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طراحی و معرفی اولیه

1918-فائقجهتآلماندولتبهمعرفيوريزيطرح:زيمنسفون

جنگازپسماليمسائلبهآمدن

1921-آمريکادراستفادهمنظوربهمعرفي:آدامز



نظام مالياتيماليات بر ارزش افزوده در جايگاه

ماليات بر ارزش افزوده

روشهاي
اخذماليات

غير مستقيم

پايههاي
اخذماليات

ثروت مصرف درآمد

مستقيم

حه
3: صف 



سابقه پیاده سازي در جهان

برزيل،عاج،ساحلسپس،1948درفرانسه:جهاندرسازيپيادهسوابقاولين

؛ميالدي1960دههدرهلندوسوئداورگوئه،آلمان،دانمارك،

پولالملليبينصندوقهمکاريباجنوبيکره:آسيادرسازيپيادهسابقهاولين

تايوان؛وترکيهاندونزي،کشورهايسپسميالدي،1970دههاوائلدر

اقتصاديمتنوعويژگيهايباجهانکشور136ازبيشدر:کنونياستقرارگستره،

.استشدهپيادهفرهنگيواجتماعي



نرخ  اصلي اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده در کشورهاي جهان
 VATاصلي نرخ 

درصد10زير 

 VATاصلي نرخ 

درصد15الي 10

  VATنرخ اصلي 

درصد20الي 10

 VATاصلي نرخ 

درصد20باالي 



تعداد نرخ هاي ماليات بر ارزش افزوده در کشورهاي جهان

تك نرخي

50%

دو نرخي

30%

سه نرخي

14%

چهار نرخي

5%

پنج نرخي

1%



واردكننده

مواداوليه

توليدكننده
توزيع
كننده

خرده
فروشي

مصرف
كننده

گمرك
100

۹VAT=

عرضهكننده

موادخام

300 330 380

۲۷VAT= ۲۹.۷VAT=
134.۲VAT=

جمع كل ماليات واريز شده توسط عناصر زنجيره هاي واردات ، توليد ، توزيع به خزانه

=
(۹)گمرك( + 1.۸)وارد كننده مواد اوليه ( + ۹)عرضه كننده مواد خام ( + ۷.۲)توليد كننده ( + ۲.۷)توزيع كننده ( + 4.5)خرده فروشي

=
34.۲= ماليات پرداخت شده توسط مصرف كننده 

(۱.۸=۹–۱۰.۸)

(۹=۰-۹)

(۹)

(۷.۲=۱۹،۸-۲۷) (۲.۷=۲۷–۲۹.۷) (۴.۵=۲۹.۷–۳۴.۲)

انتقال به مصرف كنندگان نهائي

حه
7: صف 

صادي   ت  عالان  آق 
رآي  ف  وده ب  ش  آف ر  ر آرر  ات  ب  ا مالن  ي  ب 

ائ  ن  ه -آ ش  سح 
م1387خ ردآد -1،01ن  ي 

ظ  ت  ه و ت  هي 
وده :  ت  ش  آف ر  ر آرر  ات  ب  ام مالن  ظ  رآر ن  ق  ور–طرح آشت  ي  کش 

ائ  مان  آمور مالن  سار 



فهرست
10ماده  9ماده  8ماده  7ماده  6ماده  5ماده  4ماده  3ماده  2ماده  1ماده 

20ماده  19ماده  18ماده  17ماده  16ماده  15ماده  14ماده  13ماده  12ماده  11ماده 

30ماده  29ماده  28ماده  27ماده  26ماده  25ماده  24ماده  23ماده  22ماده  21ماده 

40ماده  39ماده  38ماده  37ماده  36ماده  35ماده  34ماده  33ماده  32ماده  31ماده 

50ماده  49ماده  48ماده  47ماده  46ماده  45ماده  44ماده  43ماده  42ماده  41ماده 

57ماده  56ماده  55ماده  54ماده  53ماده  52ماده  51ماده 



:مفاهیم و اصطالحات زیر، در این قانون، دارای تعاریف مشروحه ذیل می باشند-1ماده 
واگذاری کاال یا ارائه خدمت به غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی؛: عرضه-الف 
یا صنعتی-ورود کاال یا خدمت از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد تجاری : واردات-ب 

مناطق ویژه اقتصادی؛
صدور کاال یا خدمت به خارج از کشور؛: صادرات-پ 
مالیات و عوارض متعلق به عرضه کاالها و ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض: مالیات و عوارض فروش-ت 

توسط مؤدی در یک دوره معین؛
مالیات و عوارض متعلق به خرید کاالها و خدمات مشمول مالیات و عوارض برای: مالیات و عوارض خرید-ث 

فعالیت های اقتصادی مؤدی در یک دوره معین؛

فهرست



1مادهادامه
معین؛دورهیکدرخریدعوارضومالیاتبافروشعوارضومالیاتمابه التفاوت:ارزش افزودهبرمالیات-ج 
ن،قانوایندر.می شودوضعدهیاری هاوشهرداری هابرایمالیاتبه همراهقانوناینموجببهکهمبالغی:عوارض-چ 

عوارض وآالیندگیواحدهایعوارضجملهازاست؛شدهبیانصراحتبهبوده،عوارضازدیگرینوعمراد،هرجا
خودروساالنه

.می نمایدمبادرتصـادراتیاوارداتخـدمت،ارائهکاال،عرضهبهکهاستشخصی:مؤدی-ح 
.استشمسیسالفصولبرمنطبقومی باشدسه ماههرمالیاتیدوره:مالیاتیدوره-خ 
اینموجببهخدمتیا(نهائیکاالیونهادهازاعم)کاالخریدبابتمؤدیکهعوارضیومالیات:مالیاتیاعتبار-د 

. استکردهپرداختقانون
.خدماتوکاالهابرقانوناینموضوععوارضومالیاتتعلقعدم:مالیاتیمعافیت-ذ 
.آنبعدیاصالحاتو1366/12/3مصوبمستقیممالیات هایقانون:مستقیممالیات هایقانون-ر 
کشورمالیاتیامورسازمان:سازمان-ز 
مصوبمؤدیانسامانهوفروشگاهیپایانه هایقانون(1 )ماده«ب»بندموضوعپایانه:فروشگاهیپایانه-ژ 

1398/7/21
مؤدیانسامانهوفروشگاهیپایانه هایقانون(1 )ماده«پ»بندموضوعسامانه:مؤدیانسامانه-س 



مشمولعوارضومالیاتلحاظازآنها،صادراتووارداتوایراندرخدماتارائهوکاالهاعرضه-۲ماده
.استقانوناینمقررات
یدتولیاتحصیلخریداری،حقیقیمؤدیانتوسطکهقانوناینموضوعمشمولخدماتوکاالها-۱تبصره

لمشموومی شودمحسوبخودبهکاالعرضهشودبرداشتهشخصیمصارفبرایکهصورتیدرمی شود،
ومالیاتمشمولباشدشغلیاستفادهبرایخودبهکاالعرضهصورتی کهدر.شدخواهدعوارضومالیات
.شدنخواهدعوارض
متعاملینازیکهرطرفازخدمتارائهوکاالعرضهقانون،ایندرخدماتوکاالهامعاوضه-۲تبصره

.استقانوناینمقرراتمشمولومی شودمحسوب



.استمقرراتبامطابقصورتحسابصدورتاریخعوارضومالیاتتعلقتاریخ- ۳ماده
محسوبخدمتیاکاالفروشسندکهآنجاازمخابراتوگازبرق،آب،قبوض-تبصره

.هستندصورتحسابحکمدرمی شوند،



روشفبهدورهآنطیکهراعوارضیومالیاتکلمالیاتی،دورههرانقضایازپسماهِپایانتاحداکثراستمکلفمؤدی- ۴ماده
کهترتیبیبهخود،مالیاتیاعتبارکسرازپس ومادهاین(۲)تبصرهرعایتبااست،گرفتهتعلقویتوسطخدماتارائهیاوکاال

.نمایدپرداختمی کند،مقررسازمان
آنبابطمرتپرداخت هایودریافتومعامالتبودننسیهاینکهمگراست؛معامالتبودننقدیبراصلقانون،اینمطابق-۱تبصره

آنباشد،نشدهثبتمؤدیانسامانهدرقراردادیامعاملهکهمواردیدر.باشدرسیدهطرفینتأییدبه وشدهثبتمؤدیانسامانهدر
.می شودتلقینقدیقرارداد،یامعامله
مالیاتقتعلتاریخمشاوره ای،وپیمانکاریقراردادهایوتملیکبه شرطاجارهواقساطیفروشنظیرغیرنقدیمعامالتدر-۲تبصره

