاد ماده  –( 3

 .می کند اقدام ..... موجب به متعلق مالیات نسبت به مطالبه و اقدام تهیه ...... به نسبت

 

    

 عملیات اجرایی درآمد مشمول مالیات برآوردی حوزه رسیدگی (1

 عملیات اجرایی صورت سود و زیان برآوردی اداره امور مالیاتی  (2

 تشخیص مالیات برگ برآوردی مالیاتی اظهارنامه ورسازمان امور مالیاتی کش (3

 تشخیص مالیات برگ صورت سود و زیان برآوردی حوزه رسیدگی (4
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 خود شغلی الیتهایفع به مربوط مالیاتی اظهارنامه اندمکلف قانون این فصل این موضوع ق.م.م، شرکتهای 100بموجب مفاد ماده  –( 4

 خواهد کشورتهیه مالیاتی امور سازمان وسیله که اینمونه طبق جداگانه محل هر برای یا شغلی حدوا هر برای مالیاتی سال در یک را

 .نمایند .....  پرداخت به نرخ را متعلق مالیات و تسلیم ..... به ..... و تنظیم شد

    

 (131ماده ) خود شغل محل مالیاتی امور اداره بعد سال ماه تیر آخر تا (1

 (105ماده ) ذیربط مالیاتی امور اداره بعد سال اهتیر م آخر تا (2

 (131ماده ) خود شغل محل مالیاتی امور اداره بعد سال ماه خرداد آخر تا (3

 (105ماده ) ذیربط مالیاتی امور اداره بعد سال ماه خرداد آخر تا (4

 شغلی فعالیتهای به مربوط مالیاتی اظهارنامه اندفمکل قانون این فصل این ق.م.م، شرکتهای مدنی موضوع 100بموجب مفاد ماده  –( 5

 کشور تهیه الیاتیم امور سازمان که به وسیله اینمونه طبق جداگانه محل هر برای یا شغلی واحد هر برای مالیاتی سال در یک را خود

 .نمایند پرداخت ..... به نرخ را متعلق مالیات و تسلیم ..... به ..... و تنظیم شد خواهد

    

 (131ماده ) خود شغل محل بعد سال ماه تیر آخر تا (1

 (105ماده ) ذیربط بعد سال تیر ماه آخر تا (2

 (131ماده ) خود شغل محل بعد سال ماه خرداد آخر تا (3

 (105ماده ) ذیربط بعد سال ماه خرداد آخر تا (4

 

ستند. بابت عملکرد هیرانی)همسر آقای علی( بعنوان شرکا سهیم در یک مشارکت مدنی آقایان علی، حمید و حسن و همچنین خانم ا –( 6

الیاتی محل شغل تسلیم مریال اظهارنامه مالیاتی را ظرف مهلت مقرر به حوزه  1.600.000.000فقط آقای حمید با اعالم مبلغ  1395سال 

 قدام نموده است: نمود. حوزه مالیاتی ضمن قبول اظهارنامه تسلیمی نسبت به صدور برگ تشخیص بشرح ذیل ا

 ج ب الف  

 400.000.000 400.000.000 400.000.000 ماخذ مشمول مالیات

 78.000.000 - 104.000.000 (84معافیت ماده )

 322.000.000 400.000.000 296.000.000 درآمد مشمول مالیات 

 48.300.000 60.000.000 44.400.000 مالیات متعلق

 

 شود.هر یک از شرکا مطابق روش)ج( صادر میبرگ تشخیص مالیات برای  (1

 شود.برگ تشخیص مالیات فقط برای آقای حمید مطابق روش )الف( صادر می (2

ش)ب( صادر برگ تشخیص مالیات برای آقایان علی، حمید و حسن مطابق روش )الف( و برای خانم ایرانی مطابق رو (3

 شود.می

ازمان امور مالیاتی ( توسط سایر شرکا ظرف مهلت قانونی، س100موضوع ماده )بعلت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی  (4

 کند.(  نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی اقدام می97مطابق ماده )
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رد ستند. بابت عملکهدر یک مشارکت مدنی آقایان علی، حمید و حسن و همچنین خانم ایرانی)همسر آقای علی( بعنوان شرکا سهیم  –( 7

الیاتی ضمن قبول مفقط آقای حمید اظهارنامه مالیاتی را ظرف مهلت مقرر به حوزه مالیاتی محل شغل تسلیم نمود. حوزه  1395سال 

 اظهارنامه تسلیمی نسبت به صدور برگ تشخیص بشرح ذیل اقدام نموده است: 

 

 شود.( صادر می101ماده) برگ تشخیص مالیات برای هر یک از شرکا بدون اعمال معافیت موضوع (1

 می شود. ( با رعایت مقررات صادر101ماده) برگ تشخیص مالیات فقط برای آقای حمید با اعمال معافیت موضوع (2

ررات و برای ( با رعایت مق101ماده) برگ تشخیص مالیات برای آقایان علی، حمید و حسن با اعمال معافیت موضوع (3

 شود.( صادر می101ماده) عخانم ایرانی بدون اعمال معافیت موضو

ازمان امور مالیاتی، ( توسط سایر شرکا، ظرف مهلت قانونی س100بعلت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ) (4

 کند.( نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی اقدام می97مطابق ماده )

 

 ( این131ه )ماد در مذکور نرخهای به مالیات مشمول  باشد ..... لیشغ واحد یک از بیش دارای حقیقی شخص هر که صورتی در –( 8

  .شودمی قانون

 

 (101ماده) موضوع معافیت کسر بدون وی هر واحد شغلی درآمد (1

 (101ماده) برای هر واحد موضوع معافیت فقط یک کسر با وی هر واحد شغلی درآمد (2

 (101ماده) موضوع معافیت دو حداکثر کسر با وی شغلی واحدهای درآمد مجموع (3

 (101ماده) موضوع معافیت یک فقط کسر با وی شغلی واحدهای درآمد مجموع (4

 

 

 وجوهی از اندمکلف شهرداریها و دولت به وابسته مؤسسات و ها شهرداری و دولتی های شرکت و دولتی مؤسسات و هاوزارتخانه –( 9

 .ندنمای پرداخت ..... به  ..... وکیل مالیاتی الحسابعلی بابت و کسر را آن ..... دکنن می پرداخت وکال به الوکالهحق بابت که

 

    

 محل مالیاتی اداره امور   بعد ماه تا پایان (%5درصد) پنج (1

 حوزه مالیاتی  ماهظرف یک (%10درصد) ده (2

  مالیاتی اداره امور روزظرف سی (%5درصد) پنج (3

 حوزه مالیاتی  روزظرف سی منتهی (%10درصد) ده (4
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 اشخاص حقوقی درآمد بر مالیاتفصل پنجم 

 نیمواد قانو 
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 خارج یا ایران در تلفمخ منابع از که حقوقی اشخاص سایر انتفاعی های فعالیت از ناشی درآمد و شرکتها درآمد جمع - 105 ماده

 مقررات طبق که دیموار استثنای به مقرر هایمعافیت کسر و غیرمعاف منابع از حاصل هایزیان وضع از پس شود،می تحصیل ایران از

 .بود خواهند (%25) درصد پنج و بیست نرخ به مالیات مشمول باشد،می ایجداگانه نرخ دارای قانون این

 فعالیت دارای هک صورتی در اند، نشده تأسیس سود تقسیم منظور به که ریتجا غیر ایرانی حقوقی اشخاص مورد در - 1 تبصره

 .شودمی وصول ماده این در مقرر نرخ به مالیات آنها انتفاعی فعالیت مالیات مشمول درآمد کل مأخذ از باشند، انتفاعی

 این (113) ادهم و( 109) ماده (5) تبصره مشموالن استثنای به ایران از خارج مقیم مؤسسات و خارجی حقوقی اشخاص -2 تبصره

 از نمایندگی وسیله به یا مستقیما  که هایی فعالیت از یا ایران در سرمایه برداریبهره از که مالیاتی مشمول درآمد کل مأخذ از قانون

 دادن نی،ف دانش انتقال خود، حقوق سایر و امتیازات واگذاری از یا دهند می انجام درایران آن امثال و کارگزار نماینده، شعبه، قبیل

 خواهند مالیات لمشمو ماده این در مذکور نرخ به کنندمی تحصیل ایران از سینمایی های فیلم واگذاری یا فنی کمکهای تعلیمات،

 طبق ندکنمی تحصیل خود حساب به هرعنوان به که درآمدهایی به نسبت ایران در مذکور مؤسسات و اشخاص نمایندگان د.بو

 .باشندمی مالیات مشمول قانون این به وطمرب مقررات

 با است شده پرداخت القب که هایی مالیات خارجی، یا ایرانی از اعم حقوقی اشخاص درآمد بر مالیات احتساب موقع در - 3 تبصره

 .است استرداد قابل بابت این از پرداختی اضافه و شد خواهد کسر متعلق مالیات از مربوط مقررات رعایت

 مالیات مشمول ذیرپسرمایه های شرکت از دریافتی الشرکه سهام یا سهام سود به نسبت حقوقی یا حقیقی از اعم اشخاص - 4 تبصره

 .بود نخواهند دیگری

 مشمول درآمد خذمأ از درآمد بر مالیات از غیر دیگری عناوین تحت وجوهی مصوب قوانین موجب به که مواردی در - 5 تبصره

 .شد خواهد محاسبه مربوط مقرر نرخ به مزبور وجوه کسر از پس اشخاص مالیات باشد، لوصو قابل اشخاص مالیات

 پنج و بیست شمولم عام سهامی تعاونی شرکتهای و متعارف تعاونی هایاتحادیه و شرکتها ابرازی مالیات مشمول درآمد -6 تبصره

 باشد. می ماده این موضوع نرخ از تخفیف (%25) درصد

 ابرازی رآمدد به نسبت ماده این موضوع اشخاص مالیات مشمول ابرازی درآمد افزایش( %10) درصد ده هر ازای به  -7 تبصره

 برخورداری رطش د.شومی کاسته مذکور نرخهای از واحددرصدپنج تا حداکثر و واحددرصدیک آنها، گذشته سال مالیات مشمول

 سازمان سوی از هشد اعالم مهلت در جاری سال به مربوط مالیاتی رنامهاظها ارائه و قبل سال مالیاتی بدهی تسویه تخفیف این از

 .است مالیاتی امور

 برای دیگری نحوه قانون این مقررات طبق که درآمدهایی استثنای به حقوقی اشخاص مورد در مالیات مشمول درآمد - 106 ماده

 .شود می تعیین نآ تبصره و قانون این( 97( و )95، )(94) مواد مقررات و فعالیت سوددهی میزان براساس است شده مقرر آن تشخیص

 از یا و ایران رد که درآمدهایی بابت ایران از خارج مقیم خارجی حقوقی و حقیقی اشخاص مالیات مشمول درآمد - 107 ماده

 :شودمی زیرتعیین شرح به نمایندمی تحصیل ایران

 انتقال فنی، کمکهای و تعلیمات دادن ، فنی محاسبات و نظارت کشی، نقشه ،برداری نقشه تأسیسات، و ساختمانها طرح تهیه بابت

 یا نمایش حق یا بها عنوان به که سینمایی های فیلم واگذاری همچنین حقوق، سایر و امتیازات واگذاری و خدمات سایر فنی، دانش

 برای دیگری نحوه قانون این مقررات طبق که درآمدهایی استثنای به کنندمی تحصیل ایران از یا ایران در دیگر هرعنوان تحت
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 تا( %10) درصد ده مأخذ به سوددهی میزان و فعالیت نوع به توجه با است شده مقرر آنها مالیات یا مالیات مشمول درآمد تعیین

 .شودمی آنها عاید مالیاتی یکسال مدت ظرف که باشدمی وجوهی مجموع (%40)درصد چهل

 االجراءالزم اریخت از ماهشش مدت ظرف فعالیت، نوع به توجه با مالیات مشمول درآمد تشخیص ضرایب و دهما این اجرایی نامه آیین

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به دارایی و اقتصادی امور وزارت پیشنهاد به( 01/01/1395)قانون این شدن

 تاریخ آن تا سال ولا از که مبالغی به توجه با را متعلق مالیات پرداخت، هر در مکلفند ماده این در مذکور وجوه کنندگان پرداخت

 دریافت و مذکور دگانکنن پرداخت صورت این غیر در کنند، پرداخت مالیاتی امور اداره به بعد ماه پایان تا و کسر اندکرده پرداخت

 .بود خواهند آن متعلق های جریمه و مالیات اصل پرداخت مسؤول متضامنا  کنندگان

 برآنکه شروطم رسدمی تجهیزات و لوازم خرید مصرف به که قرارداد مبلغ از قسمت آن پیمانکاری، عملیات مورد در -1 تبصره

 مورد در باشد، دهش درج قرارداد اقالم سایر از جدا طور به تجهیزات و لوازم مبالغ آن بعدی الحاقات و اصالحات یا قرارداد در

 سایر و ورودی حقوق و کاال گمرکی ارزش مجموع تا خارجی خرید مورد در و یدخر صورتحساب مبلغ تا حداکثر داخلی خرید

 .است معاف مالیات پرداخت از گمرکی سبز پروانه در مندرج قانونی پرداختهای

 پیمانکاران عنوان هب ایرانی حقوقی اشخاص به را پیمانکاری فعالیت از قسمتی یا تمام خارجی پیمانکاران که مواردی در -2 تبصره

 دوم دست کارپیمان توسط که اول دست قرارداد در مذکور تجهیزات و لوازم تهیه برای که مبالغی معادل کنند واگذار دوم دست

 بر مالیات پرداخت از گردد،می دریافت اول دست پیمانکار از ماده این (1) تبصره اخیر قسمت رعایت با و شود می خریداری

 .است معاف درآمد

 جمع و بازاریابی مرا به معامله دادن انجام حق داشتن بدون که ایران در خارجی بانکهای و شرکتها هایمایندگین و شعب -3 تبصره

 ریافتد وجوهی مادر شرکت از خود مخارج جبران برای و دارند اشتغال مادر شرکت برای ایران در اقتصادی اطالعات آوری

 .بود دنخواهن درآمد بر مالیات مشمول آن به نسبت کنندمی

 شعبه، قبیل از ینمایندگ وسیله به مزبور حقوقی اشخاص که هاییفعالیت سایر و سرمایه برداری بهره از حاصل درآمد -4 تبصره

 .بود خواهد قانون این (106)ماده مقررات مشمول دهند می انجام ایران در آنها امثال و کارگزار نماینده،

 سرمایه حساب هب انتقال صورت در نشده پرداخت اصالحیه این االجراشدنالزم تاریخ ات آن مالیات که هاییاندوخته – 108 ماده

 به شده اضافه هاندوخت معادل سرمایه کاهش یا زیان و سود حساب به انتقال یا تقسیم صورت در لیکن بود، نخواهد مالیات مشمول

 ناشی سود هایوختهاند شامل حکم این .شودمی اضافه رمایهس کاهش یا انتقال یا تقسیم سال مالیات مشمول درآمد به سرمایه، حساب

 اصالحیه و 03/12/1366 مصوب مستقیم مالیاتهای قانون (138) ماده موضوع اندوخته و معافیت دوران در مؤسسه معاف فعالیتهای از

 .بود نخواهد تاریخ آن تا مربوط شرایط احراز پس اصالحیه این تصویب تاریخ تا آن بعدی های

 زیان و سود حساب هب انتقال یا تقسیم صورت در گردیده وصول اصالحیه این شدن االجراالزم تاریخ تا آن مالیات که هاییدوختهان

 .بود نخواهد دیگری مالیات مشمول انحالل یا سرمایه یا

 :از است عبارت ایرانی بیمه مؤسسات مورد در مالیات مشمول درآمد - 109 ماده

 .قبل مالی سال رآخ در فنی ذخایر -1

 .هاتخفیف و هابرگشتی کسر از پس مستقیم بیمه معامالت در دریافتی بیمه حق -2

 .هابرگشتی کسر از پس وصولی اتکایی هایبیمه بیمه حق -3

 .واگذاری اتکایی های بیمه معامالت سود در مشارکت و کارمزد -4
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 .رکنندهواگذا گر بیمه نزد اتکایی بیمهگر بیمه سپردههای بهره -5

 .زندگی های بیمه های مستمری و سرمایه و بازخرید و زندگی غیر های بیمه پرداختی خسارت بابت اتکایی گران بیمه سهم -6

 .درآمدها سایر -7

 :کسر از پس

 .بیمه قراردادهای تمبر هزینه -1

 .زندگی های بیمه پزشکی های هزینه -2

 .قیممست بیمه معامالت بابت از پرداختی کارمزدهای-3

 .واگذاری اتکایی های بیمه حق -4

 شخص مقابل رد زمینی موتوری نقلیه وسایل دارندگان مدنی مسئولیت اجباری بیمه حق از بدنی خسارتهای تأمین صندوق سهم -5

 .ثالث

 .زندگی غیر های بیمه بابت از پرداختی خسارت و زندگی بیمه هایمستمری و سرمایه و بازخرید بابت از پرداختی مبالغ -6

 .منافع در گزاران بیمه مشارکت سهم -7

 .قبولی اتکایی های بیمه معامالت سود در گران بیمه مشارکت سهم و کارمزدها-8

 .واگذاری اتکایی های بیمه های سپرده به متعلق بهره -9

 .مالی سال آخر در فنی ذخایر-10

 .قبول قابل استهالکات و ها هزینه سایر -11

 برای (گری بیمه و یرانا مرکزی بیمه تأسیس قانون (61)ماده موضوع فنی های اندوخته) بیمه مؤسسات فنی ایرذخ انواع - 1 تبصره

 پس و تهیه ایران مرکزی بیمه طرف از که بود خواهد اینامه آیین موجب به آنها محاسبه طرز و میزان و بیمه های رشته از یک هر

 .رسید خواهد دارایی و اقتصادی مورا وزیر تصویب به بیمه عالی شورای موافقت از

 عمومی مجمع طرف از هاآن محاسبه طرز و میزان و بیمه های رشته از یک هر برای ایران مرکزی بیمه فنی ذخایر انواع - 2 تبصره

 .شد خواهد تعیین ایران مرکزی بیمه

 احتساب نحوه و منافع رد گزاران بیمه مشارکت سهم و بیمه حق تخفیف و کارمزدها و بیمه حق مستقیم، بیمه معامالت در - 3 تبصره

 بیمه قرارداد در ایدب کارمزد استثنای به مزبور اقالم کلیه د.بو خواهد بیمه عالی شورای طرف از شده تعیین مقررات رعایت با آنها

 .باشد شده ذکر

 مؤسسات هایتوافق یا و هاقرارداد شرایط ساسا بر واگذاری یا قبولی از اعم اتکایی های بیمه معامالت به مربوط اقالم - 4 تبصره

 .بود خواهد ذیربط بیمه

 دو نرخ به مالیاتی مشمول نمایند می درآمد تحصیل ایرانی بیمه مؤسسات از اتکایی بیمه قبول با که خارجی بیمه مؤسسات - 5 تبصره

 کشور در ایرانی بیمه مؤسسات که صورتی در . باشند می ایران در مربوط سپرده از حاصل سود و دریافتی بیمه حق (%2) درصد

 از نیز مزبور مؤسسه باشند، معاف اتکایی معامالت بر مالیات پرداخت از و بوده بیمه فعالیت دارای اتکایی گر بیمه مؤسسه متبوع

 اتکایی گر بیمه نام به بیمه حق تخصیص موقع در اند مکلف  ایرانی بیمه مؤسسات .شد خواهد معاف ایران دولت مالیات پرداخت

 در شده کسر وجوه و نمایند کسر اتکایی گر بیمه مالیات عنوان به را آن( %2) درصد دو تبصره، این موضوع مالیات مشمول خارجی
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 و ارسال مربوط مالیاتی امور اداره به متعلق بیمه حق و اتکایی گر بیمه مشخصات حاوی صورتی ضمیمه به بعد ماه پایان تا را ماه هر

 .نمایند پرداخت مالیاتی حساب به را مزبور وجه

 حداکثر را خود مدارک و اسناد و دفاتر به متکی زیان و سود حساب و ترازنامه و اظهارنامه اند مکلف حقوقی اشخاص - 110 ماده

 نشانی و هامس عدادت یا الشرکه سهم میزان مورد حسب و داران سهام و شرکا هویت فهرست با همراه مالیاتی سال از پس ماه چهار تا

 پرداخت را علقمت مالیات و تسلیم است واقع آن در حقوقی شخص اصلی فعالیت محل که مالیاتی امور اداره به را آنها از یک هر

 پرداخت و ظهارنامها تسلیم محل .بود خواهد کافی بعد سنوات در تغییرات فهرست تسلیم ، مزبور فهرست اولین تسلیم از پس .نمایند

 .است تهران دباشن نمی نمایندگی یا اقامتگاه دارای ایران در که ایران از خارج مقیم مؤسسات و خارجی حقوقی اشخاص مالیات

 .بود خواهد جاری نیز معافیت دوران در حقوقی اشخاص و داران کارخانه مورد در ماده این حکم

 به مکلف است هشد مقرر آن تشخیص برای ریدیگ نحوه قانون این مقررات طبق که درآمدهایی به نسبت حقوقی اشخاص - تبصره

 .نیستند است شده پیشبینی مربوط های فصل در که جداگانه مالیاتی اظهارنامه تسلیم

 از شوند یم ترکیب یا ادغام هم در شرکت، یک حقوقی شخصیت حفظ با یا جدید شرکت تأسیس با که شرکتهایی - 111 ماده

 :دباشن می زیر مقررات مشمول مالیاتی لحاظ

 شده ترکیب یا مادغا شرکتهای شده ثبت های سرمایه مجموع سقف تا موجود شرکت سرمایه افزایش یا جدید شرکت تأسیس - الف

 .است معاف قانون این (48) ماده موضوع تمبر حق درهزار نیم پرداخت از

 مالیات مشمول فترید ارزش به مورد حسب موجود شرکت یا جدید شرکت به شده ترکیب یا ادغام شرکتهای هایدارایی انتقال - ب

 .بود نخواهد قانون این در مقرر

 مالیات بخش عموضو انحالل دوره مالیات مشمول موجود شرکت یا جدید شرکت در شده ترکیب یا ادغام شرکتهای عملیات - ج

 .بود نخواهد قانون این درآمد بر

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

 مقررات طبق گیرد علقت شده ترکیب یا ادغام شرکتهای در سهامداران از یک هر به درآمدی ترکیب، یا ادغام نتیجه در هرگاه - ه

 .بود خواهد مالیات مشمول مربوط

 .باشد می دمور حسب موجود یا جدید شرکت عهده به شده ترکیب یا ادغام شرکتهای مالیاتی تکالیف و تعهدات کلیه - و

 اقتصادی امور هایارتخانهوز مشترک پیشنهاد به اصالحیه این تصویب تاریخ از ماهشش ظرف حداکثر ماده این اجرایی نامه آیین - ز

 .رسید خواهد وزیران هیأت تصویب به معادن و صنایع و دارایی و

 .بود خواهد جاری خارجی و ایرانی از اعم حقوقی اشخاص پیمانکاری عملیات مورد در آن صرهتب و( 99) ماده حکم - 112 ماده

 عبارت مقطوع طور به ایران زا آنها امثال و کاال حمل و مسافر کرایه بابت خارجی هواپیمایی و کشتیرانی مؤسسات مالیات - 113 ماده

 در یا مقصد در ای ایران در مزبور وجوه که این از اعم شد خواهد نهاآ عاید بابت این از که وجوهی کلیه (%5) درصد پنج از است

 .شود دریافت راه بین

 محل مالیاتی امور اداره به را قبل ماه دریافتی وجوه صورت ماه هر بیستم تا اند موظف ایران در مذکور مؤسسات شعب یا نمایندگی

 بر مالیات نوانع به دیگری مالیات مشمول درآمدها گونه این بابت از مذکور مؤسسات .نمایند پرداخت را متعلق مالیات و تسلیم

 واقع مطابق آنها لیارسا صورت یا نکنند تسلیم موقع به را مقرر های صورت مذکور ای نمایندگیه یا شعب هرگاه. بود نخواهند درآمد

 .شد خواهد داده شخیصت الرأس علی محموالت حجم و مسافر تعداد اساس بر متعلق مالیات صورت این در نباشد
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( %5) درصد پنج از یشب دیگر کشورهای در ایران هواپیمایی و کشتیرانی مؤسسات درآمد بر متعلق مالیات که مواردی در - تبصره

 هواپیمایی و کشتیرانی شرکتهای مالیات است موظف دارایی و اقتصادی امور وزارت ایرانی، ذیربط سازمان اعالم با باشد دریافتی کرایه

 .دهد افزایش آنها مالیاتی نرخ معادل را فوق کشورهای تابع

 صالحیت ارکان یرسا یا عمومی مجمع تشکیل تاریخ از قبل اند موظف مشترکا  حقوقی شخص مدیران یا مدیر آخرین - 114 ماده

 خصش بدهی و یدارای صورت حاوی ایاظهارنامه است، شده دعوت حقوقی شخص انحالل به نسبت تصمیم اتخاذ برای که دار

 مالیاتی امور اداره هب و تنظیم گرددمی تهیه کشور مالیاتی امور سازمان طرف از منظور بدین کهاینمونه روی دعوت تاریخ در حقوقی

 حقوقی شخص امهاساسن برطبق مؤسسه مهر مورد حسب و مجاز امضاهای یا امضا حاوی حداقل که ایاظهارنامه. نمایند تسلیم مربوط

 .بود خواهد معتبر مالیاتی امور اداره ایبر باشد

 منهای است وقیحق شخص دارایی ارزش شوند می منحل که حقوقی اشخاص عملیات دوره آخرین مالیات محاسبه مأخذ - 115 ماده

 .است گردیده پرداخت قبال  آن مالیات که سودهایی مانده و ها اندوخته و شده پرداخت سرمایه و بدهیها

 روز بهای اساس رب بقیه به نسبت و فروش بهای اساس بر رفته فروش قبال  آنچه به نسبت حقوقی شخص دارایی ارزش - 1 تبصره

 .شود می تعیین انحالل

 قانون این سوم باب اول فصل موضوع هایدارایی یا دارایی شود، می منحل که حقوقی شخص داراییهای بین در چنانچه - 2 تبصره

 انتقال و نقل گامهن در مورد حسب ها دارایی یا دارایی این و باشد داشته وجود شرکتها سهام تقدم حق یا الشرکه سهم یا سهام و

 آخرین مالیات حاسبهم مأخذ تعیین در باشند، قانون این مکرر (143) ماده و (143) ماده (1) تبصره و (59) ماده مقررات مشمول قطعی

 شده نحلم حقوقی شخص های دارایی اقالم جزو مذکور های دارایی یا ییدارا دفتری ارزش منحله حقوقی اشخاص عملیات دوره

 مزبور های دارایی ای دارایی به متعلق مالیات .گرددمی کسر ها بدهی و سرمایه جمع از دفتری ارزش همان معادل و گرددنمی منظور

 .گیردمی قرار لبهمطا مورد و تعیین قانون این مکرر (143) ماده و (143) ماده (1) تبصره و (59) ماده مقررات براساس مورد حسب

 موضوع قطوعم مالیات مشمول انحالل تاریخ در فوق مقررات براساس که شده منحل حقوقی اشخاص اموال از قسمت آن -3 تبصره

 مالیات مشمول نحاللا ختاری از بعد انتقال و نقل اولین در باشند قانون این مکرر (143) ماده و (143) ماده (1) تبصره و (59) ماده

 .بود نخواهند

 (شرکتها ثبت رهادا در حقوقی شخص انحالل ثبت تاریخ) انحالل تاریخ از ماه شش ظرف اند مکلف تصفیه مدیران - 116 ماده

 مربوط یمالیات امور ارهاد به و تنظیم قانون این (115) ماده اساس بر را حقوقی شخص عملیات دوره آخرین به مربوط مالیاتی اظهارنامه

 .نمایند پرداخت را متعلق مالیات و تسلیم

 مذکور نرخ به نقانو این (115) ماده( 2) تبصره رعایت با شوند می منحل که حقوقی اشخاص عملیات دوره آخرین مالیات -تبصره

 .گرددمی محاسبه قانون این (105) ماده در

 خارج حقوقی اشخاص عملیات دوره آخرین به مربوط اظهارنامه به قانون این مقررات برابر است مکلف مالیاتی امور اداره - 117 ماده

 ظهارنامه،ا تسلیم تاریخ از سال یک ظرف حداکثر باشد داشته اعتراض آن مندرجات به که صورتی در و نموده رسیدگی نوبت از

 قطعی تصفیه مدیران هوسیل به تسلیمی امهاظهارن به متعلق مالیات وگرنه نماید ابالغ و تعیین تشخیص برگ موجب به را متعلق مالیات

 قسمت آن هب نسبت است نشده ذکر اظهارنامه در حقوقی شخص دارایی از اقالمی گردد معلوم بعدا که صورتی در .گردد می تلقی

 .شد خواهد مطالبه مالیات قانون، این( 118) ماده درتبصره مقرر مهلت در است نشده قید اظهارنامه در که
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 مالیات میزان معادل ینتأم سپردن بدون یا مالیاتی حساب مفاصا تحصیل از قبل شده منحل حقوقی اشخاص دارایی تقسیم - 118 ماده

 .نیست مجاز

 واقع خالف رنامهاظها تسلیم یا قانون این (114) ماده موضوع اظهارنامه تسلیم عدم صورت در حقوقی شخص مدیران آخرین -تبصره

 و حقوقی شخص های ضامن یا ضامن و ماده این و قانون این (116) ماده موضوع مقررات رعایت عدم صورت در تصفیه مدیران و

 که سهمی بتنس به گردیده تقسیم آنان بین حقوقی شخص دارایی که کسانی کلیه و متضامنا  (تجارت قانون موضوع) ضامن شرکای

 آنکه طشر به بود خواهد حقوقی شخص به متعلق ایمجر و مالیات پرداخت مشمول است شده آنان نصیب حقوقی شخص دارایی از

 .باشد شده مطالبه کشور رسمی روزنامه در انحالل آگهی درج تاریخ از قانون این (157) ماده در مقرر مهلت ظرف
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  خالصه نکات 

  ابرازی دبه درآم نسبت( 105) دهما اشخاص موضوع مالیات مشمول ابرازی ( افزایش درآمد%10) درصد ده هر ازای به 

 شود.مذکورکاسته می نرخهای از واحددرصد پنج تا حداکثر و واحددرصدیک آنها، گذشته سال مالیات مشمول

   اظهارنامه هارائریال بوده است شرکت مزبور  1000شرکت الف در سال  مالیات مشمول ابرازی درآمدمثال : سال گذشته 

 امور سازمان سوی از شده اعالم مهلت درریال  1100 مالیات مشمول ابرازی درآمدرا  با   سال جاری به مربوط مالیاتی

 ت؟صورت گرفته باشد تخفیف متعلق چقدر اس قبل سال مالیاتی بدهی تسویهتسلیم نموده است چنانچه  مالیاتی

 . کاهش می یابد %24به   %25بنابر این نرخ مالیات از  ،واحددرصدیکتخفیف متعلق عبارت است از        

 

 مهلت در اریسال ج به مربوط مالیاتی اظهارنامه ارائه و قبل سال مالیاتی بدهی تسویه تخفیف این از برخورداری شرط 

 .است مالیاتی امور سازمان سوی از شده اعالم

  سال از پس ماه چهار تا حداکثر مدارک و اسناد و دفاتر به متکی زیان و سود حساب و ترازنامه و اظهارنامهمهلت تسلیم 

 ( می باشد.110به موجب ماده ) مالیاتی

  ( ق.م.م توجه 155ده )و سال مالیاتی موضوع ما(  ‹‹ 8ماده ) 19موضوع بند ›› به تعریف سال مالی وفق اصالحیه قانون تجارت

 .شد خواهدکافی 

 و شد تشخیص خواهد دفاتر به رسیدگی طریق از اتفاقی درآمدهای از ناشی حقوقی اشخاص مالیات مشمول درآمد 

 شد. خواهد آنها منظور مالیات پرداخت پیش عنوان به گرددمی پرداخت منبع در فصل این مقررات طبق که هاییمالیات

 ( مکلف به تسیلم اظهارنامه دیگری نخواهند بود.110اشخاص حقوقی به غیر از اظهارنامه موضوع ماده ) 

 ( می باشد.%25وقی )نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حق 

 پرداخت که ییهااالجاره مال از را اجاره امالک موضوع مالیات اندمکلف ( ‹‹53ماده) 9موضوع تبصره ›› اشخاص حقوقی 

 .نمایند سلیمت موجر به را آن رسید و پرداخت ملک وقوع محل مالیاتی اداره امور به بعد ماه پایان تا و کسر کنندمی

 آن می باشد. 1 تبصره و( 203) ( ، 206مواد ) مقرراتاساس  ابالغ اوراق مالیاتی بر 

 است، شده رمقر آن برای دیگری ترتیب قانون همین در که مواردی استثنای ( به31/04/1394)مصوب  تاریخ اجرای ق.م.م 

 از انهآ مالی سال که (95) ماده موضوع مشاغل صاحبان و اشخاص حقوقی کلیه لیکن می باشد. 1395 سال ابتدای از

 مالیاتی، نرخ و (272) ماده مقررات رسیدگی و ترتیب اظهارنامه، تسلیم لحاظ از شودمی شروع آن از بعد و 01/01/1394

 .باشندمی قانون این احکام مشمول

 با است دهش پرداخت قبال که هایی مالیات خارجی، یا ایرانی از اعم حقوقی اشخاص درآمد بر مالیات احتساب موقع در 

درمورد مالیات  › است استرداد قابل بابت این از پرداختی اضافه و شد خواهد کسر متعلق مالیات از مربوط مقررات رعایت

 ‹.( پذیرفته می شود %25هایی که  در خارج از ایران پرداخت شده است تا سقف) نرخ 

 ماده( ح) بند مورد جز به مقرر موعد رد قانون این (95) ماده موضوع مدارک و اسناد یا و دفاتر مالیاتی، اظهارنامه ارائه  

 مصوب (2) لتدو مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون (85) ماده مطابق که قانون این (139)

 سایر و ق.م.م در مندرج مالیاتی مشوق یا معافیت هرگونه و صفر نرخ از برخورداریعمل می شود شرط  04/12/1393

 .شدبا می قوانین
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 ( قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری مکلفند حداکثر5دستگاههای اجرایی موضوع ماده )  تا پایان ماه بعد

ه پیمانکار را وضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به قراردادهای پیمانکاری مربوط باز تاریخ دریافت صورت

ریق عملیات های متعلق از طب درخواست مؤدی )پیمانکار(، اصل مالیات و جریمهصورت، حسپرداخت نمایند. در غیر این

ت اصل مالیات وصولی صورشود. در اینشده سازمان امور مالیاتی کشور واریز میاجرائی از کارفرما وصول و به حسابهای تعیین

رما، معادل جریمه استنکاف کارف شد.ربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدی مزبور مسترد خواهد به حساب مؤدی ذی

ع این تبصره در های موضوشود. همچنین تأخیر در پرداخت مالیاتنشده محاسبه و مطالبه می( مالیات پرداخت%10ده درصد )

تظار مهلت تسلیم نشده از زمان ان( در ماه نسبت به مالیات پرداخت%2موارد مقرر موجب تعلق جریمه به میزان دو درصد )

مشاور در رابطه با  صورت پیمانکاران و مهندسانرنامه یا سررسید پرداخت مالیات، هرکدام که مقدم باشد، است. در ایناظها

 پرداخت مالیات متعلق و جرائم مذکور مسؤولیتی نخواهند داشت.
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 یتألیفت سـؤاال ✍

یانهای حاصل پس از وضع ز شود،اعی ..... که از منابع مختلف ...... تحصیل میجمع درآمد ..... و درآمد ناشی از فعالیت های انتف –( 1

باشد، مشمول مالیات به می از منابع ..... و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای

  .خواهندبود (%25) نرخ بیست و پنج درصد

 

     

 معاف در ایران  اشخاص حقوقی غیر ایرانی ایرانی اشخاص حقوقی (1

 غیرمعاف در ایران یا خارج از ایران اشخاص حقوقی غیر ایرانی اشخاص حقوقی ایرانی (2

 غیرمعاف در ایران یا خارج از ایران سایر اشخاص حقوقی شرکتها (3

 معاف در ایران یا خارج از ایران سایر اشخاص حقوقی شرکتها (4

 

 .باشد ی....       معام مشمول . سهامی تعاونی شرکتهای و متعارف تعاونی هایاتحادیه و شرکتها ابرازی مالیات مشمول آمددر –( 2

  

 (    با نرخ صفر 4  % 5/22       (    3 % 75/18       (    2 25%         (    1

 

  شرح زیر صحیح است.ابرازی مؤدیان ب کدام گزینه در خصوص نرخ مالیات بر درآمد –( 3

 

 عام سهامی تعاونی شرکت متعارف تعاونی اتحادیه متعارف تعاونی شرکت 

 با نرخ صفر مالیاتی از پرداخت مالیات معاف  از پرداخت مالیات معاف  (1

 %25 105تخفیف از نرخ ماده %25 105تخفیف از نرخ ماده 25% (2

 105تخفیف از نرخ ماده %25 با نرخ صفر مالیاتی با نرخ صفر مالیاتی (3

 % 75/18 105تخفیف از نرخ ماده %25 105تخفیف از نرخ ماده 25% (4

 

ل مالیات سال گذشته به درآمد ابرازی مشمو نسبت (105ماده) اشخاص موضوع مالیات مشمول ابرازی افزایش درآمد به ازای ..... –( 4

ه بدهی مالیاتی سال ر کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویآنها، یک واحد درصد و حداکثر تا  ..... از نرخهای مذکو

 قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی ..... در مهلت اعالم شده از سوی سازمان امور مالیاتی است

 اظهارنامه حداکثر درصد 

 مربوط به سال جاری پنج واحد درصد هر ده درصد (1

 به سال قبلمربوط  ده واحد درصد هر پنج درصد (2

 مربوط به سال جاری پنج واحد درصد هر پنج درصد (3

 مربوط به سال قبل ده واحد درصد هر ده درصد (4
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ه دریافتی و سود حاصل مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از مؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می نمایند بابت حق بیم( 5

 .باشندتیب مشمول مالیاتی به نرخ ..... میاز سپرده مربوط در ایران، به تر

 

 سود حاصل از سپرده حق بیمه دریافتی 

 پنج درصد دو درصد (1

 دو درصد پنج درصد (2

 پنج درصد پنج درصد (3

 دو درصد دو درصد (4

 

ا ..... پس از  ..... همراه رک خود راشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدا –( 6

ه اداره امور مالیاتی، ..... ببا فهرست هویت شرکا و سهام داران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را 

 شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند

 

 اداره  پس از حداکثر 

 ربطذی سال مالی هار ماه تا چ (1

 محل فعالیت اصلی سال مالیاتی تا چهار ماه  (2

 محل فعالیت اصلی سال مالی تا پایان تیرماه (3

 ربطذی سال مالیاتی تا پایان تیرماه (4

 

 شند.بامالیاتی جداگانه می تسلیم اظهارنامه به حقوقی بابت کدامیک از منابع مالیاتی بشرح ذیل مکلف اشخاص –( 7

 

 مالیات بر درآمد اتفاقی  حق واگذاری محل آمد اجاره امالکبابت در 

 بلی بلی بلی (1

 خیر بلی خیر  (2

 بلی خیر بلی (3

 خیر خیر خیر  (4
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 را قیحقو شخص ملیاتع دوره آخرین به مربوط مالیاتی اظهارنامه ...... انحالل تاریخ از ..... اند مکلف تصفیه مدیران اشخاص –( 8

 ..نمایند پرداخت را متعلق مالیات و تسلیم به ...... و تنظیم قانون این (115) ماده اساس بر

 اداره در ظرف 

 مربوط مالیاتی امور ثبت شرکتها اداره ماهشش (1

 محل فعالیت اصلی مالیاتی امور مجمع عمومی فوق العاده  ماهشش (2

 مربوط یمالیات امور ثبت شرکتها اداره ماهیک (3

 محل فعالیت اصلی مالیاتی امور مجمع عمومی فوق العاده  ماهیک (4

 

اص حقوقی خارج از نوبت اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخ –( 9

ات متعلق را به موجب برگ ..... از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالی رسیدگی نموده و در صورتی ..... به مندرجات آن اعتراض داشته باشند

 .گردد تشخیص تعیین و ابالغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می

 

 حداکثر که ظرف 

 سالظرف یک اداره امور مالیاتی ماهشش (1

 (157مقرر در ماده ) ظرف مهلت مدیران تصفیه ماهشش (2

 (157ظرف مهلت مقرر در ماده ) اداره امور مالیاتی ماهیک (3

 سالظرف یک مدیران تصفیه ماهیک (4

 

 مشمول ابرازی دبه درآم نسبت (105ماده ) اشخاص موضوع مالیات مشمول ابرازی افزایش درآمد ( %10درصد ) ده هر ازای به –( 10

این  از ورداریبرخ شرط .شودکاسته می مذکور نرخهای از واحددرصد پنج تا حداکثر و درصدواحدیک  آنها، گذشته سال مالیات

 است. مالیاتی امور سازمان سوی از شده اعالم مهلت ...... در تخفیف

 

 سال قبل به مربوط مالیاتی اظهارنامه ارائه و قبل سال مالیاتی بدهی تسویه (1

 سال جاری به مربوط مالیاتی اظهارنامه ارائه و قبل سال مالیاتی بدهی تسویه (2

 سال قبل به مربوط مالیاتی اظهارنامه ارائه و قبل سنوات مالیاتی بدهی تسویه (3

 سال جاری به مربوط مالیاتی اظهارنامه ارائه و قبل سنوات مالیاتی بدهی تسویه (4
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 اتفاقی درآمد مالیات ششم فصل

 
 نیمواد قانو 

 
 

 به یا و حاباتیم معامالت طریق از یا و بالعوض صورت به حقوقی یا حقیقی شخص که نقدی غیر یا و نقدی درآمد - 119 ماده

  .بود خواهد قانون این (131) ماده در مقرر نرخ به اتفاقی مالیات مشمول نماید می تحصیل قبیل این از دیگر هرعنوان یا جایزه عنوان

 نقدی غیر هک درصورتی و حاصله درآمد (%100) درصدصد از است عبارت فصل این وضوعم مالیات مشمول درآمد - 120 ماده

 قانون این( 64) ادهم مفاد اجرای در که امالکی مورد در مگر شودمی تقویم قانون این مقررات طبق درآمد تحقق روز بهای به باشد،