نوعاینفروشعوارضومالیاتپرداختاستمجازفوقتبصرهرعایتبامؤدیلکناست؛صورتحسابصدورتاریخهمانعوارضو
زمانتاسازمانوبیندازدتأخیربهمتناسبًا،کارفرما،توسطقراردادمبلغیاخریدارتوسطمعاملهثمنپرداختزمانتارامعامالت
.دنخواهدکرپرداختدرتأخیرجریمهمشمولرامؤدیخریدار،یاکارفرماتوسطمعامالتنوعاینفروشعوارضومالیاتپرداخت

.شددنخواهمنظوربابتاینازویبرایمالیاتیاعتبارخریدار،توسطعوارضومالیاتپرداختزمانتامذکور،معامالتخصوصدر



برنامهقانون(۲۹ )مادهو۱۳۸۶/۷/۸مصوبکشوریخدماتمدیریتقانون(۵ )مادهموضوعکارفرمایانکلیه-۳تبصره-۴مادهادامه
قرارداداصلثبتبرعالوهموظفند۱۳۹۱/۵۲/۱۴مصوبایراناسالمیجمهوریفرهنگیواجتماعیاقتصادی،توسعهششمپنجساله

راآنبابمتناسعوارضومالیاتپرداخت،هرباهمزماننموده،ثبتمؤدیانسامانهدرنیزراپیمانکاربهخودپرداخت هایکلیهپیمانکاری،
ولیاتمااصلقانونی،مهلتانقضایازبعدکند،خودداریفروشعوارضومالیاتپرداختازکارفرماچنانچه.کنندپرداختپیمانکاربه

ارپیمانکحساببهعوارضومالیاتاصلووصولکارفرماازاجرائیعملیاتطریقازسازمانتوسطآنبهمتعلقجریمه هایوعوارض
.خواهدشدمنظور
پذیررقابتتولیدموانعرفعقانون(۲ )مادهموضوعخزانهتسویهاوراقاز می توانندمادهاینموضوعمشاورمهندسانوپیمانکاران-۴تبصره

رایب(دولتازمستقیمدریافتبهمنوط)می شودمنتشردولتتوسطکهاسالمیمالیاوراقو۱۳۹۴/۲/۱مصوبکشورمالینظامارتقایو
با)آن شدهتنزیلارزشمیزانبهعوارضومالیاتعنوانبهاوراقاینپذیرشبهمکلفسازمان.نماینداستفادهخودعوارضومالیاتتسویه

ازوصولیمالیاتمیزان.استسررسیدتاباقی ماندهسالهایبامتناسب(اسالمی-مالی اوراقسودنرخیاخزانهاسنادخریدقدرتحفظنرخ
معادلهکاستمکلفسازمانتبصرهایناجرایدر.می شودمحسوباوراقپذیرشسالدرسازماننقدیوصولیعملکردبه عنوانمحلاین

.نمایدمنظورمربوطدهیاری هایوشهرداری هاعوارضحساببهجاریوصولی هایمحلازرامذکوراوراقپذیرشازعوارضسهم
.می شودپرداختدورههماندرهمآنعوارضومالیاتشود،پرداختبعددوره هاییادورهدرخدمتوارداتوجهچنانچه-۵تبصره



محاسبهنحوهونرخمأخذ،-دوم فصل
مؤدیان،سامانهعضومؤدیانمورددرخدمات،وکاالهافروشعوارضومالیاتمحاسبهمأخذ- ۵ماده

.استدهشثبتمزبورسامانهدرآنانتوسطکهاستالکترونیکیصورتحسابدرمندرجفروشارزش
سامانهعضوکهمؤدیانیمورددرخدماتوکاالهافروشعوارضومالیاتمحاسبهمأخذ-۱تبصره

مؤدیان،سامانهوفروشگاهیپایانه هایقانون(۹ )مادهموضوعمتخلفمؤدیاننیزونیستندمؤدیان
نهسامادرموجوداطالعاتاساسبرسازمانتوسطکهمی باشدتعلقزماندرخدمتیاکاالروزارزش

مچنینه.می شودمشخصکارشناسیهیأتیاکارشناستعیینیاذی صالحمراجعازاستعالممؤدیان،
اعم)مدارکواسناددفاتر،ازمزبور،مؤدیانمالیاتمشمولمأخذتعیینبرایمی تواندسازمان

رامذکوردارکمواسناددفاتر،استمکلفمؤدی.نمایداستفادهآنها(غیرالکترونیکییاالکترونیکیاز
.کندارائهآنانبهکارشناسیهیأتیاکارشناسمالیاتی،مأموراندرخواستصورتدر



-۵ادامه ماده 
:نمی باشدعوارضومالیاتمحاسبهمأخذجزءزیرموارد-۲تبصره

اعطائی؛تخفیفاتانواع-الف 
؛استشدهپرداختخدمتارائه دهندهیاکاالعرضه کنندهتوسطقبالًکهقانوناینموضوععوارضومالیات-ب 
تعلقنآبهخدمتارائهیاکاالعرضههنگامموضوعهقوانینموجببهکهعوارضیوغیرمستقیممالیات هایسایر-پ 

است؛گرفته
واریزشهرداری هادرآمدحساببهیاعمومیدرآمدحساببهومی شودوصولقوانینسایرموجببهکهوجوهی-ت 

می گردد؛
مقرراتوقوانینطبقخودبهوابستهغیرانتفاعیسازمان هایبهدهیاری هاوشهرداری هاپرداختیکمک های-ث 

باشد؛نشدهاحتسابآنازبخشیعنوانبهمتعلقهمالیاتآنکهبهمشروطموضوعه،
آنکههبمشروطقیمت گذاری؛مشمولخدماتوکاالهاقیمتازقسمتییاتمامجبرانبابتدولتپرداختییارانه-ج 

.باشدنشدهاحتسابآنازبخشیبه عنوانفروشمالیات
ی شودمجابه جاسنواتیبودجهقوانیندرتابعهشرکتهایبیندستگاههامصوببودجه ایردیفهایازکهوجوهی-چ 

.نباشدخدماتوکاالفروشیاخریدبابتآنکهبرمشروط



قانون امور ( ۱۴ )موضوع ماده )مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کاال،  مجموع ارزش گمرکی - ۶ماده 
مالیات و عوارض . می باشد( حقوق گمرکی و سود بازرگانی)ورودی و حقوق ( ۱۳۹۰/۸/۲۲گمرکی مصوب 

.مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمی شود



موضوعمأخذبامطابقخدماتوکاالهاعوارضومالیاتنرخ- ۷ماده
این(۲۶ )مادهدرآنهانرخکهخاصکاالهایبه استثنایقانون،این(۵ )ماده

.می باشد(%۹)نه درصدشده،تصریحقانون



فعالیت هایانجامبراینیازموردخدماتوکاالهاخریدبرایمؤدیانکهعوارضیومالیات- ۸ماده
کسرهاآنفروشعوارضومالیاتازوشده منظورآنانمالیاتیاعتبارعنوانبهمی کنند،پرداختخوداقتصادی
یوفروشعوارضومالیاتازبیشترمالیاتیدورههردرمؤدیمالیاتیاعتبارجمعکهصورتیدر.می شود

تدرخواسمؤدیکهصورتیدر.نمایدمنتقلبعددوره هاییاودوره بهرامازادمبلغاست موظفسازمانباشد،
،درخواستثبتتاریخازیک ماهظرفحداکثراستموظفسازمانگردد،مستردویبهمزبورمازادکهکند

مشمولصورت،اینغیردرنماید،اقدامجاریوصولی هایمحلازمذکورما به التفاوتاستردادبهنسبت
تأخیرمدتواستردادقابلمبلغبهنسبتدرخواستثبتتاریخازماهدر(%۲)دودرصدمیزانبهخسارتی
باحکمایناجرایازمتخلفین.می گرددپرداختجاریوصولی هایمحلازوسازمانتوسطکهمی باشد

بهرسیدگیقانون(۹ )ماده«د»بندمجازاتبهاداریتخلفاتبهرسیدگیهیأترأیومؤدیدرخواست
.می شوندمحکوم۱۳۷۲/۹/۷مصوباداریتخلفات
دولت(عمرانی)سرمایه ایدارایی هایتملکطرحهایبهمربوطنهاده هایخریدعوارضومالیات-۱تبصره

.می گرددمنظورمزبوردارایی هایشدهتمامبهایجزءونیستاستردادقابل
رراتمقطبقیاوباشدداشتهاشتغالمعافخدماتارائهوکاالهاعرضهبهفقطمؤدیکهصورتیدر-۲تبصره

ینهاده هاخریدبابتپرداختیعوارضومالیاتنباشد،عوارضومالیاتمشمولویخدماتوکاالقانوناین
.نمی باشداستردادیاتهاترقابلآنها