 .تگرف خواهد قرار مالیات محاسبه مأخذ التیمعام ارزش صورت این در که است شده تعیین معامالتی ارزش آنها برای

 موضوع مالیات مولمش درآمد باشدمی قانون این (63) ماده مشمول که مواردی استثنای به معوض هبه و معوض صلح مورد در -تبصره

 که ای معامله رفط به نسبت شودمی تعیین ماده این مقررات اساس بر که عوضین ارزش التفاوت مابه از بود خواهد عبارت فصل این

 .است شده منتفع آن از

 از ماهشش ظرف هک صورتی در ولی گرددمی تلقی قطعی مالیاتی نظر از رجوع حق با هبه و فسخ خیار شرط با صلح - 121 ماده

 رداداست ابلق است شده وصول فصل این موضوع مالیات عنوان به که وجوهی شود، رجوع یا اقاله یا فسخ معامله عقد وقوع تاریخ

 .باشدمی

 منفعت آن به نسبت دباش کرده استفاده آن منافع از الیه منتقل رجوع یا اقاله یا فسخ و عقد وقوع بین فاصله در اگر صورت این در

 .بود خواهد فصل این مالیات مشمول

 بهای شودمی داده اصختصا ثالث شخص یا مصالح به معین مدت برای یا العمرمادام آن منافع که مالی صلح مورد در - 122 ماده

 .بود خواهد مزبور تاریخ در متصالح مالیات مأخذ منافع، تعلق تاریخ در منفعت و عین ارزش جمع مأخذ به مال

 خواهد قرار دهنده نتقالا مالیات مأخذ سند در مذکور قیمت گیرد صورت انتقاالتی منفعت تعلق تاریخ از قبل که صورتی در - تبصره

 او به نیز مال منافع که عین گیرنده انتقال آخرین مالیات مأخذ لیکن بود، خواهد مالیات مشمول فصل این اتمقرر طبق که گرفت

 .است پرداخته سند طبق که مبلغی و فوق حکم شرح به مال بهای مابهالتفاوت از بود خواهد عبارت بگیرد، تعلق

 هر منافع مالیات است لفمک گیرنده انتقال شود واگذار کسی به ضبالعو موقت یا دائم طور به مالی منافع که صورتی در - 123ماده

 .نماید پرداخت بعد سال در را سال

 .شد حذف – 124 ماده

 .بود نخواهد بخش این مالیات مشمول باشد می مالیات مشمول ارث بر مالیات فصل مقررات طبق که انتقاالتی - 125 ماده

 این (123) ماده موضوع عمناف مورد در را خود مالیاتی اظهارنامه سال هر در اندکلفم فصل این موضوع درآمد صاحبان - 126 ماده

 مالیاتی امور اداره به عمناف تعلق یا درآمد تحصیل تاریخ از بعد ماه پایان تا موارد سایر در و بعد سال ماه اردیبهشت آخر تا قانون

 تسلیم تکلیف باشد دهش وصول مالیات و انجام رسمی اسناد دفاتر در املهمع که صورتی در .بپردازند را متعلق مالیات و تسلیم مربوط

 .شودمی ساقط اظهارنامه
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 :بود نخواهد اتفاقی مالیات مشمول زیر موارد - 127 ماده

 یا دولتی شرکتهای و لتیدو مؤسسات یا هاوزارتخانه یا المنفعهعام یا خیریه سازمانهای بالعوض نقدی غیر و نقدی کمکهای - الف

 .است حقوق فصل مالیات مشمول که مواردی از غیر حقیقی اشخاص به اسالمی انقالب نهادهای یا هاشهرداری

 .دیگر مترقبه غیر حوادث یا و سوزیآتش سیل، زلزله، جنگ، دیدگان خسارت به اهدایی مالی کمکهای یا وجوه - ب

 .نمایدمی پرداخت کشاورزی التمحصو خرید و تولید و صادرات تشویق برای دولت که جوایزی - ج

 کشور وزارت و راییدا و اقتصادی امور وزارت طرف از که بود خواهد اینامهآیین طبق (ب)و (الف) بندهای اجرایی ضوابط -تبصره

 .شد خواهد تهیه

 و شد خواهد صتشخی دفاتر به رسیدگی طریق از اتفاقی درآمدهای از ناشی حقوقی اشخاص مالیات مشمول درآمد - 128 ماده

 .شد خواهد منظور آنها مالیات پرداخت پیش عنوان به گرددمی پرداخت منبع در فصل این مقررات طبق که هاییمالیات
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  خالصه نکات 

 حقوقی  شخاصمالیات ا پرداخت پیش عنوان به گرددمی پرداخت منبع درفصل درآمد اتفاقی  مقررات طبق کههاییمالیات

تشخیص  ردفات به رسیدگی طریق از اتفاقی درآمدهای از ناشی حقوقی اشخاص مالیات مشمول درآمد و شد خواهد منظور

 باشد.( می%25و نرخ مالیات آنها ) خواهد

 ( نیستند.126مکلف به تسلیم اظهارنامه وضوع ماده ) حقوقی اشخاص 

 بود خواهدنفصل درآمد اتفاقی  مالیات مشمول می باشد مالیات مشمول ارث بر مالیات فصل مقررات طبق که انتقاالتی. 
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 یتألیفت سـؤاال ✍

 د.بو خواهد ...... ق.م.م مقرر نرخ به اتفاقی مالیات مشمول نمایدمی تحصیل به...... ..... که نقدی درآمد –( 1

 

 در ماده صورت شخص 

I 131 بالعوض حقیقی 

II 131 جایزه حقوقی 

III 131 جایزه حقیقی 

 

1     )I و III  2    )        I و II  3    )         II و III  4     )I   وII و III  

 

 ود.ب خواهد ...... ق.م.م مقرر نرخ به اتفاقی مالیات مشمول نمایدمی تحصیل به...... ..... که ..... درآمد –( 2

 

 در ماده صورت شخص منبع 

I 131 جایزه حقوقی نقدی غیر 

II 131 جایزه حقیقی نقدی غیر 

III 131 بالعوض  حقوقی  نقدی 

IV 131 بالعوض   حقیقی  نقدی 

 

1     )I و III  2    )        I و II  3    )         II وIV  4     )I   وII و III وIV  

 

 ود.ب خواهد ...... ق.م.م مقرر نرخ به یاتفاق مالیات مشمول نمایدمی تحصیل به...... ..... که ..... درآمد –( 3

 

 در ماده صورت شخص منبع 

I 105 جایزه حقوقی نقدی غیر 

II 131 جایزه حقیقی نقدی غیر 

III 105 بالعوض  حقوقی  نقدی 

IV 131 بالعوض   حقیقی  نقدی 

 

1     )I و III  2    )        I و II  3    )         II وIV  4     )I   وII و III وIV  
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 ود.ب خواهد ...... ق.م.م مقرر نرخ به اتفاقی مالیات مشمول نمایدمی تحصیل به...... ..... که ..... درآمد –( 4

 

 در ماده صورت شخص منبع 

I 131 جایزه حقوقی نقدی غیر 

II 105 جایزه حقیقی نقدی غیر 

III 131 بالعوض  حقوقی  نقدی 

IV 105 بالعوض   حقیقی  نقدی 

1     )I و III  2    )        I و II  3    )         II و IV    4     )I   وII و III  وIV  

 

  .نماید تپرداخ ..... است مالیات مکلف ...... شود، واگذار کسی به صورت ..... به ...... مالی منافع که صورتی در –( 5

 

 منافع شخص به صورت به طور  

 سال بعد در را سال هر گیرنده انتقال عوضبال موقت یا دائم (1

 متعلق را تا پایان سال دهنده انتقال معوض  دائم (2

 متعلق را تا پایان سال گیرنده انتقال بالعوض موقت (3

 سال بعد در را سال هر دهنده انتقال معوض موقت یا دائم (4

 

 ......  باشد،می لیاتما مشمول ارث بر مالیات فصل مقررات طبق که انتقاالتی  –( 6

 

 بود اتفاقی خواهد مالیات درآمد طبق مقررات مشمول (1

 بود اتفاقی نخواهد مالیات درآمد مشمول (2

 بود اتفاقی خواهد مالیات درآمد گیرنده مشمولانتقال (3

 بود اتفاقی خواهد مالیات درآمد حسب مورد نسبت به منفعت، مشمول (4

 

 است، کلفم گیرنده انتقال شود واگذار )اشخاص حقیقی(کسی به بالعوض موقت یا دائم طور به مالی عمناف که صورتی در  –( 7

 .می شود ساقط اظهارنامه تسلیم تکلیف باشد شده وصول و مالیات انجام رسمی اسناد دفاتر در معامله که صورتی در ......،و

 

 مالیات و تسلیم طمربو مالیاتی امور اداره به ، بعد سال ماه اردیبهشت آخر تا را خود مالیاتی اظهارنامه سال هر در (1

 بپردازد را متعلق

 .بپردازند را متعلق یاتمال و تسلیم مربوط مالیاتی امور اداره به تعلق منافع یا درآمد تحصیل تاریخ از بعد ماه پایان تا (2

 .بپردازند را علقمت مالیات و تسلیم مربوط مالیاتی امور اداره به تعلق منافع یا درآمد تحصیل تاریخ ظرف سی روز از (3

 .بپردازند را علقمت مالیات و تسلیم مربوط مالیاتی امور اداره به تعلق منافع یا درآمد تحصیل تاریخ از ظرف ده روز (4
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 دفاتر در معامله که تیصور رد و ......، ، اندمکلف (123غیر از منافع موضوع ماده )به )اشخاص حقیقی(صاحبان درآمد اتفاقی  –( 8

 .می شود ساقط اظهارنامه تسلیم تکلیف باشد شده وصول و مالیات انجام رسمی اسناد

 

 مالیات و تسلیم طمربو مالیاتی امور اداره به ، بعد سال ماه اردیبهشت آخر تا را خود مالیاتی اظهارنامه سال هر در (1

 بپردازد را متعلق

 .بپردازند را متعلق یاتمال و تسلیم مربوط مالیاتی امور اداره به تعلق منافع یا درآمد تحصیل اریخت از بعد ماه پایان تا (2

 .بپردازند را علقمت مالیات و تسلیم مربوط مالیاتی امور اداره به تعلق منافع یا درآمد تحصیل تاریخ ظرف سی روز از (3

 .بپردازند را علقمت مالیات و تسلیم مربوط مالیاتی امور اداره هب تعلق منافع یا درآمد تحصیل تاریخ از ظرف ده روز (4

 

 . ، ....شده باشد وصول و مالیات انجام رسمی اسناد دفاتر در معامله که صورتی در صاحبان درآمد اتفاقی  –( 9

 

 نمایند. سلیمت ربوطم مالیاتی امور اداره به بعد، سال ماه اردیبهشت آخر تا را خود مالیاتی اند اظهارنامهمکلف (1

 یند.نما تسلیم مربوط مالیاتی امور اداره به ، بعد تا پایان ماه را خود مالیاتی اند اظهارنامهمکلف (2

 .می شود ساقط اظهارنامه تسلیم تکلیف (3

 هیچکدام (4

 

 

 

 

 

 منبع در فصل این راتمقر طبق که الیاتهاییم و شد ...... تشخیص خواهد اتفاقی درآمدهای از ناشی مالیات ..... مشمول درآمد  –( 10

 شد. خواهد ..... آنها منظور  به گرددمی پرداخت

 

 عنوان  از اشخاص 

 مالیات علی الحساب اظهارنامه به رسیدگی طریق از حقوقی حقیقی و (1

 مالیات پرداخت پیش اظهارنامه به رسیدگی طریق از حقیقی  (2

 مالیات علی الحساب تردفا به رسیدگی طریق از حقوقی (3

 مالیات پرداخت پیش دفاتر به رسیدگی طریق از حقوقی (4
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 طبق که اتهاییمالی و شد دفاتر تشخیص خواهد به رسیدگی طریق از اتفاقی درآمدهای از ناشی مالیات ..... مشمول درآمد  –( 11

مالیات آنها به .....  مولمش شد، بنابر این درآمد خواهد ا منظور..... آنه  به گردد، به نرخ ......می پرداخت منبع در فصل این مقررات

 باشد.می

 نرخ عنوان نرخ اشخاص 

 131ماده  مالیات علی الحساب 105ماده  حقوقی حقیقی و (1

 131ماده  مالیات پرداخت پیش 131ماده  حقیقی  (2

 105ماده  مالیات علی الحساب 105ماده  حقوقی (3

 105ماده  مالیات پرداخت پیش 131ماده  حقوقی (4

 

 .. ، ...شده باشد وصول و مالیات انجام رسمی اسناد دفاتر در معامله که صورتی در صاحبان درآمد اتفاقی  –( 12

 

 نمایند. تسلیم مربوط مالیاتی امور اداره به ، بعد سال ماه اردیبهشت آخر تا را خود مالیاتی اند اظهارنامهمکلف (1

 یند.نما تسلیم مربوط مالیاتی امور اداره به ، بعد تا پایان ماه را خود مالیاتی اظهارنامه اندمکلف (2

 .می شود ساقط اظهارنامه تسلیم تکلیف (3

 هیچکدام (4

 

مد اتفاقی ول مالیات بر درآنماید، مشممی پرداخت کشاورزی محصوالت  ..... و ..... ، ..... ، ..... تشویق برای دولت که جوایزی  –( 13

 نخواهد بود.

 

 خرید تولید واردات صادرات 

 خیر خیر بله بله (1

 بله بله خیر خیر (2

 خیر خیر بله خیر (3

 بله بله خیر بله (4

 

 موارد زیر مشمول مالیات درآمد اتفاقی نخواهد بود.  –( 14

 

 خرید تولید واردات صادرات 

 خیر خیر بله بله (1

 بله بله خیر خیر (2

 خیر خیر بله خیر (3

 بله بله خیر بله (4
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 مشمول ابرازی دبه درآم نسبت (131ماده ) اشخاص موضوع مالیات مشمول ابرازی افزایش درآمد ( %10درصد ) ده هر ازای به –( 13

این  از ورداریرخب شرط .شودکاسته می مذکور نرخهای از واحد درصد پنج تا حداکثر و درصدواحد یک  آنها، گذشته سال مالیات

 است. مالیاتی امور سازمان سوی از شده اعالم مهلت ...... در تخفیف

 

 سال قبل به مربوط مالیاتی اظهارنامه ارائه و قبل سنوات مالیاتی بدهی تسویه (1

  مربوطه مالیاتی و تسلیم اظهارنامه قبل سال مالیاتی بدهی تسویه (2

 سال جاری به مربوط مالیاتی اظهارنامه ارائه و قبل سال مالیاتی بدهی تسویه (3

  سال جاری به مربوط مالیاتی و تسلیم اظهارنامه قبل سنوات مالیاتی بدهی تسویه (4
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 مختلف منابع از ناشی درآمد جمع بر مالیات هفتم فصل

 نیمواد قانو 

 

 .شد حذف - 129 ماده

 03/12/1366 مصوب مستقیم هایمالیات قانون( 129) ماده ،(59) ماده (3) تبصره و (16) تا (3) مواد موضوع گذشته بدهیهای - 130 ماده

 .بود نخواهد وصول و مطالبه قابل آن بعدی های اصالحیه و

 الس از قبل مورد حسب نهاآ تعلق یا مربوط درآمد تحصیل سال که مالیاتهایی بدهی تواندمی دارایی و اقتصادی امور وزارت - تبصره

 قرار بخشودگی ردمو جزئا   و کال  بداند مقتضی که نقاطی در مؤدی هر برای ریال (10.000.000) میلیون ده سقف تا را باشد 1381

 .دهد

 به باشدمی ایجداگانه نرخ دارای قانون این مقررات طبق که مواردی استثنای به حقیقی اشخاص درآمد بر مالیات نرخ - 131 ماده

 :است زیر شرح

 (%15) درصد پانزده نرخ به ساالنه مالیات مشمول درآمد ریال (500.000.000) میلیون پانصد میزان تا -1

 ساالنه مالیات شمولم درآمد ریال (1000.000.000)  میلیاردیک میزان تا ریال (500.000.000)  میلیون پانصد مازاد به نسبت -2

 (%20) درصد بیست نرخ به

 (%25)درصد پنج و بیست نرخ به ساالنه مالیات مشمول درآمد ریال (1000.000.000)   یاردمیلیک مازاد به نسبت -3

 مشمول ابرازی درآمد به نسبت ماده این موضوع اشخاص مالیات مشمول ابرازی درآمد افزایش(%10) درصد ده هر ازای به -تبصره

 از رداریبرخو شرط .شود می کاسته مذکور نرخهای زا درصد واحد پنج تا حداکثر و درصد واحد یک آنها، گذشته سال مالیات

 .است مالیاتی امور نسازما سوی از شده اعالم مهلت در مربوطه مالیاتی اظهارنامه تسلیم و قبل سال مالیاتی بدهی تسویه تخفیف این

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

  

 چهارم باب

 مختلفه مقررات در
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 هامعافیت اول فصل 
 

 نیمواد قانو 

 از که معدنی یا دیتولی واحدهای در غیردولتی حقوقی اشخاص معدنی و تولیدی های فعالیت از ناشی ابرازی درآمد - 132 ماده

 می منعقد فروش و استخراج قرارداد یا صادر برداری بهره پروانه آنها برای ذیربط های وزارتخانه طرف از ماده این اجرای تاریخ

 طرف از ورمذک تاریخ از که یادشده اشخاص گردشگری اقامتی مراکز و هتلها ها،بیمارستان خدماتی درآمدهای همچنین و شود

 به فعالیت یا تخراجاس یا برداری بهره شروع تاریخ از شود، می صادر مجوز یا برداری بهره پروانه آنها برای ذیربط قانونی مراجع

 .باشد می مالیات مشمول صفر نرخ با سال ده مدت به یافته کمترتوسعه مناطق در و سالپنج مدت

 کمدار و اسناد قانونی، دفاتر اظهارنامه، تسلیم به مکلف آن مشمول مؤدیان که است روشی صفر نرخ با مالیات از منظور -الف

 کشور الیاتیم امور سازمان به شده مشخص مواعد در و قانون این در مقرر ترتیب به خود درآمدهای برای مورد، حسب حسابداری

 و مدارک ،مستندات براساس مؤدیان مالیات مشمول درآمد تعیین و اظهارنامه بررسی به مکلف نیز مذکور سازمان و باشند می

 .شودمی محاسبه صفر نرخ با آنها مالیات مؤدیان، مالیات مشمول درآمد تعیین از پس و است مذکور اظهارنامه

 کار نیروی نفر هپنجا از بیش دارای که ماده این موضوع مراکز سایر و خدماتی و تولیدی واحدهای برای صفر خنر با مالیات -ب

 دهند، افزایش (%50) درصد پنجاه حداقل را خود شاغل کار نیروی قبل سال به نسبت هرسال معافیت، دوره در چنانچه باشند شاغل

 هر در کار نیروی اشتغال افزایش همچنین و شاغل کار نیروی تعداد .شود می اضافه سال یک کارکنان افزایش سال هر ازای به

 می محقق کارکنان یاجتماع تأمین بیمه فهرست به مربوط مدارک و اسناد ارائه و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تأیید با واحد

 مالیات باشند، کرده استفاده بند این مالیاتی قمشو از که بعد سال در مذکور افزایش حداقل از کار نیروی کاهش صورت در .شود

 .گردد نمی محسوب کاهش شوندمی مستعفی و بازخرید بازنشسته، که افرادی .شود می وصول و مطالبه کاهش، سال در متعلق

 یا تیصنع ایشهرکه در واقع ماده این موضوع مذکور اقتصادی واحدهای برای صفر نرخ با مالیات محاسبه برخورداری دوره -پ

 یافته، توسعهکمتر مناطق در اقتصادی ویژه مناطق یا صنعتی شهرکهای استقرار صورت در و سال دو مدت به اقتصادی ویژه مناطق

 .یابد می افزایش سال سه مدت به

 یمتسل کشور مناطق سایر و آزاد مناطق در فعال حقوقی و حقیقی اشخاص برای مالیاتی معافیت هرگونه از برخورداری شرط -ت

 ای نمونه طبق یانز و سود حساب و ترازنامه شامل حقوقی اشخاص مالیاتی اظهارنامه .است قانونی مقرر موقع در مالیاتی اظهارنامه

 .شودمی تهیه مالیاتی امور سازمان توسط که است

 

 با مالیات طریق زا حمایت هدور بر عالوه ماده این موضوع واحدهای در اقتصادی گذاریهای سرمایه افزایش و تشویق منظور به -ث

 :یردگ می قرار حمایت مورد زیر شرح به مناطق سایر و یافته کمترتوسعه مناطق در گذاری سرمایه مورد، حسب صفر نرخ

 :یافته کمترتوسعه مناطق در -1

 به واحد مالیات شمولم درآمد جمع که زمانی تا ماده این صدر در مذکور صفر نرخ با مالیات محاسبه دوره از بعد سالهای مالیات

( 105) ماده در مقرر نرخهای با متعلقه مالیات آن، از بعد و شود می محاسبه صفر نرخ با برسد، شده پرداخت و ثبت سرمایه برابر دو

 .شودمی دریافت و محاسبه آن های تبصره و قانون این
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 :مناطق سایر در-2

 باقیمانده( %50) صددر پنجاه و صفر نرخ با ماده این صدر در مذکور مالیات محاسبه دوره از بعد سالهای مالیات (%50) درصد پنجاه

 جمع که زمانی ات حکم این .شود می دریافت و محاسبه آن های تبصره و مستقیم مالیاتهای قانون( 105) ماده در مقرر نرخهای با

 متعلقه مالیات (%100) صددرصد آن، از بعد و دیاب می ادامه شود، شده پرداخت و ثبت سرمایه معادل واحد، مالیات مشمول درآمد

 .شودمی دریافت و محاسبه آن های تبصره و قانون این (105) ماده در مقرر نرخهای با

 .باشندمی برخوردار بند این (2) و (1) جزءهای مالیاتی مشوق از غیردولتی، حقوقی اشخاص نقل و حمل درآمد

 این شوقم از مجدد گذاری سرمایه درصورت اند، شده تأسیس اصالحیه این از قبل هک ماده این موضوع غیردولتی حقوقی اشخاص

 .کنند استفاده توانندمی ماده

 ایجاد برای کورمذ واحدهای نوسازی و بازسازی توسعه، تأسیس، منظور به ذیربط قانونی مراجع مجوز با که گذاری سرمایه هرگونه

 .است بند این حکم مشمول شود، یم هزینه زمین استثنای به ثابت هایدارایی

 نقل، و حمل واحدهای در غیردولتی حقوقی اشخاص گذاری سرمایه مورد در ، (ت) بند انتهای در مذکور زمین استثنای -ج

 جاری ذیصالح، جعمرا از شده صادر قانونی مجوزهای در شده تعیین میزان به صرفا  گردشگری اقامتی مراکز و هتلها بیمارستانها،

 .باشدنمی

 استفاده رمایهس افزایش برای ماده این مالیاتی مشوق از که مذکور اشخاص شده پرداخت و ثبت سرمایه میزان کاهش درصورت -چ

 .شود می وصول و مطالبه آن های جریمه و متعلق مالیات باشند، کرده

 و گذاری مایهسر سازمان مجوز با ارجیخ گذاران سرمایه مشارکت با ماده این موضوع شده انجام گذاری سرمایه درصورتیکه -ح

 درصد ده نمیزا به خارجی گذاری سرمایه مشارکت (%5) درصد پنج هر ازای به باشد شده انجام ایران فنی و اقتصادی کمکهای

 .شودمی اضافه (%50) درصد پنجاه تا حداکثر و شده پرداخت و ثبت سرمایه نسبت به ماده این مشوق به (10%)

 اقدام معتبر ننشا با محصوالت تولید به نسبت ایران در داخلی تولیدی واحدهای ظرفیت از استفاده با که رجیخا شرکتهای -خ

 تولید واحد با یهمکار قرارداد انعقاد تاریخ از نمایند صادر را تولیدی محصوالت از (%20) درصد بیست حداقل که درصورتی کنند

 از مذکور، رهدو اتمام صورت در و بوده ماده این حکم مشمول مذکور تولیدی احدو صفر نرخ با مالیات محاسبه دوره در ایرانی

 این رد مذکور مدت در تولیدی محصوالت فروش از حاصل ابرازی درآمد به نسبت مالیاتی نرخ در تخفیف (%50) درصد پنجاه

 .باشند می برخوردار ماده

 کیلومتری بیست و یکصد شعاع در مستقر معدنی و تولیدی واحدهای ددرآم شامل ماده این موضوع مشوقهای و مالیاتی صفر نرخ -د

 هزار سیصد از یشب دارای شهرهای و استانها سایر مراکز کیلومتری سی و اصفهان استان مرکز کیلومتری پنجاه و تهران استان مرکز

 .شودنمی مسکن و نفوس سرشماری آخرین براساس جمعیت نفر

 این امتیاز از الح هر در جمهور رئیس فناوری و علمی معاونت و ذیربط های وزارتخانه تأیید با اتاطالع فناوری تولیدی واحدهای

 به صنعتی هایشهرک و اقتصادی ویژه مناطق کلیه در مستقر معدنی و تولیدی واحدهای مالیات همچنین .باشند می برخوردار ماده

 شود می محاسبه صفر نرخ با تهران استان مرکز کیلومتری بیست و کصدی عشعا در مستقر شهرکهای و اقتصادی ویژه مناطق استثنای

 .باشند می برخوردار ماده این موضوع مالیاتی مشوقهای از و

 گیرند، می قرار شهر یا استان چند یا دو محدوده در که تولیدی واحدهای یا صنعتی شهرکهای و اقتصادی ویژه مناطق درخصوص

 های وزارتخانه مشترک پیشنهاد با قانون این تصویب از پس ماه سه حداکثر که است اینامهینآی موجب به محدوده تعیین مالک
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 و تهیه زیست محیط حفاظت سازمان و کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان و دارایی و اقتصادی امور و تجارت و معدن صنعت،

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به

 سازمان توسط له،پنجسا برنامه هر در اول ماهه سه در دهستان بخشو شهرستان، استان، شامل یافته توسعه کمتر مناطق فهرست -ذ

 در گذاری سرمایه و بیکاری نرخ هایشاخص لحاظ با دارایی و اقتصادی امور وزارت همکاری با کشور ریزی برنامه و مدیریت

 شروع تاریخ. شدبا می معتبر قبلی برنامه فهرست جدید، فهرست ابالغ تا و رسدمی وزیران هیأت تصویب به و شود می تهیه تولید

 .است یافته کمترتوسعه مناطق مشوقهای احتساب برای اعتبار مناط ذیربط، قانونی مراجع تأیید با فعالیت

 باشند هکرد أخذ یربطذ قانونی مراجع از برداری بهره پروانه ماده این اجرای از قبل که جهانگردی و ایرانگردی تأسیسات کلیه -ر

 .باشند می عافم ابرازی درآمد بر مالیات( %50) درصد پنجاه پرداخت از ماده این االجراشدنالزم تاریخ از پس سال شش مدت تا

 .نیست مجری کشور از خارج به گردشگر اعزام از حاصل درآمد به نسبت بند این حکم

 گردشگران ذبج محل از که ربطذی قانونی مراجع از مجوز دارای زیارتی و گردشگری دفاتر ابرازی درآمد (%100) صددرصد -ز

 .باشد می مالیات مشمول مالیاتی صفر نرخ با باشد شده تحصیل سوریه و عراق عربستان، به زائر اعزام یا خارجی

 کلیه مورد رد حکم این .باشد می شده کتمان درآمدهای جز به ابرازی درآمد شامل صرفا  قانون این موضوع صفر نرخ با مالیات -ژ

 .است مجری قوانین سایر و قانون این در منظور صفر نرخ با مالیاتی احکام

 بهره وانهپر دارای صنعتی و تولیدی واحدهای در تعاونی و خصوصی حقوقی اشخاص پژوهشی و تحقیقاتی های هزینه معادل -س

 از قطعی مجوز رایدا عالی آموزش و پژوهشی مراکز یا دانشگاهها با منعقده قرارداد قالب در که ذیربط های وزارتخانه از برداری

 انجام رکشو علمی جامع نقشه چهارچوب در  که پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات علوم، های وزارتخانه

 و برسد بوطهرم تحقیقاتی مراکز یا و دانشگاهها پژوهشی شورای تصویب به آن ساالنه پیشرفت گزارش اینکه بر مشروط شود، می

 به حداکثر باشد،ن ریال( 5.000.000.000) میلیارد پنج از کمتر آنها معدنی و تولیدی های فعالیت از حاصل ابرازی درآمد ناخالص

 اشخاص الیاتم حساب به منظورشده مبلغ معادل. شود می بخشوده مذکور هزینه انجام سال ابرازی مالیات (%10) درصد ده میزان

 .شد نخواهد پذیرفته مالیاتی قبول قابل هزینه نعنوا به مذکور،

 و معدن نعت،ص دارایی، و اقتصادی امور وزرای تصویب به کشور مالیاتی امور سازمان پیشنهاد با بند این اجرائی دستورالعمل

 .رسدمی پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات علوم، تجارت،

 1395 سال ابتدای از دهما این در مذکور موجود قوانین بر مازاد مالیاتی صفر نرخ با محاسبه و تیمالیا های معافیت کلیه -1 تبصره

 .شودمی اجراء

 هایزارتخانهو توسط قانون ابالغ از پس ماهشش مدت ظرف حداکثر آن بندهای و ماده این موضوع اجرائی نامهآیین -2 تبصره

 وزیران هیأت تصویب به و شود می تهیه کشور مالیاتی امور سازمان همکاری با رتتجا و معدن صنعت، و دارایی و اقتصادی امور

 .رسد می

 شاورزی،ک عشایری، روستایی، یتعاون شرکتهای ،کشاورزی بخش توسعه از حمایت صندوق درآمد (%100) درصدصد – 133 ماده

 .است معاف مالیات از هاآن های اتحادیه و آموزان دانش و دانشجویان کارمندی، کارگری، صیادان،

 با که را ایران روستایی تعاون مرکزی سازمان ابرازی سود از قسمت آن به متعلق بردرآمد مالیات معادل است مکلف دولت -تبصره

 به آن واریز و وصول از پس ،شود می داده اختصاص روستایی تعاونی شرکتهای در گذاری سرمایه برای عمومی مجمع تصویب
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 وجه در شودمی بینی پیش کشور کل بودجه قانون در منظور همین هب که خاصی ردیف اعتبار محل از کشور، عمومی درآمد حساب

 .نماید مسترد مذکور سازمان

 هایآموزشگاه حرفهای، و فنی متوسطه، راهنمایی، ابتدایی، از اعم انتفاعی غیر مدارس تربیت و تعلیم از حاصل درآمد - 134 ماده

 مهدهای و فاعیانت غیر عالی آموزش مراکز و دانشگاهها ،کشور حرفهای و فنی آموزش سازمان از مجوز دارای آزاد حرفهای و فنی

 مذکور شخاصا نگهداری بابت حرکتی و ذهنی معلولین نگهداری مؤسسات درآمد و  روستاها و یافته توسعه کمتر مناطق در کودک

 سازمان از مجوز دارای ورزشی مؤسسات و باشگاهها درآمد همچنین هستند بطذیر مراجع از فعالیت پروانه دارای مورد حسب که

 .است معاف مالیات پرداخت از ورزشی منحصرا هایفعالیت از حاصل بدنی تربیت

 .رسید خواهد وزیران هیأت تصویب به دارایی و اقتصادی امور وزارت پیشنهاد به ماده این اجرایی آییننامه

 .شد حذف - 135 ماده

 عاید بیمه منعقده دهایقراردا موجب به که بیمه مؤسسات طرف از و زندگی و عمر های بیمه انواع بابت پرداختی وجوه - 136 هماد

 .است معاف مالیات پرداخت از شود می ذینفع

 در تکفل تحت رواهخ و برادر و مادر و پدر و اوالد و همسر یا خود معالجه بابت مؤدی هر پرداختی درمانی های هزینه – 137 ماده

 چنانچه و نماید هیگوا را وجه دریافت باشد ایران مقیم پزشک یا درمانی مؤسسه کننده دریافت اگر که این شرط به مالیاتی سال یک

 است فتهگر صورت ایران از خارج در معالجه الزم امکانات فقدان علت به پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت تأیید به

 و درمان بهداشت، وزارت یا معالجه محل کشور در ایران اسالمی جمهوری دولت رسمی مقامات گواهی به ورمزب هزینه پرداخت

 و عمر یها بیمه انواع بابت ایرانی بیمه مؤسسات به حقیقی شخص هر پرداختی بیمه حق همچنین باشد، رسیده پزشکی آموزش

 .گرددمی کسر مؤدی مالیات مشمول درآمد از درمانی های بیمه و زندگی

 درآمد از کسر قابل نیز آنان توانبخشی و مراقبت هزینه مذکور های هزینه بر عالوه العالج صعب و خاص بیماران و معلوالن مورد در

 .باشد می است دار عهده را او تکفل که شخصی یا بیمار یا معلول مالیات مشمول

 .شد حذف - 138 ماده

 عقود قالب در را تولیدی بنگاههای گردشدر سرمایه و طرح  پروژه مالی تأمین رایب نقدی آورده که اشخاصی -مکرر 138 ماده

 درآمد بر یاتمال پرداخت از اعتبار و پول شورای مصوب مشارکتی عقود انتظار مورد سود حداقل معادل نمایند، فراهم مشارکتی

 .شودیم تلقی مالیاتی قبول قابل هزینه انعنو به مذکور پرداختی سود معادل سود، کننده پرداخت برای و شوند می معاف

 صورت در .کند ارجخ تولیدی بنگاه از را نقدی آورده تواندنمی سال دو تا ماده این موضوع معافیت از کننده استفاده -1 تبصره

 .شودمی اضافه نقدی، آورده خروج سال مالیات شده، استفاده معافیت روز ارزش میزان به نقدی، آورده کاهش

 حوزه مالیاتی امور اداره با گردش در سرمایه یا طرح - پروژه مالی تأمین برای نقدی آورده کارگیری به تحقق تشخیص -2 رهتبص

 .است مربوط

 -139 ماده

 الحسنی عبدالعظیم حضرت آستان رضوی، قدس آستان غیرنقدی و نقدی دریافتی هدایای و کمکها پذیره، نذورات، موقوفات، - الف

 ،(ره) خمینی امام حضرت،آستان مقدس  » چراغ شاه «(  ع) موسی ابن احمد حضرت آستان ،(س)معصومه حضرت هآستان ، (ع)

 و اوقاف سازمان عهده به متبرکه بقاع سایر تشخیص .است معاف مالیات پرداخت از متبرکه بقاع سایر و تکایا ها، حسینیه مساجد،

 .باشد می خیریه امور
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 .است معاف مالیات پرداخت از ایران اسالمی جمهوری احمر هالل جمعیت غیرنقدی و نقدی یدریافت هدایای و کمکها - ب

 تأمین سازمان و انیدرم خدمات بیمه سازمان و بازنشستگی انداز پس های صندوق غیرنقدی و نقدی دریافتی هدایای و کمکها - ج

 و کارفرما و نکارکنا سهم بازنشستگی حق و بیمه حق نینهمچ و عشایر و ئیان روستا کشاورزان، اجتماعی بیمه صندوق و اجتماعی

 .است معاف مالیات پرداخت از آنها توسط مربوط دریافتی های جریمه

 اسالمی علوم دارسم تشخیص .است معاف مالیات پرداخت از اسالمی علوم مدارس غیرنقدی و نقدی دریافتی هدایای و کمکها - د

 .باشد می قم علمیه حوزه مدیریت شورای با

 انقالب نهادهای یصتشخ .است معاف مالیات پرداخت از اسالمی انقالب نهادهای غیرنقدی و نقدی دریافتی هدایای و کمکها - ه

 .باشد می وزیران هیأت با اسالمی

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

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

 علمی، فرهنگی، قاتتحقی اسالمی، تبلیغات قبیل از اموری مصرف به شرعی موازین طبق که عام موقوفات درآمد از قسمت آن - ح

 و علمیه های وزهح و مصالها و مساجد نگهداری و تعمیر و بنا درمان، و بهداشت تربیت، و تعلیم اکتشافات، فنی،اختراعات، دینی،

 وام یا هزینه آبادانی، و عمرانی امور باستانی، آثار تعمیر اطعام، و تعزیه مراسم دولتی، های دانشگاه و مدارس و اسالمی علوم مدارس

 و جنگ سوزی، آتش لزله،ز سیل، از ناشی حوادث دیدگان آسیب و مستضعفان به دانشجویان،کمک و آموزان دانش تحصیلی

 و باشد رسیده هخیری امور و اوقاف سازمان تأیید به مزبور های هزینه و درآمد که این بر مشروط برسد، دیگر غیرمترقبه حوادث

 سیجن و سنی گروههای در بدسرپرست و بیسرپرست نوجوانان و کودکان نگهداری مراکز نگهداری و تعمیر ساخت، همچنین

 و سمیج معلوالن نخاعی، ضایعه مصدومان اشتغال و آموزی حرفه های کارگاه سالمندان، مراقبت و دارینگه مراکز مختلف،

 نابینا، انکودک و ذهنی معلوالن آموزی حرفه و توانبخشی آموزش، مراکز خودسرپرست، دختران و خانوار سرپرست زنان حرکتی،

  گیرند قرار کشور یبهزیست حمایتی هایسازمان مددجویان خدمت در انندبتو که اماکنی و مراکز سایر و ناشنوا و شنوا کم بینا، کم

 .است معاف مالیات پرداخت از

 امور و فاوقا و حج سازمان اختیارات و تشکیالت قانون (14) ماده موضوع تحقیق شعب توسط که حسابهایی مفاصا – تبصره

 ارائه کشور لیاتیما امور سازمان به اظهارنامه تسلیم به مربوط مقرر مهلت در اگر شود می یا شده صادر 02/10/1363 مصوب خیریه

 .شود می تلقی مؤدی لیاتیما اظهارنامه منزله به قوانین، سایر یا قانون این در مقرر مالیاتی معافیت هرگونه از برخورداری برای شود،

 مالیاتی امور انسازم به 1394 سال پایان تا وطمرب حساب مفاصا که صورتی در قانون، این ابالغ از قبل سالهای مورد در همچنین

 .بود خواهد مالیاتی اظهارنامه منزله به شود، ارائه

 موجب به که آن بر طمشرو اند، رسیده ثبت به که المنفعه عام و خیریه مؤسسات غیرنقدی و نقدی دریافتی هدایای و کمکها - ط

 از کند، نظارت اآنه هزینه و درآمد بر کشور مالیاتی امور سازمان و ودش ماده این (ح) بند در مذکور امور صرف آنها اساسنامه

 .است معاف مالیات پرداخت

 .گردد می منتقل عدب مالی سال به مالیات تعلق بدون باشد نرسیده مصرف به مالی سال هر در که غیرنقدی و نقدی کمکهای – تبصره

 های تشکل و ها انجمن و احزاب ای، حرفه مجامع اعضاء عضویت حق همچنین و غیرنقدی و نقدی دریافتی هدایای و کمکها - ی

 اعضاء لزحمها حق یا درآمد از مربوط مقررات و قانون موجب به که وجوهی و باشند ذیربط مراجع از مجوز دارای که دولتی غیر

 .است معاف مالیات پرداخت از شود، واریزمی مزبور مجامع حساب به و کسر آنها
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 در مذکور دینی ایه اقلیت به مربوط مذهبی های هیأت و ها انجمن غیرنقدی و نقدی دریافتی هدایای و کمکها و موقوفات - ک

 .است معاف اتمالی پرداخت از برسد، کشور وزارت تصویب به آنها رسمیت که این بر مشروط ایران، اسالمی جمهوری اساسی قانون

 و فرهنگی ،(ذیربط یدستگاهها و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت از مجوز رایدا)قرآنی و مطبوعاتی و انتشاراتی فعالیتهای - ل

 .است معاف مالیات پرداخت از شوند، می انجام اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت مجوز موجب به که هنری

 برگزاری راه زا ماده این موضوع اشخاص وظایف و اهداف پیشبرد منظور به و انتفاعی غیر های فعالیت از که وجوهی -1 تبصره

 امور ازمانس و شود می تحصیل آنها اساسنامه چارچوب در ... و دورهای های نشریه و کتاب نشر سمینارها، آموزشی، دورههای

  .است معاف مالیات پرداخت از کند، می نظارت آنها هزینه و درآمد بر کشور مالیاتی

 .اشدب می جاری ماده این موضوع اشخاص مالیات مشمول درآمد مورد در قانون این(2) ماده (2) تبصره حکم -2 تبصره

 به دارایی و اقتصادی امور وزارت پیشنهاد با و تهیه کشور مالیاتی امور سازمان وسیله به ماده این موضوع اجرایی نامه آیین -3 تبصره

 .رسید خواهد وزیران هیأت تصویب

 نظر براساس اشندب می مجوز دارای رهبری معظم مقام یا (ره) خمینی امام حضرت طرف از که مواردی در ماده این مفاد -4 تبصره

 .گیرد می انجام رهبری معظم مقام

 و (ط)یبندها موضوع اشخاص غیرنقدی و نقدی دریافتی هدایای و کمکها و موقوفات از حاصل عایدی و درآمدها -5 تبصره

 .بود نخواهد مذکور اشخاص زیرمجموعه ایشرکته درآمد شامل حکم این .باشد می معاف مالیات پرداخت از (ک)

 .شد حذف - 140 ماده

 بیست و کشاورزی بخش محصوالت و غیرنفتی کاالهای و خدمات صادرات از حاصل درآمد (%100)صددرصد – 141 ماده

 پیشنهاد به تینف کاالهای و خام مواد فهرست. گرددمی صفر نرخ با مالیات مشمول خام مواد صادرات از حاصل درآمد (%20)درصد

 به شاورزیک و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق و نفت و تجارت و معدن صنعت، دارایی، و اقتصادی امور های وزارتخانه مشترک

 .رسد می وزیران هیأت تصویب

 در تغییر بدون و شوند می وارد ایران به (ترانزیت)عبوری صورت به که مختلف کاالهای صادرات از حاصل درآمد -1 تبصره

 .گردد می صفر نرخ با مالیات مشمول شوند می صادر آن روی بر کاری انجام با یا ماهیت

 15/10/1389مصوب  ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم ساله پنج برنامه قانون اجرای دوره اتمام از پس ماده این مفاد -2 تبصره

 .شود می االجراء الزم

 مالیات پرداخت از همربوط تولیدی های اتحادیه و تعاونی شرکتهای و دستی صنایع و دستباف فرش کارگاههای درآمد - 142 ماده