:مادهادامه
تبابکهعوارضیومالیات صرفاًباشد،داشتهاشتغالمعافومشمولخدماتوکاالهاتوأمعرضهبهمؤدیکهصورتیدر-۳تبصره
.استاستردادیاتهاترکسر،قابلمورد،حسباست،کردهپرداختمشمولخدماتوکاالهاتولیدبرایموردنیازنهاده هایخرید
بهمربوطخریدوعوارضمالیاتباشد،داشتهاشتغالمشمولیامعافخدماتوکاالهاعرضهبهمؤدیآنکهازصرف نظر-۴تبصره

.می باشداستردادوتهاترکسر،قابلویتولیدخطوطماشین آالت
ینه هایهزعنوانبهنیست،استردادیاتهاترقابلقانوناینمقرراتطبقکهمؤدیانپرداختیعوارضومالیاتازقسمتآن-۵تبصره

.می شودمحسوبمستقیممالیات هایقانونموضوعقبولقابل
دارایمعدنییاتولیدیواحدهایپرداختیعوارضو مالیاتمادهاین(۴)و(۲) هایتبصرهرعایتبااستمکلفسازمان- ۶تبصره
موردنظرواحدراه اندازیوتأسیسبراینیازموردخدماتوکاالهاخریدجهتبرداریبهرهازقبلدوره هایدرکهراتأسیسمجوز

.نمایدمستردکرده اند،پرداخت
قانونیخدماتووظایفانجامبرایدهیاری هاوشهرداری هاتوسطخدماتوکاالهاخریدموقعدرکهعوارضیومالیات - ۷تبصره

.استاستردادیاوتهاترقابلقانوناینمقرراتطبقمی گردد،پرداخت
ودیپلماتیکمأمورانکنسولی،پست هایدیپلماتیک،مأموریت هایسفارتخانه ها،توسطپرداخت شدهعوارضومالیات- ۸تبصره

عوارضومالیاتهمچنینومتقابلعملشرطبهنمی باشند،ایراناسالمیجمهوریدولتتبعهکهآنهافنیواداریکارکنان
اسنادارائهبا،(غیرایرانیاتباع)می باشندایراناسالمیجمهوریمقیمکهآناناعضایوبین المللیسازمان هایدفاترتوسطپرداخت شده

وادیاقتصاموروخارجهاموروزارتخانه هایتوسطکهاستدستورالعملیموجببهاستردادنحوه.استاستردادقابلمثبته،مدارکو
.می شودابالغوتصویب(سازمان)دارایی



حسابداري ماليات بر ارزش افزده
(مالیات عوارض%۹همراه )ريال نقدي 500/000/000دستگاه تلويزيون به مبلغ 50خريد -
(ماليات وعوارض%۹همراه )ريال 2000/000ريال وقبض برق 10/000/000پرداخت حقوق بمبلغ -2
(ماليات وعوارض%۹همراه . )ريال360/000/000دستگاه تلويزيون مبلغ 30فروش -3

دفتر روزنامه
500.000.000حساب موجودي کاال-1

30.000.000حساب ماليات خريد 
15.000.000حساب عوارض خريد

5۴5.000.000حسابهاي پرداختي    

10.000.000حساب هزينه حقوق-2
2.000.000حساب هزينه آب و برق

120.000حساب ماليات خريد
60.000حساب عوارض خريد

12.1۸0.000حسابهاي پرداختني



3۹2.400.000حسابهاي دریافتنی                                               -۳

3۶0.000.000فروش                                                                     
21.۶00.000حساب مالیات فروش                                              
10.۸00.000حساب عوارض فروش                                             

دفتر کل 

مالیات خرید           عوارض خرید                                   مالیات فروش                       عوارض فرو ش  
30.000.0001۵.000.00021.۶00.00010.۸00.000

120.000۶0.000

30.120.0001۵.0۶0.00021.۶00.00010.۸00.000



اظهارنامه

ماليات و عوارض فروش              
جمععوارضماليات 

21.۶00.00010.800.000۳2.۴00.000

کسر ميشود ماليات و عوارض 
خريد

۳0.120.00015.0۶0.000۴5.180.000

(12.۷۸0.000))۴.2۶0.000)(                  8.520.000)ماليات و عوارض( کسري)مازاد 

(پیشنهادی)ثبت بستن حساب ها در هر دوره مالیاتی

ماليات وعوارض(كسري)مازاد1۲.۷۸0.000ماليات وعوارض( كسري)حساب مازاد 
۲1.۶00.0001۲.۷۸0.000حساب ماليات  فروش                                           

10.۸00.000حساب عوارض فروش 
30.1۲0.000حساب ماليات خريد                           
15.0۶0.000حساب عوارض خريد                          



خريد توام مواد اوليه معاف و فروش مشمول-2
در خريد معاف مبلغي بابت ماليات و عوارض حسابها منظور نمي شود 

خريد مواد اوليه مشمول و فروش محصول معاف وغير معاف-۳
به شرح زير است1۳89عمليات کارخانه توليد شير وبستني در سه ماه اخر سال 

ريال شير از دامداران500/000/000خريد-
(ريال900.000)ماليات و عوارض %9ريال پاکت بسته بندي  همراه پرداخت10/000/000خريد-
(ريال۲700000)ماليات و عوارض %9ريال لوازم يدکي ماشين آالت همراه پرداخت 30/000/000خريد-
ريال450/000/000فروش شير پاکتي بالغ بر -
(ريال13.500.000)ماليات و عوارض 9% ريال همراه دريافت150/000/000فروش بستني پاکتي بالغ بر-

درصورت امکان مي بايست آناليز توليد و نسبت استفاده از مواد اوليه معاف و غير معاف معيت شود
.  درغير اينصورت از طريق نسبت گيري فروش محصوالت معاف و غير معاف محاسبات انجام مي گيرد

فروش مشمول      150.000.000
كل فروش                450.000.000+150.0000.000

3.۶00.000 =2۵%×14/40000/000 =13/500/000+۹00/000

2۵%



اظهارنامه 
جمععوارضماليات

۹.۰۰۰.۰۰۰۴.۵۰۰.۰۰۰۱۳.۵۰۰.۰۰۰مالياتوعوارضفروش
۲.۴۰۰.۰۰۰۱.۲۰۰.۰۰۰۳.۶۰۰.۰۰۰كسرميشودسهمقابلقبولازمالياتوعوارضخريد

۶.۶00.0003.300.000۹.۹00.000(  كسري)مازاد 
.

:نكات مهم
و ۳و2موضوع تبصره) منظور شود   هزينهريال مي بايست به حساب 9.900.000جمعا به مبلغ % 75سهم -

(8ماده 5
هزينهاب در مصرف بنزين و نفت گاز و نفت کوره يا نفت   مبالغ پرداختي ماليات و عوارض خريد  به حس-

منظور ميشود  
االن ماليات و عوارض پرداختي بابت هزينه هاي خدماتي مانند آب و برق يا خريد لوازم يدکي براي فع-

مورد قبول مالياتي منظور ميشودهزينهاقتصادي که کاالي آنان مشمول نمي باشد به حساب 
نجيره توزيع شرکتهاي توليد و توزيع فراورده هاي نفتي و اب و برق طبق دستور عمل خاص تنها در انتهاي ز-

مبادرت به اخذ ماليات و عوارض مي نمايند



معافیت ها-سوم فصل
:می باشدمعافعوارضومالیاتپرداختاززیرخدماتارائهوکاالهاعرضه- ۹ماده
کاالها-الف 

،داروییگیاهانباغی،وزراعیخاممحصوالتبرمشتملنشدهفرآوریکشاورزیمحصوالتکلیه- ۱
لگصیفی،سبزی،جملهاز)گلخانهمحصوالت،(خامچوبجملهاز)جنگلمحصوالتمرتعی،محصوالت

(قارچانواعوگیاهو
ردمناسبدمایدرمحصولنگهداریوانبارداریبسته بندی،مراحلبهمربوطفعالیت های-تبصره

مانندپوست گیریبذور،بوجاریدرجه بندی،کردن،پاک،(سردخانهشامل)محصولانجمادسردخانه،
وکشمشچای،مانندمحصوالتانواعخشک کردنهمگن سازی،تفکیک،تمیزکاری،شستشو،شالی کوبی،

کشاورزیمحصوالتفرآوریپنبه پاک کنی،ونخودپختمانندتفت دادنمختلف،روشهایباخرما
.نیستفروشعوارضومالیاتمشمولکشاورزیمحصوالتبهمزبورخدماتارائه.نمی شودمحسوب



، (وستکمپ)دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی، پوسال- ۲
کشت بافت و بستر آماده  کشت بافت؛

فعالیت های اطالق می گردد که برای امور تغذیه انسان یا دام و( شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات)دام به حیواناتی -تبصره 
.اقتصادی، تولیدی و آزمایشگاهی، تولید، نگهداری و پرورش داده می شوند

بذر، نشاء، نهال، سم و کود؛- ۳
آب مصارف کشاورزی؛- ۴
:کاالهای زیر- ۵
شیر، پنیر و ماست؛- ۱ـ ۵
تخم ماکیان؛- ۲ـ ۵
آرد و نان؛- ۳ـ ۵
 ماه برای انواع گوشت و فرآورده های گوشتی مطابق با فهرستی که هر سال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان دی- ۴ـ ۵

اجراء در سال بعد به سازمان ارسال می کند؛
برنج، حبوبات، سویا و پروتئین سویا؛- ۵ـ ۵
انواع روغن های خوراکی؛ اعم از گیاهی و حیوانی- ۶ـ ۵
شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛- ۷ـ ۵
تخم مرغ نطفه دار و تبدیل آن به جوجه یک روزه؛- ۸ـ ۵



:زیرکاالهایانواع- ۶
باطله؛کاغذوکاغذخمیر- ۱ـ ۶
تحریر؛دفتر- ۲ـ ۶
روزنامه؛وتحریرچاپ،کاغذ- ۳ـ ۶
:زیرمحصوالتالکترونیکیوکاغذینسخه های- ۷
کتاب؛- ۱ـ ۷
روزنامه؛- ۲ـ ۷
نشریه؛ومجله- ۳ـ ۷
گمرکی؛امورقانونطبقمقررمعافیتمیزانتاشخصیاستفادهبرایمسافرهمراهواردهکاالهای- ۸
طال(%۱۰۰)صددرصدپشتوانهدارایالکترونیکییاکاغذیحواله هایانواعو(داخلیووارداتی)طالشمشانواع- ۹

آنها؛برمبتنیالکترونیکییاکاغذیحواله هایانواعوغیرمنقولدارایی های- ۱۰



هیلتسمنظوربهجدیدمالینهادهایوابزارهاتوسعهقانونموضوعپروژهسرمایه گذاریصندوق هایاز/بهداراییانتقالهرگونه- ۱۱
سرمایه گذاریصندوق هایفرعیشرکتهاییا۱۳۸۸/۹/۲۵مصوباساسیقانون(۴۴)چهارموچهلاصلکلیسیاست هایاجرای
پروژه؛سرمایه گذاریصندوق هایهماندرشرکاغیرنقدآوردهبه عنوانپروژه،
پروژهاریسرمایه گذصندوق هایبهمتعلقپروژهسرمایه گذاریصندوق هایفرعیشرکتهایمدیریتومالکیتکهصورتیدر-تبصره

باشد،اساسیقانون(۴۴)چهارموچهلاصلکلیسیاست هایاجرایتسهیلمنظوربهجدیدمالینهادهایوابزارهاتوسعهقانونموضوع
فوظایبامرتبطوپروژهاجرایراستایدرصرفاًکهپروژهسرمایه گذاریصندوق هایفرعیشرکتهایاز/بهداراییانتقالهرگونه

.نیستعوارضومالیاتمشمولباشد،مذکورصندوق های
کلییسیاست هااجرایتسهیلمنظوربهجدیدمالینهادهایوابزارهاتوسعهقانونموضوعواسطنهادبه/ازداراییانتقالهرگونه- ۱۲

اساسیقانون(۴۴)چهارموچهلاصل
آناصلیاولیهموادودستباففرش- ۱۳
۱۳۹۶/۱۰/۲۶مصوبدستیصنایعفعاالنواستادکارانهنرمندان،ازحمایتقانون(۱ )مادهموضوعداخلتولیددستیصنایع- ۱۴

وزیر تصویببهومی شودپیشنهاددستیصنایعوگردشگریفرهنگی،میراثوزارتتوسطسالهرماهدیپایانتاکهفهرستیمطابق
می رسد؛داراییواقتصادیامور
توانبخشی؛لوازمودرمانیمصرفیلوازم،(دامیوانسانی)واکسنوداروانواع- ۱۵



قانون(۱۱۹ )ماده«ث»و«ت»،«پ»بندهایموضوعاطالعاتیونظامیتجهیزاتهوانوردی،ناوبریکمکتجهیزاتورادار- ۱۶
.مذکوربندهایدرمقررترتیباترعایتباگمرکیامور

ودفاعوزارتتأییدبادفاعیحوزهدرگمرکیامورقانون(۱۱۹ )ماده«پ»بندموضوعاقالمخصوصدرجزءاینمعافیت-تبصره
.استاعمالقابلمسلحنیروهایپشتیبانی

وزارتنهادپیشبااقالموتجهیزاتاینفهرست.اطالعاتیوامنیتیانتظامی،نظامی،دفاعی،صرفاًکاربردبااقالموتجهیزات- ۱۷
.می رسدوزیرانهیأتبه تصویبمسلحنیروهایکلستادهماهنگیومسلحنیروهایپشتیبانیودفاع

ومالیاتپرداختاز معافمادهاین«الف»بند(۱۷)و(۱۶)،(۱۳)،(۹)،(۷)،(۶)،(۲)جزءهایموضوعکاالهایواردات-۱تبصره
باعوارضومالیاتونبودهمعافیت مشمولمادهاین«الف»بند(۵)و(۳)،(۱)جزءهایموضوعکاالهایواردات.می باشدعوارض

همشابکاالهایعرضهمانندکشور،داخلدرکاالهااینعرضه.می گیردتعلقآنبهگمرکیمبادیدر(%۹)نه درصداستانداردنرخ
ودرمانبهداشت،وزیرتأییدباکهصورتیدربند،این(۱۵)جزءخصوصدر.استمعافعوارضومالیاتپرداختازداخلی
وارداتاگرومی باشدمعافعوارضومالیاتپرداختازآنوارداتباشد،نداشتهداخلیمشابهنظرموردکاالیپزشکیآموزش
حداکثرونقانرعایتبامزبورکاالیوارداتباشد،داشتهضرورتبازار،نیازبهنسبتداخلتولیدکمبوددلیلبهموردنظرکاالی

گمرکیمبادیدر(%۳)سه درصدنرخباعوارضومالیاتمشمولایرانی،کاالیازحمایتوکشورخدماتیوتولیدیتوانازاستفاده
.استمعافعوارضومالیاتپرداختازداخلیمشابهکاالهایعرضهمانندکشور،داخلدرکاالهااینعرضه.می باشد



راافزودهارزشبرمالیاتازمعافیتبرچسبکهمکلفندبنداینموضوعکاالهایعرضه کنندگانیاوتولیدکنندگان-۲تبصره
ازراعوارضومالیاتازمعافخدماتوکاالهافهرستاستمکلفسازمان.نماینددرجمذکورکاالهایبسته بندیرویبر

استلفمکسازمان.برساندمردمعموماطالعبهسازمانالکترونیکیعملیاتسامانهدردرججملهازمناسبشیوه هایطریق
واتمالیازمعافخدماتوکاالهاعرضه کنندگانتوسطعوارضومالیاتدریافتبرمبنیمردمیگزارش هایدریافتامکان

ومالیاتتدریاف.نمایدفراهمخریدارانازدریافتیاضافهمبالغاستردادوخودالکترونیکیعملیاتسامانهطریقازراعوارض
وودهبدریافتیعوارضومالیاتبرابردومعادلجریمه ایمشمولآنهاعرضه کنندگانتوسطمعافخدماتوکاالهاازعوارض

موردبحسوردیاتأییدبهنسبتگزارش،دریافتازپسماهسهحداکثراستمکلفسازمان.نمی باشدبخشودگیقابل
ازپساکثرحدکهاستدستورالعملیموجببهمبالغایناستردادنحوه.نمایداقدامخریدارانازدریافتیاضافهمبالغاسترداد
هبوتهیهایرانکشاورزیومعادنصنایع،بازرگانی،اتاقهمکاریباسازمانتوسطقانوناینشدنالزم االجراءازسه ماه

.رسدمیداراییواقتصادیوزیرامورتصویب
کشور،اورژانسسازمانایران،اسالمیجمهوریاحمرهاللجمعیتبهبالعوضصورتبهاهداییکاالهایواردات-۳تبصره

زه هایحودارایی،واقتصادیاموروزیرتأییدبا(ره)خمینیامامامدادکمیتهومقدسهآستان هایکشور،بهزیستیسازمان
وزیرأییدتوآنهامجوزصادرکنندهمراجعاعالمباخیریهمؤسساتومربوطاستانعلمیهحوزهمدیریتمرکزتأییدباعلمیه

است؛معافعوارضومالیاتپرداختازداراییواقتصادیامور
سالمتگواهیأخذبهمنوطبند،ایناجزایدرمذکورخوراکیموادخصوصدرمالیاتیهایمعافیتاعمال-۴تبصره

.استدارووغذاسازمانوایراناستانداردملیسازمانقبیلازذی صالحقانونیمراجعازمحصول



خدمات-ب 
آرامستان ها؛خدماتوحمایتیوتوانبخشیخدماتپیشگیری،وتشخیصیدرمانی،خدمات- ۱
یدتولوبافتکشتکشاورزی،آب(مکانیزاسیون)ماشینی کردنواحدهایگیاهی،ودامیپیشگیریودرمانیخدمات- ۲