 .است معاف

 فروش به و شده ذیرفتهپ کاالیی های بورس در که کاالهایی فروش از حاصل بردرآمد مالیات از( %10) درصد ده معادل - 143 ماده

 می پذیرفته جیخار یا داخلی های بورس در معامله برای آنها سهام که شرکتهایی بردرآمد مالیات از (%10)  درصد ده و رسد می

 پذیرفته خارجی یا یداخل بورس از خارج بازار در معامله برای آنها سهام که شرکتهایی درآمد بر مالیات از (%5)  درصد پنج و شود

 سازمان تأیید اب اند نشده حذف ارهاباز یا بورسها این در شده پذیرفته شرکتهای فهرست از که سالی تا پذیرش سال از شود، می

 خارجی یا اخلید بورس از خارج بازارهای یا خارجی یا داخلی بورسهای در معامله برای آنها سهام که شرکتهایی .شود می بخشوده

 دو معادل دباشن تهداش آزاد شناور سهام (%20)  درصد بیست حداقل تأییدسازمان به مالی دوره پایان در که صورتی در شود پذیرفته

 .شوند می برخوردار مالیاتی بخشودگی از فوق های معافیت برابر
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 میزان به مقطوعی اتمالی شرکتها سایر در شرکا الشرکه سهم و سهام تقدم حق و الشرکه سهم و سهام انتقال و نقل هر از -1 تبصره

 مطالبه فوق لانتقا و نقل درآمد بر مالیات انعنو به دیگری وجه بابت این از .شود می وصول آنها اسمی ارزش(%4)  چهاردرصد

 امور سازمان سابح به را متعلق مالیات انتقال، از قبل مکلفند سهام تقدم حق و الشرکه سهم و سهام دهندگان انتقال .شد نخواهد

 .کنند واریز کشور مالیاتی

 اخذ را متعلق الیاتم پرداخت گواهی مورد حسب انتقال سند تنظیم یا تغییرات ثبت موقع در مکلفند رسمی اسناد دفاتر یا ثبت ادارات

 .کنند انتقال یا ثبت به مربوط پرونده ضمیمه و

 و بود خواهد (%5/0)  نیم نرخ به مقطوع مالیات مشمول سهام صرف اندوخته بورس در شده پذیرفته سهامی شرکتهای در-2 تبصره

 سازمان حساب به را آن سرمایه افزایش ثبت تاریخ از بعد ماه پایان تا اند فمکل شرکتها .گیرد نمی تعلق دیگری مالیات درآمد این به

 .واریزکنند کشور مالیاتی امور

 بورس از خارج زارهایبا یا بورسها در خارجی و ایرانی از اعم شرکتها سهام تقدم حق و سهام انتقال و نقل هر از -مکرر 143 ماده

 وجه بابت ینا از و شد خواهد وصول سهام تقدم حق و سهام فروش ارزش (%5/0) درصد نیم میزان به مقطوعی مالیات مجوز، دارای

 .شد نخواهد طالبهم فروش و خرید افزوده ارزش بر مالیات و سهام تقدم حق و سهام انتقال و نقل درآمد بر مالیات عنوان به دیگری

 تعیین حساب به و وصول دهنده انتقال از انتقال هر هنگام به را شده یاد مالیات مکلفند بورس از خارج بازارهای و بورسها کارگزاران

 و تعداد حاوی هرستیف همراه به را آن رسید انتقال، تاریخ از روز ده ظرف و نمایند واریز کشور مالیاتی امور سازمان طرف از شده

 .کنند ارسال محل مالیاتی امور اداره به انتقال مورد تقدم حق و سهام فروش مبلغ

 اوراق در اریگذ سرمایه از حاصل درآمدهای تمامی و قانون این چهارچوب در گذاری سرمایه صندوق درآمدهای تمامی -1 رهتبص

 انتقال و نقل از لحاص درآمدهای و 1384 مصوب ایران اسالمی جمهوری بهادار اوراق بازار قانون( 1) مادة (24) بند موضوع بهادار

 بر مالیات قانون وعموض افزوده ارزش بر مالیات و بردرآمد مالیات پرداخت از آنها ابطال و صدور از حاصل درآمدهای یا اوراق این

 بهادار اوراق ابطال و صدور و آنها افزوده ارزش بر مالیات  انتقال و نقل بابت از و باشد می معاف 02/03/1387مصوب  افزوده ارزش

 .شد نخواهد مطالبه مالیاتی شده یاد

 شرکتها الشرکه سهم و سهام سود استثناء به ماده این(1) تبصره موضوع بهادار اوراق تخصیصی یا پرداختی کارمزد و سود -2 تبصره

 برای قبول بلقا های هزینه جزء سازمان نزد شده یاد بهادار اوراق ثبت به مشروط ها، صندوق گذاری سرمایه های گواهی سود و

 .شود می محسوب بهادار اوراق این ناشر مالیات مشمول درآمد تشخیص

 بورس، از خارج بازار یا بورس در شده پذیرفته شرکت سهامدار که ایران مقیم حقوقی یا حقیقی شخص هر که صورتی در -3 تبصره

 دریافت ایران در مالیاتی گونه هیچ بابت این از بفروشد، خارجی بورس از خارج بازارهای یا بورسها در را خود تقدم حق یا سهام

 .شد هدنخوا

 .باشد نمی مانساز سوی از صادره مجوزهای از خارج دیگری اقتصادی فعالیت گونه هیچ به مجاز گذاری سرمایه صندوق -4 تبصره

 از فرابورس و بورس اربهاد اوراق و بورس سازمان از مجوز دارای بازارگردانان بازارگردانی بهادار اوراق انتقال و نقل -5 تبصره

  .است معاف ماده، این در (%5/0)درصد نیم عمقطو مالیات پرداخت

 حق بابت که درآمدی همچنین و تحصیلی های بورس و علمی جوایز و منقول غیر و منقول از اعم مهریه و منقول جهیزیه - 144 ماده

 تحقیقاتی و پژوهشی های فعالیت از ناشی درآمد نیز و کلی طور به گردد می مکتشفین و مخترعین عاید اکتشاف حق یا اختراع

 مقرر ضوابط طبق اصالحیه این اجرای ازتاریخ سال ده مدت به باشند می ذیصالح های وزارتخانه از تحقیق پروانه دارای که مراکزی
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 و اقتصادی امور و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، آوری، فن و تحقیقات علوم، های وزارتخانه پیشنهاد به که ای نامه آیین در

 .باشد می معاف مالیات پرداخت از رسید خواهد وزیران هیأت بتصوی به دارایی

  :است معاف مالیات پرداخت از زیر موارد در عنوان هر به دریافتی سود - 145 ماده

 مقررات حدود در ایرانی بانکهای نزد کارگران و کارمندان انداز پس و بازنشستگی کسور به مربوط های سپرده به متعلق سود -1

 .ربوطهم استخدامی

 این .مجاز یربانکیغ اعتباری مؤسسات یا ایرانی بانکهای نزد مختلف های سپرده و انداز پس حسابهای به متعلق جوایز یا سود -2

 .بود نخواهد گذارند می هم نزد مجاز غیربانکی اعتباری مؤسسات یا بانکها که هایی سپرده شامل معافیت

 .خزانه اداسن و دولتی قرضه اوراق به متعلق جوایز-3

 .متقابل معامله شرط هب ثابت سپرده و (اوردرافت) برداشت اضافه بابت ایران از خارج بانکهای به ایرانی بانکهای پرداختی سود -4

 .مشارکت اوراق به متعلق جوایز و سود -5

 شامل شده ذکر تکالیف و ترجیحات تسهیالت، امتیازات، شود، می اشاره بانکها به مستقیم مالیاتهای قانون در که مواردی در -تبصره

 شوند، می یا اند شده تأسیس ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک مجوز با یا قانون موجب به که بانکی غیر اعتباری مؤسسات

 یمهب و دریایی صنایع الکترونیک، صنایع توسعه و تحقیقات از حمایت صندوق کوچک، صنایع گذاری سرمایه ضمانت صندوق

 .شد خواهد نیز کشاورزی بخش در گذاری سرمایه توسعه از حمایت صندوق و معدنی فعالیتهای یگذار سرمایه

 تا مربوط مقررات یترعا با است شده مقرر قبلی مقررات و مالیاتی قوانین موجب به که دار مدت های معافیت کلیه - 146 ماده

 .است باقی خود قوت به مدت انقضاء

 .بود خواهد بخشوده کماکان ارضی اصالحات اقساطی بوضق به متعلق سود مالیات -تبصره
 

( و 143(،)142، ) »نآ )ز( و )ب( )الف(، بندهای استثنای به «( ،139(،)134(،)133مواد) در مذکور های معافیت -مکرر 146 ماده

 می شود. منظور صفر نرخ به مالیات مکرر(به عنوان143تبصره ذیل ماده )

 

 

 

 

 

 

 امور سازمان که ترتیبی به قررم موعد در قانون این (95) ماده موضوع مدارک و اسناد یا و دفاتر مالیاتی، نامهاظهار ارائه -1 تبصره

 تنظیم قانون به مواد رخیب قانون الحاق (85) ماده مطابق که قانون این (139) )ح(ماده  بند مورد جز به نماید می اعالم کشور مالیاتی

 شوقم یا معافیت هرگونه و صفر نرخ از عمل می شود شرط برخورداری 04/12/1393مصوب  (2دولت ) مالی مقررات از بخشی

 می باشد. قوانین سایر و قانون این در مندرج مالیاتی

 و مالیات، جریمه مشمول قانون این ضوابط و احکام مطابق مؤدی مذکور، مدارک و اسناد یا و دفاتر اظهارنامه، ارائه در صورت عدم

 ماده )ز( و و بندهای )الف(، )ب( (145( و )144)  مواد مشموالن خصوص در تبصره این شود. حکم می قانون این در مقرر مجازات
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 صورت به قانون این( 81) ماده مشمول حقیقی درخصوصاشخاص تبصره این حکم اجرای . .باشدنمی جاری قانون ( این139)

 .بود خواهد کشور مالیاتی امور سازمان اعالم حسب و اداری اجرائی، های ظرفیت ایجاد با متناسب و تدریجی

 بودجه در ساله همه که خرجی - جمعی اعتبار محل از ماده این موضوع صفر نرخ به شده محاسبه مالیاتی اعتبار معادل -2 تبصره

 و شود یم تلقی یافته تخصیص تبصره این موضوع اعتبارات .شود می منظور مذکور اشخاص حساب به شود می بینی پیش سنواتی

 اعتبار مبلغ دباش سال همان کشور کل بودجه قانون در مصوب مبلغ از بیشتر مالی سال یک در نیاز مورد اعتبارات که صورتی در

 مجلس تصویب و نوزیرا هیأت تصویب دارایی، و اقتصادی امور وزارت پیشنهاد با مربوط، منابع متقابال  و یادشده خرجی -جمعی

 .است افزایش بلقا اسالمی شورای
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  خالصه نکات 

 ابرازی درآمد به نسبت( 105) ماده موضوع اشخاص مالیات مشمول ابرازی درآمد افزایش( %10) درصد ده هر ازای به 

 د.شومی کاسته مذکور نرخهای از واحددرصد پنج تا حداکثر و واحددرصدیک آنها، گذشته سال مالیات مشمول

 مهلت در اریج سال به مربوط مالیاتی اظهارنامه ارائه و قبل سال مالیاتی بدهی تسویه تخفیف این از خورداریبر رطش

 .است مالیاتی امور سازمان سوی از شده اعالم

 ( ق.م.م عبارت است از 132معافیت واحدهای تولیدی و معدنی موضوع ماده )وقی غیر درآمد ابرازی، اشخاص حق %100

 ز فعالیت تولیدی و معدنی به نرخ صفر مشمول مالیات می باشند :دولتی، ناشی ا

 

 سایر مناطق مناطق کمتر توسعه یافته مستقر در

 5 10 سایر مناطق

 7 13 استقرار در شهرکهای صنعتی و  مناطق ویژه

 

 

  : شود. نعقدم فروش و استخراج قرارداد یا صادر برداری بهره پروانه آنها برای ذیربط های وزارتخانه طرف ازشروط 

ات با نرخ صفر شرط گیرد. رعایت الزامات و مقررات مالیو  فقط به اشخاص حقوقی غیر دولتی تعلق می 01/01/1395از تاریخ 

 الزامی است.

 از حال هر رد جمهور رئیس فناوری و علمی معاونت و ذیربط های وزارتخانه تأیید با اطالعات فناوری تولیدی واحدهای 

 .باشند می برخوردار (132)هماد امتیاز

 رئیس ناوریف و علمی معاونت و ذیربط های وزارتخانه تأیید با )حقوقی غیر دولتی( اطالعات فناوری تولیدی واحدهای 

 .باشند می برخوردار ماده این امتیاز از حال هر در جمهور

  می باشندواحدهای تولیدی فناوری اطالعات در تمام نقاط کشور مشمول نرخ صفر این ماده. 

 ضوع پروانه محاسبه مالیات با نرخ صفر واحدهای تولیدی فناوری اطالعات شامل درآمدهای حاصل از تولید محصوالت مو

 .داردبهره برداری می باشد و به سایر درآمدهای واحدهای مذکور از قبیل درآمدهای حاصل از پشتیبانی تسری ن

 ستان ها و اتی و واحد تولیدی درخصوص فاصله واحد مزبور با مراکز در صورت وجود اختالف بین اداره کل امور مالیا

شور مالک عمل کشهرهای باالی سیصد هزار نفر جمعیت، نظر وزارت راه و شهرسازی براساس استعالم سازمان امور مالیاتی 

 .خواهد بود

 ین که داخل یا خارج گیرد )فارغ از ا چنانچه واحد تولیدی، شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی در محدوده شهر تهران قرار

 .از محدوده شهر یا شهرهای دیگر قرار گرفته باشد( مشمول مقررات محدوده تهران می باشد
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 دات کارمزدی برداری و همچنین درآمدهای حاصل از فروش ضایعات و تولیتولید مازاد بر ظرفیت مندرج در پروانه بهره

اتی، با رعایت حدهای تولیدی و معدنی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مالیبرداری وامحصوالت موضوع پروانه بهره

 .مقررات مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر این ماده  می باشند

 درآمدهای کتمان شده، مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر نمی باشند. 

 الیاتی موضوع این آیین الیات با نرخ صفر و مشوق های مبرداری و یا مجوز، امکان اعمال محاسبه مدر صورت ابطال پروانه بهره

 .نامه، از تاریخ ابطال وجود نخواهد داشت

 یه پروانه ترخیص آالت و تجهیزات خارجی ترخیص شده در قلمرو گمرکی در صورت انتقال داخلی به مناطق آزاد با اراماشین

افزوده  ر منطقه، مشمول پرداخت مالیات بر ارزشگمرکی و تأیید مراتب توسط گمرک جمهوری اسالمی ایران مستقر د

 .باشدنمی

 ری اسالمی ایران، آالت و تجهیزات تولید داخلی به مناطق آزاد با ارایه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوانتقال ماشین

 .باشدـ می1387افزوده ـ مصوب ( قانون مالیات بر ارزش13مشمول حکم ماده )

 ا بانام، صادر کندنام و یصورت بیسال بهانه اسالمی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سهدولت مجاز است اسناد خز 

اق بهادار جمهوری اسالمی عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اور باشد و بهاسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف می

 .شودر اقتصادی و دارایی صادر میمحسوب شده و با امضای وزیر امو 1384-9-1ایران مصوب 

 لیت های واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری نسبت به فعا

( 13وع ماده )مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده از معافیت موض

اصالحات بعدی آن برخوردار  و -1372صوب م -ی اسالمی ایرانصنعتی جمهور -ه مناطق ازاد تجاریقانون چگونگی ادار

 .خواهند بود

 «اوراق منفعت » ، «هی ظرفیتاوراق گوا» ، «اوراق گواهی سپرده کاالیی  »،« اوراق اجاره قابل تبدیل به سهام » ، «اوراق مضاربه

 باشند.ق.م.م می مکرر 143ماده  2و  1شمول تبصره های م «  اوراق خرید دین» و « 
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 یتألیفت سـؤاال ✍

 

 ست.ا قانونی مقرر موقع در .....  .  ، و ....  فعال ..... برای مالیاتی معافیت هرگونه از برخورداری شرط  –( 1

 

 تسلیم در اشخاص 

 اظهارنامه مالیاتی  آزاد مناطق و سایر مناطق کشور حقوقی و حقیقی (1

 اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق  مناطق آزاد حقوقی (2

 اظهارنامه مالیاتی به استثناء مناطق آزاد حقوقی و حقیقی (3

 اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق  آزاد مناطق و سایر مناطق کشور حقوقی (4

 

 است. قانونی مقرر موقع اظهارنامه مالیاتی در..... تسلیم  مالیاتی معافیت هرگونه از برخورداری شرط  –( 2

 

  

I  برای شرکتهای مستقر در مناطق آزاد 

II برای شرکتهای مستقر در مناطق ویژه اقتصادی 

III برای شرکتهای مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته 

IV برای شرکتهای مستقر در سایر مناطق کشور 

 

1     )I وIV  2    )        I و III  3    )         II وIV  4     )I   وII و III وIV  

 
 است. قانونی مقرر موقع ..... تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مالیاتی معافیت هرگونه از برخورداری شرط  –( 3

  

I  برای اشخاص حقیقی و حقوقی  مستقر در مناطق آزاد 

II  اقتصادیبرای اشخاص حقیقی و حقوقی  مستقر در مناطق ویژه 

III برای اشخاص حقیقی و حقوقی  مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته 

IV برای اشخاص حقیقی و حقوقی  مستقر در سایر مناطق کشور 

 

1     )I وIV  2    )        I و III  3    )         II وIV  4     )I   وII و III وIV  
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 است. قانونی مقرر موقع ..... تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مالیاتی معافیت هرگونه از برخورداری شرط  –( 4

 

  

I  برای اشخاص حقیقی مستقر در مناطق آزاد 

II برای اشخاص حقیقی و حقوقی  مستقر در مناطق ویژه اقتصادی 

III برای اشخاص حقیقی  مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته 

IV  در سایر مناطق کشوربرای اشخاص حقیقی و حقوقی  مستقر 

 

1     )I وIV  2    )        I و III  3    )         II وIV  4     )I   وII و III وIV  

 

 است. قانونی مقرر موقع ..... تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مالیاتی معافیت هرگونه از برخورداری شرط  –( 5

 

  

I  برای اشخاص حقوقی  مستقر در مناطق آزاد 

II برای اشخاص حقوقی  مستقر در مناطق ویژه اقتصادی 

III برای اشخاص حقوقی  مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته 

IV برای اشخاص حقیقی و حقوقی  مستقر در سایر مناطق کشور 

 

1     )I وIV  2    )        I و III  3    )          I  وII  وIII   4     )I   وII و III وIV  

 
 پرداخت از شودمی فعذین عاید بیمه منعقده قراردادهای موجب به که بیمه مؤسسات طرف از و زندگی و ...... بابت ...... وجوه  –( 6

 .است معاف مالیات

 

I عمر های بیمه ، انواعتخصیصی یا پرداختی 

II زندگی  های بیمه پرداختی، انواع 

III ندگی ز های بیمه ، انواعتخصیصی یا پرداختی 

IV عمر های بیمه پرداختی، انواع 

 

1     ) I  2    )        I و III  3    )          II  وIV  4     )I   وII و III وIV  
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 .رددگمی کسر مؤدی مالیات مشمول درآمد از ..... بابت ایرانی بیمه مؤسسات به ..... اشخاص پرداختی بیمه حق  –( 7

 

I و زندگی عمر هایبیمه حقیقی، انواع  

II و زندگی عمر هایبیمه حقوقی، انواع  

III درمانی هایحقیقی، انواع بیمه 

IV درمانی هایحقوقی، انواع بیمه 

 

1      ) I    وII 2    )         III   وIV 3    )          I 4    ) I   وIII 

 

ن تأمین اجتماعی و صندوق کمکها و هدایای دریافتی  ..... صندوقهای پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازما  –( 8

ها از پرداخت .... توسط آنبیمه اجتماعی کشاورزان، روستا ئیان و عشایر و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و .

 .مالیات معاف است

 

I جریمه های دریافتی مربوطتخصیصی یا پرداختی ، 

II نقدی و غیرنقدی، به استثناء جریمه های دریافتی مربوط 

III به استثناء جریمه های دریافتی مربوطتخصیصی یا پرداختی ، 

IV نقدی و غیرنقدی، جریمه های دریافتی مربوط 

 

1     ) I  2    )        II  3    )           III 4     )IV 

 

 .کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی ..... از پرداخت مالیات معاف است  –( 9

 

I صندوقهای پس انداز بازنشستگی 

II سازمان تأمین اجتماعی 

III ئیان و عشایرصندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستا 

IV  مدارس علوم اسالمی 

 

1     ) IV 2    )        I و II و  III 3    )          II  وIV  4     )I   وII و III  وIV   
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 است. معاف مالیات پرداخت از زیر موارد در عنوان هر به دریافتی سود  –( 10

 

I خزانه اسناد به متعلق جوایز 

II دولتی قرضه اوراق به متعلق جوایز 

III مشارکت اوراق به متعلق جوایز 

IV مشارکت وراقا به متعلق سود 

 

 

1     ) IV 2    )        I و II و III 3    )          I   وII 4     )I   وII و III  وIV   

 
 

اد مزبور از پرداخت اسن شود،صادر میدولت با مجوز ، .....صورت سال بهاسناد خزانه اسالمی با سررسید یک تا سه -(11 

 .تممنوع اس .....توسط  آنخرید و فروش و شودصادر می ......باشد و با هرگونه مالیات معاف می

 

  بازار بورس - بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانو رئیس  وزیر امور اقتصادی و دارایی مشترکامضای  -نام بی (1 

   بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران -امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی -نام و یا بانامبی (2 

نک مرکزی با - بهادار اوراق و بورس سازمانو رئیس  وزیر امور اقتصادی و دارایی مشترکامضای  -نام بی (3 

 جمهوری اسالمی ایران

 

  بورس فرا بازار  - بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانرئیس امضای  -نام و یا بانامبی (4 
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 دوم فصل

 استهالک و قبول قابل هاي هزینه
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 استهالک و قبول قابل هاي دوم هزینه فصل

 
 نیمواد قانو 

 
 عبارت گرددمی مقرر قانون این مقررات ضمن که شرحی به مالیات مشمول درآمد تشخیص برای قبول قابل های هزینه – 147 ماده

 با مربوط الیم دوره در مؤسسه درآمد تحصیل به مربوط منحصرا و هبود مدارک به متکی متعارف حدود در که هاییهزینه از است

 بوده قانون این در مقرر هاینصاب از بیش یا نشده بینیپیش قانون این در ایهزینه که مواردی در .باشد مقرر هاینصاب حد رعایت

 .بود خواهد بولق قابل باشد گرفته صورت وزیران هیأت مصوبه یا و قانون موجب به آن پرداخت ولی

 به مکلف هک قانون این (95) ماده موضوع مشاغل صاحبان همچنین و حقوقیاشخاص کلیه فصل، این مقررات لحاظ از -1 تبصره

 مشاغل احبانص سایر مورد در مالیاتی قبول قابل هایهزینه همچنین .شوندمی محسوب مؤسسه حکم در باشند، می دفاتر نگهداری

 .است پذیرش قابل نیز

 یا بوده صفر نرخ اب مالیات مشمول یا معاف مالیات پرداخت از قانون این موجب به که درآمدهایی به مربوط هایهزینه -2 تبصره

 .شوندنمی شناخته مالیاتی قبول قابل هایهزینه عنوانبه شود،می محاسبه مقطوع نرخ با

 میلیون پنجاه مبلغ از نشود انجام تهاتری شیوه به که قانون این موضوع مالیاتی قبول قابل پرداختی هایهزینهپذیرش -3 تبصره

 .بود خواهد بانکی (سیستم )سامانه طریق از آن وجه تسویه یا پرداخت به منوط باال به ریال(50.000.000)

 :ستا قبول قابل مالیاتی حساب در زیر شرح به باشد می فوق ماده در مذکور شرایط حائز که هاییهزینه – 148 ماده

 .شده فروخته خدمات و کاال در مصرفی مواد خرید قیمت یا و شده فروخته کاالی خرید قیمت -1

 :زیر شرح به مؤسسه استخدامی مقررات اساس بر کارکنان خدمت با متناسب استخدامی هایهزینه -2

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

 العادهوقف سفرو هزینه کار،اضافه عیدی، پاداش، وری،بهره خواروبار، قبیل از غیرنقدی و نقدی از اعم مستمر غیر مزایای - ب

 ذیربط همؤسس وائجح رفع منظور به ایران از خارج به کارکنان و بازرسان و مدیران مسافرت فوقالعاده و سفر هزینه نصاب .مسافرت

 تصویب به و هیهت کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان و دارایی و اقتصادی امور وزارت طرف از که بود خواهد اینامهآیین طبق

 .شد خواهد تعیین رسدمی وزیران هیأت

 .نکناکار کار از ناشی حوادث و عمر و بهداشتی هایبیمه بابت پرداختی وجوه و درمانی و بهداشتی هایهزینه – ج

 مازاد موضوعه انینقو طبق بازخرید و اخراج خسارت و مؤسسه استخدامی مقررات طبق خدمت پایان وظیفه، بازنشستگی، حقوق - د

 .مربوط ذخیره حساب مانده بر

 بتبا ساالنه رداختیپ حقوق (%3) درصد سه میزان تا همچنین و مربوط مقررات طبق اجتماعی تأمین سازمان به پرداختی وجوه - ه

 .رسدمی دارایی و یاقتصاد امور وزیر تصویب به کشور مالیاتی امور سازمان پیشنهاد به که نامهای آیین براساس کارکنان انداز پس

 و بازنشستگی قوقح تأمین منظور به که قبل سنوات حقوق تعدیل التفاوتمابه همچنین و دستمزد و حقوق آخرین ماه یک معادل -و

 .شودمی ذخیره مؤسسه کارکنان بازخرید و اخراج خسارت خدمت، پایان مزایای و وظیفه

 .بود خواهد جاری نیز است شده نگهداری بانکها حساب در کنون تا که ذخایری به نسبت حکم این

  قانون این(84) ماده موضوع معافیت دوازدهمیک سقف تا حداکثر مؤسسه بازنشستگان به پرداختی
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 .متعارف ودحد در صورت این غیر در و رسمی سند طبق پرداختی االجارهمال باشد، اجاری هک صورتی در مؤسسه محل کرایه-3

 .باشد اجاری که صورتی در مؤسسه به مربوط ادوات و آالتماشین بهای اجاره -4

 .ارتباطات و مخابرات آب، روشنایی، برق، سوخت، مخارج -5

 .مؤسسه ارایید و عملیات به مربوط بیمه انواع بابت پرداختی وجوه-6

 مؤسسات و هاوزارتخانه و ها شهرداری به مؤسسه فعالیت سبب به که مالیاتهایی و عوارض و حقوق همچنین و پرداختی االمتیازحق -7

 مقررات موجب به سسهمؤ که مالیاتهایی سایر و آن ملحقات و درآمد بر مالیات استثنای به) شودمی پرداخت آنها به وابسته و دولتی

 (.گرددیم پرداخت هاشهرداری و دولت به که جرایمی همچنین و باشد می آن پرداخت و دیگران از کسر به ملزم قانون این

 نمایشگاهی و بلیغاتت بازاریابی، های هزینه فشرده، های لوح و نشریات کتاب، خرید آموزشی، و آزمایشی تحقیقاتی، هایهزینه -8

 دارایی و قتصادیا امور وزیر تصویب به کشور مالیاتی امور سازمان پیشنهاد به که نامهاینآیی براساس مؤسسه، فعالیت به مربوط

 .رسدمی

 :که این بر مشروط مؤسسه دارایی و فعالیت به مربوط وارده خسارت جبران به مربوط هایهزینه-9

 .باشد محقق خسارت وجود - اوال 

 .باشد مشخص آن میزان و موضوع - ثانیا 

 .باشد نشده جبران دیگران یقطر از صورت هر در یا نبوده دیگری عهده به آن جبران موجود قراردادهای یا قانون مقررات بقط - ثالثا 

 دارایی و اقتصادی امور وزیر تصویب به کشور مالیاتی امور سازمان پیشنهاد به بند این در مذکور گانهسه شروط احراز نامهآیین

 .رسدمی

 ریال (10000) زاره ده معادل حداکثر اجتماعی امور و کار وزارت به پرداختی کارگران رفاهی و ورزشی ی،فرهنگ هایهزینه -10

  (.کارگر هر ازای به

 :که این بر مشروط باشد مشکوک آن وصول که مطالباتی ذخیره -11

 .باشد مؤسسه فعالیت به مربوط -اوال 

 .اشدب موجود آن ماندن الوصول برای غالب احتمال -ثانیا 

 .شود ققمح آن بودن الوصول یا گردد وصول طلب که زمانی تا باشد شده منظور مخصوص حساب به مؤسسه دفاتر در -ثالثا 

 .یرسدم دارایی و اقتصادی امور وزیر تصویب به کشور مالیاتی امور سازمان پیشنهاد به بند این به مربوط نامهآیین

 سالهای یا سال رآمدد از گردد، احراز مقررات به توجه با و آنها دفاتر به رسیدگی قطری از که حقوقی یا حقیقی اشخاص زیان -12

 .است پذیر استهالک بعد

 .باشد اجاری که صورتی در است مستأجر عهده به عرفا  که مؤسسه محل به مربوط جزئی هایهزینه -13

 .شدبا ملکی که صورتی در مؤسسه محل نگهداری و حفظ به مربوط هایهزینه -14

 .نقل و حمل مخارج -15

 .انبارداری و پذیرایی ذهاب، و ایاب هایهزینه -16

 هزینه -حضور حق - اورهالمشحق – الوکالهحق – داللی -العملحق قبیل از شده انجام کار با متناسب پرداختی هایالزحمهحق -17

 هایهزینه ایرس مؤسسه، نیاز مورد هایسیستم استقرار و طراحی افزاری،نرم هزینه بازرسی، و اداری و مالی خدمات و حسابرسی

 .قانونی بازرس الزحمهحق و مؤسسه فعالیت با ارتباط در کارشناسی
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 بخش توسعه از حمایت صندوقهای تعاون، صندوق بانکها، به مؤسسه عملیات انجام برای که هاییجریمه و کارمزد سود، -18

 شده داختپر مرکزی بانک از مجوز دارای (لیزینگ) واسپاری شرکتهای و مجاز نکیغیربا اعتباری مؤسسات همچنین و کشاورزی

 .باشد یافته تخصیص یا

 .روندمی بین از سال یک ظرف معموال  که لوازمی و اداری ملزومات بهای -19

 .نگردد تلقی اساسی تعمیر عنوان به که یدکی قطعات تعویض و کار لوازم و آالت ماشین اریدنگاه و تعمیر مخارج -20

 .باشد نشده برداریبهره به منجر که معادن اکتشاف هایهزینه -21

 .مؤسسه فعالیت به مربوط پرداختی اشتراک حق و عضویت حق به مربوط هایهزینه -22

 .الوصول مشکوک مطالبات ذخیره حساب مانده بر مازاد مؤدی طرف از آن اثبات شرط به الوصول مطالبات -23

 از ختلفم هایسال طی یکنواخت روش یک اتخاذ بر مشروط حسابداری متداول اصول اساس بر ارز تسعیر از حاصل زیان -24

 .مؤدی طرف

 .تولید متعارف ضایعات -25

 .دارد ارتباط رسیدگی مورد سال به که قبول قابل پرداختنی هایهزینه به مربوط ذخیره -26

 .یابدمی قتحق رسیدگی مورد مالیاتی سال در آن تخصیص یا پرداخت که قبلی سالهای به مربوط قبول قابل هایهزینه -27

 درصد پنج کثرحدا میزان تا آنها تکفل تحت افراد و کارکنان برای هنری -فرهنگی کاالهای سایر و کتاب خرید هزینه -28

 .نفر هر ازای به قانون این(84)ماده موضوع مالیاتی معافیت(5%)

 .حقوقیاشخاص (گارانتی)فروش ازسپ خدمات به مربوط ذخیره -29

 پیشنهاد به است دهنش بینی پیش ماده این در و شودمی داده تشخیص مؤسسه درآمد تحصیل به مربوط که دیگری هایهزینه -1 تبصره

 .شد خواهد پذیرفته قبول قابل های هزینه جزء دارایی و اموراقتصادی وزیر تصویب و کشور مالیاتی امور سازمان

 کنانکار جزء باشند مذکور مؤسسات در موظف شغل دارای که صورتی در حقوقی اشخاص سرمایه صاحبان و مدیران -2 تبصره

 کفلت تحت اوالد و مؤسسه صاحب مزایای و حقوق باشند حقوقی اشخاص غیر که مؤسساتی در ولی شد خواهند محسوب مؤسسه

 خواهد آمده ماده ینا( 2)بند (ب)جزء مقررات مشمول که شغل به مربوط رتمساف العاده فوق و سفر هزینه استثنای به نامبرده همسر و

 .شد نخواهد منظور قبول قابل های هزینه جزء بود

 مصوب تعاونی شرکتهای نقانو( 15) ماده( 2) و (1) بندهای موضوع ذخایر تعاونی، هایاتحادیه و شرکتها مالیات محاسبه در -3 تبصره

 جمهوری اقتصاد ی قانون بخش تعاون با را خود وضعیت که هاییاتحادیه و شرکتها مورد در و آن بعدی هایاصالحیه و 16/03/1350

 (25( ماده )3) ندب موضوع آموزش و تعاون حق و (1)بند موضوع ذخیره بدهند، یا اند داده تطبیق( 13/06/1370) ایران مصوب اسالمی

 .شودمی  محسوب هزینه جزء اخیرالذکر قانون

 تغییر به توجه بدون و عوامل سایر یا زمان گذشت یا کارگیریبه اثر بر که پذیراستهالک هایدارایی از قسمت آن - 149 ماده

 قبول قابل هایینههز جزء آنها استهالک هزینه و بوده استهالک قابل تأسیس، هایهزینه همچنین و یابدمی تقلیل آن ارزش قیمتها

 آن اجرای نگیچگو و هااستهالک جداول شامل پذیراستهالک هایدارایی هایاستهالک به ربوطم مقررات. شودمی تلقی مالیاتی

 قانون این صویبت تاریخ از ماهشش مدت ظرف و شودمی تهیه کشور مالیاتی امور سازمان توسط حسابداری استانداردهای رعایت با

 .رسدمی دارایی و اقتصادی امور وزیر تصویببه
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 پرداخت شمولم حسابداری استانداردهای رعایت با حقوقی،اشخاص های دارایی ارزیابی تجدید از ناشی بهاییشافزا -1 تبصره

 .شودنمی تلقی تیمالیا قبول قابل هزینه عنوان به نیز ارزیابی تجدیدافزایش از ناشی استهالک هزینه و نیست درآمد بر مالیات

 در ارزیابی جدیدت اعمال بدون دفتریارزش فروشو قیمت التفاوتمابه شده، رزیابیا تجدید هایدارایی معاوضه یا فروش زمان در

 .شودمی منظور مالیات مشمول درآمد محاسبه

 و ایرالزاماتس و شده ارزیابی تجدید های دارایی استهالک و فروش ارزیابی، تجدید نحوه درمورد تبصره این اجرائی نامه آیین

 ماه شش مدت رفظ دارایی و اقتصادی امور وزیر پیشنهاد به شود،می تهیه حسابداری استانداردهای رعایت با که اجرائی ترتیبات

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به (01/01/1395)قانون این شدن االجراءالزم تاریخ از

 زیان گردد، سهمؤس وجهمت زیانی آالت، ماشین شدن المنفعه مسلوب یا استهالک قابل مالفروش اثر بر که صورتی در -2 تبصره

 نزیا و سود حساب در احتساب قابل یکجا (فروش صورت در) فروش حاصل منهای دارایی نشدهمستهلکارزش معادل حاصل

 جاری ارزیابی دتجدی اعمال بدون دفتریارزش به نسبت شده ارزیابی تجدید هایدارایی مورد در تبصره این حکم .است سال همان

 .است

 .شد حذف -151 و 150 مواد
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  خالصه نکات 

  های قابل قبول مالیاتی عبارت است از :هزینه 

 بوده، مدارک به متکی متعارف حدود در -1

 باشد، مربوط مالی دوره در مؤسسه درآمد تحصیل به مربوط منحصرا  -2

 .باشد مقرر هاینصاب حد رعایت با -3

 ( تصری148دارای شرایط فوق باشد و در ماده ).ح شده باشد  

  خواهد شدنکاهش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته. 

 ن رسمی نامه حسب مورد توسط کارشناس رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناساتجدید ارزیابی موضوع این آیین

ضاییه صورت ه توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکال و کارشناسان قوه قدادگستری یا کارشناس قوه قضاییه معرفی شد

 .گیردمی

 درصد سهام  ه بیش از پنجاههایی کبه مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته های دولتی و شرکتدر مورد شرکت

اشد طبق نظر کارشناس مومی غیردولتی بالشرکه آنان مشترکا  یا منفردا  متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عیا سهم

 .گیردیا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می

 هزینه قابل قبول  های تجدید ارزیابی شــده به نســبت افزایش بهای ناشــی از تجدید ارزیابی به عنوانهزینه اســتهالک دارایی

 .گرددمالیاتی تلقی نمی

 ثبت اداره در را خود داراییهای ارزیابی تجدید از ناشی سرمایه افزایش ارزیابی تجدید سال پایان تا که حقوقی اشخاص   

سال  طی را ها دارایی تجدیدارزیابی از ناشی مبالغ موظفند ننمایند، ثبت شرکتها

 یدتجد از بعد مالی سال پایان تا حداکثر و منظور تجدیدارزیابی ناشی مازاد حساب به قانونی دفاتر در مذکور

ت انجام سایر مهل .نمایند منظور خودقانونی دفاتر در سرمایه حساب به و ثبت شرکتها ثبت اداره در ها، دارایی ارزیابی

 1392ر سالهای ترتیبات افزایش سرمایه و همچنین ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها و دفاتر قانونی در اشخاص حقوقی که د

 .گرددتعیین می 1395ی دارایی های خود اقدام نموده اند، تا پایان سال نسبت به تجدید ارزیاب 1394الی 

 ملیات لیزینگ اشتغال به عملیات لیزینگ صرفا  توسط اشخاص حقوقی مجاز است، بنابراین اشخاص حقیقی مجاز به انجام ع

  .نمی باشند

 ه مالی متفاوت باشد، در این امله و یا تا پایان دورچنانچه نرخ ارز اقالم پولی در فاصله تاریخ انجام معامله تا تاریخ تسویه مع

سابها، به عنوان سود حصورت تفاوت نرخ ارز در تاریخ تسویه و یا در تاریخ ترازنامه حسب مورد ، با نرخ قبلی اعمال شده در 

 .)زیان( تسعیر ارز شناسایی می شود

  دفتر  1395ملکرد سال رای عبالزم االجراء می باشد  1395ل از ابتدای عملکرد سا که (95ماده )با توجه به مقررات آیین نامه

رات امور مالیاتی درآمد و هزینه )دفتر مشاغل( برای صاحبان مشاغل موضوعیت نداشته و ضرورتی به ثبت دفتر مذکور در ادا

  .نمی باشد
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 یتألیفت سـؤاال ✍

 

 از است تعبار گرددمی مقرر مقررات ق.م.م ضمن که رحیش به مالیات مشمول درآمد تشخیص برای قبول قابل های هزینه  –( 1

 .... باشد. که هاییهزینه

 

I بوده مدارک به متکی متعارف حدود در 

II مربوط مالی دوره در مؤسسه درآمد تحصیل به "منحصرا 

III مقرر نصابهای حد با رعایت 

 

1     ) I  2    )        II  3    )           III 4     )I و  II و III 

 

 نشده باشد، ..... . بینیپیش ق.م.م در هایهزینه که مواردی ( در147به موجب مفاد ماده )  –( 2

 
I شود.به درآمد مشمول مالیات اضافه و مالیات متعلق و جریمه های آن مطالبه و وصول می 

II شوندهای قابل قبول مالیاتی شناخته نمیبه عنوان هزینه. 

III شوندهای قابل قبول مالیاتی شناخته مین هزینهبه عنوا. 

IV شوندخته میهای قابل قبول شناوزیران صورت گرفته باشد به عنوان هزینه هیأت مصوبه موجب به آن پرداخت. 

 

 

1     ) I  2    )         II   3    )          III 4     )IV 

 
 
 نشده باشد ، ..... . بینیپیش ق.م.م در هایهزینه که مواردی ( در147به موجب مفاد ماده )  –( 3

 
I شودبه درآمد مشمول مالیات اضافه و مالیات متعلق و جریمه های آن مطالبه و وصول می 

II شوندهای قابل قبول مالیاتی شناخته نمیبه عنوان هزینه. 

III شوندهای قابل قبول مالیاتی شناخته میبه عنوان هزینه. 

IV شوندهای قابل قبول شناخته میقانون صورت گرفته باشد به عنوان هزینه موجب به آن تپرداخ. 

 

 

1     ) I  2    )         II   3    )          III 4     )IV 
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 آن ..... . نشده باشد، ولی پرداخت بینیپیش ق.م.م در هایچنانچه هزینه  –( 4

 
I شوندهای قابل قبول شناخته مینوان هزینهباشد به ع با رعایت نصاب های مقرر. 

II شوندهای قابل قبول شناخته میباشد به عنوان هزینه به موجب استانداردهای حسابداری. 

III شوندهای قابل قبول شناخته میباشد به عنوان هزینه مؤسسه درآمد تحصیل به "منحصرا. 

IV شوندهای قابل قبول شناخته میهقانون صورت گرفته باشد به عنوان هزین موجب به. 