گیاهان؛تکثیریاندام های
ثنایاستبهآنهاتوزیعونشرخدماتونشریهکتاب،الکترونیکی،یاکاغذیازاعمروزنامهانتشارچاپ،زینک،خدمات- ۳

نشریات؛وروزنامه هادرداخلیخدماتوکاالهاتبلیغاتهرگونهوکنکوروآموزشیکمکمؤسسات
قوقحدرآمدبرمالیاتفصلمشمولصورتی کهدرمی شودپرداختدستمزدوحقوقصورتبهآنمابه ازایکهخدماتیارائه- ۴

باشد؛مستقیممالیات هایقانونموضوع
درباارخودخدماتحجمیقراردادهایطریقازکهشرکتهاییوانسانینیرویتأمینشرکتهایتوسطخدمتارائهدر-تبصره
ازبخشی،(نظافتیخدماتوپرستاریخدماتارائه دهندهشرکتهایمانند)می کنندارائهمتقاضیبهکارنیرویگذاشتناختیار
وتمزددسوحقوقمیزانتأییدبهمشروطبنداینحکم.می باشدمعافاست،دستمزدوحقوقهزینه هایبهمربوطکهقرارداد

.استبیمه گرسازمانتوسطمزایا



دروجهلانتقاوضمانت نامهارائهاعتبار،ایجادیاوتسهیالتاعطایسپرده،دریافتشاملبانکیخدماتوعملیات- ۵
اعتبار؛وپولشورایمصوباتومربوطقوانینچهارچوب

رانایاسالمیجمهوریمرکزیبانکازفعالیتمجوزدارایقرض الحسنهصندوق هایقرض الحسنهاعتباریخدمات- ۶
ایشدهتأسیسقانونموجببهکهقرض الحسنهصندوق هایهمچنینومذکوربانکتأییدموردمراجعسایریا

می شوند؛
وبیمه ایسرمایه گذاری،صادرات،ضمانتحمایتی،صندوق هایتوسطتسهیالتاعطایاعتباریومالیخدمات- ۷

.آنهااساسنامهچهارچوبدرمی شوندیاشده تأسیسقانونمجوزبایاقانونموجببهکهفناوریوپژوهش
تکمیلی؛درمانواجتماعیبیمهخدماتکشاورزی،محصوالتبیمه هایخدماتزندگی،بیمه هایخدمات- ۸
بهبورسازخارجبازارهایوبورس هادرکاالوبهاداراوراقتسویهومعامالتخدماتشاملسرمایهبازارخدمات- ۹

.بهاداراوراقوبورسشورای عالیتشخیص
قانون(۱ )ماده(۲۴)بندموضوعبهاداراوراقسایروسهم الشرکهتقدم،حقسهام،انتقالونقلوانتشارخدمات- ۱۰

بعدی؛اصالحاتبا۱۳۸۴/۹/۱مصوبایراناسالمیجمهوریبهاداراوراقبازار



بهادار؛اوراقبورسسازمانازمجوزدارایسرمایه گذاریصندوق هایسرمایه گذاریواحدهایانتقالونقلابطال،وصدور- ۱۱
بهانایراسالمیجمهوریمرکزیبانکازفعالیتمجوزدارای(لیزینگ)واسپاریشرکتهایاعطائیتسهیالتسودمنحصراً- ۱۲

(مصرف کنندگان)مشتریان
انمشتریبا(لیزینگ)واسپاریشرکتهایقراردادموضوعواگذاریمورداموالودارایی هابهایافزودهارزشبرمالیات-تبصره

.نمی باشندفعالیتاینمشمول
دریایی؛وریلیجاده ای،بین المللیوبرون شهریودرون(مسافروبارازاعم)نقلوحملخدمات- ۱۳
وزارتخانه هایمشترکپیشنهادباکهآیین نامه ایطبقذی صالحمراجعازمجوزدارایورزشیوپژوهشیآموزشی،خدمات- ۱۴
شآموزودرمانبهداشت،اجتماعی،رفاهوکارتعاون،پرورش،وآموزشفناوری،وتحقیقاتعلوم،،(سازمان)داراییواقتصادیامور

قانوننایابالغتاریخازشش ماهظرفعلمیهحوزه هایمدیریتمرکزومسلحنیروهایپشتیبانیودفاعوجوانانوورزشپزشکی،
می رسد؛وزیرانهیأتبه تصویبومی شودتهیه
فرهنگی،میراثوزارتازمجوزدارایاقامتیمراکزسایرومهمانپذیرهاپایین تر،وستارهسههتل هایاقامتیخدمات- ۱۵

ذی ربط؛اتحادیه هاییادستیصنایعوگردشگری



ندماننیست،خدمتارائهیاکاالفروشبهمستندمؤدییکتوسطوجهدریافتکهمواردیدر-تبصره
کهمادامی)جریمهانواعسود،انواعارزی،دارایی هایتسعیرازحاصلدرآمدهایخسارت،هرگونهدریافت
ولتی،دکمکهایانواعوسرمایهبه عنوانغیرنقدییانقدیآورده،(نگرددتلقیخدماتوکاالبهایازبخشی
.نمی باشدعوارضومالیاتمحاسبهمأخذونمی شودمحسوبخدمتعرضه



آنهانهاده هایخریدعوارضومالیاتوهستندمعافعوارضومالیاتپرداختاززیرموارد- ۱۰ماده
:می شودمسترد

ادرهصگمرکیسبزپروانهارائهبارسمیخروجیمبادیطریقازکشورازخارجبهکاالهاصادرات-الف 
یگواهومربوطقراردادارائهباخدماتصادراتو(کاالصادراتمورددر)خروجیبرگیاگمرکتوسط
باشدسیدهرمقصدکشوردرایراناسالمیجمهوریرسمینمایندگینزدیکترینتأییدبهکهکارانجام

.مثبتهمدارکواسنادسایریامرکزیبانکتأییدباارزآوریگواهییا
ازخارجصنعتی-تجاری آزادمناطقبهاصلیسرزمیـنگمرکیقلمروازخدمـاتوکاالهاصادرات

بهاالنهسصورتبهآنهابودنمحصورکهصورتیدرباشند،مثبتتجاریترازدارایکهجمعیتینقاط
.بودخواهدبنداینمشمولبرسد،ایراناسالمیجمهوریگمرکتأیید



وازمایعگسفید،نفتکوره،نفتنفت گاز،بنزین،)نفتیفرآورده هایخام،نفت(سوآپ)معاوضهخدمات-ب 
برق؛وگازطبیعی،(هواییسوخت 
بههواییسوختهایفروش)ارزیصورتبهپاالیششرکتهایتولیدیفرآورده هایکلیهفروش-۱تبصره

ینواحدرمستقرجایگاههایدرسوختفروش)مرزی،(داخلیفرودگاههایدرخارجیهواپیماییشرکتهای
بهایراناسالمیجمهوریگمرکصادراتیپروانهدارایسوختفروشهمچنینو(کشورمرزی

.می شودمحسوبصادرات(بنکرینگ)کشتی ها
بهمربوطفهرستدرکهتولیداولیهموادوخامموادصادراتبرایخریدعوارضومالیاتاسترداد-۲تبصره

.استممنوعشده اند،ذکرمستقیممالیات هایقانون(۱۴۱ )ماده
هایشرکتشعبویاایرانیحقوقییاحقیقیاشخاص)ایرانمقیماشخاصتوسطکهخدماتی-۳تبصره

کشور،ازخارجیاباشدداخلخدماتمقصدیاوخدماتمصرفمحلومی شودارائه(ایرانمقیمخارجی
.می گرددمحسوبصادراتبشودکشورواردوحاصلارزغیرمستقیمیامستقیمکهصورتیدر



خریدتاریخازدوماهظرفکهایرانداخلدرکاالهاخریدبابتپرداختیعوارضومالیات- ۱۱ماده
پرداختیعوارضومالیاتنیز،ومی شودخارجکشورازخارجیوایرانیازاعممسافرانهمراه

خروجمهنگاایرانی،هواپیماییشرکتهایازخریداری شدهخارجیپروازبلیطبابتخارجیگردشگران
صولی هایومحلازسازمان،توسطمثبته،مدارکواسنادیاوالکترونیکیصورتحسابارائهباکشوراز

ازمانستوسطقانوناینابالغتاریخازشش ماه ظرفمادهایناجرائیآیین نامه.می گرددمستردجاری
.می رسدوزیرانهیأتبه تصویبومی شودتهیه



معافعوارضومالیاتازقوانینسایروقانوناینموجببهکهخدماتوکاالهاعرضه کنندگان- ۱۲ماده
حجمهکاقتصادیویژهمناطقوصنعتی-تجاری آزادمناطقدرمستقراقتصادیفعاالنهمچنینومی باشند
بهمکلف،باشدبیشترمی رسد،وزیرانهیأتتأییدبهسازمانپیشنهادبهکهمبلغیازآنهاساالنهمعامالت
آزادمناطقجملهازکشورمناطقکلیهشاملحکماین.هستندمؤدیانسامانهدرمعامالتثبتوعضویت
«ب»دبنموضوعجریمهبر عالوهمادهاینحکمازمتخلفان.می شوداقتصادیویژهمناطقوصنعتی-تجاری 

ارزش(%۹)درصدنهمعادلجریمه ایمشمولمؤدیانسامانهوفروشگاهیپایانه هایقانون(۲۲ )ماده
.می شوندمذکورسامانهدرنشدهثبتمعامالت

ازسپسه ماهظرفاقتصادیویژهمناطقوصنعتی-تجاری آزادمناطقخصوص درمادهایناجرائیآیین نامه
اقتصادیهویژمناطقوصنعتی-تجاری آزادمناطقشورای عالیدبیرخانهوسازمانپیشنهادبهقانوناینابالغ
.می رسدوزیرانهیأتبه تصویبومی شودتهیه



ثالثاشخاصومؤدیانتکالیفووظایف-چهارم فصل

قررمسازمانکهترتیبیبهموظفندقانوناینمشموالنهمهمؤدیان،سامانهراه اندازیازپس- ۱۳ماده
معامالتثبت.نمایندثبتآندرراخودمعامالتونمودهنامثبتمزبورسامانهدرمی کند،اعالمو
بت نام،ثترتیباتزمان،آنتا.استقانونیدفاتردرثبتمنزلهبهمؤدیان،سامانهدر(فروشوخرید)

وبمصافزودهارزشبرمالیاتقانونمقرراتحسبآنهابهرسیدگیومالیاتیاظهارنامه هایارائهنحوه
.استجاریقانوناینمفادموارد،سایردر.استآنبعدیاصالحاتو۱۳۸۷/۲/۱۷



راانمؤدیسامانهنتواندمؤدیانسامانهوفروشگاهیپایانه هایقانوندرمقررمهلتدرسازمانچنانچه- ۱۴ماده
بهمزبورمهلتاتمامازبعدکهراقانوناینموضوعمؤدیاناظهارنامهبهرسیدگیاستمکلفکند،مستقر
را هااظهارنامهسایرونمودهمحدوداست، آمدهمادهاینتبصرهدرکهمیزانیبهصرفاًمی شود،تسلیمسازمان

.نمایدقبولرسیدگیبدون
مؤدیانمالیاتیپرونده هایاز(%۱)یک درصدحداکثراستمجازسازمانمؤدیانسامانهاستقرارازبعد-تبصره

آنهاوندهپرکهمؤدیانیانتخابچگونگی.دهدقراررسیدگیموردبزرگمؤدیاناولویتبارامؤدیانسامانهعضو
داراییواقتصادیاموروزیربه تصویبسازمانپیشنهادباکهدستورالعملیدرگیرد،قراررسیدگیموردباید

یدگیرسمشمولکهمؤدیانیاسامیفهرستسالهرمهرماهپایانتااستمکلفسازمان.می شودمعینمی رسد،
.کندعمومیاعالمخودالکترونیکیعملیاتسامانهدررامی گیرندقرار



(۲۹ )مادهوکشوریخدماتمدیریتقانون(۵ )مادهموضوعاجرائیدستگاههای- ۱۵ماده
درخودمعامالتثبتبهمکلفآنهابهوابستهسازمان هایوتوسعهششمبرنامهقانون

کهدکناتخاذترتیبیاستموظفتجارتومعدنصنعت،وزارت.می باشندمؤدیانسامانه
(۵)تبصرهموضوعدولتالکترونیکیتدارکاتسامانهدرثبت شدهمعامالتاطالعات

.شودلمنتقمؤدیانسامانهبهبرخطبه صورتوعیناًمستقیممالیات هایقانون(۱۶۹ )ماده



اطالعاتومعامالتوپیمانکاریقراردادهایثبتمدارک،ودفاتراسناد،ارائه- ۱۶ماده
امی،انتظدستگاههایسایرومسلحنیروهایپشتیبانیودفاعوزارتومسلحنیروهای
و(۵ )ماده(۱)تبصره،(۴ )ماده(۳)تبصرهموضوعمؤدیانسامانهدرامنیتیواطالعاتی

رعایتبامذکورسامانهدرمحرمانهاقالمسایرهمچنینوقانوناین(۱۵)و(۱۳)مواد
داراییواقتصادیاموروزارتخانه هایتوسطکهاستدستورالعملیمطابقامنیتی،مالحظات

هیهتمسلحنیروهایکلستادومسلحنیروهایپشتیبانیودفاعواطالعات،(سازمان)
کشورامنیتشورایتصویببهقانونایناالجراءشدنالزمازپسماهششحداکثروشودمی

.می رسد



ازپسوکنندوصولکارفرمایاخریدارازراقانوناینموضوعفروشعوارضومالیاتمکلفندمؤدیان- ۱۷ماده
.نمایندواریزسازمانحساب بهمقرراتمطابقپرداختی،عوارضومالیاتکسر

ومالیاتکندمکلفراآنهامشتریانیاقانوناینمشمولمؤدیانازبرخییاتماممی تواندسازمان-۱تبصره
،هتبصرایناجرائیآیین نامه.نمایندواریزسازمانحساببهصورتحسابصدورباهمزمانرامتعلقهعوارض
شنهادپیبامتعلقهعوارضومالیاتپرداختنحوهومی شوندحکماینمشمولکهمؤدیانیفهرستبرمشتمل
.می رسدداراییواقتصادیاموروزیربه تصویبسازمان،
وی شودممنظورفروشندهبستانکاریحساببهمی شود،پرداختسازمانبهترتیباینبهکهعوارضیومالیات

.می آیدبه حسابمالیاتیاعتبارنباشد،نهائیمصرف کنندهکهصورتیدرخریدار،برای
قطعیترخیصزماندرراوارداتیکاالهایعوارضومالیاتاستمکلفایراناسالمیجمهوریگمرک-۲تبصره

.ندکواریزسازمانحساببهبرخطبه صورتووصولنهائیترخیصازقبلرامتروکهکاالهایعوارضومالیاتو
،مربوطفرمهاییاوگمرکیپروانه هایدرپرداختاطالعاتدرجضمناستموظفایراناسالمیجمهوریگمرک
«وقتمورود»دراستمکلفگمرک.نمایدفراهمراذی ربطاطالعاتیپایگاههایبهسازمانبرخطدسترسیامکان

.کندأخذگمرکیامورقانون(۵۳ )مادهتبصرهمقرراتاساسبرراالزمتضمینات،«پردازشبرایموقتورود»و



موظفمرکگ.نماینداظهارگمرکبهرامزبورکاالهایمکلفنداصلیسرزمینبهصنعتی-تجاری آزادمناطقازکاالواردکنندگان-۳تبصره
،۱۳۹۱/۵۱/۱۰مصوبکشورتوسعهبرنامه هایدائمیاحکامقانون(۶۵ )ماده«ب»بندبه موجبکهشدهاظهارکاالهایازقسمتیازاست

وعوارضومالیاتمی شود،محسوب«وارداتیکاالی»کهباقی ماندهقسمتازوعوارض،ومالیاتفقطمی شود،محسوب«داخلتولید»
.کندواریزسازمانحساببهراآنعوارضومالیاتودریافتراورودیحقوق
اینمقرراتطبقومحاسبهرامتعلقهعوارضومالیاتقانون،این(۱۰ )ماده(۳)تبصرهرعایتبامکلفندخدمتواردکنندگان-۴تبصره
.نمی باشندحکماینمشمولباشد،کشورازخارجدرآنمصرفوخدمتارائهمحلچنانچه.نمایندپرداختقانون
نفتهمچنینومصرف کنندگان(قبوض)صورتحسابدرمندرجعوارضومالیاتبهتوجهباگازوبرقآب،عوارضومالیات-۵تبصره

در،(صورتحسابصدور)فروشزماندریک بارفقطوارداتی،وتولیدیفرآورده هایو(خامطبیعیگازوگازیمیعاناتخام،نفت)تولیدی
نفتپاالیششرکتهاییاو(هواییسوختواصلیفرآوردهپنجبابت)نفتوزارتتابعهشرکتهایتوسطآنهاتوزیعوتولیدزنجیرهانتهای

روستاییویشهرفاضالبوآببرق،توزیعشرکتهایونیرووزارتذی ربطتابعشرکتهایواستانیگازشرکتهایو(فرآورده هاسایربابت)
سابحبهمذکورزنجیرهعوارضومالیاتاعتباراتکسرازپسووصولوثبتمحاسبه،داخلیمصوبفروشقیمتمبنایبراستانی
.می شودواریزکشورکلخزانه دارینزدسازمان