 

1     ) I  2    )         II   3    )          III 4     )IV 

 

 .شوندمی شناخته مالیاتی قبول قابل هایهزینه کدامیک از هزینه های زیر به عنوان  –( 5

 
I معاف است. مالیات پرداخت از ق.م.م موجب به که درآمدهایی به مربوط 

II صفر است. با نرخ مالیات مشمول  ق.م.م موجب به که درآمدهایی به مربوط 

III شود.محاسبه می مقطوع با نرخ  ق.م.م موجب به که درآمدهایی به مربوط 

 

1     ) I  2    )         II   3    )          III 4     )هیچکدام 

 

 مذکور شرایط )حائز.شوداخته نمیشن مالیاتی قبول قابل هایهزینه باشد به عنوان عملیات مؤسسه به ..... ، ...... انجام برای که .....  –(6

 (.147ماده) در

 
I  تخصیص یافته -صندوق تعاون  -جریمه 

II ،دهش پرداخت -صندوق تعاون  - کارمزد سود  

III ،تخصیص یافته -بانکها  – هاییجریمه و کارمزد سود 

IV ،شده پرداخت -غیربانکی  اعتباری مؤسسات – کارمزد سود 

 

1     ) I  2    )         II   3    )          III 4     )IV 

 

 (.147ماده) رد مذکور شرایط )حائز.شودنمی شناخته مالیاتی قبول قابل هایهزینه کدامیک از هزینه های زیر به عنوان  –( 7

I خریداری شده کاالی خرید قیمت 

II شده هفروخت کاالی خرید قیمت 

III شده فروخته کاالی در مصرفی مواد خرید قیمت 

IV خریداری شده کاالی در مصرفی مواد خرید قیمت 

1     ) I  2    )         II   و III 3    )          III 4        )I  وIV 
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 .شوندمی شناخته مالیاتی قبول قابل هایهزینه زیر به عنوان اقالمکدامیک از   –( 8

 
I معاف است. مالیات پرداخت از ق.م.م موجب به که درآمدهایی به هزینه های مربوط 

II پاداش هیات مدیره 

III ( مکرر برای پرداخت کننده سود138معادل سود پرداختی در قالب عقود مشارکتی موضوع ماده ) 

IV .هزینه های مربوط هزینه استهالک ناشی از تجدید ارزیابی 

 

1     ) I  2 )            II   3    )          III 4     )هیچکدام 

 
 

 محاسبه در ارزیابی یداعمال تجد بدون ...... ...... و مابه التفاوت شده، ارزیابی تجدید ...... داراییهای زمان در -(9 

    .شودمی منظور مالیات مشمول درآمد

 

 I  شده ارزیابی فروش، تجدید قیمت ،فروش  

 II شده، ارزش دفتری ارزیابی تجدید ،روشف  

 III فروش، بهای تمام شده بعد از کسر استهالک قیمت ،معاوضه فروش یا  

 IV فروش، بهای تمام شده قیمت ،معاوضه فروش یا  

 

 1) I 2) II 3) III 4) IV  

 

 . ..... نشده باشد، بینیپیش ق.م.م در هایچنانچه هزینه  –( 10

 
I بود خواهد قبول قابل باشد گرفته صورت وزیران هیأت مصوبه یا و قانون موجب هب آن پرداخت. 

II شوندهای قابل قبول شناخته میباشد به عنوان هزینه به موجب استانداردهای حسابداری. 

III شوندهای قابل قبول شناخته میباشد به عنوان هزینه مؤسسه درآمد تحصیل به "منحصرا. 

IV پذیرفته قبول قابل های هزینه جزء دارایی و اموراقتصادی وزیر تصویب و کشور مالیاتی امور سازمان پیشنهاد به 

 .شد خواهد

 

1     ) I  2    )         II   و III 3    )          IV 4        )I  وIV 
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 ضرائب مالیاتی و قرائن سوم فصل

 
 نیمواد قانو 

 

 .شد حذف - 154 الی 152 مواد
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 عمومی مقررات چهارم  فصل

 

 نیمواد قانو 

 

 

 ختم سال ماه همان نداسف آخر به و شروع سال هر ماه فروردین اول از که شمسی سال یک از است عبارت مالیاتی سال - 155 ماده

 سال درآمد کندینم تطبیق سال مالیاتی با اساسنامه موجب به آنها مالی سال که مالیات شمولم حقوقی اشخاص درمورد لکن شودمی

 سررسید و زیان و سود بحسا و ترازنامه و تسلیم اظهارنامه موعد و گیردمی قرار مالیات تشخیص مبنای مالیاتی سال جای به آنها مالی

 .باشدمی مالی ازسال پس شمسی ماه چهار آنها مالیات پرداخت

 تسلیم موعد قانونی در که بعمن هر درآمد مورد در را درآمد بر مالیات مؤدیان اظهارنامه است مکلف مالیاتی امور اداره - 156 ماده

 مدت رفظ که در صورتی .نماید رسیدگی اظهارنامه تسلیم برای مقرر مهلت انقضای تاریخ از سال یک ظرف حداکثر است شده

 به را مذکور درآمد برگ تشخیص الذکر فوق سال یک انقضای از پس ماه سه تا یا و ننماید صادر درآمد تشخیص برگ مذکور

 .شودمی تلقی قطعی مؤدی اظهارنامه نکند ابالغ مؤدی

 یا رسیده عیتقط به که این از اعم تشخیص برگ ابالغ و صدور و رسیدگی از بعد یا مالیاتی اظهارنامه شدن قطعی از پس هرگاه

 فقط باشد، نشده طالبهم نیز آن به متعلق مالیات و داشته ایشده کتمان انتفاعی فعالیتهای یا درآمد مؤدی، شود معلوم اشدب نرسیده

 . بود خواهد مطالبه قابل قانون این(157) ماده رعایت با ها فعالیت آن درآمد بر مالیات

 یک بایستی یاتیمال امور اداره گرددمی تلقی قطعی سیدگی،ر عدم علت به مؤدی اظهارنامه که مواردی در همچنین و حالت این در

 انیدادست به رسیدگی جهت صدور تاریخ از روز ده ظرف را مربوط توجیهی گزارش انضمام به صادره تشخیص برگ از نسخه

 .نماید ارسال مالیاتی انتظامی

 طبق اصوال  ه اند یانمود خودداری درآمد منبع هارنامهاظ تسلیم از مقرر موعد در که درآمد بر مالیات مؤدیان به نسبت – 157 ماده

 سررسید تاریخ زا پنج سال مالیاتی زمان مرور نیستند مالیات پرداخت رسید سر در اظهارنامه تسلیم به مکلف قانون این مقررات

 درآمد مدت این فظر که این مگر نخواهد بود، مطالبه قابل متعلق مالیات مذکور سال پنج گذشتن از پس و باشدمی مالیات پرداخت

 مؤدی به صادره تشخیص برگ مذکور سال پنج از انقضای پس ماه سه ظرف حداکثر و صادر مالیات تشخیص برگ و تعیین مؤدی

 .شود ابالغ

 مالیاتی ختالفا حل هیأت طرف از مراتب تأیید از پس باشد شده مطالبه مؤدی غیر از علت هر به مالیات که مواردی در -تبصره

 بدون است مکلف تیمالیا امور اداره صورت این در و گرددمی تلقی یکنلمکان باشد که مرحله هر در مؤدی غیر از مالیات مطالبه

 نماید مطالبه واقعی مؤدی از را متعلق مالیات مزبور، هیأت رأی صدور تاریخ از یکسال ظرف ماده این موضوع زمان مرور رعایت

 .بود هدخوا زمان مرور مشمول وگرنه

 .شد حذف – 158 ماده

 ابطال یا کشور مالیاتی رامو سازمان طرف از شده تعیین حساب به واریز طریق از منبع، هر مالیات عنوان به که وجوهی - 159 ماده

 لقمتع مالیات از بیش مبلغی که صورتی در و گرددمی منظور مؤدی قطعی مالیات احتساب و تشخیص موقع در شودمی پرداخت تمبر

 .شد خواهد مسترد پرداختی اضافه باشد شده پرداخت
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 کل کشور از رجخا مقیم اشخاص و ایرانی غیر مؤدیان مورد در که شود می داده اجازه کشور مالیاتی امور سازمان به  -تبصره

 .نماید وصول منبع در مقرر مربوط نرخ به را متعلق مالیاتهای

 سایر به نسبت الیاتم پرداخت مسئوالن و مؤدیان از متعلق جرایم و مالیات وصول ایبر کشور مالیاتی امور سازمان - 160 ماده

 خواهد تقدم حق خدمت، از ناشی کارمندان و کارگران مطالبات و وثیقه مورد مال به نسبت حقوق صاحبان استثنای به طلبکاران

 .بود نخواهد وثیقه ردمو مال انتقال به متعلق مالیات وصول مانع ماده این اخیر قسمت حکم .داشت

 طرف از اموال یا الم تفریط بیم و است نشده طی آن اجرایی مراحل یا نشده قطعی هنوز مؤدی مالیات که مواردی در - 161 ماده

 تأمین قرار مالیاتی فاختال حل هیأت از کافی دالیل ارائه با باید مالیاتی امور اداره رودمی مالیات پرداخت از فرار قصد به مؤدی

 اداره .کرد دخواه صادر مقتضی مبلغ، قرار تعیین ضمن دهد تشخیص الزم را قرار صدور هیأت که صورتی در و بخواهد را مالیات

 صورت این رد نماید تأمین باشد ثالث یا اشخاص وی نزد که مؤدی وجوه و اموال از مبلغ همان معادل است مکلف مالیاتی امور

 خارج خود صرفت از را تأمین مورد اموال داشت حق نخواهند مالیاتی امور اداره کتبی اخطار ابالغ از پس ثالث اشخاص و مؤدی

 حبس جازاتم مشمول مذکور، مطالبات پرداخت بر عالوه تخلف درصورت و دهند تأمین مطالبه مورد مبلغ معادل اینکه مگر کنند

 .بود خواهند نیز شش درجه تعزیری

 مجتمعا  آنها همه به ارندد حق مالیاتی امور ادارات میشوند شناخته مالیات پرداخت مسئول تعددم اشخاص که مواردی در - 162 ماده

 .بود نخواهد دیگران به مراجعه مانع آنها از یکی به مراجعه و کنند مراجعه مالیات وصول برای جداگانه هریک به یا

 کسر درآمد تحصیل وقعم در آنان مالیات که مواردی در را مالیات مشموالن که است مجاز کشور مالیاتی امور سازمان - 163 ماده

 شده قطعی الیاتم آخرین از نسبتی به را سال همان به متعلق مالیات سال، طول در نماید مکلف بعضا  یا کال  شودنمی پرداخت و

 مقررات بقط مذکور الحسابعلی تخلف صورت در و نمایند پرداخت الحسابعلی طور به فعالیت حجم از نسبتی به یا قبل سنوات

 .شد خواهد وصول قانون این

 امور ادارات به مؤدیان جعهمرا موارد تقلیل و مالیات پرداخت در تسهیل منظور به است مکلف کشور مالیاتی امور سازمان - 164 ماده

 به مستقیما  توانندب مؤدیان تا یدنما افتتاحدر بانک ملی ایران  ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک طریق از مخصوصی حساب مالیاتی

 .نمایند پرداخت مذکور حساب به را خود مالیاتهای و مراجعه مزبور بانک های باجه یا شعب

 اتفاقات و طوفان و خشکسالی و آفات بروز آتشسوزی، سیل، زلزله، قبیل از سوانح و حوادث اثر بر که مواردی در - 165 ماده

 یا هاارتخانهوز طریق از وارده خسارت و گردد وارد خساراتی خاصی مؤدیان یا مؤدی به یا ورکش منطقه یک به دیگر غیرمترقبه

 تواندمی دارایی و اقتصادی امور وزارت نگردد جبران المنفعهعام مؤسسات یا و بیمه هاییاسازمان هاشهرداری یا دولتی مؤسسات

 پنجاه از بیش هک مؤدیان از دسته آن به نسبت و کسر بعد سنوات و الس آن در مؤدی، مالیات مشمول درآمد از وارده خسارت معادل

 هیأت تصویب با اشندبنمی خود مالیاتی هایبدهی پرداخت به قادر و است رفته بین از مذکور حوادث اثر در آنان اموال (%50) درصد

 .نماید طوالنی تقسیط یا بخشوده را آنها مالیاتی بدهی از قسمتی یا تمام وزیران

 .رسید خواهد وزیران هیأت تصویب به و تهیه دارایی و اقتصادی امور وزارت توسط ماده این اجرایی نامهآیین

 و دارایی و اقتصادی ورام وزارت پیشنهاد به بنا مناطق این فهرست که کشور جنوب و غرب جنگزده مناطق مالیاتی مؤدیان - تبصره

 :شد خواهند برخوردار زیر مالیاتی التتسهی از گردد،می اعالم وزیران هیأت تصویب

 .گرددمی بخشوده 1372 لغایت 1368 سال اول از مذکور نقاط در حاصل درآمد بابت مزبور مؤدیان مالیات (%50) درصد پنجاه - الف
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 درآمد بابت نهاآ 1367 الس پایان تا مالیاتی بدهی سوم یک اصالحیه این اجرای تاریخ از فوق نقاط در اشتغال سال هر ازای به - ب

 .شودمی بخشوده مذکور نقاط در حاصل

 حداکثر مذکور اطنقدر  1367لغایت سال  30/06/1359 تاریخ از حاصل درآمدهای بابت موصوف مؤدیان شده پرداخت مالیات - ج

 .شد خواهد کسر نقاط همان در آنان بعد سنوات مالیات از سال هر در آن سوم یک معادل

 تمام دارایی و اقتصادی مورا وزارت قبول مورد دالئل ارائه با نباشد مذکور نقاط در فعالیت ادامه به قادر دیمؤ که مواردی در - د

 .شد خواهد بخشوده مؤدی موصوفهایبدهی از قسمتی یا

 مذکور قبوض .یدنما عرضه انمؤدی استفاده برای و تهیه مالیاتی، پرداخت پیش قبوض تواندمی کشور مالیاتی امور سازمان - 166 ماده

 زود ماه سه هر ازای به آن (%2)درصد دو اضافه به پرداخت، پیش مبلغ مؤدی مالیات واریز موقع در و بوده انتقال غیرقابل و نام با

 .شد کسرخواهد مربوط مالیاتی بدهی از پرداخت

 مالیاتی بدهی پرداخت به قادر که مؤدیانی به تنسب تواندمی کشور مالیاتی امور سازمان یا دارایی و اقتصادی امور وزارت - 167 ماده

 .نماید تقسیط سال سه مدت به حداکثر را مربوط بدهی قطعی مالیات ابالغ تاریخ از نیستند جایک طور به جریمه و اصل از اعم خود

 هایدولت با مؤدیان اییدار و درآمد به ع راج اطالعات تبادل و مضاعف مالیات اخذ از جلوگیری برای تواندمی دولت - 168 ماده

 هایموافقتنامه ای قراردادها. بگذارد اجرا مرحله به اسالمی شورای مجلس تصویب از پس و منعقد مالیاتی هایموافقتنامه خارجی

 ات است رسیده یرانوز هیأت یا مقننه قوه تصویب به و منعقد خارجی دول با قانون این اجرای تاریخ تا که مالیاتی امور به مربوط

 هایموافقتنامه و قراردادها قانون این اجرای تاریخ از سالیک ظرف است موظف دولت .است باقی خود قوت به نشده لغو که زمانی

 .نماید گزارش اسالمی شورای مجلس به مستدال  آنها لغو یا ادامه بر مبنی را خود نظر و بررسی را قبلی

 در نام بتث به موظف کشور مالیاتی امور سازمان اعالم حسب که قانون این عموضو مشاغل صاحبان و حقوقی اشخاص – 169 ماده

 صورتحسابها، در ار معامله طرف و خود اقتصادی شماره و صادر صورتحساب خود معامالت انجام برای مکلفند شوند،می مالیاتی نظام

 .کنند ارائه رمذکو سازمان به را خود معامالت فهرست و درج مشابه اسناد سایر و قراردادها

 یا و راندیگ برای خود اقتصادی شماره از استفاده یا معامله طرف و خود اقتصادی شماره درج عدم یا صورتحساب صدور عدم

 معامله مورد مبلغ( %2)دودرصد معادل ای جریمه مشمول مورد حسب خود، معامالت برای دیگران اقتصادی شماره از استفاده

 مشمول شودمی نتعیی که روشهایی طریق از کشور مالیاتی امور سازمان به شده انجام معامالت فهرست ارائه عدم همچنین .شودمی

 .باشدمی است، نشده ارائه آنها فهرست که معامالتی (%1)درصدیک معادل ایجریمه

 نهائی کنندهفمصر حقیقی اشخاص ماده، این موضوع مشاغل صاحبان و حقوقیاشخاص معامالت طرف که صورتی در -1 تبصره

 .نیست زامیال مذکور اشخاص اقتصادی شماره درج باشند قانون این(81)ماده موضوع مشمول حقیقیاشخاص نیز و خدمات یا کاال

 صیشخ مصارف برای خود نیاز با متناسب را خدمات و کاالها که است حقیقیشخص تبصره این موضوع نهائی کنندهمصرف

 .ننماید استفاده دیگران به خدمات و کاالها هعرض برای آن از و کند خریداری

 مشابه تجهیزات و  »فروش (مکانیزه) ماشینی صندوق  «فروش صندوق سامانه از موظفند ماده این موضوع مالیاتی مؤدیان -2 تبصره

 مالیات از افزاریختس و افزارینرم از اعم فوق تجهیزات اندازیراه و نصب خرید، بابت شده انجام هایهزینه معادل .کنند استفاده

 .است کسر قابل آن بعد سالهای یا و استفاده سال اولین در مزبور مؤدیان شدهقطعی
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 هر ماه هریورش تا و کند تعیین را تبصره این حکم مشمول اشخاص اولویت، براساس و تدریج به است موظف مالیاتی امور سازمان

 آن از بعد سال ماه فروردین ابتدای از و اعالم کشور رسمی روزنامه و نتشارکثیراال های روزنامه از یکی در درج طریق از سال

 .نماید اعمال

 و فروش صندوق مانهسا از استفاده به ملزم مالیاتی امور سازمان توسط که مؤدیانی عملکرد ابرازی مالیات از (%10)درصد ده معادل

 حکم جرایا عدم .شودمی بخشوده اول سال دو مدت برای مربوط، اجرائی نامه آیین رعایت به مشروط اند شده مشابه تجهیزات

 .باشدمی فروش (%2)دودرصد میزانبه ایجریمه تعلق موجب تبصره این

 تاریخ زا ماهشش مدت ظرف حداکثر که است اجرائی نامه آیین موجب به اطالعات ارائه چگونگی و صندوق از استفاده نحوه

 ایران اصناف اتاق و تجارت و معدن صنعت، وزارت همکاری با و کشور مالیاتی امور سازمان سطتو قانون این شدن االجراءالزم

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به و شودمی تهیه

 گردش رقم حداقل نتعیی) آستانه حد و مشمول معامالت مصادیق تعیین و آن(1)تبصره و ماده این احکام اجرائی ترتیبات -3 تبصره

 امور سازمان ادپیشنه با قانون این تصویب تاریخ از ماه شش مدت ظرف حداکثر که بود خواهد اینامهآیین موجب به (مؤدی مالی

 .رسدمی دارایی و اقتصادی امور وزیر تصویب به کشور مالیاتی

 مالیاتی رهدو هر در مقررات طبق آن پرداخت ترتیبات و مذکور جرائم وصول و اختالف حل مطالبه، رسیدگی، نحوه -4 تبصره

 .شودمی انجام(157)ماده در مقرر مهلت رعایت با قانون این مقررات طبق

 انجام امانهس قانون این شدن ء االجراالزم از پس ششماه مدت تا حداکثر است موظف تجارت و معدن صنعت، وزارت -5 تبصره

 امکان و کند زیانداراه هامزایده و مناقصات حلمرا کلیه انجام مدیریت برای را اجرائی دستگاههای و ها وزارتخانه معامالت

 .آورد فراهم را مالیاتی امور سازمان (آنالین)برخط دسترسی

 ماهسه دتم ظرف حداکثر موظفند 03/11/1383 مصوب مناقصات برگزاری قانون(1)ماده (ب) بند موضوع اجرائی دستگاههای کلیه

 .برسانند تثب به سامانه این طریق از را محرمانه معامالت از غیر به دخو معامالت کلیه مذکور سامانه اندازیراه ازپس

 فساد با مقابله و اداری نظام سالمت ارتقای قانون(3)ماده (ب)بند(1)تبصره مطابق معامالت بودن محرمانه به مربوط موارد تعیین

 .است نظام مصلحت تشخیص مجمع 07/08/1390 مصوب

 مرتکب 1380 لسا مصوب مستقیم های مالیات قانون (مکرر 169) ماده احکام اجرای عدم اسطهو به مؤدیان که جرائمی -6 تبصره

 .شودمی وصول و مطالبه محاسبه، ماده این مقررات مطابق اند،شده

 لکردیعم هویتی، طالعاتا پایگاه اتی، مالی اطالعات یکپارچه نظام استقرار و اقتصادی فعالیتهای شفافیت منظور به -مکرر 169 ماده

 حقوقی و حقیقیخاصاش ملکی و ایسرمایه معامالتی، اعتباری، و پولی مالی، اطالعات نظیر مواردی شامل مالیاتی مؤدیان دارایی و

 .شودمی ایجاد کشور مالیاتی امور سازمان در

 نهادهای یردولتی،غ عمومی اینهاده و مؤسسات ها،شهرداری و دولت به وابسته مؤسسات ها،شهرداری دولتی، مؤسسات ها،وزارتخانه

 و دولتی زا اعم حقوقی اشخاص سایر و کشور امالک و اسناد ثبت سازمان اعتباری، و مالی مؤسسات و بانکها اسالمی، انقالب

 را اشخاص برای دارایی و درآمد تحصیل موجبات نحوی به یا و دارند اختیار در را فوق پایگاه نیاز مورد اطالعات که غیردولتی

 .دهند قرار کشور مالیاتی امور سازمان اختیار در را ذیل های بسته شرح به اطالعات موظفند آورند،می همفرا

 :هویتی اطالعات - الف

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

 :اشخاص معامالتی طالعاتا - ب

 (خدمات و کاالها ها،دارایی فروش و خرید) معامالت -1

 (خدمات و کاالها صادرات و واردات) خارجی تجارت -2

 تجاری فعالیتهای و معامالت انجام به مربوط قراردادهای -3

 خدمات هرگونه و پیمانکاری عملیات انجام به مربوط قراردادهای -4

 طال سکه و ارز فروش و خرید هب مربوط اطالعات -5

 پرداختی خسارتهای و صادره های نامه بیمه انواع اطالعات -6

 مسافر و بار نقل و حمل وضعیت صورت و بارنامه -7

 :اشخاص ایسرمایه و اعتباری و پولی مالی، اطالعات - پ

 بهادار اوراق سایر و سهام انتقال و نقل (مالی دوره) ساالنه گردش جمع -1

 بانکی حسابهای انواع  (مالی دوره) ساالنه مانده و گردش عجم -2

 آنها سود و هاسپرده انواع  (مالی دوره) ساالنه مانده و گردش جمع -3

 اعتبار تنزیل و نادیاس اعتبار گشایش از اعم تعهدات کلیه همچنین و عقود کلیه قالب در ریالی و ارزی از اعم بانکی تسهیالت -4

 آن نظایر و هاضمانت اسنادی،

 آنها انتقال و نقل همچنین و امالک و اموال ها،دارایی اطالعات - ت

 مزبور موارد به وزیران هیأت تصویب و دارایی و اقتصادی امور وزارت پیشنهاد با که اقتصادی هایفعالیت اطالعات سایر - ث

 .شد خواهد اضافه

 و اییمهب خدمات انتقاالت، نگهداری، مالکیت، به مربوط یاتعمل جریان در نحوی به که مراجعی و اشخاص کلیه -1 تبصره

 سازمان آن به را ربوطم اطالعات دارد می مقرر کشور مالیاتی امور سازمان که ترتیبی به موظفند باشندمی مذکور داراییهای معامالت

 .دهند ارائه

 معادل ایمهجری مشمول داشت خواهد مالیات رداختپ در مؤدی با که تضامنی مسؤولیت بر عالوه تبصره این حکم مفاد از متخلف

 .خواهدبود شده پرداخت مالیات دوبرابر تا دومیک

 بیمه ن،ایرا اسالمی جمهوری مرکزیبانک (آنالین)برخط دسترسی امکان است موظف کشور مالیاتی امور سازمان -2 تبصره

 دستگاههای یرسا همچنین و کشور امالک و اسناد ثبت سازمان بهادار، اوراقبورس سازمان ایران، اسالمی جمهوری گمرک مرکزی،

 در را دریافتی العاتاط بندی،طبقه حفظ با بتوانند مذکور کنندگاناستفاده تا آورد فراهم مالیاتی بدهکاران فهرست به را اجرائی

 .کنند لحاظ مالیاتی بدهکاراشخاص به خدمات ارائه

 خسارات و نهازیا جبران مسؤول قانون، این در مقرر مجازات به محکومیت بر عالوه هماد این حکم از متخلفاشخاص -3 تبصره

 .بود خواهند دولت به وارده

 بندیطبقه فظح و وزیران هیأت تصویب با مجازند دارند، اطالعات این به نیاز قانون مطابق که اجرائی دستگاههای -4 تبصره

 .کنند استفاده نیاز حد در ماده این موضوع اطالعات پایگاه در موجود اطالعات از مربوط،
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 ارسال و دریافت ،(اطالعات رقم حداقل تعیین) آستانه حد تعیین برخط، دسترسی نحوه و ماده این احکام اجرای ترتیبات -5 تبصره

 تاریخ زا ماهشش مدت ظرف که است ای نامه آیین موجببه مذکوراشخاص از آن بودن محرمانه حفظ با آن مهلت و اطالعات

 تصویببه و ودشمی تهیه ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک مشارکت و کشور مالیاتی امور سازمان پیشنهاد با قانون این تصویب

 .رسدمی دادگستری و دارایی و اقتصادی امور وزیران

 نحوی به را آن یاطالعات امانهس و طراحی را شرکتها ثبتی اطالعاتبانک است مکلف کشور امالک و اسناد ثبت سازمان -6 تبصره

 .آید فراهم مزبور سامانه به کشور مالیاتی امور سازمان برخط دسترسی موجبات که کند ایجاد

  »کشور اناسک و امالک ملی سامانه  «قانون این تصویب ازپس ماهشش حداکثر است موظف شهرسازی و راه وزارت -7 تبصره

 واحدهای کاربران ای ساکنان و مالکان برخط شناسایی امکان زمان هر در که شود طراحی نهایگو به باید سامانه این .کند ایجاد را

 کلیه در را هغیر و وکالتی عادی، رسمی، صورتبه مستغالت و امالک انتقال و نقل پیگیری و اداری و خدماتی تجاری، مسکونی،

 مالیاتی امور سازمان برای را مذکور سامانه به برخط ترسیدس امکان است موظف شهرسازی و راه وزارت . سازد فراهم کشور نقاط

 .کند ایجاد کشور

 ایجاد مؤدی و اتیمالی امور اداره بین قانون این موضوع های مالیات تشخیص در که اختالف گونه هر به رسیدگی مرجع -170 ماده

 شده تعیین یدیگر رسیدگی مرجع قانون این ادمو سایر مقررات موجب به که مواردی مگر باشدمی مالیاتی اختالفحل هیأت شود

 .باشد

 توانندنمی خدمت به دگیآما یا خدمت دوره در کشور مالیاتی امور سازمان و دارایی و اقتصادی امور وزارت کارمندان - 171 ماده

 .نمایند مراجعه مؤدیان یانماینده وکیل عنوان به

 صورت به آن ظایرن و کمک یا بازسازی منظور به دولت طرف از شده تعیین حسابهای به که وجوهی( %100) درصد صد - 172 ماده

 حقوقی ای حقیقی از اعم اشخاص بالعوض نقدی غیر کمکهای یا و تخصیصی یا پرداختی وجوه همچنین و شودمی پرداخت بالعوض

 تربیتی هایردوگاها یا و درمانی و شتیبهدا مراکز و عالی آموزش مراکز دارس،دانشگاهها، م تکمیل یا و احداث تجهیز، تعمیر، جهت

 (دولتی)هنری و گیفرهن مراکز و کتابخانه و  احمر هالل وجمعیت (ره) خمینی امام امداد کمیته و بهزیستی مراکز و آسایشگاهها و

 امور و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، فنآوری، و تحقیقات علوم، پرورش، و آموزش های وزارتخانه توسط که ضوابطی طبق

 کسر قابل کرد خواهد انتخاب مؤدی که منبعی پرداخت سال عملکرد مالیات مشمول درآمد از شودمی تعیین دارایی و اقتصادی

 .باشدمی

 بر مالیات و الیاتهام کلیه شامل آن مقررات و شودمی گذاشته اجرا موقع به 1368 سال فروردین اول از قانون این - 173 ماده

 درآمد بر الیاتم همچنین و بوده قانون این اجرای تاریخ از بعد مورد حسب درآمد تحصیل یا مالیات تعلق سبب که است درآمدهایی

 مقررات و وانینق کلیه و بود خواهد یابدمی خاتمه قانون این اجرای اول سال در که مالی سال به مربوط حقوقی و حقیقی اشخاص

 .است ملغی آنها به نسبت دیگر مغایر مالیاتی

 .است منتفی 1352 سال مصوب بها اجاره تثبیت و تعدیل قانون( 8) ماده موضوع تخلیه عوارض وصول قانون این اجرای با -تبصره

 از قبل آنها تعلق سبب که قانون این موضوع مستقیم مالیاتهای سایر و درآمد تحصیل تاریخ که درآمدهایی بر مالیات - 174 ماده

 مالیاتی نرخهای و تمالیا مشمول درآمد تشخیص و تعیین نظر از و تلقی مالیاتی بقایای عنوان به اشدب می 1345 از بعد و 1368 سال

 قانون این قرراتم تابع تصفیه ترتیب و رسیدگی لحاظ از و درآمد تحصیل زمان قانونی احکام تابع زمان مرور و مؤدیان تکالیف و

 .بود خواهد
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 این تصویب ریختا تا و باشد می 1346 سال از قبل مورد حسب آنها تعلق یا مربوط ددرآم تحصیل سال که مالیاتهایی -1 تبصره

 .بود نخواهد مطالبه قابل باشد نشده پرداخت قانون

 این اجرای از بلق آنکه بعدی اصالحات و 1345 ماه اسفند مصوب مستقیم مالیاتهای قانون (180) ماده موضوع انتقاالت -2 تبصره

 طبق متعلق الیاتم و اضافه مربوط ورثه االرثسهم به قانون این اجرای از بعد دهندهانتقال فوت درصورت تاس گرفتهصورت قانون

 .شد خواهد وصول قبلی پرداختی االرثسهم وضع ازپس قانون دراین مربوط مقررات

 دارایی و اقتصادی امور رتوزا شنهادپی به بار یک سال دو هر تورم نرخ با هماهنگ قانون، این در مندرج نصابهای کلیه - 175 ماده

 .است تعدیل قابل وزیران هیأت تصویب و

 تشخیصی یا و قطعی ورتص به تمبر ابطال طریق از را قانون این موضوع مالیات تواندمی کشور مالیاتی امور سازمان - 176 ماده

 .نماید وصول

 گذارده اجرا موقع به یدارای و اقتصادی امور وزیر تصویب از پس و هتهی کشور مالیاتی امور سازمان توسط ماده این اجرایی نامهآیین

 .شودمی
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  خالصه نکات 

  مواد 

  باشندق.م.م ازجمله جرایم قابل بخشودگی می (مکرر 169 ( و )169مواد )جرایم موضوع  

  مالیاتی است. ق.م.م هیات حل اختالف (مکرر 169 ( و )169مواد )موضوع مرجع رسیدگی به اعتراض به برگ مطالبه جرایم 

  غ برگ مطالبه، سی روز از تاریخ ابال ظرف 1394لغایت  1391بنابراین درصورت عدم پرداخت جرایم فوق مربوط به سنوات

 .مودی معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رای به هیات حل اختالف مالیاتی ارجاع خواهد شد
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 یتألیفت سـؤاال ✍

 

 

 درآمد کندمین تطبیق سال مالیاتی با اساسنامه موجب به آنها مالی سال که مالیات مشمول ..... اشخاص درمورد -(1 

 و ترازنامه و هتسلیم اظهارنام موعد و گیردمی قرار مالیات تشخیص مبنای مالیاتی سال جای به آنها مالی سال

 .باشدمی .... آنها مالیات پرداخت سررسید و .زیان .... و سود حساب

   

 

 I مالی از سال پس شمسی ماه مالی، چهار از سال پس شمسی ماه حقیقی و حقوقی، چهار  

 II مالی از سال پس شمسی ماه حقوقی، تیرماه سال بعد، چهار   

 III الیم از سال پس شمسی ماه مالی، چهار ازسال پس شمسی ماه حقوقی، چهار  

 IV مالی از سال پس شمسی ماه حقیقی، خردادماه، چهار  

 

 1) I 2) II 3) III 4) IV  

 

 درآمد کندمین تطبیق سال مالیاتی با اساسنامه موجب به آنها مالی سال که مالیات مشمول ..... اشخاص درمورد -(2 

 و ترازنامه و هتسلیم اظهارنام موعد و یردگمی قرار مالیات تشخیص مبنای مالیاتی سال جای به آنها مالی سال

 .باشدمی .... آنها مالیات پرداخت سررسید و زیان ..... و سود حساب

   

 

 I مالی از سال پس شمسی ماه مالی، چهار از سال پس شمسی ماه حقیقی و حقوقی، چهار  

 II مالیاتی از سال پس شمسی ماه حقوقی، تیرماه سال بعد، چهار   

 III مالی از سال پس شمسی ماه مالی، چهار ازسال پس شمسی ماه حقوقی، چهار  

 IV مالیاتی از سال پس شمسی ماه حقیقی، خردادماه، چهار  

 

 1) I 2) II 3) III 4) IV  

یم تسل موعد ت،اس سال مالیاتی مطابق با اساسنامه موجب به آنها مالی سال که مالیات مشمول ..... برای اشخاص -(3 

    .باشدمی ..... آنها مالیات پرداخت سررسید و زیان ...... و سود حساب و ترازنامه و اظهارنامه

 

 I مالی از سال پس شمسی ماه شمسی، چهار ماه حقیقی و حقوقی، چهار  

 II مالیاتی از سال پس شمسی ماه حقوقی، تیرماه ، چهار   

 III مالی از سال یرماه پسشمسی ، ت ماه حقیقی و حقوقی، چهار  

 IV مالیاتی از سال پس شمسی ماه حقیقی، خردادماه، چهار  

 1) I 2) II 3) III 4) IV  
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 موعد قانونی در هک منبع هر درآمد مورد در را درآمد بر مالیات مؤدیان اظهارنامه است مکلف مالیاتی امور اداره -(4 

 ننماید رصاد درآمد تشخیص برگ مذکور مدت ظرف که در صورتی. دنمای .... تاریخ از ..... است شده تسلیم

 قطعی ؤدیم اظهارنامه نکند ابالغ مؤدی به را مذکور درآمد برگ تشخیص .... انقضای از پس ماه سه تا یا و

 .شودمی تلقی

   

 

  لذکرا فوق سال مطالبه، مدت یک ظرف رسیدگی، حداکثر (157در ماده ) مقرر مهلت با رعایت (1 

   الذکر فوق مطالبه، مدت قانون (این157درماده ) مقرر مهلت سال، با رعایت یک ظرف حداکثر (2 

  الذکر فوق سال رسیدگی، یک اظهارنامه تسلیم برای مقرر سال، انقضای مهلت یک ظرف حداکثر (3 

  الذکر فوق سال مطالبه، مدت یک سال رسیدگی، انقضای یک ظرف حداکثر (4 

          

 رسید سر رد اظهارنامه تسلیم به مکلف قانون این مقررات طبق اصوال  که درآمد بر مالیات مؤدیان به نسبت -(5 

 ...... گذشتن از پس و باشدمی مالیات پرداخت سررسید تاریخ از مالیاتی ..... زمان مرور نیستند مالیات پرداخت

 مالیات صتشخی برگ و تعیین مؤدی درآمد مدت این ظرف که نای مگر نخواهد بود، مطالبه قابل متعلق مالیات

 .شود ابالغ مؤدی به صادره تشخیص برگ ..... ظرف حداکثر و صادر

   

 

  سال مذکور پنج از انقضای پس ماه ، سه سال مذکور پنج سال، پنج (1 

   از انقضای مهلت مذکور، مهلت مذکور پس ماه یک سال، سه (2 

  سررسید مذکور از انقضای پس ماه ، سه سال مذکور پنجپنج سال،  (3 

  از انقضای مهلت مذکور پس ماه از انقضای مهلت مذکور، سه پس ماه یک سال، سه (4 

 

 

 غیر از مالیات مطالبه .... مراتب تأیید از پس باشد شده مطالبه مؤدی غیر از علت هر به مالیات که مواردی در -(6 

    گرددمی ..... مؤدی

 

 I مسترد باشد که مرحله هر سازمان امور مالیاتی، در طرف از  

 II تلقی یکنلمکان باشد که مرحله هر مالیاتی، در حل اختالف هیأت طرف از   

 III تلقی یکنلمکان باشد که مرحله هر ، در216هیئت موضوع ماده  طرف از  

 IV مسترد باشد که مرحله هر اداره امور مالیاتی، در طرف از  

 

 1) I 2) II 3) III 4) IV  
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 غیر از مالیات همطالب ..... مراتب تأیید از پس باشد شده مطالبه مؤدی غیر از علت هر به مالیات که مواردی در -(7 

 مرور یترعا بدون است مکلف ..... صورت این در و گردد.می تلقی یکنلمکان باشد که مرحله هر در مؤدی

 .بود خواهد مانز مرور مشمول وگرنه نماید مطالبه واقعی مؤدی از را مالیات متعلق ..... ، 157ماده موضوع زمان

   

 

 I ت مزبوررأی هیأ صدور تاریخ از یکسال مالیاتی ، ظرف حل اختالف مالیاتی، هیأت حل اختالف هیأت طرف از   

 II رمزبو هیأت رأی صدور تاریخ از یکسال اتی، ظرفامورمالی مالیاتی، اداره حل اختالف هیأت طرف از   

 III هیأت مزبور رأی صدور تاریخ از یکسال امورمالیاتی، ظرف ، اداره216هیئت موضوع ماده  طرف از  

 IV زبورهیأت م رأی صدور تاریخ از یکسال مکرر، سازمان امورمالیاتی، ظرف 251هیئت موضوع ماده  طرف از  

 

 1) I 2) II 3) III 4) IV  

 

 

 حل اختالف هیأت طرف از مراتب تأیید از پس باشد شده مطالبه مؤدی غیر از علت هر به مالیات که مواردی در -(8 

 مکلف ..... صورت این در و گردد.می تلقی یکنلمکان باشد که مرحله هر در مؤدی غیر از مالیات مطالبه مالیاتی

 .بود خواهد ..... وگرنه نماید مطالبه واقعی مؤدی از را مالیات متعلق است ......،

   

 

 I زمان مرور سه ماه، مشمول ظرف 157ماده  موضوع زمان مرور رعایت سازمان امور مالیاتی، بدون  

 II یکسال، غیر قابل وصول  ظرف 157ماده  موضوع زمان مرور رعایت سازمان امور مالیاتی، با   

 III زمان مرور یکسال، مشمول ظرف 157ماده  موضوع زمان مرور رعایت نامورمالیاتی، بدو اداره  

 IV سه ماه، غیر قابل وصول ظرف 157ماده  موضوع زمان مرور امورمالیاتی، با رعایت اداره  

 

 1) I 2) II 3) III 4) IV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iactc@yahoo.com                                                          مسعود  ولی پوری                                                                  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

109 
 

 

 پرداخت و کسر درآمد موقع تحصیل در آنان مالیات که مواردی در را مالیات مشموالن که است مجاز ..... -(9 

 طور هب .... یا ..... نسبتی از به را سال همان به متعلق مالیات سال، طول در نماید مکلف بعضا   یا کال  شودنمی

 هدخوا وصول قانون این مقررات طبق مذکور الحساب علی صورت تخلف در و نمایند پرداخت الحسابعلی

 .شد

   

 

 I فعالیت حجم از نسبتی قبل، به سال ابرازی کشور، مالیاتاتیمالی امور سازمان  

 II درآمد مشمول مالیات از نسبتی قبل، به سال ابرازی اداره امور مالیاتی، مالیات   

 III فعالیت حجم از نسبتی قبل، به سنوات شده قطعی کشور، آخرین مالیاتمالیاتی امور سازمان  

 IV درآمد مشمول مالیات از نسبتی قبل، به سنوات شده قطعی ن مالیاتاداره امور مالیاتی، آخری  

 

 1) I 2) II 3) III 4) IV  

 

 با مؤدیان دارایی و درآمد به راجع اطالعات تبادل و مضاعف مالیات اخذ از جلوگیری برای تواندمی ..... -(10 

ظرف  است وظفم ..... .اجرا بگذارد مرحله به ..... از پس و منعقد مالیاتی هایموافقتنامه خارجی دولتهای

 لغو یا ادامه بر بنیم را خود نظر و بررسی را قبلی هایموافقتنامه و قراردادها قانون این اجرای تاریخ از یکسال

 .نماید گزارش ..... به آنها مستدال 

   

 

 جلس شورای، مدارایی و اقتصادی امور اسالمی، وزارت شورای مجلس ، تصویبدارایی و اقتصادی امور وزارت (1 

 اسالمی

 

   زیرانو ، هیأتدارایی و اقتصادی امور ، وزارتوزیران هیأت ، تصویبدارایی و اقتصادی امور وزارت (2 

  مقننه مقننه ، دولت، قوه قوه دولت، تصویب (3 

  وزیران کشور، هیأت مالیاتی امور ، سازمان وزیران هیأت کشور، تصویب مالیاتی امور سازمان (4 

    

 تجهیزات فروش و قصندو ازسامانه استفاده به ملزم مالیاتی امور سازمان توسط که مؤدیانی ..... از ..... معادل -(11 

 این حکم ایاجر عدم.می شود ..... بخشوده برای مربوط، اجرائی نامه آیین رعایت به مشروط اند شده مشابه

 .باشد..... می به میزان ایجریمه تعلق موجب تبصره

   

 

  ( فروش%2اول، دودرصد) سال دو عملکرد، مدت ابرازی (، مالیات%10درصد)ده (1 

   قطعی شده (، مالیات%2(، فروش، مدت یک سال، دودرصد)%10درصد)ده (2 

  قطعی شده (، مالیات%10درصد)اول، ده سال دو (، فروش، مدت%2درصد)دو (3 

  (، فروش%10درصد)عملکرد، مدت یک سال، ده ابرازی (، مالیات%2دودرصد) (4 
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 مذکور جرائم وصول و اختالف حل مطالبه، رسیدگی، نحوه ق.م.م جزء جرائم ..... 169مقرر در این ماده  جرایم -(12 