انتهایازقبلهزنجیردرفعالشرکتهایتعیینمؤدیانسامانهیادفاتردرعوارضومالیاتثبتنحوهخصوصدرتبصرهایناجرائیآیین نامه
به حسابزواریووصولاسترداد،تهاتر،مطالبه،رسیدگی،زنجیره،انتهایبهعوارضومالیاتاعتباراتانتقالنحوهفروش،وتوزیعزنجیره

اموروزیرانصویببه تتوانیروایراننفتملیشرکتسازمان،مشترکپیشنهادباقانوناینتصویبازپسشش ماهظرفسازمانتعیین شده
.می رسدنیروونفتدارایی،واقتصادی



قانون(۲۹ )مادهوکشوریخدماتمدیریتقانون(۵ )مادهموضوعکارفرمایانکلیه- ۱۸ماده
پس ماهیکتاحداکثرراپیمانکاریقراردادهایبهمربوطاطالعاتموظفندتوسعهششمبرنامه

رعایتاباستمکلفسازماناین صورت،غیردرنمایند،ثبتمؤدیانسامانهدرقراردادانعقاداز
درارانپیمانکتوسطشدهثبتاطالعاتمؤدیانسامانهوفروشگاهیپایانه هایقانون(۹ )ماده

.نمایدتلقیکارفرماقبولموردرامذکورسامانه



ازگروههربرایرامالیاتیدورهمدتسازمانپیشنهادبااستمجازداراییواقتصادیاموروزیر- ۱۹ماده
ازلیاتی،مادورهشروعازقبلسه ماهحداقلمذکورتغییراتآنکهبرمشروطنماید؛تعیینیک ماههیادومؤدیان
عمومینیاطالع رساکثیراالنتشارروزنامه هایازیکیحداقلوسازمانرسانیاطالعپایگاهمؤدیان،سامانهطریق
.شود

طیدیمؤفعالیتزمانباشد،مالیاتیدورهیکخاللدرمؤدیفعالیتخاتمهیاشروعصورتی کهدر-تبصره
.می شودتلقیمالیاتیدورهیکمربوط،دوره



- ۲۰ماده
یمکان هایامکانیکدرمالیاتمشمولواحدنوعیکازبیشکهحقیقیاشخاصبرایمی تواندسازمان-الف 

.کندایجادواحدکارپوشهمؤدیانسامانهدردارند،متعدد
ؤدیانمسامانهدرواحدکارپوشهیکازمکلفندهستند،متعددشعبدرمالیاتمشمولواحددارایکهمؤدیانی-ب 

.کننداستفاده
فرنیکخودبینازمکلفندشغلیواحدهردرحقیقیاشخاصقهری،واختیاریازاعممدنی،مشارکت هایدر-پ 
درمعامالتبتثوثبت نامجملهازشغلی،واحدمالیاتیتکالیفکلیه.نمایندانتخابشغلیواحدنمایندهبه عنوانرا

استفموظسازماناین صورت،غیردرمی شود،انجامشرکانمایندگیبهویتوسطمالیاتپرداختومؤدیانسامانه
.نمایدمسدودراآنفروشگاهیپایانهوقطعرامؤدیانسامانهبهمزبورواحددسترسی

.استاراعتبمالکمالیاتیامورلحاظازآنان،سکونت محلندارند،خودشغلبرایثابتمکانکهمؤدیانیبرای-ت 
کالیفتانجامبرایراآنهاازیکیاستمکلفباشد،داشتهخودسکونتبرایمتعددمکان هایمؤدیکهصورتیدر

انتخابیاتیمالتکالیفانجامبرایرامؤدیسکونتمکانهایازیکیسازماناین صورت،غیردرنماید،معرفیمالیاتی
.می کنداعالمویبهو



ختمزمانتااستشدهدادهآنهاانحاللبهحکمکهحقوقیاشخاصمورددر- ۲۱ماده
یهتصفمدیرانیامدیرومی شودمحسوبمؤدیکماکانمزبورحقوقیشخصتصفیه،
.می باشندقانونایندرمقررتکالیفانجامبهمکلف



واتمقرراجرایمسؤولیتانتقال،اتمامتاصنفیواحددارندهشخصصنفی،واحدیکانتقالدر- ۲۲ماده
سایرومؤدیانسامانهدرمعامالتثبتصورتحساب،صدورجملهازمربوطمالیاتیدوره هایتکالیفتمامی
مگرندارد؛الانتقاتمامازقبلصنفیواحدتکالیفقبالدرمسؤولیتیخریدار.داردبرعهدهراقانونیتکالیف

.باشدپذیرفتهرامسؤولیتاینرسمیسندموجببهاینکه
در.ازدسمطلعخودفعالیتاتمامزمانبهنسبتراسازمانروزدهظرفحداکثربایدانتقال دهنده-تبصره
مسؤولیتویباجریمه هاومالیاتپرداختدرجدید،مؤدیتوسطفعالیتشروعواطالععدمصورت

.داشتخواهدتضامنی



آناختیاراتووظایفافزوده،ارزشبرمالیاتسازمانیساختار-پنجم فصل

صادیاقتشرایطبامتناسباستان هاوکشورسطحدرسازماننیازموردتشکیالتوساختار- ۲۳ماده
الزامنبدومؤدیانتعدادوپرونده هاتعدادمالیات،وصولمیزانمانندشاخصهاییبهتوجهباومنطقههر
طریقازتوسعهششمبرنامهقانون(۲۸ )ماده«الف»بندرعایتباکشوریتقسیماتسطحرعایتبه

وزیرانهیأتتصویبازپسوپیشنهادکشوراستخدامیواداریسازمانبهداراییواقتصادیاموروزیر
.استاجراءقابل



کهتاسمعنیاینبهمزبورسامانهدرمؤدیکارپوشهبودنفعالمؤدیان،سامانهاستقرارازپس- ۲۴ماده
مؤدیکهصورتیدر.داردراخریدارانازعوارضومالیاتدریافتبرایالزمشرایطسازمان،نظرازاو

رایوکارپوشهبالفاصلهاستموظفسازمانبدهد،دستازراعوارضومالیاتدریافتبرایالزمشرایط
شدنعالغیرفبه محضکهکنداتخاذترتیبیاستموظفمرکزیبانک.نمایدغیرفعالمؤدیانسامانهدر

.شوندغیرفعالآن،بامرتبط(pos)فروشگاهیپایانهدستگاههایکلیهمؤدیان،سامانهدرمؤدیکارپوشه

ازپسه ماهسظرفحداکثرکهباشدآیین نامه ایبهمستندبایدمؤدیکارپوشهنمودنغیرفعال-تبصره
.می رسدوزیرانهیأتبه تصویبسازمانپیشنهادباقانون،اینابالغ



ـ ۲۵ماده
،(۱۹۸)،(۱۹۱)آن،(۱)تبصرهو(۱۸۶)،(۱۸۲)،(۱۷۸)،(۱۷۷ )ماده(۱)تبصره،(۱۷۱)،(مکرر۱۶۹)،(۱۶۷)،(۱۶۲)،(۱۶۱)مواد-الف 

احکام،(۲۴۳)،(۲۴۲)،(۲۳۵)،(۲۳۲)،(۲۳۱)،(۲۱۹)،(۲۱۸)،(۲۱۶)تا(۲۱۰)موادوچهارمبابهشتمفصلبهمربوطاحکام،(۲۰۲)
درمستقیممالیات هایقانون(۲۷۹)و(۲۷۷)،(۲۷۶)،(۲۷۵)آن،(۳)بندمنهای(۲۷۴)،(۲۵۷)موادپنجم،بابسومفصلبهمربوط
جارینیزافزودهارزشبرمالیاتمأخذمحاسبهمورددرفوق،مواددرمالیاتمشمولدرآمدبهمربوطاحکام.استجاریقانوناینمورد
.نمی باشدجاریقانوناین(۳۲)و(۲۹)موادخصوصدرمستقیممالیات هایقانونپنجمبابسومفصلاحکام.است

اعتمادقابلمؤدیانمورددرمستقیممالیات هایقانون(۲۱۹ )مادهموضوعرسیدگیومالیاتمشمولدرآمدتشخیصشناسایی،-۱تبصره
وقانوناین(۱۴ )مادهبراساسسازمانکهمواردیشاملحکماین.نمی باشدجاریمؤدیانسامانهوفروشگاهیپایانه هایقانونموضوع
هررد.نمی باشددارد،رامؤدیانمالیاتیاظهارنامه هایبهرسیدگیاجازهمؤدیانسامانهوفروشگاهیپایانه هایقانون(۱۹ )ماده(۱)تبصره
.شودمؤدیانسامانهوفروشگاهیپایانه هایقانونموضوعاحکاماجرایمانعنبایدمستقیممالیات هایقانون(۲۱۹)مادهمفادصورت
.دنمایبارگذارینیزویکارپوشهدررامؤدیبهشدهابالغاوراقاستمکلفسازمانمؤدیان،سامانهعضومؤدیانخصوصدر-۲تبصره
فزایشابرابردوبهمذکورشورایشعبتعدادمالیاتی،شورای عالیدرقانوناینطرحقابلپرونده هایبهرسیدگیمنظوربه-۳تبصره
.می یابد