    .شودمی انجام مقررات ق.م.م ..... طبق مالیاتی هردوره در آن پرداخت ترتیبات و

 

  (157ماده ) در مقرر مهلت رعایت با غیر قابل بخشودگی است، (1 

   (157ماده ) در مقرر مهلت رعایت با قابل بخشودگی است، (2 

  (157ماده ) در مقرر مهلت بدون رعایت غیر قابل بخشودگی است، (3 

  (157ماده ) در مقرر مهلت رعایت بدون قابل بخشودگی است، (4 

 

    

 

 

 است. عدیلت قابل پیشنهاد ..... و ..... به ..... تورم نرخ با هماهنگ ق.م.م، در مندرج هاینصاب کلیه -(13 

 

  بار، هیأت وزیران، مجلس شورای اسامی یک سال هر (1 

   دارایی، هیأت وزیران و اموراقتصادی بار، وزارت یک سال دو هر (2 

  دارایی و اموراقتصادی اتی کشور،وزارتبار، سازمان امور مالی یک سال دو هر (3 

  دارایی ، مجلس شورای اسامی و اموراقتصادی بار، وزارت یک سال هر (4 
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 مؤدیان پنجم وظایف فصل

 
 نیمواد قانو 

 
 

 اخذ با تفکیک به هستند آن تسلیم به مکلف مورد حسب که را قانون این موضوع هایاظهارنامه توانندمی مالیاتی مؤدیان - 177 ماده

 مؤدی پرونده در ار مراتب باید مذکور مالیاتی امور اداره صورت این در .نمایند تسلیم سکونت محل مالیاتی امور اداره به رسید

 امور اداره به اظهارنامه متسلی .دارد ارسال ذیربط مالیاتی امور اداره به اقدام برای روز سه ظرف را تسلیمی اظهارنامه و نموده منعکس

 مواردی شامل ادهم این حکم .بود خواهد مربوط مالیاتی امور اداره به آن تسلیم حکم در مترتب آثار لحاظ از سکونت محل مالیاتی

 .ودب خواهد نماید تسلیم مربوط درشهرستان دیگری مالیاتی امور اداره به اشتباها  را خود اظهارنامه مؤدی که نیز

 مکلف مقررات موجب به مالیاتی مؤدی که اوراقی سایر یا اظهارنامه تسلیم برای مقرر موعد یا مهلت روز آخرین گاه هر -1 تبصره

 مورد حسب بر زبورم تعطیالت یا ازتعطیل بعد روز اولین گردد عمومی یا رسمی تعطیالت یا تعطیل با مصادف باشد،می آن تسلیم به

 .شد خواهد محسوب مذکور اوراق یا اظهارنامه تسلیم جهت مقرر موعد یا مهلت جزء

 مرکز که شرکتهایی و مؤسسات همچنین و دارند اقامت ایران از خارج در که مؤدیانی مالیات پرداخت و اظهارنامه تسلیم -2 تبصره

 .بود خواهد آنها نماینده عهده هب باشند ایران در نماینده دارای چنانچه است، کشور از درخارج آنها اصلی

 .نمایند اعالم محل یمالیات امور اداره به کتبا  را مراتب فعالیت شروع تاریخ از ماه چهار ظرف مکلفند مشاغل صاحبان -3 تبصره

 کلیه از میتمحرو موجب نیز و قطعی مالیات( %10) درصد ده معادل ایجریمه مشمول مقرر مهلت در فوق تکلیف دادن انجام عدم

 برای که مشاغلی حبانصا مورد در حکم این .بود خواهد مالیاتی امور اداره توسط شناسایی تاریخ  تا مالیاتی هایمعافیت و تسهیالت

 .بود نخواهد است، گردیده صادر فعالیت مجوز یا پروانه ربطذی مراجع طرف از آنها

 وسیله به باشدمی آن تسلیم هب مکلف مقررات موجب به مالیاتی مؤدی که یاوراق سایر یا مالیاتی اظهارنامه که مواردی در - 178 ماده

 .شدخواهد تلقی مربوط مراجع به تسلیم تاریخ احراز، صورت در پست اداره به تسلیم تاریخ گرددمی واصل پست اداره

 سکونت محل عنوان به را نهاآ از یکی است مکلف باشد داشته خود سکونت برای متعدد هایمحل مؤدی که صورتی در - 179 ماده

 .نماید تلقی اصلی سکونت محل را مؤدی سکونت هایمحل از یک هر میتواند مالیاتی امور اداره وگرنه نماید معرفی اصلی

 ثابت خارج در ایران اسالمی جمهوری دولت سیاسی یا مالی هاینمایندگی گواهی ارائه با که ایرانی حقیقی شخص هر - 180 ماده

 آن در الیاتیم لحاظ از است پرداخته مالیات مقیم عنوان به خارج کشورهای از یکی در خود مالیاتی سال یک درآمد زا که کند

 :زیر موارد از یکی در مگر خواهدشد شناخته کشور از خارج مقیم سال

 .باشد بوده شغلی دارای ایران در مزبور مالیاتی سال در -1

 .باشد داشته سکونت ایران در متناوبا  یا متوالیا  اهم شش الاقل مزبور مالیاتی سال در -2

 .باشد بوده آن امثال یا معالجه یا مأموریت انجام منظور به کشور از خارج در توقف -3

 دولت به را آن الیاتم و نموده تحصیل کشور خارج از درآمدی که صورتی در ایران مقیم ایرانی حقوقی یا حقیقی اشخاص - تبصره

 مقررات طبق ردمو حسب خود زیان و سود حساب و ترازنامه یا اظهارنامه در را مذکور درآمد و باشند پرداخته رآمدد تحصیل محل

 با کشور خارج در دهش تحصیل درآمد به که مالیاتی مقدار آن یا و کشور از خارج در آنها پرداختی مالیات نمایند اعالم قانون این

 .بود خواهد رکس قابل ها آن درآمد بر مالیات از باشد کمتر کدام هر گیرد،می تعلق نآنا مالیات مشمول درآمد کل به تناسب
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 و قوانین اجرای بر ارتنظ هدف با (مکانیزه) ماشینی و دستی از اعم مؤدیان مدارک و اسناد دفاتر، کنترل منظور به - 181 ماده

 ارجاع حسب ذکورم واحد .شودمی ایجاد کشور مالیاتی امور سازمان در مالیاتی بازرسی واحد عنوان تحت واحدی مالیاتی، مقررات

 مرجع جوزم با مورد حسب بازرسی هیأتهای اعزام به نسبت وی، طرف از مجاز اشخاص یا کشور مالیاتی امور سازمان کل رئیس

 نگهداری حلم و مؤدی فعالیت محل قانونی، اقامتگاه به شود،می تشکیل دادگستری یا دادستان نماینده عضویت با قضائی صالح

 سوابق و اطالعات ک،مدار و اسناد دفاتر، کلیه و کندمی اقدام (مکانیزه)ماشینی و دستی از اعم تجهیزات و مدارک و اسناد دفاتر،

 .دهدمی انتقال ذیربط یاتیمال امور اداره به را آنها رسید ارائه با لزوم صورت در یا و دهدمی قرار بازرسی مورد را مؤدیان نزد مالی

 .نماید دتعو مؤدی به هفته دو مدت ظرف حداکثر را شده منتقل مدارک و اسناد دفاتر، است مکلف ذیربط امورمالیاتیاداره

 مربوط مالی وابقس و مدارک و اسناد دفاتر، کلیه شامل ماده این موضوع مالی سوابق و مدارک و اسناد دفاتر، بازرسی -1 تبصره

 .است افزوده ارزش بر مالیات و قانون این موضوع مالیاتهای به

 مالیات درمورد تواقعی کتمان از حاکی سوابقی و مدارک و اسناد دفاتر، ماده این موضوع هیأتهای بازرسی در چنانچه -2 تبصره

 .شودمی اعالم ذیربط قانونی مراجع به مالیاتی امور اداره طریق از مراتب شود، کشف واردات بر

 و مدارک تر،اسناد،دفا کلیه و آورند بهعمل را الزم هایهمکاری ماده این موضوع هیأتهای با موظفند یاتیمال مؤدیان -3 تبصره

 هیأتها اختیار رد را آنها به دسترسی رمز و کار دستورالعمل و (مکانیزه)ماشینی و دستی از اعم نگهداری تجهیزات و مالی سوابق

 مختلف منابع مالیاتی هایمعافیت از قانون، این در مقرر مجازات شمول بر وهعال استنکاف، درصورت مزبور مؤدیان .قراردهند

 .شوندمی محروم مراجعه مورد سال درآمدی

 شدن االجراءالزم یختار از ماه سه مدت ظرف کشور مالیاتی امور سازمان پیشنهاد به ماده این موضوع اجرائی نامه آیین -4 تبصره

 .رسدمی دادگستری و دارایی و اقتصادی امور وزیران تصویب به مشترکا ( 01/01/1395) قانون این

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:iactc@yahoo.com
mailto:iactc@yahoo.com


 انیمؤد فیفصل پنجم وظا -باب چهارم در مقررات مختلفه
------------------------------------------------------------------------------------------ 

114 

 

  خالصه نکات 

 تر، عالوه بر مالیات شده توسط اشخاص در شهرهایی با جمعیت یکصد هزار نفر و باال های ساخته اولین نقل و انتقال ساختمان

قانون مزبور و  77ده ( ما4ورد اشخاص حقوقی با رعایت تبصره )قانون مالیات های مستقیم، در م 59نقل و انتقال موضوع ماده 

( %10رخ ده درصد)نالحساب به ( ماده اخیرالذکر، مشمول مالیات علی 4( و )2های )در مورد اشخاص حقیقی با رعایت تبصره 

ع ماده مذکور، پس ن موضوباشد. مالیات قطعی مؤدیا می (اعم از عرصه و اعیان ) به مأخذ ارزش معامالتی ملک مورد انتقال

 .گردداز رسیدگی طبق مقررات مربوط ، تعیین می 

  رآمد ددرآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان،حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر

 اص حقوقی( مید اشخموضوع فصول چهارم و پنجم از باب سوم این قانون )فصول مالیات بر درآمد مشاغل و مالیات بر درآم

 .باشد

  خذ ارزش معامالتی به به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی امالک به مأ 1395در سال

طه به نرخ سی ( و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ده برابر ارزش معامالتی ملک مربو%5نرخ پنج درصد)

 .باشدتاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق می ( در%30درصد)

  تبصره مادهه موجب ، بن تا سقف ده میلیون ریال می باشدآنا 1381مودیان مالیاتی که مجموع بدهی های مالیاتی قبل از سال 

 می باشند. بخشودگیمشمول  (130)

  1395و تا پایان سال  ن بیش از مبلغ ده میلیون ریال بودهآنا 1381مودیان مالیاتی که مجموع بدهی های مالیاتی قبل از سال 

می  بخشودگیمشمول  (130) تبصره مادهبه موجب  ،نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی مازاد بر ده میلیون ریال خود اقدام نمایند

  باشند.
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 یتألیفت سـؤاال ✍

 

 هستند به آن تسلیم به مکلف مورد حسب که را قانون این عموضو اظهارنامه های توانندمی مالیاتی مؤدیان -(1 

 پرونده در را اتبباید مر مذکور مالیاتی امور اداره صورت این در .نمایند تسلیم به ..... رسید اخذ با تفکیک

 دارد. .... ارسال به اقدام برای ..... ظرف را تسلیمی اظهارنامه و نموده منعکس مؤدی

 

  سکونت محل روز، ،ظرف دهمالیاتی زهحو ممیزی دفتر (1 

   سکونت محل روز، ذیربط ،ظرف ده مالیاتی امور اداره (2 

  ذیربط مالیاتی امور اداره روز، سه سکونت،ظرف محل مالیاتی امور اداره (3 

  ذیربط مالیاتی روز، حوزه سه ممیزی ،ظرف دفتر (4 

    

 در شروع فعالیت عالما عدم .نمایند محل اعالم مالیاتی امور اداره به کتبا  ار مراتب ..... مکلفند مشاغل صاحبان -(2 

 خواهد یاتی....مال معافیتهای و تسهیالت کلیه از موجب محرومیت نیز و .... معادل ایجریمه مشمول مقرر مهلت

 صادر لیتفعا زمجو یا پروانه ربط ذی مراجع طرف از آنها برای که مشاغلی صاحبان مورد در حکم این .بود

 .بود نخواهد است، گردیده

 

  مالیاتی امور هادار توسط شناسایی تاریخ ازقطعی،  مالیات (%1) درصد فعالیت، یک شروع تاریخ از ماه سه ظرف (1 

   وزه مالیاتیح توسط شناسایی ابرازی، از تاریخ مالیات (%10) درصد فعالیت، ده شروع تاریخ از ماه چهار ظرف (2 

  مالیاتی امور ارهاد توسط شناسایی قطعی، تا تاریخ مالیات (%10) درصد فعالیت، ده شروع تاریخ از ماه چهار ظرف (3 

  زه مالیاتیحو توسط شناسایی تاریخ تاابرازی،  مالیات (%1) فعالیت، یک درصد شروع تاریخ از ماه سه ظرف (4 

    

 شود، کشف .... از حاکی سوابقی و مدارک و اسناد دفاتر، (181)ماده  موضوع هیأتهای بازرسی در چنانچه -(3 

 .می شود اعالم .... به .... طریق از مراتب

 

  قضایی صالحه مراجع، مالیاتی انتظامی دادستانیواردات،  بر مالیات واقعیت درمورد کتمان (1 

   ذیربط قانونی جعمالیاتی، مرا امور واردات، اداره بر مالیات واقعیت درمورد کتمان (2 

  قضایی صالحه مراجع، مالیاتی انتظامی دادستانیشده،  درآمد کتمان (3 

  ذیربط قانونی شده ، سازمان امور مالیاتی، مراجع درآمد کتمان (4 
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 راجرایب نظارت هدف با )مکانیزه( ماشینی و دستی از اعم مؤدیان مدارک و اسناد دفاتر، کنترل منظور به -(4 

 .شود..... ایجاد می مالیاتی، مقررات و قوانین

 

  کشور مالیاتی امور سازمان در مالیاتی بازرسی واحد (1 

   کشور مالیاتی امور سازمان در ممیزی دفتر (2 

  مالیاتی انتظامی دادستانیزیر نظر  مالیاتی بازرسی واحد (3 

  الیاتیم انتظامی دادستانیزیر نظر  ممیزی دفتر (4 

    

 

 

 مالیاتی عبارت است از،... بازرسی ق.م.م شرح وظایف واحد 181به موجب مفاد ماده  -(5 

 

  مالیاتی الفاخت هیأتهای حل در کشور مالیاتی امور سازمان نمایندگان تقصیرات و تخلفات کشف و رسیدگی (1 

   مالیاتی مأموران تقصیرات و تخلفات کشف و رسیدگی (2 

  .شود ارجاع اقتصادی امور وزیر طرف از که مواردی (3 

  .شود ارجاع اداری تخلفات رسیدگی به هیأت طرف از که مواردی (4 

 

    

 

عبارت  ازرسیب از همکاری با هیأتهای مزبور استنکاف مؤدیان ق.م.م درصورت 181ماده  3به موجب مفاد تبصره  -(6 

 است از،...

 

  .می شوند وممحر تا سه سال درآمدی مختلف منابع مالیاتی معافیتهای از ق.م.م، مقرر مجازات شمول بر عالوه (1 

 محروم جعهمرا مورد سال درآمدی مختلف منابع مالیاتی معافیتهای از ق.م.م، مقرر مجازات شمول بر عالوه  (2 

 .می شوند

  

   شد رفتارخواهد آنها با میاسال مجازات قانون طبق ق.م.م، مقرر مجازات شمول بر عالوه (3 

 رسیدگی ریمحاکم دادگست در انتظامی دادستانی اعالم با آنان تخلف به ق.م.م مقرر مجازات شمول بر عالوه (4 

 .خواهند شد محکوم متناسب مجازات به و
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 وظایف اشخاص ثالث ششم فصل

 
 نیمواد قانو 

 
 

 مالیات پرداخت که سک هر همچنین و باشندمی دیگران مالیات پرداخت به فمکل قانون این مقررات مطابق که کسانی - 182 ماده

 شناخته ایریمهج مشمول قانون این در مقرر تکالیف انجام از خودداری اثر بر که کسانی و باشد کرده ضمانت یا تعهد را دیگری

 .شد هدخوا رفتار آنان با مالیاتها وصول اجرای قانونی مقررات طبق بدهی وصول نظر از و محسوب مؤدی حکم در اندشده

 شود پرداخت قبال  باید ملک یقطع انتقال و نقل بر مالیات گیردمی انجام ثبت اداره وسیله به ملک انتقال که مواردی در - 183 ماده

 .نمود خواهد ملک انتقال به اقدام انتقال سند در ذیصالح مالیاتی امور اداره از صادره حساب مفاصا شماره ذکر با ثبت اداره و

 تغییرات و رسندمی بتث به ماه طول در که را مؤسساتی و شرکتها کامل فهرست ماه هر آخر در اند مکلف ثبت ادارات - 184 ماده

 تعداد ذکر با ندارسانده ثبت به قانونی دفتر که را حقوقی یا حقیقی اشخاص نام نیز و موجود مؤسسات و شرکتها مورد در حاصله

 .دارند ارسال مؤسسه اقامت محل مالیاتی امور اداره به آن هایشماره و شده ثبت دفاتر

 به قانون این سوم باب ششم و اول فصول همچنین و دوم باب از چهارم فصل به مربوط معامالت که مواردی کلیه در - 185 ماده

 مقابل در بعد ماه پایان تا را ماه هر مالتمعا خالصه فهرست مکلفند رسمی اسناد دفاتر صاحبان گیردمی صورت رسمی سند موجب

 .نمایند تسلیم درمحل ذیربط مالیاتی امور اداره به رسید اخذ

 صالحیتدار مراجع فطر از حقوقی یا حقیقی اشخاص کار یا کسب پروانه و بازرگانی کارت تمدید یا تجدید یا صدور - 186 ماده

 صورت در و باشدمی شدهقطعی مالیاتی بدهی پرداخت ترتیب یا پرداخت بر مبنی طذیرب مالیاتی امور اداره از گواهی ارائه به منوط

 .داشت خواهند تضامنی مسئولیت مؤدی با مزبور مالیاتهای پرداخت به نسبت امر مسئوالن حکم این رعایت عدم

 به منوط اریاعتب مؤسسات سایر و بانکها طرف از مشاغل صاحبان همچنین و حقوقی اشخاص به بانکی تسهیالت اعطای -1 تبصره

 :بود خواهد ذیل هایگواهی اخذ

 .شده قطعی مالیاتی بدهی پرداخت ترتیب یا پرداخت گواهی -1

 .اعتباری ؤسساتم سایر و بانکها به شده ارائه مالی صورتهای از اینسخه وصول بر مبنی مربوط مالیاتی امور اداره گواهی -2

 .شد واهدخ ابالغ و تعیین ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک و کشور مالیاتی امور سازمان توسط تبصره این اجرایی ضوابط

 صاحبان شده طعیق مالیات مشمول درآمد هزار در یک معادل مبلغی شودمی داده اجازه کشور مالیاتی امور سازمان به -2 تبصره

 هایکلتش به ساالنه بودجه مصوب اعتبارات حدود در تا نموده منظور خزانه در مخصوص حساب در و وصول را مشاغل درآمد

 .نماید پرداخت نمایندمی همکاری مالیات وصول و امرتشخیص در که ایحرفه مجامع و صنفی

 .است مستثنی مغایر مقررات کلیه و مالیات شمول از ماده این استناد به پرداختی وجوه

 و مستقیم الیاتم از اعم مالیاتی بدهی که شرکتهایی و مؤسسات مدیران اسامی است، مکلف کشور مالیاتی امور سازمان -3 تبصره

 علت به هک شرکتها و مؤسسات مدیره هیأت اعضای و عامل مدیران از یک هر اسامی همچنین و دارند افزوده ارزش بر مالیات

 قطعی محکومیت ورکش مالیاتی و مالی امور جمله از اقتصادی نظام در غیرواقعی معامالت انجام بر مبتنی (صورتحساب) اسناد صدور

 .کند اعالم شرکتها ثبت اداره به آنان مشخصات همراه به را اندیافته
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 و تشرک آن مدیره هیأت در آنها عضویت ثبت همچنین و اشخاص این نام به مؤسسه یا شرکت ثبت است موظف مذکور اداره

 کشور مالیاتی مورا سازمان از مالیاتی مفاصاحساب اخذ و تکلیف تعیین به منوط مالیاتی بدهکاران برای را مؤسسات و شرکتها سایر

 .کند

 از است موظف شرکتها ثبت اداره نیز ماده این در مندرج غیرواقعی معامالت انجام بر مبتنی (صورتحساب) اسناد صدور تخلف در

 و تهاشرک سایر و شرکت آن همدیر هیأت در آنها عضویت ثبت همچنین و یادشده اشخاص نام به مؤسسه یا شرکت ثبت انجام

 .کند خودداری سالسه مدت به مؤسسات

 به وندش می تلقی فعالیت فاقد سال پنج طی که را حقوقی اشخاص فهرست است مکلف کشور مالیاتی امور سازمان -4 تبصره

 گونه هر ثبت ورکش مالیاتی امور سازمان اعالم تاریخ از است مکلف مذکور سازمان .کند اعالم کشور امالک و اسناد ثبت سازمان

 .کشورکند مالیاتی امور سازمان مالیاتی مفاصاحساب أخذ به منوط را اشخاص این مورد در تغییرات

 به قانون این مسو باب ششم و اول فصول همچنین و دوم باب از چهارم فصل موضوع معامالت که مواردی کلیه در - 187 ماده

 با را مراتب له،معام سند فسخ یا اقاله یا و ثبت از قبل اند مکلف رسمی اسناد دفاتر بانصاح گیردمی صورت رسمی اسناد موجب

 مؤدی کونتس محل یا و ملک وقوع محل مالیاتی امور اداره به نظر مورد معامله موضوع و نوع چگونگی و کامل مشخصات و شرح

 مرجع شماره و نموده مورد حسب معامله سند فسخ یا قالها یا ثبت به اقدام معامله انجام گواهی کسب از پس و اعالم مورد حسب

 .نمایند قید معامله سند در آنرا صدور

 مؤدی از معامله ردمو به مربوط مالیاتی بدهیهای وصول از پس دفترخانه، اعالم تاریخ از روز ده ظرف حداکثر معامله انجام گواهی

 مالیات معامله، مورد محل شغلی مالیات محل، واگذاری حق مالیات وصول همچنین و امالک اجاره درآمد بر مالیات قبیل از ذیربط،

 .شد خواهد صادر مورد حسب امالک قطعی انتقال و نقل مالیات و اتفاقی درآمد

 این موضوع الیاتیم اختالف حل مراجع در نوبت از خارج امر، پرونده باشد اختالف مورد مشخصه، مالیات میزان چنانچه -1 تبصره

 باشد اشتهد اختالف حل مراجع طرف از رأی صدور و رسیدگی از قبل گواهی اخذ به تمایل مؤدی اگر و شد خواهد رسیدگی قانون

 مبلغ معادل ...و ملکی هوثیق بهادار، اوراق نامه، بیمه سفته، قبیل از معتبر تضمین یا سپرده اخذ و مؤدی قبول مورد مالیات وصول با

 .شد خواهد صادر املهمع انجام گواهی االختالفمابه

 تودیع آن الامث و دادگستری صندوق در محل واگذاری حق به مربوط وجوه دادگاهها، احکام موجب به که مواردی در -2 تبصره

 حساب به و کسر را علقمت مالیات مربوط، مالیاتی امور اداره از استعالم ضمن اند مکلف ذینفع به پرداخت موقع در مسئوالن گردد،می

 .واریزنمایند کشور امورمالیاتی نسازما

 مالی حقوق و یرمنقولغ و منقول اموال به نسبت (بالعزل)وکالتی اسناد تنظیم به نسبت که مورد هر در رسمی اسناد دفاتر -3 تبصره

 .کنند ارسال کشور مالیاتی امور سازمان به ماه یک مدت ظرف حداکثر را تنظیمی اسناد از نسخه یک موظفند نمایند،می اقدام

 به وارده ارتخس و زیان جبران مسؤول قانون، این( 200) ماده در مقرر مجازات و جریمه بر عالوه تبصره، این حکم از مستنکف

 .است دولت

 اتصال با( 01/01/1395) قانون این شدن الزماالجراء تاریخ از یکسال مهلت ظرف است مکلف کشور مالیاتی امور سازمان -4 تبصره

 به آن واریز و اخذ امکان و انتقال مورد ملک بدهی میزان اعالم به نسبت امالک و اسناد ثبت سازمان الکترونیک بتث سامانه به

 دسترسی امکان است مکلف کشور امالک و اسناد ثبت سازمان .کند اقدام رسمی اسناد دفاتر طریق از آنی صورتبه مالیاتی حساب
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 ماده این مفاد اجرای جهت کشور مالیاتی امور سازمان برای را کشور امالک و اسناد تثب سازمان الکترونیک ثبت سامانه به برخط

 .کند فراهم

 وضع مالیات آنها رایب قانون این موجب به که غیرمنقول و منقول داراییهای و اموال انتقال و نقل ثبت ماده این مفاد اجرای از پس

 تضامنی لیتمسؤو متعلقه مالیات پرداخت در متخلف، .است ممنوع نتقال،ا مورد قطعی مالیاتی بدهی پرداخت از قبل است، شده

 .دارد

 امور سازمان ور،کش امالک و اسناد ثبت سازمان الکترونیک ثبت سامانه به کشور مالیاتی امور سازمان اتصال از پس که صورتی در

 بدهی قبال در رسمی اداسن سردفتر و الیهمنتقلٌ نکند اعالم مذکور سامانه طریق از را معامله ملکمورد مالیاتی بدهی کشور مالیاتی

 .داشت نخواهند مسؤولیتی معامله ملکمورد مالیاتی

قانون  این شدن راءاالجالزم تاریخ از ماه شش مدت ظرف و شودمی تهیه مذکور هایسازمان همکاری با ماده این اجرائی نامهآیین

 .رسدمی قضائیه قوه رئیس تصویب به( 01/01/1395)

 و باطل تمبر وکالتنامه هر روی در مقرر میزان به قانون این مقررات اساس بر اند مکلف تمبر ابطال و فروش متصدیان - 188 ماده

 .ایندنم گواهی و ثبت شود، نگهداری وکال از یک هر وسیله باید مصرفی تمبر جهت اختصاصا  که دفتری در را آن میزان

 از وکیل دفتر قبول دمع موجبات از وگرنه شود ارائه مالیاتی امور اداره به وکیل مالیاتی حساب به گیرسید موقع در باید مزبور دفتر

 .بود خواهد مالیاتی نظر
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 مالیاتی جرایم و هفتم تشویقات فصل

 
 نیمواد قانو 

 
 مدارک و دفاتر و زیان و سود حساب و ترازنامه متوالی سال سه طی چنانچه حقیقی اشخاص همچنین و قوقیح اشخاص - 189 ماده

 پرداخت مالیاتی الفاخت حل هیأتهای به مراجعه بدون اظهارنامه تسلیم سال در را هرسال مالیات و باشد قرارگرفته قبول مورد آنان

 عنوان به قانون این (190) ماده در مقرر مزایای از استفاده بر عالوه مذکور سال سه مالیات اصل (%5) درصد پنج معادل باشند کرده

 .خواهدشد منظور آنان بعد سنوات حساب در یا پرداخت جاری هایوصولی محل از حسابی خوش جایزه

 .بود خواهد معاف مالیات پرداخت از مزبور جایزه

 عملکرد مالیات پرداخت رایب قانون این در مقرر سررسید از قبل مالی سال هر عملکرد مالیات بابت پرداختی الحساب علی - 190 ماده

 همان متعلق اتمالی از که بود خواهد مقرر سررسید تا ماه هر ازای به پرداختی مبلغ (%1) درصد یک معادل جایزهای تعلق موجب

 هر ازای به اتمالی( %5/2) درصد نیم و دو دلمعا  ایجریمه تعلق موجب موعد آن از پس مالیات پرداخت .شد خواهد کسر عملکرد

 .بود خواهد ماه

 تاریخ از هارنامهاظ در مندرج مبلغ به نسبت هستند مالیاتی اظهارنامه تسلیم به مکلف که مؤدیانی مورد در جریمه احتساب مبداء

 اصوال   یا نموده خودداری اظهارنامه تسلیم از که مؤدیانی مورد در و مطالبه تاریخ از االختالفمابه به نسبت و آن تسلیم مهلت انقضای

 .باشدیم مورد حسب مالیات پرداخت سررسید یا اظهارنامه تسلیم مهلت انقضای تاریخ نیستند، اظهارنامه تسلیم به مکلف

 ترتیب یا پرداخت و یانز و سود حساب و ترازنامه یا اظهارنامه موقع به تسلیم به راجع خود قانونی تکالیف به که مؤدیانی -1 تبصره

 اقدام خود مدارک و داسنا و دفاتر موقع به ارائه مورد حسب و زیان و سود حساب و ترازنامه یا اظهارنامه طبق مالیات پرداخت دادن

 ایندنم توافق مالیاتی مورا اداره با یا قبول را صادره مالیاتی تشخیص برگ هرگاه قانون، این (239) ماده در مذکور موارد در نمودهاند

 معاف قانون ینا در مقرر جرایم (%80) درصد هشتاد از کنند اقدام آن پرداخت دادن ترتیب یا متعلقه مالیات پرداخت به نسبت و

 ترتیب یا داختپر به نسبت مالیات قطعی برگ ابالغ تاریخ از ماه یک ظرف مؤدیان گونهاین که صورتی در همچنین، .بود خواهند

 .بود خواهند معاف قانون این در مقرر متعلقه جرایم( %40) درصد چهل از مایندن اقدام آن پرداخت دادن

 تجاوز سال کی از مالیات شدن قطعی تاریخ تا مالیات تشخیص برگ به نسبت مؤدی اعتراض وصول تاریخ فاصله چنانچه -2 تبصره

 برگ ابالغ ختاری تا مذکور سال یک از بیش زمان مدت به نسبت ماده این موضوع ماه در (%5/2د )درص نیم و دو جریمه نماید،

 قطعیت و رسیدگی هک نماید اتخاذ ترتیباتی است مکلف کشور مالیاتی امور سازمان .بود نخواهد مؤدی از مطالبه قابل مالیات قطعی

 .پذیرد صورت آنان اعتراض تسلیم تاریخ از پس سال یک تا حداکثر مؤدیان مالیات یافتن

 بودن اختیار از خارج بر مبنی یابراز دالیل به توجه با مؤدی درخواست به بنا قانون این در مقرر جرایم از متیقس یا تمام - 191 ماده

 کشور مالیاتی امور سازمان موافقت و تشخیص به مؤدی حسابی خوش و مالیاتی سوابق گرفتن نظر در با و مقرر تکالیف انجام عدم

 .باشدمی شدن بخشوده قابل

 تسلیم به مکلف مالیات پرداخت بابت از قانون این مقررات موجب به که او نماینده یا مؤدی که مواردی کلیه در - 192 ماده

 درصدسی معادل بخشودگی غیرقابل جریمه مشمول نکند، اقدام مقرر موعد در آن تسلیم به نسبت چنانچه است مالیاتی اظهارنامه
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 مؤدیان سایر برای متعلق مالیات( %10)درصدده و قانون این موضوع مشاغل صاحبان و حقوقیاشخاص برای متعلق مالیات (30%)

 .است جاری نیز غیرواقعی هایهزینه یا و تسلیمی هایاظهارنامه در شدهکتمان درآمدهای درمورد ماده این حکم .باشدمی

 تسلیم زمانی اعدمو و تنظیم نحوه درمورد مالیاتی مؤدیان وظایف و تکالیف است مکلف کشور مالیاتی امور سازمان - تبصره

 .برساند مومع اطالع به جمعی ارتباط وسایل سایر و کثیراالنتشار هایروزنامه ملی، رسانه طریق از را مالیاتی اظهارنامه

 معد درصورت هستند ونیقان دفاتر نگهداری به مکلف آن به مربوط مقررات و قانون این موجب به که مؤدیانی به نسبت - 193 ماده

 موارد از هریک برای مالیات( %20) درصد بیست معادل ای جریمه مشمول دفاتر ارائه عدم یا زیان و سود حساب و ترازنامه تسلیم

 .بود خواهند مذکور

 مربوط سال در قررم معافیت از استفاده عدم موجب معافیت دوره در زیان و سود حساب و ترازنامه و اظهارنامه تسلیم عدم -تبصره

 .شد خواهد

 درآمد که صورتی در یرد،گمی قرار رسیدگی مورد قانون این (158) ماده مقررات اجرای در آنها اظهارنامه که مؤدیانی - 194 ماده

 جرایم تعلق بر هعالو باشد داشته اختالف (%15) درصد پانزده از بیش مؤدی طرف از شده اظهار رقم با قطعی مشخصه مالیات مشمول

 هایبخشودگی و تسهیالت گونه هر از قطعی مشخصه مالیات ابالغ از بعد سال سه تا بود نخواهد نیز بخشودن لقاب که مربوط مقرر

 .شد خواهند محروم نیز مالیاتها قانون در مقرر

 مهلت ظرف انونق این( 114) ماده موضوع اظهارنامه تسلیم عدم لحاظ از حقوقی شخص مدیران آخرین تخلف جریمه - 195 ماده

 شخص هشد پرداخت سرمایه( %1) درصد یک و (%2) درصد دو از است عبارت ترتیب به واقع خالف اظهارنامه تسلیم یا مقرر

 .انحالل تاریخ در حقوقی

 یا حقوقی شخص لیاتیما امور تصفیه از قبل حقوقی شخص دارایی تقسیم مورد در تصفیه مدیران یا مدیر تخلف جریمه - 196 ماده

 مدیران یا مدیر زا که بود خواهد متعلق مالیات (%20) درصد بیست معادل قانون این (118) ماده موضوع مقرر تأمین سپردن از قبل

 .گرددمی وصول تصفیه

 به راجع مشخصات یا قرارداد یا فهرست یا صورت تسلیم به مکلف قانون این مقررات شرح به که اشخاصی به نسبت - 197 ماده

 حقوق مورد در تعلقم جریمه نمایند، تسلیم واقع خالف بر یا و خودداری مقرر موعد در آنها تسلیم زا که صورتی در باشند،می مؤدی

 با الح هر در و قرارداد مبلغ کل(%1)درصد یک پیمانکاری خصوص در و پرداختی حقوق (%2) درصد دو از بود خواهد عبارت

 .بود خواهند دولت به وارده زیان جبران مسئول متضامنا  مؤدی

 جمعی طوربه ولتیغیرد حقوقی اشخاص مدیران شرکتها سایر در و حقوقی اشخاص تصفیه مدیران منحله، شرکتهای در - 198 ادهم

 قانون و انونق این موجب به حقوقی اشخاص که مالیاتهایی همچنین و حقوقی اشخاص درآمد بر مالیات پرداخت به نسبت فردی، یا

 حقوقی شخص اب باشد شده قطعی آنها مدیریت دوران در و باشندمی آن ایصال یا وصول یا کسر به مکلف افزوده ارزش بر مالیات

 .نیست حقوقیشخص به ضامنها مراجعه از مانع مسؤولیت این .داشت خواهند تضامنی مسؤولیت

 است دیگر مؤدیان مالیات ایصال و کسر به مکلف قانون این مقررات موجب به که حقوقی یا حقیقی شخص هر - 199 ماده

 ولمشم داشت، خواهد مالیات پرداخت در مؤدی با که تضامنی مسؤولیت بر عالوه مقرره وظایف انجام از تخلف درصورت

 تأخیر مدت به نسبت ماه هر ازای به (%5/2) درصد نیم و دو و مقرر موعد در نشده پرداخت مالیات( %10) درصد ده معادل جریمهای

 .بود خواهد پرداخت، سررسید از

 



 iactc@yahoo.com                                                          مسعود  ولی پوری                                                                  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

123 
 

 پرداخت اریخت تا ماده این( %5/2) درصد نیم و دو جریمه صورتدراین شود، پرداخت وجوه کنندهدریافت توسط مالیات چنانچه

 شد. خواهد وصول و مطالبه مالیات، ایصال و کسر به مکلفین از مزبور مؤدی توسط مالیات

 صورت در است گردیده مقرر رسمی اسناد دفاتر برای ایوظیفه یا تکلیف قانون این مقررات موجب به که مورد هر در - 200 ماده

-بیست معادل یا جریمه مشمول مربوط، متعلق های مالیات یا مالیات پرداخت در مؤدی با سردفتر تضامنی برمسئولیت عالوه تخلف

 محکوم طمربو مقررات یترعا با نیز »شش درجه تعزیری حبس مجازات«  به تکرار مورد در و بود خواهد نیز آن (%20) درصد

 .شد خواهد

 مدارکی و اسناد و دفاتر هب یا زیان و سود حساب و ترازنامه به عمد و علم روی از مالیات از فرار قصد به مؤدی هرگاه - 201 ماده

 از والیمت لسا سه برای یا نماید استناد است شده تنظیم و تهیه حقیقت برخالف و باشدمی عمل مالک مالیات تشخیص برای که

 کلیه از قانون این رد مقرر مجازاتهای و هاجریمه بر عالوه کند خودداری زیان و سود وحساب ترازنامه و مالیاتی اظهارنامه تسلیم

 .خواهدشد محروم مذکور مدت در قانونی هایبخشودگی و هامعافیت

 قطعی بدهی میزان که الیاتیم بدهکاران خروج از تواندمی کشور مالیاتی امور سازمان یا دارایی و اقتصادی امور وزارت - 202 ماده

 شده ثبت رمایهس (%20)درصد بیست از ذیربط قانونی مراجع از برداریبهره پروانه دارای تولیدی حقوقی اشخاص برای «  از آنها

 شده ثبت ایهسرم (%10)ددرصده از تولیدی حقیقی اشخاص و حقوقی اشخاص سایر ریال،( 5.000.000.000)میلیارد پنج مبلغ یا و

 لوگیریج کشور از بیشتراست» ریال (100.000.000)یکصد از حقیقی اشخاص سایر و ریال (2.000.000.000) میلیارد دو یا و

 .نماید

 بر الیاتازم اعم حقوقی شخص مالیاتی قطعی بدهی بابت خصوصی حقوقی اشخاص مسئول مدیران یا مدیر مورد در ماده این حکم

 دوران به مربوط و باشدمی آن ایصال و کسر به مکلف حقوقی شخص قانون این موجب به که هاییمالیات یا حقوقی شخص درآمد

 .اشندبمی ماده این اجرای به مکلف مزبور سازمان یا وزارت اعالم با ذیربط مراجع .است جاری نیز بوده آنان مدیریت

 پرداخت ودننب میسور بر مبنی کنندهاعزام ذیربط مراجع تأیید و ستدرخوا با واجب سفر عازم اشخاص مورد در ماده این حکم

 .باشدنمی جاری الزم تضمین اخذ با مربوط، مالیاتی بدهی

 نمایند فرزندان یا و همسر به دخو اموال انتقال و نقل به اقدام مالیات پرداخت از فرار قصد به مالیاتی مؤدیان که صورتی در - تبصره

 .نماید اقدام قضایی مراجع طریق از مذکور اسناد ابطال به نسبت تواندمی کشور تیمالیا امور سازمان
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  خالصه نکات 

 

  مورد حکم قرار داده استرا  صرفا  مالیات عملکردق.م.م  190جریمه ماده. 

  رداخت مالیات مکلف پبابت یا نماینده او را که به موجب مقررات این قانون از  مؤدیو تبصره آن فقط  ق.م.م 192جرائم ماده

 .مورد حکم قرار داده است را به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند،

   ق.م.م نمی باشد.  192و190جرایم موضوع مواد مشمول مالیات اراضی بایر 
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 یتألیفت سـؤاال ✍

 
 

 خودداری رنامهتسلیم اظها از که مؤدیانی مورد رد جریمه احتساب ق.م.م مبداء 190به موجب فراز پایانی ماده  -(1 

 .باشد.... می نیستند، اظهارنامه تسلیم به مکلف اصوال  که مؤدیانی مورد در نموده ..... و

 

   مطالبه تاریخ از اظهارنامه، تسلیم مهلت انقضای تاریخ (1 

    مالیات سررسیدپرداخت اظهارنامه، تسلیم مهلت انقضای تاریخ (2 

   مطالبه تاریخ مالیات، از سررسیدپرداخت (3 

  مالیات سررسیدپرداخت مطالبه، تاریخ از (4 

    

 به مکلف مالیات پرداخت بابت از قانون این مقررات موجب به که او نماینده یا مؤدی که مواردی کلیه در -(2 

اشخاص  مه برایجری نکند، مشمول اقدام مقرر موعد در آن تسلیم به نسبت چنانچه است مالیاتی اظهارنامه تسلیم

 .می باشد ..... ق.م.م موضوع مشاغل و برای صاحبان حقوقی .....

 

  متعلق ( مالیات%30درصد)سی بخشودگی(، معادل متعلق)غیرقابل ( مالیات%40درصد)چهل معادل (1 

   متعلق (مالیات%10درصد) بخشودگی(، معادل ده متعلق)غیرقابل ( مالیات%30درصد)سی معادل (2 

  متعلق ( مالیات%30درصد)سی متعلق، معادل ( مالیات%30درصد)سی معادل (3 

  متعلق (مالیات%10درصد) متعلق، معادل ده ( مالیات%40درصد)چهل معادل (4 

    

-ینهجریمه هز و ..تسلیمی ... هایاظهارنامه در کتمان شده درآمدهای ق.م.م جریمه 192به صراحت مفاد ماده  -(3 

 ...... برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ق.م.م است غیرواقعی های

 

 

  متعلق ( مالیات%30درصد)سی بخشودگی(، معادل متعلق)غیرقابل ( مالیات%40درصد)چهل معادل (1 

   لقمتع (مالیات%10درصد) بخشودگی(، معادل ده متعلق)غیرقابل ( مالیات%30درصد)سی معادل (2 

  متعلق ( مالیات%30درصد)سی متعلق، معادل ( مالیات%30درصد)سی معادل (3 

  متعلق (مالیات%10درصد) متعلق، معادل ده ( مالیات%40درصد)چهل معادل (4 
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 به مکلف مالیات پرداخت بابت از قانون این مقررات موجب به که او نماینده یا مؤدی که مواردی کلیه در -(4 

 غیر ) به ر مؤدیاننکند، برای سای اقدام مقرر موعد در آن تسلیم به نسبت چنانچه است مالیاتی اظهارنامه تسلیم

 .می باشد جریمه ..... مشمول ق.م.م( موضوع مشاغل اشخاص حقوقی و صاحبان از

 

  بخشودگی( متعلق)غیرقابل ( مالیات%40درصد)چهل معادل (1 

   بخشودگی( متعلق)غیرقابل الیات( م%30درصد)سی معادل (2 

  متعلق ( مالیات%30درصد)سی معادل (3 

  متعلق (مالیات%10درصد) معادل ده (4 

 

ق.م.م(  وضوعم مشاغل اشخاص حقوقی و صاحبان از غیر به) ق.م.م برای سایر مؤدیان 192به صراحت مفاد ماده  -(5 

 ... است... غیرواقعی هایجریمه هزینه و سلیمی .....ت هایاظهارنامه در کتمان شده درآمدهای جریمه

 

  متعلق ( مالیات%30درصد)سی بخشودگی(، معادل متعلق)غیرقابل ( مالیات%40درصد)چهل معادل (1 

   متعلق (مالیات%10درصد) بخشودگی(، معادل ده متعلق)غیرقابل ( مالیات%30درصد)سی معادل (2 

  متعلق ( مالیات%30درصد)سی متعلق، معادل یات( مال%30درصد)سی معادل (3 

  متعلق (مالیات%10درصد) متعلق ، معادل ده (مالیات%10درصد) معادل ده (4 

    

 

 هستند قانونی دفاتر نگهداری به مکلف آن به مربوط مقررات و قانون این موجب به که مؤدیانی به نسبت -(6 

 معادل ای جریمه مشمول دفاتر ارائه عدم معادل ..... و برای   زیان و سود حساب و ترازنامه تسلیم عدم درصورت

 بود. خواهد ..... معادل ایجریمه مشمول دفتر رد مورد در و .....

 

 )غیرقابل متعلق ( مالیات%10درصد)، دهمتعلق ( مالیات%20)درصد بیست متعلق، ( مالیات%20)درصد بیست (1 

 بخشودگی(

 

   -متعلق ،  ( مالیات%20)درصد بیست متعلق، ( مالیات%20)درصد بیست (2 

  متعلق ( مالیات%10درصد)، دهمتعلق ( مالیات%20)درصد بیست متعلق، ( مالیات%20)درصد بیست (3 

  تعلقم ( مالیات%20) درصدبیست، متعلق ( مالیات%20)درصد بیست متعلق، ( مالیات%20)درصد بیست (4 
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 شد. خواهد .... معافیت دوره در ( ق.م.م .....193تبصره ماده ) موجب به -(7 

 

  مربوط الس مقرر در معافیت از استفاده عدم زیان، موجب و سود حساب و ترازنامه و اظهارنامه تسلیم عدم (1 

 ( مالیات%30)درصد یمربوط و مشمول س سال مقرر در معافیت از استفاده عدم موجب ،اظهارنامه تسلیم عدم (2 

 بخشودگی( متعلق )غیرقابل

  

  شودگی(بخ متعلق )غیرقابل مالیات (%30)درصد مشمول سی ،اظهارنامه یا عدم ارائه دفاتر تسلیم عدم (3 

 نیز بخشودن ابلق که مربوط مقرر جرایم تعلق بر عالوه ،زیان و سود حساب و ترازنامه و اظهارنامه تسلیم عدم (4 

 قانون در ررمق بخشودگیهای و تسهیالت گونه هر از مشخصه قطعی مالیات ابالغ از بعد سال سه تا بود دنخواه

 محروم نیز مالیاتها

 

 

 ..... که صورتیدر گیرد،می قرار رسیدگی مورد ( ق.م.م158ماده) مقررات اجرای در آنها اظهارنامه که مؤدیانی -(8 

 .شد خواهند ..... باشد اختالف داشته ..... مؤدی طرف از شده اظهار رقم با

 

 

 هر ه ازمشخص مالیات ابالغ از بعد سال سه (،تا%10) درصدده از قطعی، بیش مشخصه مالیات مشمول درآمد (1 

 محروم مالیاتها نیز قانون در مقرر بخشودگیهای و تسهیالت گونه

 

 قابل که طمربو مقرر جرایم تعلق بر (، عالوه%15) درصد پانزده از قطعی، بیش مشخصه مالیات مشمول درآمد (2 

 شودگیهایبخ و تسهیالت گونه هر از مشخصه قطعی مالیات ابالغ از بعد سال سه تا بود نخواهد نیز بخشودن

 محروم مالیاتها نیز قانون در مقرر

  

 بعد سال سه تا مقرر جرایم تعلق بر (، عالوه%15) درصد پانزده از مشخصه ابالغی، بیش مالیات مشمول درآمد (3 

 ممحرو مالیاتها نیز قانون در مقرر هایبخشودگی و تسهیالت گونه هر از مشخصه مالیات ابالغ از

 

 گونه هر از مالیات ابالغ از بعد سال سه تا جرایم تعلق بر (، عالوه%10) درصدده از ، بیشمالیات مشمول درآمد (4 

 محروم لیاتها نیزما قانون در مقرر بخشودگیهای و تسهیالت

 

    

 ز .....ااست  عبارت مهلت ظرف ق.م.م (114) ماده موضوع ..... لحاظ از ..... مدیران آخرین تخلف جریمه -(9 

 

 یختار در حقوقی شخص شده پرداخت ( سرمایه%2درصد)اظهارنامه خالف واقع، دو حقوقی، تسلیم اشخاص (1 

 انحالل

 

   انحالل تاریخ شرکت در شده پرداخت ( سرمایه%1درصد)نامه، یکاظهار تسلیم شرکتها، عدم (2 

  اللانح تاریخ در حقوقی شخص شده پرداخت ( سرمایه%2درصد)اظهارنامه، دو تسلیم حقوقی، عدم اشخاص (3 

  انحالل تاریخ شرکت در شده ثبت ( سرمایه%1) درصداظهارنامه خالف واقع ، یک شرکتها، تسلیم (4 
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 .ز .....ااست  عبارت مهلت ظرف ق.م.م (114) ماده موضوع ..... لحاظ از ..... مدیران آخرین تخلف جریمه -(10 

 

 تاریخ در حقوقی شخص شده پرداخت ( سرمایه%1درصد)کی -اظهارنامه خالف واقع تسلیم -حقوقی اشخاص (1 

 انحالل

 

   انحالل تاریخ شرکت در شده رداختپ %( سرمایه2درصد)دو -اظهارنامه تسلیم عدم -شرکتها (2 

  انحالل انحالل تاریخ تاریخ شرکت در شده ثبت ( سرمایه%2رصد)ددو -اظهارنامه  تسلیم عدم -حقوقی اشخاص (3 

  انحالل تاریخ شرکت در شده ثبت ( سرمایه%1) درصدکی -اظهارنامه خالف واقع  تسلیم -شرکتها (4 

 

که  ییمالیاتها همچنین و فردی ..... یا جمعی به طور حقوقی اشخاص تصفیه انمدیر منحله، شرکتهای در -(11 

وقی حق شخص با باشد شده و ..... باشندمی آن ایصال یا وصول یا کسر به مکلف ...... حقوقی اشخاص

 .داشت خواهند تضامنی مسؤولیت

 

 ریتمدی دوران در - ق.م.م موجب به - حقوقی افزوده اشخاص ارزش بر مالیات قانون پرداخت مالیات به نسبت (1 

 مطالبه آنها

 

 در - افزوده شارز بر مالیات قانون و ق.م.م موجب به - حقوقی اشخاص درآمد بر مالیات پرداخت به نسبت (2 

 قطعی آنها مدیریت دوران

  

  کتشرنحالل ا تاریخ در - ق.م.م موجب به - حقوقی اشخاص درآمد بر مالیات پرداخت نسبت به (3 

الل انح تاریخ در - ق.م.م موجب به - حقوقی افزوده اشخاص ارزش بر مالیات قانون به پرداخت مالیات نسبت (4 

 شرکت

 

    

 رتدرصو است مؤدیان دیگر مالیات ایصال و کسر به مکلف ..... موجب به که حقوقی یا حقیقی شخص هر -(12 

 شت،خواهد دا مالیات پرداخت در مؤدی با که ضامنیت مسؤولیت بر عالوه مقرره وظایف انجام از تخلف

 .بود واهدخ پرداخت، سررسید از تأخیر مدت به نسبت ماه هر ازای ..... به و ..... معادل ایجریمه مشمول

 

 موعد در شده قطعی مالیات (%20درصد)بیست - افزوده ارزش بر مالیات قانون قانون مالیات موجب مقررات به (1 

 (%2درصد) دو -مقرر

 

 قطعی شده یاتمال (%20درصد)بیست - افزوده ارزش بر مالیات قانون ق.م.م و قانون مالیات موجب مقررات به (2 

 (%5/2درصد)نیم و دو -مقرر موعد در

  

  (%5/2)درصدنیم و دو -مقرر موعد در نشده پرداخت مالیات (%10درصد)ده - ق.م.م موجب مقررات به (3 

  (%2درصد) دو -مقرر موعد در نشده پرداخت مالیات (%20درصد)بیست - ق.م.م مقررات موجب به (4 
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 خواهدشد. ..... ق.م.م در مقرر و مجازاتهای هاجریمه بر عالوه .... از مالیات فرار قصد به مؤدی هرگاه -(13 

 

 یتهامعاف کلیه از -کند خودداری زیان و سود سابوح ترازنامه و مالیاتی اظهارنامه تسلیم از متوالی سال سه برای (1 

 مذکورمحروم مدت در قانونی بخشودگیهای و

 

 ده معادل ایجریمه لمشمو -کند خودداری زیان و سود وحساب ترازنامه و مالیاتی اظهارنامه تسلیم از (2 

 مقرر موعد در نشده پرداخت مالیات (%10درصد)

  

جریمه  مشمول -ندک خودداری زیان و سود وحساب ترازنامه و مالیاتی اظهارنامه متسلی از متوالی سال سه برای (3 

 متعلق مالیات (%30درصد)سی معادل بخشودگی غیرقابل

 

 بخشودگیهای و معافیتها لیهک از -کند خودداری زیان و سود وحساب ترازنامه و مالیاتی اظهارنامه تسلیم از (4 

 مذکورمحروم مدت در قانونی

 

 

 

 .از جمله قوانین و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد ...... -(14 

 

  بر درآمد اتفاقی  پرداخت مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیات (1 

   بر ارث پرداخت مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیات (2 

  پرداخت مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مالکان اراضی بایر (3 

  بر درآمد مشاغل رداخت مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتپ (4 

 

    

 

 

 ...... پرداخت مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر توسط مالکان اراضی بایر مشمول  عدم -(15 

 

  خواهد بودق.م.م  192 مادهموضوع  جربمه (1 

   خواهد بودق.م.م  190 مادهموضوع  جربمه (2 

  خواهد بودق.م.م  199 مادهموضوع  جربمه (3 

  کدامهیچ (4 
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 در موعد مقرر  مشمول جریمه نخواهند شد...... عدم تسلیم اظهارنامه  -(16 

 

  مالکان اراضی بایر (1 

   بر ارث مالیات (2 

  بر درآمد مشاغل مالیات (3 

   2و 1 (4 
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 تمهش فصل

 ابالغ
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 هشتم ابالغ فصل

 
 نیمواد قانو 

 دسترسی مؤدی خود به هگا هر .گردد اخذ رسید ثانی نسخه در و ابالغ مؤدی شخص به باید کلی طور به مالیاتی اوراق - 203 ماده

 به که این بر شروطم گردد ابالغ او نمستخدمی یا بستگان از یکی به او کار محل یا سکونت محل در باید مالیاتی اوراق نشود پیدا

 دریافت را وراقا که شخصی و مؤدی بین و بوده کافی ابالغ مورد اوراق اهمیت تمیز برای اشخاص این ظاهری سن ابالغ مأمور نظر

 .نباشد منفعت تعارض داردمی

 که صورتی در یا نمایند استنکاف ابرگه گرفتن از او مستخدمین یا بستگان وی حضور عدم صورت در یا مؤدی گاه هر -1 تبصره

 در محل در را قفو اشخاص حضور عدم یا اوراق گرفتن از آنان امتناع باید ابالغ مأمور نباشند محل در مذکور اشخاص از یکهیچ

 فوق تیبتر به که مالیاتی اوراق .نماید الصاق مؤدی کار محل یا سکونت محل درب به را اوراق اول نسخه و نموده قید نسخه دو هر

 .شودمی محسوب مؤدی به ابالغ تاریخ الصاق تاریخ و تلقی قانونی شده، ابالغ

 باید پست مأمور .ایدنم استفاده سفارشی پست خدمات از مالیاتی اوراق ابالغ برای تواندمی کشور مالیاتی امور سازمان -2 تبصره

 اشخاص یا مؤدی چهچنان و کند اخذ رسید ثانی نسخه در و ابالغ محل در او مستخدمین و بستگان یا مؤدی شخص به را مالیاتی اوراق

 الصاق شده تعیین شانین به را دوم نسخه و قید مذکور اوراق نسخ در را موضوع این پست مأمور کنند، امتناع اوراق گرفتن از شده یاد

 تاریخ قید با پست رمأمو نباشند، محل در شده یاد اشخاص از یک هیچ هرگاه .دهدمی عودت مالیاتی اداره به را اول نسخه و کندمی

 تعیین نشانی به را مدو نسخه و قید مذکور اوراق در را » شد خواهد مراجعه  مجددا  تاریخ این از پس روز پانزده  « عبارت مراجعه،

 در را مرا این قفو اشخاص حضور عدم درصورت بعدی مراجعه در پست مأمور .دهدمی عودت را اول نسخه و کندمی الصاق شده

 که اوراقی .دهدمی عودت مالیاتی امور اداره به را اول نسخه و کندمی الصاق شده تعیین نشانی به را دوم نسخه و قید اوراق ذیل

 .شودمی محسوب شده ابالغ الصاق، تاریخ از شوندمی الصاق ترتیب بدین

 :نماید امضا و تصریح مالیاتی اوراق ومد و اول نسخه در را زیر مراتب باید ابالغ مأمور - 204 ماده

 .عدد و حروف به سال و ماه و روز تعیین با ابالغ تاریخ و محل - الف

 .دارد مؤدی با نسبتی چه که این تعیین با شده ابالغ او به اوراق که کسی نام - ب

 .قانون این (203) ماده 2 تبصره مورد در آنان کامل نشانی با گواهان مشخصات و نام - ج

 یا رئیس مقام قائم یا ئیسر به باید مالیاتی اوراق باشد، دولت به وابسته مؤسسات یا دولتی ادارات از یکی مؤدی اگر - 205 ماده

 .گردد ابالغ مؤسسه یا اداره آن دفتر رئیس

 طرف از که یگرید اشخاص یا مدیر به باید مالیاتی اوراق باشد، حقوقی اشخاص سایر یا تجارتی شرکت مؤدی اگر - 206 ماده

 .شود ابالغ دارند امضا حق شرکت

 .ستا مجری نیز حقوقی اشخاص سایر و تجاری شرکتهای مورد در آن 1 تبصره و قانون این (203) ماده مقررات -تبصره

 مورد این غیر در و کند یمعرف مالیاتی اوراق ابالغ محل یا سکونت یا کار محل عنوان به را محلی مؤدی که مواردی در - 207 ماده

 اطالع از اکیح اثری و دلیل پرونده در و شود ابالغ مؤدی سکونت یا کار محل عنوان به محلی در مالیاتی اوراق که صورتی در

 ابالغ نکند، اعالم رکا یا سکونت محل عنوان به دیگری محل که مادامی باشد، نکرده ایراد نشانی این به و بوده موضوع این از مؤدی

 .است صحیح و قانونی نشانی، همان به مالیاتی اوراق
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 مالیاتی امور اداره حوزه کثیراالنتشار روزنامه در نوبت یک مالیاتی اوراق نباشد دست در مؤدی نشانی که مواردی در - 208 ماده

 هایروزنامه از یکی ای یمالیات امور اداره حوزه به محل نزدیکترین کثیراالنتشار روزنامه در نباشد روزنامه مزبور محل در اگر و محل

 .شد خواهد محسوب مؤدی به ابالغ حکم در آگهی این .شودمی مرکزآگهی کثیراالنتشار

 شده درج مؤدی انونیق تکلیف و مقرر مهلت مراجعه، محل مربوط، مطالب بر عالوه باید شده ابالغ مالیاتی اوراق متن در -1 تبصره

 .باشد

 مذکور ترتیب به یاتیمال اوراق نباشد مشخص قانون این( 207) ماده طبق آنها نشانی که تمستغال مالیات مؤدیان مورد در -2 تبصره

 .شد خواهد ابالغ است مطالبه مورد آن مالیات که مستغلی محل به قانون این (203) ماده 2 تبصره در

 اوراق ابالغ مورد در است گردیده مقرر قانون این در که مواردی در جز ابالغ، به راجع مدنی دادرسی آیین مقررات - 209 ماده

 .شد خواهد اجرا مالیاتی
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  خالصه نکات 

  ست.اق.م.م اشخاص مشمول پرداخت مالیات و غیر مشمول پرداخت مالیات  را به صراحت مشخص نموده  2و  1مواد 

 به موجب فراز پایانی
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 یتألیفت سـؤاال ✍

 

 

 

 .گردد ابالغ به ..... مؤسسه باید مالیاتی اوراق باشد، دولت به وابسته مؤسسات مؤدی اگر -(1 

 

  دفتر رئیس یا رئیس (1 

   دفتر رئیس یا رئیس قائم مقام یا رئیس (2 

  رئیس یا مستخدمین مؤسسه قائم مقام یا رئیس (3 

  او مستخدمین وی حضور عدم صورت یا در رئیس (4 

 

    

 

 

 .شود ابالغ ..... باید مالیاتی اوراق باشد، تجارتی شرکت مؤدی اگر -(2 

 

  تجارتی دبیرخانه شرکت یا مدیر به (1 

   تجارتی معاون شرکت یا مدیر به (2 

  دارند امضا حق شرکت طرف از دیگری که اشخاص یا مدیر به (3 

  او مستخدمین وی حضور عدم صورت یا در مدیر به (4 
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 مالیات وصول نهم فصل

 

 نیمواد قانو 

 به مالیاتی امور اداره ننماید پرداخت قطعی برگ ابالغ تاریخ از روز ده ظرف را خود شدهقطعی مالیات مؤدی گاه هر - 210 ماده

 اداره به را آن تپرداخ ترتیب ای بپردازد را خود بدهی کلیه ابالغ تاریخ از ماه یک ظرف کندمی ابالغ او به اجرایی برگ موجب

 .بدهد مالیاتی امور

 جریمه و قبلی شده پرداخت مبلغ مالیاتی، سال بدهی، قطعی تشخیص مدارک مالیات، مبلغ و نوع باید اجرایی برگ در -1 تبصره

 .گردد درج متعلق

 از و شودمی تلقی عیقط مالیات عنوان به تسلیمی ترازنامه یا اظهارنامه در مذکور مؤدی قبول مورد مالیات از قسمت آن -2 تبصره

 .است وصول قابل اجرایی عملیات طریق

 آن پرداخت ترتیب یا کندن پرداخت کال  را مطالبه مورد مالیات مقرر موعد در اجرایی برگ ابالغ از پس مؤدی گاه هر - 211 ماده

 غیر یا منقول اموال از هیبد( %10) درصد ده اضافه به متعلق یمجرا و اصل از اعم مؤدی بدهی اندازه به ندهد مالیاتی امور اداره به را

 .شد خواهد توقیف مؤدی مطالبات و منقول

 .باشدمی مالیاتی امور اداره اجرائیات عهده به آن اجرای دستور و توقیف دستور صدور

 :است ممنوع زیر اموال توقیف - 212 ماده

 .وظیفه و بازنشستگی حقوق چهارم سه و بگیرانحقوق حقوق سوم دو -1

 نفقه و وجودم آذوقه همچنین و است الزم او تکفل تحت افراد و مؤدی ضروری حوائج رفع برای که لوازمی و اشیا و لباس -2

 .مؤدی النفقهواجب اشخاص

 .است الزم مؤدی معیشت حداقل تأمین برای که کسب وسایل و صنعتی و کشاورزی آالت و ابزار-3

 .متعارف قدر به سکونت محل -4

 نباشد، تفکیک قابل و بوده مؤدی مالیاتی بدهی میزان بر زائد شودمی گرفته نظر در توقیف برای که مالی ارزش گاه هر -1 تبصره

 معرفی فوق نمیزا معادل دیگری بالمعارض اموال مؤدی اینکه مگر شودمی مسترد مازاد و شد خواهد فروخته و توقیف مال تمام

 .نماید

 است زنان استفاده وردم عادتا ً  آنچه البیتاثاث از نمایند،می زندگی خانه یک در که باشد زوجین از یکی مؤدی گاه هر -2 تبصره

 .شود معلوم فوق ترتیب خالف آنکه مگر شودمی شناخته شوهر به متعلق بقیه و زن به متعلق

 .گردد لیدیتو واحد تعطیل موجب نباید اجرایی عملیات مدت در صنعتی و کشاورزی از اعم تولیدی واحدهای توقیف -3 تبصره

 الزحمهحق تودیع با تواندمی دیمؤ ولی آمد خواهد عمل به مالیاتی امور اداره ارزیاب وسیله به توقیف مورد اموال ارزیابی - 213 ماده

 عمل به رسمی بارزیا وسیله به اموال ارزیابی که کند تقاضا دادگستری رسمی کارشناسان دستمزد به مربوط مقررات طبق ارزیابی

 .آید

 مسئول عهده به منقول غیر و منقول از اعم توقیف مورد اموال فروش و مزایده و حراج آگهی به مربوط الزم اقدامات کلیه - 214 ماده

 خریدار، تعیین و مقرر تشریفات انجام از پس که صورتی در منقول غیر اموال فروش مورد در .باشدمی مالیاتی امور اداره اجرائیات
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 انتقال تقاضای محل ثبت اداره از مربوط مدارک استناد به مالیاتی امور اداره اجرائیات مسئول نشود حاضر سند امضای برای مالک

 .است آن اجرای به مکلف امالک و اسناد ثبت اداره و کرد خواهد خریدار نام به ملک

 قیمت حداقل نبدو آن دوم نوبت که)آگهی نوبت دو از پس که ورتیص در شده توقیف منقول غیر اموال مورد در - 215 ماده

 معادل ادگسترید رسمی کارشناس ارزیابی مطابق تواندمی کشور مالیاتی امور سازمان نشود پیدا آن برای خریداری (شود-می آگهی

 .نماید منظور مؤدی بدهی حساب به آنرا بهای و تملک توقیف، مورد مال از متعلقه هزینه عالوه به مؤدی بدهی کل

 بدهی پرداخت به حاضر دیگری، یا و کشور مالیاتی امور سازمان نام به مذکور مال انتقال از قبل مؤدی که صورتی در -1 تبصره

 رفع مزبور ملک از متعلقه هایهزینه و بدهی ( %10)درصد ده اضافه به مؤدی بدهی دریافت با کشور مالیاتی امور سازمان باشد خود

 .نمایدمی توقیف

 مؤدی و شدبا داشته فروش جهت آمادگی اگر باشد درآمده کشور مالیاتی امور سازمان تملک به مال که صورتی در -2 تبصره

 .است مؤدی با اولویت مساوی شرایط در نماید درخواست

 که حقوقی یا قیقیح از ماع اشخاص از دولت مطالبات به راجع اجرایی اقدامات از ناشی شکایات به رسیدگی مرجع - 216 ماده

 خارج و فوریت به بورمز شکایات به .بود خواهد مالیاتی اختالف حل هیأت باشدمی وصول و مطالبه قابل مالیاتها اجرایی مقررات طبق

 .است االجراءالزم قطعی صادره رأی .شد خواهد صادر رأی و رسیدگی نوبت از

 گذارده اجرا موقع هب قطعیت، از قبل مالیات وصول که باشد این از حاکی شکایت هک صورتی در مستقیم مالیاتهای مورد در -1 تبصره

 و رسیدگی قرار مورد حسب اجرائیه بطالن به رأی صدور ضمن دانست وارد را شکایت مالیاتی اختالف حل هیأت هرگاه استشده

 اختالف حل هیأت از صادره رأی .کرد هدخوا صادر رأی و رسیدگی مؤدی مالیات مشمول درآمد به نسبت یا صادر الزم اقدام

 .است قطعی

 به رسیدگی مرجع یستن قانونی مالیات مطالبه که باشد جهت این از اجرایی شکایت هرگاه مستقیم غیر مالیاتهای مورد در -2 تبصره

 .است اءاالجر الزم و قطعی باره این در مزبور هیأت رأی و بود خواهد مالیاتی اختالف حل هیأت نیز شکایت این

 مستقیم غیر مالیاتهای زا دسته آن نیز و رفته بین از قاچاق مال بهای و دولت عایدات موضوع اموال قاچاق جرایم شامل تبصره این مفاد

 .بود نخواهد شود فصل و حل باید خاص مراجع در خود به مخصوص مقررات طبق که

 موضوع جرایم و الیاتم بابت که وجوهی از( %10) درصد یک که شودمی داده اجازه دارایی و اقتصادی امور وزارت به - 217 ماده

 مورد در و نموده منظور خزانه در مخصوص حساب در (دولتی شرکتهای درآمد بر مالیات استثنای به) گرددمی وصول قانون این

 مبذول مؤثری تفعالی مالیات ولوص امر در که کسانی و کارکنان تشویق و حسابرسی و مالیاتی امور در کارمندان تربیت و آموزش

 مغایر مقررات کلیه و مالیات شمول از وصولی پاداش عنوان به ماده این استناد به پرداختی وجوه .نماید خرج دارندمی یا و داشته

 .است مستثنی

 طبقات بین یوصول مالیات توزیع و مالیات وصول میزان از گزارشی ماه شش هر در که است موظف دارایی و اقتصادی امور وزارت

 .نماید تقدیم اسالمی شورای مجلس  اقتصادی کمیسیون به را درآمد مختلف سطوح و

 توسط و صویبت دادگستری و دارایی و اقتصادی امور هایوزارتخانه توسط مالیات وصول قسمت به مربوط نامهآیین – 218 ماده

 .شد خواهد گذارده اجرا موقع به دارایی و اموراقتصادی وزارت
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  خالصه نکات 

 اصالحی مصوب  219اده آیین نامه اجرایی م 29که مالیات آنها در اجرای تبصره الحاقی به ماده  یپرونده های مالیاتی مؤدیان

حل اختالف مالیاتی  تدر هیأقابل طرح  می باشند به قطعیت رسیده و مدعی اشتباه در تنظیم اظهارنامه الکترونیکی 27/11/1380

  باشد.ق.م.م می 216موضوع ماده 
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 یتألیفت سـؤاال ✍

 
 

 ابالغ او به جراییا برگ موجب به مالیاتی اداره امور ننماید پرداخت ..... تاریخ از ..... را .... مؤدی گاه هر -(1 

 .بدهد مالیاتی ورام ارهاد به را آن ترتیب پرداخت یا بپردازد را خود بدهی کلیه ابالغ تاریخ از ..... کندمی

 

  ماه یک ظرف -حوزه مالیاتی  غابال -روز سی ظرف -قطعی شده خود مالیات (1 

   ماه یک ظرف -قطعی برگ غابال -روز ده ظرف -قطعی شده خود مالیات (2 

  سی روز ظرف -حوزه مالیاتی بالغا -روز ده ظرف -بدهی مالیاتی خود (3 

  تا پایان ماه بعد -قطعی  برگ بالغا -سی روز رفظ -بدهی مالیاتی خود (4 

 

    

 

 

 مالیاتی امور اداره به را آن پرداخت ترتیب یا نکند پرداخت کال  را .... مقرر موعد در ..... از پس مؤدی گاه هر -(2 

 .شد اهدوخ ..... از بدهی (%10ده درصد) اضافه به متعلق جرایم و اصل از اعم مؤدی بدهی اندازه به ندهد

 

  مالیاتی وصول امور اداره طریق اجرائیات – مطالبه مورد مالیات - قطعی مالیات ابالغ (1 

   توقیف مؤدی مطالبات و منقول غیر یا منقول موالا از -قطعی شده مالیات -قطعی شده خود مالیات (2 

  توقیف مؤدی مطالبات و منقول غیر ای منقول اموال از -مطالبه  مورد مالیات - اجرایی برگ ابالغ (3 

  مالیاتی وصول امور اداره ق اجرائیاتطری -قطعی شده  مالیات - اجرایی برگ ابالغ (4 

 

    

 
 

 حقوقی ی یاحقیق از اعم اشخاص از دولت مطالبات به راجع اجرایی اقدامات از ناشی شکایات به رسیدگی مرجع -(3 

 .بود خواهد ..... باشدمی وصول و مطالبه لقاب مالیاتها اجرایی مقررات طبق که

 

  قضایی صالحه مراجع (1 

   مکرر 251موضوع ماده هیأت (2 

  مالیاتی انتظامی دادستانی (3 

  216مالیاتی موضوع ماده  اختالف حل هیأت (4 
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  بود. خواهد ..... شکایت این به گیرسید مرجع ..... که باشد جهت این از اجرایی شکایت هرگاه ..... مورد در -(4 

 

  قضایی صالحه راجعم-شده باشد مطالبه مؤدی غیر از علت هر به مالیات - مستقیم مالیاتهای (1 

   مکرر 251موضوع ماده یأته-شده باشد  مطالبه مؤدی غیر از علت هر به مالیات - مستقیم غیر مالیاتهای (2 

  مالیاتی انتظامی دستانیدا -قانونی نیست الیاتم مطالبه - مستقیم مالیاتهای (3 

  216مالیاتی موضوع ماده  اختالف لح هیأت-قانونی نیست  مالیات مطالبه - مستقیم غیر مالیاتهای (4 

 

    

 

 صدور ضمن نستدا وارد را شکایت ..... هرگاه ..... که باشد این از حاکی شکایت که صورتی در ..... مورد در -(5 

 مؤدی یاتمال مشمول درآمد به نسبت یا صادر الزم اقدام و رسیدگی قرار مورد حسب بطالن اجرائیه به رأی

 .کرد صادرخواهد رأی و رسیدگی

 

  قضایی صالحه راجعم-شده باشد مطالبه مؤدی غیر از علت هر به مالیات - مستقیم مالیاتهای (1 

   مکرر 251موضوع ماده یأته-شده باشد  مطالبه مؤدی غیر زا علت هر به مالیات - مستقیم غیر مالیاتهای (2 

مالیاتی  اختالف حل یأته -شده است  گذارده اجرا موقع قطعیت،به از قبل مالیات وصول - مستقیم مالیاتهای (3 

 216موضوع ماده 

 

مالیاتی  فاختال حل أتهی-شده است  گذارده اجرا موقع قطعیت،به از قبل مالیات وصول - مستقیم غیر مالیاتهای (4 

 216موضوع ماده 
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اصالحی  219جرایی ماده اآیین نامه  29که مالیات آنها در اجرای تبصره الحاقی به ماده ی پرونده های مالیاتی مؤدیان -(6 

قابل  باشندمی  به قطعیت رسیده و مدعی اشتباه در تنظیم اظهارنامه الکترونیکی  قانون فوق  1380-11-27مصوب 

 ..... .در طرح 

 

  باشد.می قضایی صالحه مراجع (1 

   باشد.می مکرر 251حل اختالف مالیاتی موضوع ماده  هیأت (2 

  باشد.می مالیاتی انتظامی دادستانی (3 

  باشد.ق.م.م می 216حل اختالف مالیاتی موضوع ماده  هیأت (4 
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 پنجم باب

 مالیاتی مراجع تشخیص و نسازما
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 مالیاتی مراجع تشخیص و پنجم سازمان باب

 آنها اختیارات وظایف و و تشخیص مالیات مراجع اول فصل

 

 نیمواد قانو 

 محول کشور مالیاتی مورا سازمان به قانون این موضوع مالیات وصول و مطالبه مالیات، مشمول درآمد تشخیص و شناسایی - 219 ماده

 ایجاد ایران اسالمی فرهنگی جمهوری و اجتماعی اقتصادی، توسعه سوم برنامه قانون( 59) ماده (الف) بند موجب به که شودمی

 اداره و الیاتیم مأموران از یک هر هایصالحیت از برخورداری و اختیارات از استفاده و تکالیف دادن انجام نحوه .است گردیده

 ماه شش مدت رفظ حداکثر که بود خواهد نامهایآیین موجب به قانون دراین مقرر احکام اجرای ترتیبات همچنین و مالیاتی امور

 .رسید خواهد دارایی و اقتصادی امور وزیر تصویب به کشور، مالیاتی امور سازمان پیشنهاد به قانون این تصویب از پس

 روشهای و ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده و اتیمالی جامع طرح اجرای با کشور مالیاتی امور سازمان -1 تبصره

 مالیات، پرداخت رنامه،اظها ارائه نحوه نام، ثبت قبیل از مواردی شامل آن با متناسب اجرائی هایرویه و ترتیبات ،(مکانیزه)ماشینی

 انجام برای یصالحذ مالیاتی امور راتادا تعیین و مالیاتی اوراق ابالغ مؤدیان، اعتراضات ثبت مالیات، وصول و مطالبه رسیدگی،

 ابالغ اعتراضات، ثبت اظهارنامه، تسلیم مورد در مقرر قانونی مواعد شامل تبصره این حکم .کندمی اعالم و تعیین را فوق موارد

 .نیست مالیات پرداخت و مالیاتی اوراق

 استثنای به خود هایالیتفع از قسمتی مؤدیان، مالیاتی ورام انجام در تسهیل منظور به است مجاز کشور امورمالیاتی سازمان -2 تبصره

 واگذاری نحوه .کند واگذار غیردولتی بخش به را مالیات وصول اجرائی عملیات و مالیاتی دادرسی مالیات، مأخذ تعیین و تشخیص

 تاریخ از شماهش مدت ظرف و دشومی تهیه کشور مالیاتی امور سازمان توسط که است اجرائی نامه آیین طبق تکالیف دادن انجام و

  .رسدمی دارایی و اقتصادی امور وزیر تصویب به( 01/01/1395) قانون این شدن االجراءالزم

 :شودمی انجام قانون این در زیر عبارتی اصالحات - 220 ماده

 :رددگمی »اییدار و اقتصادی امور وزارت« عبارت جایگزین »کشور مالیاتی امور سازمان« عبارت ذیل مواد در -1

 (،160ه ذیل آن ، مواد )( و تبصر159) (،158( ذیل آن ، مواد)2( و تبصره )154) ( و114) (،80) (،57) (،41) (،40) (،29) (،26مواد )

( 2)( و 1های )( و تبصره215(، ماده )203( ذیل ماده)2(، تبصره )191(، ماده )186(،  تبصره ماده )176) (،169) (،166) (،164) (،163)

 (.230ذیل آن  و تبصره ماده )

 

 

 

 

 

 

 ممیز «، »خیصتش مأموران «،»تشخیص مأمور « عبارتهای و واژهها جایگزین » مالیاتی امور اداره «  عبارت زیر موارد در -2

 و اقتصادی مورااداره  «،»ممیزی دفتر «،»مالیاتی حوزه ممیزی دفتر «،»مالیاتی حوزه «،» حوزه «،»مالیاتی سرممیز «،»مالیاتی

 شود.می» دارایی
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و تبصره  ( 80(، ماده)72اده )( و تبصره ذیل آن، م39(، ماده )38( ماده )3( و )2( و تبصره های )35) (،34) (،31) (،29) (،27) (،26مواد)

( آن، 2و تبصره ) (154) ( و 126) (،117) (،114) (،113(، مواد )109( ماده )5(، تبصره )102( و )88(،)87( آن، مواد)2( و )1های )

 (،211) (،210) (،208) (،188( و تبصره ذیل آن، مواد )186( و )185) (،184) (،183) (،179) (،170) (،164) (،162) (،161) (،156مواد)

 (.249) (،233) (،232( و تبصره ذیل آن، مواد )230) (،229) (،227) (،214) (،213)

 .شد حذف - 225 تا 221 مواد

 زیان و سود حساب و مهترازنا و اظهارنامه تسلیم به مکلف که مؤدیانی طرف از مقرر موعد در اظهارنامه تسلیم عدم - 226 ماده

 در مذکور تمهل در است شده تسلیم قانونی مقرر موعد در که آنها زیان و سود حساب و ترازنامه به رسیدگی عدم موجب هستند

 .بود خواهد طعیق تسلیمی زیان و سود حساب یا ترازنامه در مذکور درآمد صورت، این غیر در .بود نخواهد قانون این (156) ماده

 تسلیمی زیان و سود حساب یا امهترازن یا اظهارنامه در انحاء از نحوی به که صورتی در شودمی داده اجازه مالیاتی مؤدیان به - تبصره

 اشتباه رفع به سبتن اظهارنامه تسلیم مهلت انقضای تاریخ از اهم یک ظرف الزم مدارک ارائه با باشد، شده اشتباهی محاسبه نظر از

 مؤدی اظهارنامه لیمتس تاریخ حال هر در و نماید تسلیم مورد حسب را اصالحی زیان و سود حساب یا ترازنامه یا اظهارنامه و اقدام

 .باشدمی اول اظهارنامه تسلیم تاریخ

 تشخیص از پس نینهمچ و شودمی قبول مورد حسب مؤدی زیان و سود حساب و هترازنام و اظهارنامه که مواردی در - 227 ماده

 اداره یا و تاس نموده کتمان را آن درآمد که است داشته هاییفعالیت مؤدی شود ثابت چنانچه تشخیص، برگ صدور و علی الرأس

 و تعیین مذکور هایفعالیت از ناشی درآمد سبهمحا با باید مالیات اند،نبوده مطلع آن از تشخیص برگ صدور موقع در مالیاتی امور

 .شود مطالبه قانون این (157) ماده در مقرر مهلت رعایت با آن التفاوتمابه

 را مزبور مؤدی اوراق ساسا ا یا و نشود واقع قبول مورد مؤدی زیان و سود حساب و ترازنامه یا اظهارنامه که مواردی در - 228 ماده

 .خواهد شد مطالبه و تشخیص قانون این مقررات طبق مؤدی مالیات باشد، نکرده سلیمقانونی ت مقرر موعد در

 مدارک و اسناد و دفاتر لیهک به مؤدی درآمد هرگونه تشخیص یا اظهارنامه به رسیدگی برای میتوانند مالیاتی امور اداره - 229 ماده

 سال آن مالیاتی امور رد نفع او به بعدا  وگرنه باشدمی آنها سلیمت و ارائه به مکلف مالیات مؤدی و نمایند رسیدگی و مراجعه مربوط

 حدود از خارج یعلل به قبلی در مراحل آنها ارائه که شود معلوم درآمد قطعی تشخیص از قبل آنکه مگر بود نخواهد استناد قابل

 .است نبوده میسر مؤدی اختیار

 از شده رائها مدارک و اسناد به مؤدی واقعی درآمد تشخیص برای الفاخت حل مراجع که بود نخواهد آن از مانع ماده این حکم

 .نمایند استناد مؤدی طرف

 (231) ماده در رمذکو اشخاص استثنای به ثالث اشخاص نزد درآمد تحصیل از حاکی اسناد و مدارک که مواردی در - 230 ماده

 مربوط اسناد رونوشت ای اصل همچنین و دفاتر مالیاتی، امور اداره مطالبه و مراجعه با اند مکلف ثالث اشخاص باشد موجود قانون این

 زیانی آنها فاستنکا این اثر در که صورتی در وگرنه دهند ارائه را او مشخصات یا مؤدی درآمد به مربوط اطالعات گونه هر و

 به وارده نزیا تعیین و ثالث صاشخا استنکاف ثبوت مرجع. شد خواهند محکوم دولت به وارده زیان جبران به شود دولت متوجه

 .نمود دخواهن رسیدگی موضوع به نوبت از خارج و مالیاتی انتظامی دادستانی اعالم با که است قضایی صالحه مراجع دولت

 کشور مالیاتی امور زمانسا مالیاتی، امور اداره درخواست مورد مدارک و اسناد ارائه در ثالث اشخاص استنکاف موارد در - تبصره

 .بنماید مذکور مدارک و اسناد ارائه به مکلف کشور کل دادستانی طریق از را ثالث اشخاص تواندمی

 .بود نخواهد مالیاتی امور اداره اقدامات از مانع موضوع، قضایی تعقیب
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 و اسالمی انقالب اینهاده و دولتی شرکتهای دولتی، مؤسسات ها،وزارتخانه از کتبا  مالیاتی امور ادارات که مواردی در - 231 ماده

 مؤدی درآمد و معامالت و فعالیت زمینه در را الزم اسناد و اطالعات غیردولتی عمومی نهادهای و مؤسسات وسایر هاشهرداری

 اینکه مگر گذارندب آنان اختیار در را الزم اطالعات گونه هر و مربوط اسناد شده گواهی رونوشت اند مکلف مذکور مراجع بخواهند

 و اقتصادی امور وزیر تأیید و مسئول موافقت وزیر با صورت این در که نماید اعالم مملکت مصالح مخالف را آن ابراز رام مسئول

 صالحه مراجع در اتیمالی انتظامی دادستانی اعالم امر با مسئول تخلف به صورت این غیر در و شودمی خودداری آن ابراز از دارایی

 مقامات زدن که اطالعاتی و اسناد درمورد ولی .شد خواهد مناسب محکوم مجازات به مورد سبح و رسیدگی نوبت از خارج قضایی

 .بود دکشورخواه کل دادستان موافقت به منوط آن ارائه بدانند، مخالف مصلحت را آن ارائه مزبور مقامات و است قضایی

 از را مؤدی درآمد به ربوطم اطالعات و اسناد کشور لیاتیما امور سازمان غیربانکی، اعتباری هایمؤسسه و بانکها مورد در - تبصره

 امور وزیر ظرن حسب موظفند بانکی غیر اعتباری هایمؤسسه و بانکها و کرد خواهد مطالبه دارایی و اقتصادی امور وزیر طریق

 .نمایند اقدام دارایی و اقتصادی

 آورندمی دست به مؤدی اتیمالی امور به رسیدگی ضمن که را عاتیاطال باید مالیاتی مراجع سایر و مالیاتی امور اداره - 232 ماده

 افشا صورت در و خودداری نمایند نیاز حد در ذیربط مراجع نزد مالیات و درآمد تشخیص امر در جز آن افشای از و تلقی محرمانه

 .شد رفتارخواهد آنها با اسالمی مجازات قانون طبق

 .شد حذف – 233 ماده

 .شد حذف - 234 ماده

 پنج ظرف حداکثر اندهنمود پرداخت را خود قطعی مالیاتی بدهی که مؤدیانی به نسبت است مکلف مالیاتی امور اداره - 235 ماده

 .کند تسلیم مؤدی به و تهیه مالیاتی حساب مفاصا مؤدی تقاضای وصول تاریخ از روز
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  خالصه نکات 

  ست.امالیات و غیر مشمول پرداخت مالیات  را به صراحت مشخص نموده  ق.م.م اشخاص مشمول پرداخت 2و  1مواد 
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 یتألیفت سـؤاال ✍

 

 

 

 محول ..... به .... به موجب  ق.م.م موضوع مالیات وصول و مطالبه مالیات، مشمول درآمد تشخیص و شناسایی -(1 

 .شودمی

 

 سازمان -انایر اسالمی فرهنگی جمهوری و اجتماعی اقتصادی، توسعه سوم برنامه نقانو (59بند )الف( ماده ) (1 

 کشور  امورمالیاتی

 

   زارت امور اقتصادی و دارایی و - ( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران85اصل هشتاد و پنجم ) (2 

زارت امور و -انایر اسالمی ی جمهوریفرهنگ و اجتماعی اقتصادی، توسعه سوم برنامه قانون (59بند )الف( ماده ) (3 

 اقتصادی و دارایی

 

  کشور الیاتیامورم سازمان - ( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران85اصل هشتاد و پنجم ) (4 

    

 اداره و الیاتیم مأموران از یک هر ازصالحیتهای برخورداری و اختیارات از استفاده و تکالیف دادن انجام نحوه -(2 

 ظرف حداکثر که بود خواهد اینامهآیین به موجب ق.م.م مقرر احکام اجرای ترتیبات همچنین و مالیاتی امور

 .رسید خواهد ..... تصویب ق.م.م از پس ماه شش مدت

 

  اسالمی مجلس شورایتصویب  به ، وزیران هیأت پیشنهاد به (1 

   دارایی و اقتصادی امور تصویب وزیر به کشور، امور مالیاتی سازمان پیشنهاد به (2 

 هیأتتصویب  هب ، تهیه کشور ریزیو برنامه مدیریت سازمان و دارایی و اقتصادی امور وزارت پیشنهاد به (3 

 وزیران

 

  وزیران هیأتتصویب  به دارایی ، و اقتصادی امور وزیر پیشنهاد به (4 
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 با باشد، شده تباهیاش محاسبه نظر از .... انحاء از نحوی به که ورتیص در شودمی داده اجازه مالیاتی مؤدیان به -(3 

 را .... و داماق اشتباه رفع به نسبت اظهارنامه تسلیم مهلت انقضای تاریخ از ماه یک ظرف الزم مدارک ارائه

  باشد.می اول اظهارنامه تسلیم تاریخ مؤدی اظهارنامه تسلیم تاریخ حال هر در و نماید تسلیم

 

  اصالحی اظهارنامه -تسلیمی  اظهارنامه در (1 

   اصالحی ترازنامه -تسلیمی  درترازنامه (2 

  اصالحی زیان و سود حساب -تسلیمی  زیان و سود حساب در (3 

  3یا  2یا  1حسب مورد  (4 

 

    

 

 

 .خواهد شد ..... نشود، واقع قبول مورد مؤدی ..... که مواردی در -(4 

 

  مطالبه و یصتشخ ق.م.م مقررات طبق مؤدی مالیات - زیان و سود حساب و ترازنامه یا هارنامهاظ (1 

 ( مالیات%30درصد)سی اضافه به متعلق مالیات است واقع خالف مؤدی اظهارنامه شود ثابت و - اظهارنامه (2 

 وصول جریمه عنوان بهبخشودگی(  متعلق)غیرقابل

  

  مطالبه جریمهمتعلق  ( مالیات%30درصد)سی اضافه به لقمتع مالیات - اظهارنامه (3 

  وصول  جریمهی( بخشودگ متعلق)غیرقابل ( مالیات%10درصد)ده اضافه به متعلق مالیات - اظهارنامه (4 

    

 .خواهد شد ..... باشد نکرده قانونی تسلیم مقرر موعد در که مؤدی ..... را مواردی در -(5 

 

  مطالبه و یصتشخ ق.م.م مقررات طبق مؤدی مالیات - زیان و سود حساب و ترازنامه ای اظهارنامه (1 

 ( مالیات%30درصد)سی اضافه به متعلق مالیات است واقع خالف مؤدی اظهارنامه شود ثابت و - اظهارنامه (2 

 وصول جریمه عنوان بهبخشودگی(  متعلق)غیرقابل

  

  مطالبه جریمهمتعلق  ( مالیات%30درصد)سی فهاضا به متعلق مالیات - اظهارنامه (3 

  وصول  جریمهی( بخشودگ متعلق)غیرقابل ( مالیات%10درصد)ده اضافه به متعلق مالیات - اظهارنامه (4 
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 تدرخواس ردمو مدارک و اسناد ارائه در ثالث اشخاص استنکاف موارد ق.م.م در 230به موجب تبصره ماده  -(6 

  .بنماید مذکور مدارک و اسناد ارائه به مکلف ..... طریق از را ثالث اشخاص تواندمی ..... مالیاتی، امور اداره

 

  قضائی صالح مرجع - اداره امورمالیاتی (1 

   مالیاتی بازرسی واحد - اداره امورمالیاتی (2 

  مالیاتی انتظامی دادستانی - کشورامورمالیاتی سازمان (3 

  کشور کل دادستانی - کشورامورمالیاتی سازمان (4 

    

.....  طریق از را ؤدیم به درآمد مربوط اطالعات و اسناد ..... ..... ، مورد ق.م.م در 231به موجب تبصره ماده  -(7 

 کرد. خواهد مطالبه

 

  قضائی صالح مرجع -امورمالیاتی اداره -دولتی  مؤسسات ها ووزارتخانه (1 

   شورک کل دادستانی - کشورامورمالیاتی سازمان -دولتی  مؤسسات ها ووزارتخانه (2 

  مالیاتی انتظامی دادستانی - لیاتیامورما اداره -غیربانکی  اعتباری هایمؤسسه و بانکها (3 

   دارایی و اقتصادی امور وزیر - کشوررمالیاتیامو سازمان -غیربانکی  اعتباری هایمؤسسه و بانکها (4 

 

    

 

 

 

 

 آن افشای از و تلقی محرمانه آورندمی به دست مؤدی مالیاتی امور به رسیدگی ضمن که را اطالعاتی باید .... -(8 

 .... طبق اافش صورت در و خودداری نمایند نیاز حد در ذیربط مراجع نزد مالیات و درآمد تشخیص امر در جز

 .شد رفتارخواهد آنها با

 

   اسالمی مجازات قانون - مالیاتی مراجع سایر و مالیاتی امور اداره (1 

   اداری تعیین و تخلفاتقضائی مجازات  صالح مرجعنظر  – مالیاتی مراجع (2 

مجازاتهای اداری ،  تخلفات به رسیدگی طبق قانون - کشور مالیاتی امور سازمان نمایندگان و مالیاتی مأموران (3 

 عیین وجرائم مالیاتی ت

 

  دوسال( و تا ششماه مدت ایجرائم مالیاتی تعیین )برقانون   - مالیاتی مراجع سایر و مالیاتی امور اداره (4 
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 مفاصا مؤدی تقاضای لوصو تاریخ از اند، .......... نموده که مؤدیانی به نسبت است مکلف مالیاتی امور اداره -(9 

 کند. متسلی مؤدی به و تهیه مالیاتی حساب

 

  روز ده ظرف - ام سال جاری اقد به مربوط مالیاتی اظهارنامه سال قبل و تسلیم مالیاتی بدهی نسبت به تسویه (1 

   وزرپنج  ظرف - شده اقدام اعالم مهلت در سال جاری به مربوط مالیاتی اظهارنامه تسلیم (2 

  روز ده ظرف -پرداخت  را خود قطعی سال قبل مالیاتی بدهی (3 

  روز پنج ظرف -پرداخت  را خود قطعی مالیاتی بدهی (4 
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 ترتیب رسیدگی دوم فصل

 

 نیمواد قانو 

 .شد حذف - 236 ماده

 کلیه که ظیم گرددتن نحوی به و کافی اطالعات و دالیل به متکی و صحیح مأخذ اساس بر باید مالیات تشخیص برگ - 237 ماده

 شخیصت برگ امضاکنندگان .باشد روشن مؤدی برای و قید آن در صریح به طور آن از حاصل درآمدهای و مربوط هایلیتفعا

 از خود ظریهن و تشخیص برگ مسئول مندرجات و نمایند قید خوانا طوربه تشخیص برگ در را خود سمت و کامل نام باید مالیات

 تشخیص رگب صدور مبنای که را گزارشی جزئیات مالیات مکلفند تشخیص نحوه زا مؤدی استعالم صورت در و بود خواهند هرجهت

 .بدهند او به بخواهد اینخصوص رادر توضیحی گونه هر و نمایند اعالم مؤدی به است گرفته قرار

 تواندمی دباش عترضم آن به نسبت مؤدی چنانچه شود،می ابالغ مؤدی به و صادر مالیات تشخیص برگ که مواردی در - 238 ماده

 مدارک و اسناد و دالیل رائها با و مراجعه مالیاتی امور اداره به خود االختیارتام وکیل وسیله به یا شخصا  ابالغ تاریخ از روز سی ظرف

 بیش که یمهلت ظرف و مربوط دفتر در مؤدی درخواست ثبت از پس است موظف مربوط مسئول .نماید مجدد رسیدگی تقاضای کتبا 

 مندرجات رد یبرا را شده ابراز مدارک و اسناد و دالیل که صورتی در و رسیدگی موضوع به نباشد مراجعه تاریخ از زرو سی از

 مدارک و اسناد و دالیل که صورتی در و نماید امضا و درج تشخیص برگ ظهر را مراتب و رد را آن دانست، کافی تشخیص برگ

 امضای به و منعکس تشخیص برگ ظهر مراتب گیرد، قرار مؤدی قبول مورد او نظر و دهد تشخیص درآمد تعدیل در مؤثر را ابرازی

 مؤثر درآمد لتعدی یا تشخیص برگ رد برای را مؤدی ابرازی مدارک و اسناد و دالیل هرگاه و رسید خواهد مؤدی و مربوط مسئول

 ارجاع فاختال حل هیأت به رسیدگی رایب را امر پرونده و منعکس تشخیص برگ ظهر در مستدال  را مراتب باید ندهد تشخیص

 .نماید

 یا کند اعالم کتبا  آن به نسبت را خود قبولی مالیات تشخیص برگ ابالغ تاریخ از روز سی ظرف مؤدی که صورتی در - 239 ماده

 مالیاتی امور دارها و خود بین موجود اختالف یا بدهد را آن پرداخت ترتیب یا پرداخت تشخیص برگ مأخذ به را مطالبه مورد مالیات

 که مواردی در و رددگمی تلقی مختومه مالیات مشمول درآمد میزان لحاظ از امر پرونده نماید رفع قانون این(238) ماده شرح به را

 نتعیی درآمد نکند عهمراج مربوط مالیاتی امور اداره به مذکور ماده در مقرر مهلت در یا و ننماید اعتراض کتبا  روز سی ظرف مؤدی

 .است قطعی مالیات تشخیص برگ در شده

 به مؤدی و باشد هشد ابالغ قانون این (208) ماده و (203) ماده 1 تبصره مقررات طبق مالیات تشخیص برگ که مواردی در -تبصره

 در مچنینه و صورت این در .شودمی شناخته مالیات تشخیص برگ به معترض حکم در باشد نکرده اقدام ماده این مقررات شرح

 حل هیأت هب رسیدگی برای امر پرونده کند اعتراض تشخیص برگ به کتبا  ابالغ تاریخ از روز سی مهلت ظرف مؤدی که مواردی

 .گرددمی ارجاع مالیاتی اختالف

 کند شرکت مقررهیأت ساتجل در باید مالیاتی امور اداره نماینده مالیاتی، اختالف حل هیأت در پرونده طرح موقع در - 240 ماده

 .بدهد را الزم توضیحات و کند اقامه کافی دالیل تشخیص برگ مندرجات توجیه برای و

 .شد حذف - 241 ماده
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 همچنین و است شده افتدری اضافی مالیات محاسبه، در اشتباه علت به که مورد هر در است موظف مالیاتی امور اداره - 242 ماده

 به ماه یک ظرف یجار وصولی محل از را استرداد قابل وجه باشد،می استرداد قابل قانون این مقررات طبق مالیاتی که مواردی در

 .کند پرداخت مؤدی

( %5/1) درصد نیم و یک رخن به خسارتی مشمول عنوان هر به قانون این موضوع مالیات بابت مؤدیان از دریافتی اضافه مبالغ - تبصره

 نسبت تبصره ینا حکم .شد خواهد پرداخت مؤدی به جاری هایوصولی محل از و باشدمی استرداد زمان تا دریافت تاریخ از ماه در

 تاریخ از ماه هس ظرف که صورتی در باشد متعلق مالیات بر اضافه که صورتی در پرداختی الحسابهایعلی و تکلیفی مالیاتهای به

 .بود خواهد جاری مزبور مدت انقضای تاریخ از نشود مسترد مؤدی درخواست

 مؤدی نداند، وارد را آن مالیاتی امور اداره و باشد آمده عمل به مؤدی طرف از استرداد درخواست که صورتی در - 243 ماده

 حل هیأت أیر .کند رسیدگی درخواست مالیاتی اختالف حل هیأت از شده یاد ادارة نظر اعالم تاریخ از روز سی ظرف تواندمی

 طبق مربوط دارةا اضافی مالیات استرداد به رأی صدور صورت در و است نظر تجدید ابلق غیر و قطعی مورد این در مالیاتی اختالف

 .بود خواهد آن اجرای به ملزم قانون این( 242) ماده اخیر جزء
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  خالصه نکات 

  سترداد صرفآ قابل اوضوع مالیات های مستقیم به تبع اصل ماده مزبور و م قانون (242)اختالفات ناشی از اجرای تبصره ماده

 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. (243) در هیات موضوع ماده طرح
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 یتألیفت سـؤاال ✍

 

 

 توجیه رایب و کند شرکت جلسات مقررهیأت در باید .... مالیاتی، اختالف حل هیأت در پرونده طرح موقع در -(1 

 بدهد. را الزم توضیحات و کند اقامه کافی یلدال تشخیص برگ مندرجات

 

  مالیاتی که برگ تشخیص را امضاءکرده است سرممیز (1 

   مالیاتی امور اداره نماینده (2 

  مالیاتی که برگ تشخیص را امضاءکرده است ممیز (3 

  مالیاتی کشور امور سازمان نماینده (4 

    

 ، شده است دریافت اضافی مالیات محاسبه، در اشتباه علت به که مورد هر در است موظف مالیاتی امور اداره -(2 

 .کند پرداخت مؤدی به .....

 

  روزحداکثر ظرف سی جاری محل وصولی از را استرداد قابل وجه (1 

   بعد تا پایان ماه جاری محل وصولی از را استرداد قابل وجه (2 

  ماهیک  ظرف جاری صولیمحل و از را استرداد قابل وجه (3 

  روزحداکثر ظرف ده جاری محل وصولی از را استرداد قابل وجه (4 

    

 مسترد ..... که ورتیص در متعلق باشد مالیات بر اضافه که صورتی در ( ق.م.م، ......242ماده ) به موجب تبصره -(3 

 بود. خواهد ....... ماه (در%5/1نیم درصد ) یک نرخ به خسارتی مشمول نشود

 

  مزبور مدت انقضای اریخت از -مؤدی درخواست تاریخ از ماه سه ظرف - پرداختی علی الحسابهای (1 

   مؤدی درخواست ریختا از -دریافت تاریخ از ماه سه ظرف - پرداختی علی الحسابهای (2 

  مزبور مدت نقضایا تاریخ از -دریافت تاریخ از ماه سه ظرف - تکلیفی مالیاتهای (3 

  مؤدی درخواست تاریخ از -مؤدی درخواست تاریخ از ماه سه ظرف - تکلیفی مالیاتهای (4 
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 را آن ..... و باشد آمده عمل به مؤدی طرف از استرداد درخواست که صورتی درق.م.م  (243به موجب ماده ) -(4 

 است. ..... .کند رسیدگی درخواست ..... ..... از. نظر اعالم تاریخ از روز سی ظرف تواندمی مؤدی وارد نداند،

 

 در أی صادرهر -مکرر  251هیئت موضوع ماده  طرف –ازمان امور مالیاتی کشور س -سازمان امور مالیاتی کشور (1 

 نظر تجدید قابل غیر و قطعی مورد این

 

 این در أی صادرهر -216موضوع ماده هیئت  رفط از -ازمان امور مالیاتی کشور س -سازمان امور مالیاتی کشور (2 

  قطعی مورد

  

   قطعی مورد این در صادره رأی -الیاتی مشورای عالی  -مالیاتی  امور اداره -مالیاتی  امور اداره (3 

 غیر و قطعی مورد این در صادره رأی - مالیاتی اختالف حل یأته -مالیاتی  امور اداره -مالیاتی  امور اداره (4 

 نظر یدتجد قابل

 

 

 
 ....در صرفآ قابل طرح ق.م.م 242موضوع تبصره ماده  (استرداد ) اختالف ناشی از پرداخت خسارت -(5 

 

  قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.مکرر  251هیات موضوع ماده  (1 

   قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. 216هیات موضوع ماده  (2 

  قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. 243هیات موضوع ماده  (3 

  قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. 251هیات موضوع ماده  (4 
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 مالیاتی اختالف حل مرجع سوم فصل

 

 نیمواد قانو 

 هیأت شده، پیشبینی ریدیگ مرجع قانون این مقررات ضمن که مواردی در جز مالیاتی اختالفهای کلیۀ به رسیدگی مرجع - 244 ماده

 :شد خواهد تشکیل زیر شرح به نفر سه از مالیاتی اختالف حل هیأت هر .است مالیاتی اختالف حل

 .کشور مالیاتی امور سازمان نماینده نفر یک -1

 نداشته وجود استانها زمراک یا شهرستانها در شرایطی واجد بازنشسته قاضی که صورتی در .بازنشسته یا شاغل از اعم قاضی نفر یک -2

 .نمود خواهد رفیمع هیأت عضویت برای را شاغل قاضی نفر یک قضائیه قوه رئیس کشور، مالیاتی امور سازمان درخواست به بنا باشد

 یا  ایران رسمی بدارانحسا جامعه یا تعاون اتاق یا  ایران اسالمی جمهوری معادن و صنایع و بازرگانی اتاق از نماینده نفر یک -3

 شده انونیق ابالغ مالیات تشخیص برگ که صورتی در مؤدی انتخاب به شهر اسالمی شورای یا صنفی تشکلهای یا رفهایح مجامع

  کشور مالیاتی مورا سازمان ننماید اعالم را خود انتخاب مؤدی قانونی مهلت در تشخیص برگ به اعتراض تسلیم با همزمان یا و باشد

 .کرد خواهد انتخاب را نفر یک مزبور نمایندگان بین از رسیدگی مورد مالیات عموضو یا مؤدی فعالیت نوع به توجه با

 االجراالزم و قطعی آرا اکثریت با مزبور هیأتهای رأی و است رسمی نفر سه حضور با مالیاتی اختالف حل هیأتهای جلسات -1 تبصره

 .گردد قید رأی متن در باید اقلیت نظر ولی است،

 و باشدمی کشور یاتیمال امور سازمان عهده به هیأتها جلسات تشکیل مسئولیت و مالیاتی اختالف حل یأتهایه امور اداره -2 تبصره

 اقتصادی امور وزیر ویبتص به کشور مالیاتی امور سازمان پیشنهاد به بنا که نامهایآیین براساس اختالف حل هیأتهای اعضا الزحمهحق

 .بود خواهد تپرداخ قابل شودمی بینیپیش مذکور سازمان بودجه در منظور همین به که اعتباری محل از رسید خواهد دارایی و

 خدمت سابقه سال ده داقلح دارای که مذکور سازمان کارمندان بین از هیأت عضو کشور مالیاتی امور سازمان نمایندگان - 245 ماده

 .شد هندخوا انتخاب باشند مطلع و بصیر مالیاتی امر در و داشته اشتغال مالیاتی امور در را آن سال شش الاقل و بوده

 نماینده اعزام نیز و مؤدی نماینده یا مؤدی حضور جهت پرونده، هر مورد در مالیاتی اختالف حل هیأت رسیدگی وقت - 246 ماده

 درخواست به مگر باشد روز ده از کمتر نباید هیأت جلسه تشکیل روز و ابالغ تاریخ فاصله. گردد ابالغ آنها به باید مالیاتی امور اداره

 .مربوط واحد موافقت و مؤدی

 .بود نخواهد رأی دورص و هیأت رسیدگی از مانع مربوط مالیاتی امور اداره نماینده نیز و مؤدی نماینده یا مؤدی حضور عدم -تبصره

 ابالغ تاریخ از روز تبیس مدت ظرف که این مگر .است االجراء الزم و قطعی بدوی مالیاتی اختالف حل هیأتهای آراء - 247 ماده

 قرار کتبی عتراضا مورد مؤدیان یا مربوط مالیاتی مأموران طرف از مؤدی، به آن هایتبصره و قانون این (203) ماده براساس رأی

 فاختال لح هیأت رأی .شد خواهد احاله نظر تجدید مالیاتی اختالف حل هیأت به رسیدگی جهت پرونده صورت این در که گیرد

 .باشدمی االجراء الزم و قطعی نظر تجدید مالیاتی

 مقرر مدت در را خود اعتراض برآن مازاد به نسبت و پرداخت را قبول مورد مالیات مقدار است مکلف مالیاتی مؤدی -1 تبصره

 .کند تسلیم

 .باشند داده رأی ای داشته نظر اراظه مطروحه موضوع به نسبت قبال  نباید مالیاتی اختالف حل هیأتهای عضو نمایندگان -2 تبصره

 مرحله در اشدب قرارگرفته تجدیدنظرخواهی اعتراض مورد طرفین از یکی سوی از بدوی هیأت صادره رأی که صورتی در -3 تبصره

 .شد خواهد صادر رأی و رسیدگی طرف آن ادعای به فقط تجدیدنظر
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 مؤدی اعتراض عدم اب بدوی مالیاتی اختالف حل هیأت رأی که مواردی استثناء به مالیاتی اختالف حل هیأتهای قطعی آراء -4 تبصره

 خواهد مالیاتی الیع شورای در رسیدگی و شکایت قابل قانون این (251) ماده مقررات برابر یابدمی قطعیت مربوط مالیاتی مأمور یا

 .بود

 تاریخ تا صادره الیاتیم اختالف حل هیأتهای آراء از مالیاتی مؤدیان کتبی شکایت دارد اجازه کشور مالیاتی امور سازمان -5 تبصره

 نظر تجدید الیاتیم اختالف حل هیأتهای به بار یک را است شده تسلیم ذیربط مالیاتی مرجع به قانونی مهلت در که ماده این تصویب

 .نماید احاله مقتضی رأی صدور و رسیدگی منظور به

 و شود رد نظر دتجدی مالیاتی اختالف حل هیأت طرف از بدوی هیأتهای آراء از مالیاتی مؤدیان شکایت که مواردی در -6 تبصره

 درصد یک عادلم مرحله هر برای شود، اعالم مردود مالیاتی عالی شورای شعب طرف از تجدیدنظر هیأتهای آراء از شکایت همچنین

 مؤدی که گیردیم تعلق رسیدگی هزینه تسلیمی، اظهارنامه در مؤدی ابرازی مالیات و شکایت مورد رأی موضوع مالیات تفاوت (1%)

 .خواهدبود آن پرداخت به مکلف

 اتخاذ صورت در و ودهب مؤدی اعتراض به نسبت مدلل و موجه نظر اظهار متضمن بایستی مالیاتی اختالف حل هیأت رأی - 248 ماده

 .شود قید رأی متن در هیأت توسط آن دالیل و جهات مالیات، مشمول درآمد تعدیل به تصمیم

 محاسبه در که ورتیص در و قید رأی متن در را مالیات محاسبات مورد مأخذ اندمکلف مالیاتی اختالف حل هیأتهای - 249 ماده

 .کنند اصالح را رأی و رسیدگی موضوع به مربوط مالیاتی امور اداره یا مؤدی درخواست با باشند، کرده اشتباهی

 تعدیل را مالیاتی مورا اداره تشخیص که این یا و رد را مالیات تشخیص برگ مالیاتی ختالفا حل هیأت که مواردی در - 250 ماده

 مالیاتی یانتظام دادستان نزد رسیدگی جهت مالیات تشخیص برگ رونوشت انضمام به را خود رأی از اینسخه است مکلف نماید

 .نماید اقدام متخلف تعقیب به نسبت تخلف احراز صورت در تا کند ارسال

 عدم استناد به مالیاتی، الفاخت حل هیأت قطعی رأی ابالغ تاریخ از ماه یک ظرف توانندمی مالیاتی امور اداره یا مؤدی - 251 ماده

 تجدید و یرأ نقض و شکایت مالیاتی عالی شورای به کافی دالیل اعالم با رسیدگی، نقص یا موضوعه مقررات و قوانین رعایت

 .کنند درخواست را رسیدگی

 ادعای به و نباشد رحط قابل دیگری مرجع در که غیرمستقیم مالیاتهای و قانون این موضوع قطعی مالیاتهای مورد در -مکرر 251 ماده

 اقتصادی امور یروز شود رسیدگی تجدید تقاضای و شکایت مؤدی طرف از کافی دالیل و مدارک به مستندا  مالیات بودن عادالنه غیر

 .نماید ارجاع رسیدگی جهت خود انتخاب به نفر سه از مرکب هیأتی به را امر وندهپر تواندمی دارایی و

 اصالحیه این صویبت تاریخ تا 1368 سنوات عملکرد به نسبت ماده این حکم .باشدمی االجراالزم و قطعی آرا اکثریت به هیأت رأی

 .بود خواهد جاری نیز
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  خالصه نکات 

  ست.اول پرداخت مالیات و غیر مشمول پرداخت مالیات  را به صراحت مشخص نموده ق.م.م اشخاص مشم 2و  1مواد 

 به موجب فراز پایانی
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 یتألیفت سـؤاال ✍

 

 
....  رتصودر غیر ایننماید، را ..... اعالم انتخابی خود نماینده نفر تواند یک( مؤدی می244ماده ) 3به موجب بند  -(1 

 خواهد انتخاب ار نفر یک مزبور بین نمایندگان از رسیدگی مورد مالیات موضوع یا مؤدی فعالیت نوع به توجه با

 .کرد

 

 I ذیربط مالیاتی مورا اداره -باشد  شده قانونی ابالغ مالیات در صورتی که برگ تشخیص  

 II کشور مالیاتی ورما سازمان -باشد  شده قانونی ابالغ مالیات در صورتی که برگ تشخیص   

 III بطذیر مالیاتی امور اداره - باشد شده قانونی مشخصه ابالغ مالیات در صورتی که برگ  

 IV کشور مالیاتی امور ازمانس -قانونی مهلت در تشخیص برگ به اعتراض تسلیم با در صورتی که همزمان  

 

1    ) I           ، II 2    )    II  ،IV     3    )  I   ،  III  4    )II  

 

 

 پرونده طرح موقع ، دراست .... حضور با مالیاتی اختالف حل هایهیأت ( جلسات244ماده ) 1به موجب تبصره  -(2 

 .گردد قید رأی تنم در باید اقلیت نظر است، ولی ..... مزبور هیأتهای رأی .... ، مالیاتی، اختالف حل هیأت در

 

 توجیه برای و کند رکتش جلسات مقرر هیأت در مالیاتی باید امور اداره نماینده -است  رسمی نفر سه (1 

 االجراالزم و قطعی کثریت آراا با -بدهد را الزم توضیحات و کند اقامه کافی دالیل تشخیص برگ مندرجات

 

 لسات مقرر هیأتج در برگ تشخیص را امضاء نموده باید مالیاتی که امور سرممیز اداره -است  رسمی نفر سه (2 

 با -دبده را الزم توضیحات و کند اقامه کافی دالیل تشخیص برگ مندرجات توجیه برای و کند شرکت

 االجراالزم و قطعی اکثریت آرا

  

جلسات مقرر  در اتی که برگ تشخیص را امضاء نموده بایدمالی امور سرممیز اداره -است  رسمی حداقل دو نفر (3 

 االجراالزم و قطعی اکثریت مطلق آرا با - کند شرکت هیأت

 

 ت آرااکثری با -کند شرکت جلسات مقرر هیأت در مالیاتی باید امور اداره نماینده -است  رسمی حداقل دو نفر (4 

 االجراالزم و قطعی
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 بصیر مالیاتی امر در و داشته ال..... و ..... اشتغ کارمندان بین از هیأت عضو کشور مالیاتی امور سازمان نمایندگان -(3 

 شد خواهند باشند انتخاب مطلع و

 

  ر امور تشخیص مالیاتید -بوده  خدمت سابقه سال شش حداقل که دارای مذکور سازمان (1 

   ر امور تشخیص مالیاتید -بوده خدمت سابقه سالده حداقل دارای که مذکور سازمان (2 

  مالیاتی امور در سال شش الاقل -بوده خدمت سابقه سالده لحداق دارای که مذکور سازمان (3 

  مالیاتی امور در سال شش اقلال -از بین ماموران تشخیص بوده که مذکور سازمان (4 

    

 مورد أیر موضوع مالیات تفاوت (%1) درصد یک معادل مرحله برای هر .....، همچنین و .... که مواردی در -(4 

 پرداخت هب مکلف مؤدی که گیردمی تعلق رسیدگی تسلیمی،هزینه اظهارنامه در مؤدی برازیا مالیات و شکایت

 خواهدبود آن

 

 -شود در تجدیدنظر مالیاتی اختالف حل هیأت طرف از بدوی هیأتهای آراء از مالیاتی مؤدیان شکایت (1 

 شود عالما مردود مالیاتی عالی شورای شعب طرف از تجدیدنظر هیأتهای آراء از شکایت

 

 شورای شعب طرف از تجدیدنظر یأتهایه آراء از شکایت -شود  رد اداره امورمالیاتی توسط مؤدیان شکایت (2 

 شود اعالم مردود مالیاتی عالی

  

  شود رد تجدیدنظر هیأت راءآ توسط مؤدیان شکایت -شود رد بدوی هیأتهای آراء توسط مؤدیان شکایت (3 

 و تجدیدنظر رد بدوی هیأتهای راءآ توسط مؤدیان شکایت -شود رد اداره امورمالیاتی توسط مؤدیان شکایت (4 

 شود

 

 

    

 

 باشند، کرده اهیاشتب محاسبه در صورتی که در و قید رأی متن در را .... اندمکلف مالیاتی اختالف حل هیأتهای -(5 

 ...... کنند و رسیدگی موضوع به ..... درخواست با

 

 

 و اتمردود جه قبلی را رأی -مربوط مالیاتی امور اداره ای مؤدی -مالیات و مالیات متعلق  محاسبات مورد ذمأخ (1 

 شود قید رأی جدید  متن در هیأت توسط آن دالیل

 

   شود قید رأی جدید  متن در هیأت توسط آن دالیل و مردود جهات قبلی را رأی - مؤدی -مالیات متعلق  (2 

  متمم صادر  ضمن ابطال رأی قبلی رأی – مؤدی -مالیات و مالیات متعلق  محاسبات مورد مأخذ (3 

  اصالح  را رأی -مربوط مالیاتی امور اداره یا مؤدی -مالیات محاسبات مورد مأخذ (4 
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 به کافی دالیل اعالم با .. ،... استناد مالیاتی،به اختالف حل هیأت قطعی رأی ابالغ تاریخ از ..... توانندمی ..... -(6 

 .کنند درخواست را رسیدگی تجدید و رأی و نقض شکایت .....

 

 I مالیاتی الیع شورای -رسیدگی  نقص -ماه یک ظرف - مؤدی  

 II مالیاتی عالی شورای - موضوعه و مقررات وانینق رعایت عدم -ماه یک ظرف -مالیاتی امور اداره   

 III دیوان عدالت اداری  – موضوعه و مقررات انینقو رعایت عدم -ماه یک فظر -مالیاتی امور اداره  

 IV  داری دیوان عدالت ا –رسیدگی  نقص -ماه یک ظرف -مؤدی  

 

1    ) I           ، II 2    )    II  ،IV     3    )  I   ،  III  4    )II  

 

 

 مؤدی طرف از کافی دالیل و مدارک به مستندا  ..... و نباشد قابل طرح دیگری مرجع در که ..... مورد در -(7

 مرکب یأتیه به را امر پرونده تواندمی دارایی و اقتصادی امور وزیر شود رسیدگی تقاضای تجدید و شکایت

 نماید. ارجاع جهت رسیدگی خود انتخاب به نفر سه از

 

I یاتمال بودن عادالنه غیر ادعای به -ق.م.م  موضوع قطعی مالیاتهای  

II ضوعهمو و مقررات قوانین رعایت عدم ادعای به -ق.م.م  موضوع قطعی مالیاتهای    

III مالیات نبود عادالنه غیر ادعای به -غیرمستقیم مالیاتهای قطعی مالیاتهای  

IV رسیدگی  نقص ادعای به -ق.م.م  موضوع قطعی مالیاتهای  

 

1    ) I           ، II 2    )    II  ،IV     3    )  I   ،  III  4    )II  
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 آن اختیارات وظایف و مالیاتی و عالی شوراي چهارم فصل

 

 نیمواد قانو 

 امور در جربم و مطلع نظر، صاحب اشخاص بین از که عضو نفر پنج و بیست از است مرکب مالیاتی عالی شورای - 232 ماده

-می کورمذ هایرشته در معادل یا کارشناسی تحصیلی مدرک حداقل دارای که یحسابرس و حسابداری مالی، اقتصادی، حقوقی،

 .شوندمی منصوب دارایی و اقتصادی امور وزیر حکم و کشور مالیاتی امور سازمان کل رئیس پیشنهاد به باشند

 واحدهای و سازمانها یا و دارایی و اقتصادی امور وزارت کارکنان از باید مالیاتی عالی شورای اعضاء از نفر پانزده حداقل -1 تبصره

  .شوند انتخاب باشند مالیاتی مشاغل در کار سابقه سال شش حداقل دارای که آن تابعه

 عالوه به نصف حداقل رأی با آن تصمیمات و است رسمی اعضاء دوسوم حداقل حضور با مالیاتی عالی شورای جلسات -2 تبصره

 .بود معتبرخواهد حاضرین یک

 به مگر نیستند ییرتغ قابل مدت این در و است انتصاب تاریخ از سال سه مالیاتی عالی شورای اعضای عضویت ورهد - 253 ماده

 .قانون این (267) ماده موضوع اداری اختصاصی دادگاه قطعی حکم موجب به یا خودشان تقاضای

 وزارت ارمندک که شورا اعضا بین از الیاتیم عالی شورای رئیس .است بالمانع مذکور سال سه انقضای از پس اعضا مجدد انتصاب

 .شودمی منصوب راییدا و اقتصادی امور وزیر حکم و کشورمالیاتی امور سازمان کل رئیس پیشنهاد به باشد، دارایی و اقتصادی امور

 طرف از شعب ضایاع و رئیس .بود خواهد عضو نفر سه از مرکب شعبه هر و شعبه هشت دارای مالیاتی عالی شورای - 254 ماده

 .شوندمی منصوب مالیاتی عالی شورای رئیس

 :است زیر شرح به مالیاتی عالی شورای اختیارات و وظایف - 255 ماده

 کل رئیس یا دارایی و اقتصادی امور وزیر طرف از که مواردی در قانون این اجرای به مربوط هایبخشنامه و هانامه آیین تهیه-1

 رئیس به تهیه از پس داندمی ضروری را آن تهیه مالیاتی عالی شورای که مواردی در یا و گرددمی ارجاع کشور مالیاتی امور سازمان

 .کند پیشنهاد کشور مالیاتی امور سازمان کل

 تغییر و اصالح پیشنهاد همچنین و مالیاتی مقررات و قوانین اجرای شیوه مورد در نظر اعالم و پیشنهاد منظور به مطالعه و بررسی -2

 .کشور الیاتیم امور سازمان کل رئیس یا دارایی و اقتصادی امور وزیر به آنها از بعضی حذف یا و مالیاتی مقررات و قوانین

 حسب کشور الیاتیم امور سازمان کل رئیس یا دارایی و اقتصادی امور وزیر که مالیاتی مسایل و موضوعات مورد در نظر اظهار -3

 .نمایدمی ارجاع مالیاتی عالی شورای به رنظ اظهار و مشورت برای اقتضا

 

 سازمان کل رئیس یا دارایی و اقتصادی امور وزیر تنفیذ از پس مالیاتی عالی شورای اعضای اکثریت نظر بند این موضوع موارد در

 .است االتباعالزم مالیاتی مراجع و مأموران کلیه برای مورد، حسب کشور، مالیاتی امور

 مورد رسیدگی نقص یا موضوعه مقررات و قوانین رعایت عدم لحاظ از که مالیاتی اختالف حل هیأتهای طعیق آرای به رسیدگی-4

 .باشد شده واقع مالیاتی امور اداره یا مؤدی شکایت

 شود واصل مالیاتی تالفاخ حل هیأت قطعی رأی از مقرر موعد در شکایتی مالیاتی امور اداره یا مؤدی طرف از گاه هر - 265 ماده

 نقص ادعای یا هموضوع مقررات و قوانین نقض ادعای تلویحا  یا صراحتا  مدارک و اسناد ارائه یا و دالیل اقامه با آن ضمن که

 .نمود خواهد ارجاع مربوط شعب از یکی به رسیدگی جهت را شکایت مالیاتی عالی شورای رئیس باشد، شده رسیدگی



 iactc@yahoo.com                                                          مسعود  ولی پوری                                                                  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

163 
 

 مورد مطابقت و قانونی رسیدگیهای بودن کامل و تشریفات رعایت لحاظ از صرفا  رام ماهیت به ورود بدون است موظف مزبور شعبه

 هیأتهای رایآ نقض بر مقتضی رأی قانونی دالیل و اسباب و جهات به مستندا  و رسیدگی موضوع به موضوعه مقررات و قوانین با

 قید رأی متن در دبای اقلیت نظر و است اعتبار ناطم اکثریت با شعبه رأی نماید، صادر مزبور شکایت رد یا و مالیاتی اختالف حل

 .گردد

 اختالف حل یأته به مجدد رسیدگی جهت امر پرونده گرددمی نقض شعبه طرف از شکایت مورد رأی که مواردی در - 257 ماده

 شهری دیکتریننز تیمالیا اختالف حل هیأت به نباشد بیشتر هیأت یک محل آن در که صورتی در و شد خواهد ارجاع دیگر مالیاتی

 این سوم فصل بقط بر مالیاتی اختالف موضوع به مجددا  مزبور مرجع .شودمی ارجاع باشد استان یک محدوده در مزبور محل با که

 و قطعی شودمی صادر ترتیب بدین که رأیی .دهدمی مقتضی رأی و رسیدگی مالیاتی عالی شورای شعبه نظر رعایت با و باب

 .تاس االجراءالزم

 نیزجاری گرددمی نقض اداری عدالت دیوان توسط مالیاتی اختالف حل هیأتهای از صادره آرای که مواردی در ماده این حکم

 .بود خواهد

 هیأت رأی از سخهن یک است موظف مالیاتی عالی شورای شودمی نقض مالیاتی اختالف حل هیأتهای رأی که مواردی در - تبصره

 .نماید تعقیب به اقدام تخلف احراز صورت در تا دارد ارسال مالیاتی انتظامی تاندادس نزد رسیدگی برای را

 امور وزیر ارجاع سبح باشد شده اتخاذ مختلف هایرویه مشابه موارد به نسبت مالیاتی عالی شورای شعب در هرگاه - 258 ماده

 حضور با مالیاتی یعال شورای عمومی هیأت مالیاتی الیع شورای رئیس یا کشور مالیاتی امور سازمان کل رئیس یا دارایی و اقتصادی

 موضوع و شد خواهد تشکیل شورا رئیس انتخاب به شورا آن اعضای از نفر یک شعبه رئیس غیاب در و شعب رؤسای و شورا رئیس

 دو با که مومیع اتهی رأی صورت این در .نمایدمی رأی صدور به اقدام و نظر اتخاذ آن به نسبت و کرده بررسی را اختالف مورد

 مشابه موارد در  یمالیات مأموران و مالیاتی اختالف حل هیأتهای و مالیاتی عالی شورای شعب برای است قطعی اعضا تمام آرای سوم

 .است االتباعالزم

 رأی مورد یاتمال یزانم به مؤدی و باشد آمده عمل به مؤدی طرف از مالیاتی اختالف حل هیأت رأی از شکایت گاه هر - 259 ماده

 معرفی باشد، مالیاتی مورا اداره قبول مورد ضامن اعتبار که معتبر ضامن یا کند معرفی ملکی وثیقه یا و بسپرد بانکی تضمین یا نقد وجه

 .ماندمی االجراءموقوف مالیاتی عالی شورای رأی صدور تا هیأت رأی نماید

 .شد حذف - 260 ماده
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  خالصه نکات 

  ست.اق.م.م اشخاص مشمول پرداخت مالیات و غیر مشمول پرداخت مالیات  را به صراحت مشخص نموده  2و  1مواد 

 به موجب فراز پایانی
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 یتألیفت سـؤاال ✍

 

 

 در بو مجر مطلع نظر، صاحب اشخاص بین از که نفر عضو پنج و از بیست است مرکب مالیاتی عالی شورای -(1 

 های رشته ..... در تحصیلی مدرک حداقل دارای که حسابرسی و حسابداری مالی، اقتصادی، حقوقی، ورام

 .شوندمی ....... منصوب و ..... پیشنهاد به باشندمی مذکور

 

  وزیران هیأتبه تصویب  – راییدا و اقتصادی امور وزارت -معادل  یا کارشناسی ارشد تحصیلی مدرک حداقل (1 

 امور وزیر حکم -کشور مالیاتی مورا سازمان کل رئیس -معادل  یا کارشناسی ارشد تحصیلی مدرک قلحدا (2 

 دارایی و اقتصادی

  

  وزیران هیأتبه تصویب  – دارایی و اقتصادی امور وزارت -معادل  یا کارشناسی تحصیلی مدرک حداقل (3 

 امور وزیر حکم -کشور الیاتیم امور مانساز کل رئیس -معادل  یا کارشناسی تحصیلی مدرک حداقل (4 

 دارایی و اقتصادی

 

 

 .شوند انتخاب باشند ..... دارای که ..... از باید مالیاتی عالی شورای اعضاء از نفر پانزده حداقل -(2 

 

  لیاتیما مشاغل در کار سابقه الس شش حداقل -آن تابعه واحدهای و یا سازمانها کشور و مالیاتی امور سازمان (1 

 مشاغل در کار سابقه سال شش حداقل -آن تابعه واحدهای و یا سازمانها و دارایی و اقتصادی امور وزارت (2 

 مالیاتی

  

امور تشخیص   در کار سابقه سال اقل دهحد -آن تابعه واحدهای و یا سازمانها کشور و مالیاتی امور سازمان (3 

  مالیاتی

 

امور تشخیص   در کار سابقه سال هد حداقل -آن تابعه واحدهای و یا سازمانها و راییدا و اقتصادی امور وزارت (4 

 مالیاتی
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 .شوند انتخاب باشند ..... دارای که ..... از باید مالیاتی عالی شورای اعضاء از ..... -(3 

 

 کار سابقه سال شش حداقل -آن تابعه یواحدها و یا سازمانها کشور و مالیاتی امور سازمان- نفر پانزده حداقل (1 

 مالیاتی مشاغل در

 

 سابقه سال شش حداقل -آن تابعه واحدهای و یا سازمانها و دارایی و اقتصادی امور وزارت- نفر پانزده حداقل (2 

 مالیاتی مشاغل در کار

  

  در کار سابقه سال داقل دهح -آن تابعه واحدهای و یا سازمانها کشور و مالیاتی امور سازمان- نفر نه حداقل (3 

  امور تشخیص مالیاتی

 

  در کار سابقه سال ده حداقل -آن تابعه واحدهای و یا سازمانها و دارایی و اقتصادی امور وزارت- نه نفر حداقل (4 

 امور تشخیص مالیاتی

 

 

 

 

 ... ... با آن تصمیمات و است ..... حداقل حضور با مالیاتی عالی شورای جلسات -(4 

 

  بود. حاضرین معتبرخواهد یک به عالوه حداقل نصف رأی -رسمی اعضاء دوسوم (1 

   .گردد قید رأی متن در ایدب اقلیت نظر و است مناط اعتبار اکثریت حاضرین رأی -رسمی اعضاء دوسوم (2 

  .بود هدحاضرین معتبرخوا یک به عالوه حداقل نصف رأی -رسمی اعضاء نصف بعالوه یک (3 

 قید رأی متن در باید اقلیت نظر و است مناط اعتبار اکثریت حاضرین رأی -رسمی  اعضاء نصف بعالوه یک (4 

 .گردد

 

 

 

 

 ...... به مگر تغییرنیستند قابل مدت این در و است ..... مالیاتی عالی شورای اعضای عضویت دوره -(5 

 

 

  دارایی و اقتصادی امور رتوزا حکم موجب به -انتصاب تاریخ از سال سه (1 

   خودشان تقاضای -انتصاب تاریخ از سال پنج (2 

  .ق.م.م (267ماده) عموضو اداری اختصاصی دادگاه قطعی حکم موجب به -انتصاب تاریخ از سال سه (3 

 قتصادی وا امور وزیر حکم و ورمالیاتی کش امور سازمان کل رئیس پیشنهاد به ، -انتصاب تاریخ از سال پنج (4 

 دارایی
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 ...... به مگر تغییرنیستند قابل مدت این در و است ..... مالیاتی عالی شورای اعضای عضویت دوره -(6 

 

 

  دارایی و اقتصادی امور وزارت حکم موجب به -انتصاب تاریخ از سال سه (1 

   خودشان تقاضای -انتصاب تاریخ از سال پنج (2 

  خودشان تقاضای -انتصاب ختاری از سال سه (3 

 اقتصادی و امور وزیر حکم و ورمالیاتی کش امور سازمان کلرئیس پیشنهاد به ، -انتصاب تاریخ از سال پنج (4 

 دارایی

 

 

 

 

 

 .شودمی منصوب ..... باشد، که ..... شورا اعضا بین از مالیاتی عالی شورای رئیس -(7 

 

  مالیاتی کشور امور زمانسا کل و حکم رئیس  -کشور مالیاتی امور سازمان کارمند (1 

 امور وزیر حکم و مالیاتی کشور امور سازمان کل ئیسر به پیشنهاد  -دارایی و اقتصادی امور وزارت کارمند (2 

 دارایی اقتصادی و

  

  وزیران هیأت تصویب دارایی و اقتصادی و امور زیرو به پیشنهاد  -دارایی و اقتصادی امور وزارت کارمند (3 

  دارایی اقتصادی و مورا وزیر و حکم  -مالیاتی کشور امور سازمان کارمند (4 
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-می منصوب ب .....اعضای شع و رئیس  .بود خواهد ..... از مرکب شعبه هر و ..... دارای مالیاتی عالی شورای -(8 

 .شوند

 

 اقتصادی و امور وزیر ا حکمب -نفر به عنوان عضو جانشین ی و یکبه عنوان عضو اصل عضو نفر سه -شعبه هفت (1 

 دارایی

 

   مالیاتی عالی شورای رئیس طرف از -عضو نفر سه -شعبه هشت (2 

 عالی شورای رئیس طرف زا -نفر به عنوان عضو جانشین به عنوان عضو اصلی و یک عضو نفر سه -شعبه هفت (3 

 مالیاتی

 

  دارایی صادی واقت امور وزیر با حکم  -عضو  نفر سه -شعبه هشت (4 

 

 

 یا دارایی و اقتصادی امور وزیر که مالیاتی مسایل و موضوعات مورد در نظر ( اظهار255ماده ) 3به موجب بند -(9 

می  ارجاع مالیاتیعالی شورای به نظر اظهار و مشورت برای اقتضا حسب کشور امورمالیاتی سازمان کل رئیس

 .نماید

 

 ورد،م حسب ،اداری عدالت دیوان تنفیذ پس از مالیاتی عالی شورای اعضای یک به عالوه حداقل نصف رأی (1 

 است.  الزم االتباع مالیاتی مراجع و مأموران کلیه برای

 

 امور ازمانس رئیس کل یا دارایی و اقتصادی امور وزیر تنفیذ پس از مالیاتی عالی شورای اعضای اکثریت نظر (2 

 است.  الزم االتباع مالیاتی مراجع و مأموران کلیه برای مورد، حسب کشور، الیاتیم

  

 مورد، حسب ، اقتصادی امور وزیر تنفیذ پس از مالیاتی عالی شورای اعضای یک به عالوه حداقل نصف رأی (3 

 است. الزم االتباع مالیاتی مراجع و مأموران کلیه برای

 

 برای رد،مو حسب ، مالیاتی عالی عمومی شورای هیأت تنفیذ پس از مالیاتی عالی شورای اعضای اکثریت نظر (4 

 است.  الزم االتباع مالیاتی مراجع و مأموران کلیه
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 آن ضمن که شود واصل اختالف مالیاتی حل هیأت قطعی رأی از مقرر موعد در شکایتی ..... طرف از گاه هر -(10 

 جهت را شکایت لیاتیما عالی شورای رئیس باشد، شده ..... ..... ادعای مدارک و اسناد ائهار یا و دالیل اقامه با

 .نمود خواهد ارجاع شعب مربوط از یکی به رسیدگی

 

 I رسیدگی قصن -تلویحا   -مالیاتی امور اداره  

 II عهمقررات موضو و قوانین نقض -تلویحا   - مؤدی   

 III مقررات موضوعه و قوانین نقض - حتا صرا -مالیاتی امور اداره   

 IV رسیدگی نقص -صراحتا   - مؤدی  

 

1    )       IV  2    )    II  ،IV     3    )  I   ،  III  4   ) I  ،II ، III   ،IV     

 

 

 .است عتباالزم اال مشابه موارد در ..... و برای مالیاتی ..... است عالی عمومی شورای آرای هیأت -(11 

 

  الیاتیم و مأموران مالیاتی حل اختالف هیأتهای - قطعی یک اعضا به عالوه حداقل نصف با رأی (1 

   مالیاتی مأموران و مالیاتی ختالفحل ا و هیأتهای مالیاتی عالی شورای شعب -قطعی اعضا تمام آرای سوم دو با (2 

   الیاتیم مراجع و مأموران ،کلیه قطعیاقتصادی  امور روزی تنفیذ پس از یک به عالوه حداقل نصف با رأی (3 

  مالیاتی مراجع و مأموران کلیه -قطعی اعضا اکثریت با رأی (4 

 

 

ن مالیات میزا به مؤدی و باشد آمده عمل به مؤدی طرف از مالیاتی اختالف حل هیأت رأی از شکایت گاه هر -(12 

 .ماندمی موقوف االجراء الیاتیم عالی شورای رأی صدور تا هیأت رأی ....،

 

 I نقد بسپرد وجه رأی مورد  

 II بسپرد بانکی تضمین رأی مورد   

 III کند معرفی ملکی وثیقه رأی مورد  

 IV کند باشد معرفی مالیاتی امور اداره مورد قبول ضامن اعتبار که معتبر ضامن رأی مورد  

 

1    )       IV  2    )    II  ،VI     3    )  I   ،  III  4   ) I  ،II ، III   ،IV     
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 ن ....،میزا به مؤدی و باشد آمده عمل به مؤدی طرف از مالیاتی اختالف حل هیأت رأی از شکایت گاه هر -(13 

 .ماندمی موقوف االجراء مالیاتی عالی شورای رأی صدور تا هیأت رأی

 

 I  بسپرد نقد جهو رأی االختالف موردمابهمالیات  

 II  بسپرد بانکی تضمین رأی موردمالیات   

 III  کند معرفی ملکی وثیقه رأی االختالف موردمابهمالیات  

 IV کند اشد معرفیب مالیاتی امور اداره مورد قبول ضامن اعتبار که معتبر ضامن رأی االختالف موردمابه مالیات  

 

1       ) II      2    )    I  ،IV     3    )  I   ،  III  4   ) I  ،II ، III   ،IV     
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 آن اختیارات وظایف و مالیاتی و انتظامی عالی هیأت پنجم فصل

 
 نیمواد قانو 

 .شد حذف - 262 و 261 مواد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:iactc@yahoo.com
mailto:iactc@yahoo.com


 آن اراتیو اخت فیو وظا یاتیمال یانتظام یفصل ششم  دادستان -یاتیو مراجع مال صیباب پنجم سازمان تشخ
------------------------------------------------------------------------------------------ 

172 

 

 آن اختیارات و وظایف مالیاتی و انتظامی دادستانی  ششم فصل

 

 نیمواد قانو 

 خدمت سابقه سال ده حداقل رایدا که دارایی و اقتصادی امور وزارت مقام عالی کارمندان بین از مالیاتی انتظامی دادستان - 263 ماده

 امور وزیر حکم و کشور مالیاتی امور سازمان کل رئیس پیشنهاد به باشند داشته اشتغال مالیاتی امور در را آن سال شش و بوده

 .شودمی منصوب سمت این به دارایی و دیاقتصا

 .نماید تفویض آنان به را ودخ اختیارات از قسمتی و باشد داشته دادیار کافی تعداد به تواندمی مالیاتی انتظامی دادستان - تبصره

 :است زیر شرح به مالیاتی انتظامی دادستان وظایف - 264 ماده

 اختالف حل أتهایهی در کشور مالیاتی امور سازمان نمایندگان و مالیاتی انمأمور تقصیرات و تخلفات کشف و رسیدگی - الف

 مأموران وظایف متس حفظ با که کسانی نیز و دارند دخالت مالیات وصول امر در قانون این طبق که مأموران سایر همچنین و مالیاتی

 .آنها تعقیب و دهندمی انجام را مزبور

 .مذکور افراد رفتار و اعمال و اخالقی جهات در تحقیق - ب

 .مالیاتی اختالف حل ایهیأته در کشور مالیاتی امور سازمان نمایندگان و مالیاتی مأموران مقام ترفیع به نسبت نظر اعالم - پ

 .است شده بینیپیش قانون این در که مالیاتی مأموران و مؤدیان علیه دعوی اقامه - ت

 :بود خواهد تحقیق و رسیدگی شروع موجب ذیل جهات - 265 ماده

 .قانون این مقررات رعایت عدم به راجع ذینفع شکایت - الف

 .رسمی مراجع از رسیده گزارش - ب

 تخلفات به سیدگیر هیأت یا و کشور مالیاتی امور سازمان کل رئیس یا دارایی و اقتصادی امور وزیر طرف از که مواردی - پ

 .شود ارجاع اداری

 .مالیاتی انتظامی تانیدادس اطالعات و مشهودات - ت

 قرار یا بایگانی را روندهپ مورد حسب و دهدمی قرار رسیدگی مورد را ماده این در مذکور موارد مالیاتی انتظامی دادستان - تبصره

 نیز یبتعق منع صدور دموار در و نمایدمی تسلیم مالیاتی اداری تخلفات به رسیدگی هیأت به و تنظیم ادعانامه یا و صادر تعقیب منع

 با منطبق را ادرهص تعقیب منع قرار که صورتی در مذکور هیأت .شود اعالم مالیاتی اداری تخلفات به رسیدگی هیأت به باید مراتب

 .نمود خواهد اقدام رسیدگی به نسبت رأسا  ندهد تشخیص موضوع

 

 مالیاتی امور ازمانس نمایندگان و مالیاتی انمأمور کلیه تخلفات به رسیدگی مرجع اداری، تخلفات به رسیدگی هیأتهای – 266 ماده

 مالیاتی امور رد سابقه سال ده از بیش دارای باید هیأت اعضای از یکی حداقل .باشندمی مالیاتی اختالف حل هیأتهای در کشور

 .باشد

 شود.می  » میانتظا الیع هیأت « عبارت جایگزین  » اداری تخلفات به رسیدگی هیأت « عبارت قانون این مواد کلیه در - تبصره

 اقتصادی امور وزیر دستور به اداری تخلفات به رسیدگی هیأت اعضای و مالیاتی عالی شورای اعضای انتظامی تخلفات - 267 ماده

 رئیس کشور، عالی دیوان رئیس معرفی به کشور عالی دیوان شعب رؤسای از یکی از مرکب اداری اختصاصی دادگاه در دارایی و
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 تخلفات به رسیدگی قانون طبق بر که گیردمی قرار رسیدگی مورد کشور مالیاتی امور سازمان کل رئیس و محاسبات دیوان کل

 .است االجراالزم و قطعی رأی این .نمود خواهد صادر محکومیت یا برائت بر رأی و رسیدگی مربوط مقررات سایر و اداری

 به تکالیفی شودمی انجام رسمی اسناد دفتر در که معامالتی سبب به مالیاتی مقررات و قوانین موجب به که مواردی در - 268 ماده

 .شد خواهد تعقیب مالیاتی انتظامی دادستانی وسیله به مذکور تکالیف انجام از آنان تخلف است شده گذارده دفتر صاحبان عهده

 دادستانی ولی آمد خواهد عمل به رسمی اداسن دفاتر قانون در مذکور صالحیتدار مرجع در متخلف سردفتر مجازات و محاکمه

 استفاده مزبور مرجع در الزم توضیحات ادای برای مالیاتی امور اداره نماینده وجود از تواندمی ادعانامه تسلیم بر عالوه مالیاتی انتظامی

 .نماید

 عهده به مالیاتی مقررات و قوانین موجب به که تکالیفی انجام در مالیاتی اختالف حل هایهیأت اعضای قضات تخلف - 269 ماده

 خواهد قرار رسیدگی مورد قضات انتظامی دادسرای در مالیاتی انتظامی دادستانی اعالم با است شده گذارده اختالف حل هایهیأت

 در انتظامی دادستانی اعالم با آنان تخلف به قانون این (244) ماده (3) بند موضوع نمایندگان نیز و بازنشسته قضات مورد در .گرفت

 .شد خواهند محکوم متناسب مجازات به و رسیدگی دادگستری محاکم

 است عبارت زیر موارد در اختالف حل هیأت در کشور مالیاتی امور سازمان نمایندگان و مالیاتی مأموران تخلف مجازات - 270 ماده

 :از

 مالیاتی امور سازمان نمایندگان و مالیاتی مأموران که شود معلوم آن بودن اعتراض قابل غیر و مالیات تشخیص از بعد گاه هر -1

 درآمد کافی تحقیقات بدون و مؤدی مدارک و اسناد به توجه بدون مسامحه یا تعمد روی از مالیاتی اختالف حل هیأت عضو کشور

 تعیین مالیاتی عالی شورای که میزانی به وارده خسارت جبران بر عالوه اند،داده تشخیص واقعی میزان از بیشتر یا کمتر را مؤدی

 .شد خواهد محکوم دولتی خدمات از انفصال سال پنج حداکثر و ماه سه حداقل اداری مجازات به متخلف نمایدمی

 مورد در جز گردد وصول قابل غیر یا زمان مرور مشمول مالیاتی مأموران غفلت و مسامحه اثر بر مؤدیان مالیات که مواردی در -2

 تخلفات به رسیدگی هیأت رأی موجب به مقصر نیست الزامی آن به رسیدگی قانون این (158) ماده اجرای در که هاییاظهارنامه

 .شد خواهد محکوم اداری تخلفات به رسیدگی قانون در مقرر متناسب مجازات به مورد حسب و برکنار مالیاتی خدمات از اداری

 دادستان وسیله و داشته مدنی مسئولیت متخلف دهدمی تشخیص مالیاتی عالی رایشو که میزانی به دولت به وارده زیان به نسبت ضمنا 

 سوء وجود صورت در و شد خواهد اقامه زیان و ضرر جبران دعوای عنوان این به دادگستری حقوقی دادگاههای در مالیاتی انتظامی

 .تگرف خواهد قرار جزایی تعقیب مورد مالیاتی انتظامی دادستانی وسیله متهم نیت

 انفصال به اداری تخلفات به رسیدگی هیأت حکم موجب به دهند قرار اقدام مورد مجددا  را مختوم مالیاتی امر که مالیاتی مأموران

 وسایل تعمدا  مالیاتی امر در واقع خالف گزارش دادن با که مواردی در و شوندمی محکوم سال چهار الی یک از دولت خدمات از

 محکوم سال دو تا ماه شش از حبس به دادگستری دادگاههای حکم موجب به سازند فراهم تقصیرندیب که را مؤدیانی تعقیب

 .نمود خواهند رسیدگی جرایم این به نوبت از خارج دادگاهها .شوندمی

 از بعد کلی رطو به قانون این (239) و (227) و (156) مواد در مذکور موارد در که بود خواهد نیز مالیاتی مأموران شامل حکم این

 دست به بدون دیگر نوع یا باشد نوع همان از که این از اعم مؤدی دیگر فعالیت بابت باشد، که ایمرحله درهر تشخیص برگ صدور

 .نمایند مالیات مطالبه قانون این( 157) و (156) مواد موضوع مالیاتی زمان مرور مهلت از خارج در یا مثبت مدرک آوردن

 است شده بینیپیش قانون این در آن برای خاصی مقررات که مواردی در جز آنها مجازات و تخلفات به یدگیرس تشریفات - تبصره

 .بود خواهد اداری تخلفات به رسیدگی قانون مطابق
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 .شد حذف - 271 ماده

 حقیقی اشخاص از هاییگروه یا گروه آن اعالم به نسبت سال هر دیماه پایان تا است مکلف کشور مالیاتی امور سازمان - 272 ماده

 حسابداران حرفهای و تخصصی خدمات از استفاده قانون « واحده ماده(د) و (الف)بندهای موضوع شرکتهای بر عالوه که حقوقی و

 حسابرسی مالی صورتهای ارائه به ملزم آنها فعالیت حجم یا و نوع براساس 1372 سال مصوب» رسمی حسابدار عنوان به ذیصالح

 حداکثر یا و مالیاتی اظهارنامه با همراه ایران رسمی حسابداران جامعه عضو حسابرسی مؤسسات یا حسابرسی انسازم توسط شده

 اسالمی جمهوری رسمی روزنامه در درج) مقتضی طریق از را باشندمی اظهارنامه ارائه انقضای مهلت از پس ماهسه مدت ظرف

 سازمان آن بر عالوه .برساند اشخاص از گروه این اطالع به (مربوط الکترونیکی مانهسا یا و کثیراالنتشار هایروزنامه از یکی و ایران

 شمول موضوع اینصورت در که نماید، ماده این حکم مشمول موردی صورت به را معینی حقوقی و حقیقی اشخاص تواندمی یادشده

 آنها مالی سال که مزبور حقوقی و حقیقی اشخاص .رسدب آنها آگاهی به سال هر دیماه پایان تا کتبی ابالغ با باید یادشده اشخاص

 مالی حسابرسی گزارش نکردن ارائه صورت در .بود خواهند ماده این حکم مشمول شود،می آغاز یادشده سازمان اعالم از بعد

 طبق آنها الیاتم مشمول درآمد متعلق، مالیات (%20) درصدبیست معادل جریمه تعلق بر عالوه مقرر، مهلت در ماده این موضوع

 .شد خواهد تعیین رسیدگی طریق از قانون این مقررات

 که مربوط قانونی بازرسی و حسابرسی گزارشهای در مذکور مطالب و ماده این شرح به شدهحسابرسی مالی صورتهای -1 تبصره

 ادارات توسط یادشده شخاصا مالیات مشمول درآمد تشخیص برای تواندمی باشد، شده تنظیم قانون این مقررات چهارچوب در

 .گیرد قرار استناد و استفاده مورد مالیاتی

 به را حقوقی و حقیقی اشخاص مالیاتی گزارش تنظیم یا و مالی صورتهای حسابرسی تواندمی کشور مالیاتی امور سازمان -2 تبصره

 الزحمهحق پرداخت صورت، این در کند، واگذار ایران رسمی حسابداران جامعه عضو حسابرسی مؤسسات یا حسابرسی سازمان

 .است کشور مالیاتی امور سازمان برعهده مربوط، مقررات طبق مالیاتی حسابرسی

 فروردین اول از آنها مالی سال شروع که حقوقی اشخاص کلیه و بود خواهد 1381 سال اول از  قانون این اجرای تاریخ - 273 ماده

 قوانین کلیه قانون این اجرای تاریخ از .شد خواهند قانون این مشمول مالیاتی نرخ و رسیدگی ترتیب لحاظ از نیز باشد بعد به 1380 ماه

 در ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه سوم برنامه قانون در مقرر مالیاتی احکام استثنای به مغایر مقررات و

 مصوب ایران اسالمی جمهوری صنعتی - تجاری آزاد مناطق قانون  رهادا چگونگی قانون (13) ماده نیز و مزبور برنامه دوران

 شمول که مغایری مقررات و قوانین شامل حکم این .گرددمی لغو اخیرالذکرقانون   21/01/1374  مصوب استفساریه و 07/06/1372

 .باشدمی نیز است نام تصریح یا نام ذکر مستلزم آنها به عمومی مقررات و قوانین

 :گردندمی محکوم شش درجه مجازاتهای به مورد، حسب مرتکبان یا مرتکب و شودمی محسوب مالیاتی جرم زیر موارد - 274 ماده

 آن به استناد و واقع خالف مدارک و اسناد دفاتر، تنظیم -1

 آن از حاصل درآمد کتمان و اقتصادی فعالیت اختفای -2

 و قانون این( 181) ماده اجرای در ثالث اشخاص یا خود اقتصادی و مالیاتی اطالعات به مالیاتی مأموران دسترسی از ممانعت -3

 وارد و کشور مالیاتی امور سازمان به مکرر( 169) و( 169)مواد موضوع مالی اطالعات ارسال بر مبنی قانونی تکالیف انجام از امتناع

 اقدام این با دولت به زیان کردن

 دیگر مؤدیان مالیات کسر یا وصول با رابطه در افزوده ارزش بر مالیات و مستقیم مالیاتهای به مربوط قانونی تکالیف انجام عدم -4

 شده تعیین قانونی مواعد در مالیاتی امور سازمان به آن ایصال و
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 واقع برخالف خود نام به دیگر مؤدیان قراردادهای و معامالت یا دیگران، نام به خود قراردادهای و معامالت تنظیم -5

 سال سه در هزینهای و درآمدی اطالعات حاوی مالیاتی اظهارنامه تسلیم و تنظیم درخصوص قانونی تکالیف انجام از خودداری -6

 متوالی

 مالیاتی فرار منظور به دیگر اشخاص بازرگانی کارت از استفاده -7

 مصوب فساد با مقابله و اداری ظامن سالمت ارتقای قانون در مندرج هایمحرومیت اعمال نافی مجازات این اعمال -1 تبصره

 .نیست نظام مصلحت تشخیص مجمع 07/08/1390

 مراجع سایر و مالیاتی انتظامی دادستانی طریق از قضائی مراجع نزد مزبور جرائم مرتکبان علیه دعوی اقامه و جرائم اعالم -2 تبصره

 .پذیردمی صورت قانونی

 هایمجازات از یکی به دوسال تا ماهشش مدت برای باشد، حقوقی شخص اتیمالی جرائم از هریک مرتکب چنانچه - 275 ماده

 :شودمی محکوم زیر

 شغلی فعالیت چند یکیا از ممنوعیت -1

 تجاری اسناد از برخی اصدار از ممنوعیت-2

 .باشدنمی جرم مرتکب حقیقی شخص کیفری مسؤولیت از مانع حقوقی شخص کیفری مسؤولیت -تبصره

 مؤسسات و بانکها کارکنان و مالیاتی مأموران حسابرسی، مؤسسات همچنین و حسابرسان حسابداران، از هریک چهچنان - 276 ماده

 جرم مباشر مجازات حداقل به نکنند گزارش را گرفته صورت تخلفات یا و نمایند معاونت مالیاتی جرم ارتکاب در اعتباری و مالی

 .شودمی تعیین اسالمی مجازات قانون طبق اشخاص سایر معاونت مجازات .شوندمی محکوم

 اصل پرداخت قانون،مسؤول این (276) تا (274) مواد در مقرر مجازاتهای بر عالوه مالیاتی جرائم مرتکبان یا مرتکب - 277 ماده

 به وارده یانز و ضرر همچنین و باشد نشده مطالبه قانون این (157) ماده در مقرر مهلت تا که قانونی متعلق هایجریمه و مالیات

 .باشندمی قضائی صالح مراجع حکم با دولت

 بداند، مقتضی که مناطقی و استانها از هریک در کشور مالیاتی امور سازمان رئیس درخواست به بنا قضائیه قوه رئیس – 278 ماده

 مکان و تجهیزات و لوازم است موظف کشور مالیاتی امور سازمان صورت این در .دهدمی تشکیل مالیاتی ویژه دادگاه و دادسرا

 .نماید تأمین آنها برای را مستقلی استقرار

 مؤدیان دارایی و عملکردی هویتی، اطالعات پایگاه در ثبت شده اطالعات از استفاده سوء و غیرمجاز دسترسی هرگونه - 279 ماده

 افشای یا مالیاتی درآمدهای وصول و تشخیص فرآیند از غیر مسائلی خصوص در قانون این مکرر (169)ماده موضوع مالیاتی

 تا ماهشش بیش از مجازات به سال، پنج تا دو از عمومی و دولتی خدمات از انفصال بر عالوه مرتکب و است جرم مزبور اطالعات

 انونیق تشخیص مراجع به و نفعانذی توسط دعوی اقامه با ماده این به مربوط قانونی مجازاتهای سایر .شودمی حبس محکوم سال دو

 .شودمی تعیین ذیصالح

 داریخزانه به که را قانون این موضوع مستقیم مالیاتهای از حاصل درآمدهای کل از (%1) درصدیک معادل میتواند دولت - 280 ماده

 مبادله از پس تا دهد قرار کشور وزارت اختیار در ساالنه بودجه قوانین در مشخصی ردیف قالب در شود،می واریز کشور کل

 .شود پرداخت جمعیت نفر هزار پنجاه و دویست زیر شهرهای هایشهرداری و دهیاریها به جمعیت شاخص نسبت به موافقتنامه،

 شهری عمومی، امور در شهرداری ذاتی وظایف انجام برای قانون موجب به که هاشهرداری به وابسته مؤسسات و سازمانها مالیات

 .باشدصفرمی نرخ با است شهرداری به متعلق آن دارایی و ایهسرم (%100) صددرصد و تشکیل خدماتی و
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 شده مقرر آن برای دیگری ترتیب قانون همین در که مواردی استثنای به( 31/04/1394)مصوب  قانون این اجرای تاریخ - 281 ماده

 آنها مالی سال که قانون این( 95ماده ) موضوع مشاغل صاحبان و اشخاص حقوقی کلیه لیکن .باشدمی 1395 سال ابتدای از است،

 مشمول مالیاتی، نرخ و (272) ماده مقررات و رسیدگی ترتیب اظهارنامه، تسلیم لحاظ از شودمی شروع آن از بعد و 01/01/1394  از

 .باشندمی قانون این احکام

 

 لغو زیر قوانین مالیاتی احکام، 31/04/1394 مصوب مستقیم مالیاتهای قانون اصالح قانون شدن االجراءالزم تاریخ از  -282 ماده

 :شودمی

 12/06/1392 مصوب اصالحی کشور صنفی نظام قانون( 71( و )29مواد ) -1

 ماده اصالح و صادرات امر در آن تقویت و کشور نیازهای تأمین در خدماتی و تولیدی توان حداکثر از استفاده قانون (17)ماده-2

 12/06/1392 صوبم - مستقیم مالیاتهای قانون (104)

 اقتصادی، توسعه سوم برنامه قانون( 113)ماده اصالح و کشور صنایع نوسازی تسهیل مقررات از بخشی تنظیم قانون (6)ماده -3

 24/05/1382  مصوب ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی

  1386 مصوب رسمی اسناد فاترد در اسناد تنظیم تسهیل قانون( 6) ماده و( 1) ماده (ج)بند در مذکور استثنای -4

 1384 مصوب دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به موادی الحاق قانون (66) ماده -5
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  خالصه نکات 

  در صورتی که گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی را در تاریخ مقرر به وسیله پست به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند، تاریخ

  .گرددبه اداره پست، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط )اداره امور مالیاتی( تلقی میتسلیم 
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 یتألیفت سـؤاال ✍

 
 

 سمت این .....به باشند داشته اشتغال ..... و بوده ..... دارای که ..... کارمندان بین از مالیاتی انتظامی دادستان -(1 

 .شودمی منصوب

 

 پیشنهاد به -مالیاتی امور در سال شش -خدمت سابقه سال حداقل ده -دارایی و اقتصادی امور وزارت مقام عالی (1 

 دارایی و اقتصادی امور وزیر حکم و کشور امورمالیاتی سازمان کل رئیس

 

 امور در الس ده -معادل  یا کارشناسی مدرک تحصیلی حداقل -دارایی و اقتصادی امور وزارت مقام عالی (2 

 دارایی و اقتصادی امور وزیر تنفیذ پس از کشور امورمالیاتی سازمان کل حکم رئیس -مالیاتی

  

 کارشناسی مدرک تحصیلی حداقل -آن  تابعه واحدهای و یا سازمانها و دارایی و اقتصادی امور عالی مقام وزارت (3 

 وزیر حکم و کشور امورمالیاتی سازمان کل رئیس شنهادپی به - مالیاتی امور در سابقه سال ده بیش از -معادل  یا

 دارایی و اقتصادی امور

 

 سال شش حداقل -معادل  یا کارشناسی مدرک تحصیلی حداقل - دارایی و اقتصادی امور عالی مقام وزارت (4 

 دارایی و اقتصادی امور وزیر حکم - مالیاتی امور در سابقه

 

 

 

 و تخلفات کشف و عبارت است از رسیدگی مالیاتی انتظامی دادستان وظایف (264به موجب بند الف ماده ) -(2 

 .آنها تعقیب تقصیرات ..... و

 

 I مالیاتی مأموران  

 II اداری تخلفات به رسیدگیهیأتهای  در کشور مالیاتی امور سازمان نمایندگان   

 III دارند دخالت مالیات وصول امر در طبق ق.م.م که مأمورانی  

 IV مالیاتی عالی شورای اعضای انتظامی تخلفات   

 

1       ) II      2    )    I  ،IV     3    )  I   ،  III  4   ) I  ،II ، III   ،IV     
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 عبارت است : مالیاتی انتظامی دادستان ( وظایف264به موجب ماده ) -(3 

 

 I  است شده بینیپیش ق.م.م در که یاتیمال مأموران و مؤدیان علیه دعوی اقامه  

 II اداری تخلفات به رسیدگیهیأتهای  اعضای انتظامی رسیدگی و کشف تخلفات   

 III رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات مأموران مالیاتی و تعقیب آنها  

 IV مالیاتی عالی شورای اعضای انتظامی رسیدگی و کشف تخلفات   

 

1       ) II      2)        I  ،IV     3    )  I   ،  III  4   ) I  ،II ، III   ،IV     

 

 

 نمود. خواهد تحقیق و رسیدگی شروع .... به جهت مالیاتی انتظامی دادستان (265به موجب ماده ) -(4 

 

 I رسمی مراجع از رسیده گزارش  

 II دارایی ارجاع شود و اقتصادی امور وزیر طرف از که مواردی   

 III مالیاتی انتظامی دادستانی اطالعات و مشهودات  

 IV ارجاع شود مالیاتی اختالف حل هیأت طرف از که مواردی  

 

1       ) II      2    )    I  ،IV     3    )  I   ،  III  4   ) I  ،II ، III   ،IV     

 

 

 و دهدمی قرار رسیدگی مورد را ماده این در مذکور موارد مالیاتی انتظامی دادستان (265به موجب تبصره ماده ) -(5 

 نماید.می مورد .... حسب

 

 I بایگانی را پرونده   

 II صادر تعقیب منع قرار   

 III تسلیم مالیاتی اداری تخلفات به رسیدگی هیأت به و تنظیم ادعانامه  

 IV قضایی تسلیم صالحه و به مراجع تنظیم ادعانامه  

 

1 )       II      2    )    I  ،IV     3    )  I   ،  III  4   ) I  ،II ، III   ،IV     
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 و دهدمی قرار رسیدگی مورد را ماده این در مذکور موارد مالیاتی انتظامی دادستان (265به موجب تبصره ماده ) -(6 

 نماید.می تسلیم مالیاتی اداری تخلفات به رسیدگی هیأت به مورد .... و حسب

 

 I بایگانی را پرونده   

 II صادر تعقیب منع قرار   

 III تنظیم ادعانامه   

 IV قضایی تسلیم صالحه و به مراجع تنظیم ادعانامه  

 

1       ) II      2    )    I  ،IV     3    )  I   ،  III  4    ) I  ،II ، III   ،IV     

 

 

 حل هیأتهای در کشور مالیاتی امور سازمان و نمایندگان مالیاتی مأموران کلیه تخلفات به یرسیدگ مرجع ..... ، -(7 

  .باشندمی مالیاتی اختالف

 

 I اداری تخلفات به رسیدگی هیأتهای  

 II مالیاتی انتظامی دادستان   

 III  دادگاه اختصاصی اداری  

 IV  دادگاه ویژه مالیاتی  

 

1       ) II      2    )    I  ،IV     3    )  I   ،  III  4   ) I  ،II ، III   ،IV     

 

 حل هیأتهای در کشور مالیاتی امور سازمان و نمایندگان مالیاتی مأموران کلیه تخلفات به رسیدگی مرجع ..... ، -(8 

  .باشندمی مالیاتی اختالف

 

 I اداری تخلفات به رسیدگی هیأتهای  

 II مالیاتی انتظامی اندادست   

 III  دادگاه اختصاصی اداری  

 IV  دادگاه ویژه مالیاتی  

 

1       ) II      2    )    I  ،IV     3    )  I   ،  III  4   ) I  ،II ، III   ،IV     
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 ..... اداری تخلفات به هیأت رسیدگی اعضای -(9 

 

  مالیاتی باشند. امور در سال دمت که حداقل ششخ سابقه سال باید دارای حداقل ده (1 

   .باشد مالیاتی امور در سابقه سال ده بیش از دارای هیأت باید اعضای از یکی حداقل (2 

 سال شش حداقل دارای که آن تابعه واحدهای و یا سازمانها و دارایی و اقتصادی امور وزارت کارکنان از باید (3 

 .باشند تیمالیا مشاغل در کار سابقه

 

  مالیاتی باشند  امور خدمت در سابقه سال باید دارای حداقل ده (4 

 

 . گیردقرارمی رسیدگی مورد اختصاصی دادگاه در دارایی و اقتصادی امور دستور وزیر به ..... -(10 

 

 I مالیاتی عالی شورای اعضای انتظامی تخلفات   

 II لیاتیما انتظامی دادستان انتظامی تخلفات   

 III حل اختالف مالیاتی     هیأتهای انتظامی تخلفات  

 IV اداری تخلفات به رسیدگی هیأت اعضای انتظامی تخلفات  

1       ) II      2    )    I  ،IV     3    )  I   ،  III  4   ) I  ،II ، III   ،IV     

 

 .. .عبارت است از ... اداری اختصاصی اعضای دادگاه -(11 

 

   محاسبات دیوان کل دادستان کل کشور ، رئیس کشور ، عالی دیوان رئیس (1 

   کشور عالی دیوان شعب رؤسای از مالیاتی، یکی انتظامی دادستان ، محاسبات دیوان کل رئیس (2 

 

 

  کشور یعال دیوان شعب رؤسای از کشور، یکی مالیاتی امور سازمان کلمحاسبات،رئیس دیوان کل رئیس  (3

  کشور مالیاتی امور سازمان کلکشور، دادستان کل کشور، رئیس عالی دیوان رئیس (4 
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 موجب به دهند قرار اقدام مورد مجددا  را مختوم مالیاتی امر که مالیاتی ( ق.م.م مأموران270ماده ) 2به موجب بند  -(12 

شوند و در مواردی که با دادن گزارش چهار سال محکوم میبه انفصال از خدمات دولت از یک الی .....  حکم

خالف واقع درامر مالیاتی تعمدا  وسایل تعقیب مؤدیانی را که بی تقصیرند فراهم سازند به موجب حکم ..... به حبس 

 .شونداز شش ماه تا دو سال محکوم می

 

  دادگاههای دادگستری -تخلفات اداری به رسیدگی هیأت (1 

   دادگاههای دادگستری - گاههای دادگستریداد (2 

  تخلفات اداری به رسیدگی هیأت -تخلفات اداری به رسیدگی هیأت (3 

  تخلفات اداری به رسیدگی هیأت - دادگاههای دادگستری (4 

 

 
 

 موجب به که تکالیفی انجام در مالیاتی اختالف حل هیأتهای ( ق.م.م تخلف ..... اعضای269به موجب ماده ) -(13 

 .شد خواهند ...... در .... شده گذارده اختالف حل هیأتهای عهده به مقررات مالیاتی و قوانین

 

 I متناسب محکوم مجازات به و رسیدگی دادگستری محاکم در -انتظامی دادستانی اعالم با - بازنشسته قضات  

 II متناسب  مجازات به و اداری تخلفات به گیرسید هیأت در -انتظامی دادستانی اعالم با - بازنشسته قضات

 محکوم

  

 III به و رسیدگی دادگستری محاکم در -انتظامی دادستانی اعالم با -( ق.م.م244ماده ) 3بند  موضوع نمایندگان 

 متناسب محکوم مجازات

 

 IV و اداری تخلفات به رسیدگی هیأت در -انتظامی دادستانی اعالم با -( ق.م.م244ماده ) 3بند  موضوع نمایندگان 

  متناسب محکوم مجازات به

 

 

1       ) I      2    )    II  ،IV     3    )  I   ،  III  4     )    II  
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 مقرر، مهلت در ماده این موضوع مالی حسابرسی گزارش نکردن ارائه( ق.م.م در صورت 272مشمول ماده ).....  -(14 

مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات ق.م.م از طریق ..... تعیین  ..... ادلمع جریمه تعلق بر عالوه

 خواهد شد

 

  رسیدگی -(%20درصد)بیست معادل -اشخاص حقیقی  (1 

   علی الرأس -(%30درصد)سی معادل -اشخاص حقوقی  (2 

  علی الرأس -(%20درصد)بیست معادل -اشخاص حقیقی و حقوقی (3 

درآمد برآوردی براساس فعالیت و اطالعات اقتصادی کسب  -(%30درصد)معادل سی -اشخاص حقیقی و حقوقی (4 

 شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی

 

 

 

 

قضائی  مراجع نزد مالیاتی جرائم مرتکبان علیه دعوی اقامه و جرائم ( ق.م.م اعالم274ماده ) 2به موجب تبصره  -(15 

 پذیرد.ورت می...... ص طریق از

 

 I انتظامی مالیاتی  دادستانی  

 II هیأت حل اختالف مالیاتی   

 III دادگاه اختصاصی اداری  

 IV سایر مراجع قانونی  

 

1       ) II      2    )    I  ،IV     3    )  I   ،  III  4   ) I  ،II ، III   ،IV     

 

مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل  و استانها هریک از در ..... درخواست به بنا ..... -(16 

 .دهدمی

 

  کشور مالیاتی امور رئیس سازمان -قضائیه رئیس قوه (1 

   سازمان امور مالیاتی و موافقت وزیر امور اقتصاد و دارای - دادستان کل کشور (2 

  تصاد و دارایوزیر امور اق - دادستان کل کشور (3 

  سازمان امور مالیاتی و موافقت وزیر امور اقتصاد و دارای -قضائیه رئیس قوه (4 
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 آن دیگری برای ترتیب قانون همین در که مواردی استثنای به (31/04/1394قانون)مصوب  این اجرای تاریخ -(17 

 شروع آن از بعد و 01/01/1394از  آنها مالی لسا ..... که لیکن .باشدمی 1395 سال ابتدای از است، شده مقرر

 .می باشند قانون این احکام مشمول ..... لحاظ از شودمی

 

رسیدگی  ترتیب اظهارنامه، تسلیم -باشند مشاغل که مکلف به نگهداری دفاتر می و صاحبان اشخاص حقوقی کلیه (1 

  (272) ماده مقررات و

 

 مقررات رسیدگی و ترتیب اظهارنامه، تسلیم -( ق.م.م95ماده) موضوع اغلمش صاحبان و اشخاص حقوقی کلیه (2 

 مالیاتی نرخ و (272) ماده

  

  مالیاتی نرخ و (272) ماده مقررات رسیدگی و ترتیب اظهارنامه، تسلیم - اشخاص حقیقی و حقوقی کلیه (3 

   مالیاتی نرخ رسیدگی و ترتیب اظهارنامه، تسلیم - اشخاص حقوقی کلیه (4 
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