(۳)بندو(۲۳۰)،(۱۸۱)،(۱۶۹)،(۹۷)موادمؤدیانسامانهدرمؤدیانعضویتعدمصورتدر-ب 
.استجاریقانون،اینمالیات هایمورددرمستقیممالیات هایقانون(۲۷۴ )ماده

(۳ )مادهدرمقررمهلتاتمامازقبلتاآن هایتبصرهومستقیممالیات هایقانون(۲۷۲ )ماده-تبصره
.استجاریقانوناینمالیات هایمورددرمؤدیان،سامانهوفروشگاهیپایانه هایقانون



مالیات کاالهای خاص-فصل ششم 
یر تعیین نرخ مالیات و عوارض کاالهای نفتی، فلزات گرانبها، سیگار، نوشابه و سایر کاالهای آسیب رسان به سالمت به شرح ز- ۲۶ماده 

:می شود
کاالهای نفتی-الف 

؛(%۳۰)انواع بنزین و سوخت هواپیما سی درصد - ۱
(.%۱۵)نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز طبیعی و گاز مایع پانزده درصد - ۲

ولید که به شرکتهای داخل زنجیره ت( شرکتهای تابعه)نفت خام، میعانات گازی، و گاز طبیعی خام که توسط وزارت نفت -۱تبصره 
، در این (شرکتهای تابعه)فرآورده های نفتی فروخته می شود، همچنین واردات بنزین و سوخت هواپیما و گاز طبیعی توسط وزارت نفت 

. مرحله مستلزم محاسبه و دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از حلقه بعدی و نیز پرداخت در مرحله واردات حسب مورد نمی باشد
ی عرضه، مالیات و عوارض فروش فرآورده های تولید شده از کاالی مزبور و نیز بنزین و سوخت هواپیما و گاز طبیعی وارداتی در مراحل بعد

.حسب مقررات مربوط محاسبه و وصول می شود
نفت، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش در خرده فروشی بنزین و نفت گاز توسط شرکتهای غیردولتی دارای مجوز از وزارت-۲تبصره 

، (ن ماده ای« الف»با احتساب مالیات و عوارض موضوع بند )عبارت است از مابه التفاوت قیمت خرید محصوالت فوق از شرکتهای پاالیش 
فت گاز مابه التفاوت مزبور به عنوان درآمد ناشی از ارائه خدمات توسط جایگاههای عرضه بنزین و ن. با قیمت عرضه آنها به مصرف کننده
مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید بنزین و . این قانون مشمول مالیات و عوارض می گردد( ۷ )تلقی شده و با نرخ مذکور در ماده 

.نفت گاز به عنوان اعتبار مالیاتی برای جایگاه داران منظور نمی شود



اصلیهاولیموادبه عنوانکهصورتیدربند،اینموضوعکاالهایبابتمؤدیانپرداختیعوارضومالیات-۳تبصره
مالیاتینهمچن.می باشدپذیرشقابلواحدهاآنمالیاتیاعتباربه عنوانشود،بردهبه کارتولیدیواحدهایتوسط

ظورمنآنانمالیاتیاعتباربه عنوانمزبورکاالهایتوزیع کنندگانوواردکنندگانتوسطپرداختیعوارضو
.می گردد

تملکطرحهایجهتموردنیازنهاده هایخریدبرایایراننفتملیشرکتکهعوارضیومالیات-۴تبصره
رازبورممبالغاستمجازیادشدهشرکت.نمی باشدتهاتریااستردادقابلمی کند،پرداختسرمایه ایدارایی های

برایبورمزشرکتکهعوارضیومالیاتسایر.نمایدمنظورفوق الذکردارایی هایتمام شدهبهایازبخشیبه عنوان
شرکتآنمالیاتیاعتباربه عنوانمقررات،رعایتبامی کند،پرداختسرمایه ایدارایی هایتملکازغیرمصارفی

تابعهتهایشرکسایریاشرکتآنمالیاتیبدهیباتهاترقابلسازمانتأییدبایادشدهاعتبار.می گرددمنظور
.می باشدنفتوزارت



پالتینوجواهرطال،-ب 

.داصل طال، جواهر و پالتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض می باش- ۱
( %۹)درصـد -اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده کاالهای موضوع این بند مشمول مالیات و عـوارض بـا نـرخ نـه- ۲

.می باشد
د و فـروش پس از راه اندازی سامانه مؤدیان، عرضه کنندگان کاال و خدمات مربوط به این بند مکلفند کلیه عملیات خریـ- ۳

درج ارزش اصل طال، جواهر و پالتین، اجرت سـاخت، حق العمـل و سـود فروشـنده بـه. خود را در سامانه مزبور ثبت کنند
سـامانه در صورت کتمان و یا عـدم ثبـت تمـام یـا برخـی از معـامالت در. تفکیک در صورتحساب الکترونیکی الزامی است

ن ای. ارزش اصل طال، جواهر و پالتین است که غیر قابل بخشودگی می باشد( %۹)مذکور مشمول جریمه ای معادل نه درصد 
.این قانون است( ۳۶ )ماده « ب»جریمه عالوه بر جریمه مذکور در بند 

راءشدن کلیه واحدهای فعال در زنجیره عرضه کاال و خدمات مربوط به این بند مکلفند حداکثر تا دوماه پس از الزم االج- ۴
صناف ایران این قانون از پایانه فروشگاهی مورد تأیید سازمان استفاده کنند، در غیر این صورت اتحادیه های ذی ربط و اتاق ا

اقـدام بـه موظفند پروانه فعالیت واحدهای موضوع این بند در کل زنجیره مربوط را که بدون استفاده از پایانـه فروشـگاهی
وگیری نیروی انتظامی موظف است از ادامه فعالیت واحدهای فاقـد پروانـه جلـ. فروش کاال یا خدمت می کنند، باطل نمایند

.کند



سالمتبهآسیب رسانکاالهایسایروگازبدونوگازدارقندینوشابه های-پ 

تولید(ادهماین«ت»بندموضوعکاالهایبه استثنای)سالمتبهآسیب رسانکاالهایسایروگازبدونوگازدارقندینوشابه های

(%۳۶)سی و شش درصدنرخباعوارضومالیاتمشمولآنهاوارداتو(%۱۶)شانزده درصدنرخباعوارضومالیاتمشمولداخل

.می باشند

هداشت،بوزارتپیشنهادبهقانوناینابالغازپسدوماهحداکثرآنهاتولیدکنندهواحدهایوبنداینموضوعکاالهایفهرست

ارتوزمزبور،وزارتخانهتام االختیارنمایندگانازمرکبکارگروهیتوسطآنازبعدیک ماهحداکثروپزشکیآموزشودرمان

.می شودتصویبداراییواقتصادیاموروزارتوتجارتومعدنصنعت،

داشت،بهوزارتتوسطوتصویبفوقترتیببه(بعدسالدراجراءبرای)سالهردی ماهانتهایتاموردنظرفهرستتغییرات

پیشنهادیفهرستمقرر،مهلتدرمزبورفهرستتصویبعدمصورتدر.می گردداعالماجراءبرایپزشکیآموزشودرمان

.استعملمالکغذایی،امنیتوسالمتشورای عالیتأییدازپسپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارت



انواع سیگار و محصوالت دخانی-ت 
:انواع سیگار و محصوالت دخانی به شرح زیر مشمول مالیات و عوارض می شوند

؛(%۲۵)سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی، بیست و پنج درصد - ۱
تجارت تهیه و سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بین المللی که فهرست آن هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و- ۲

؛(%۴۰)با تصویب هیأت وزیران ابالغ می شود، چهل درصد 
؛(%۶۵)سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی، شصت و پنج درصد - ۳
؛(%۱۰)توتون خام وارداتی ده درصد - ۴
؛(%۳۵)سی و پنج درصد ( خرمن توتون)توتون فرآوری شده وارداتی - ۵

اع نرخهای تعیین شده از سال دوم اجرای قانون هر سال پنج واحد درصد افزایش می یابد تازمانی که نرخ مذکور برای انو-۱تبصره 
، برای تولیدات داخل با نشان بین المللی به (%۵۵)سیگار و محصوالت دخانی، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل به پنجاه و پنج درصد 

(  %۱۲۵)د و برای انواع سیگار و محصوالت دخانی، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی به یکصد و بیست و پنج درص( %۹۵)نود و پنج درصد 
.برسد

تولید را بر تولیدکنندگان سیگار و محصوالت دخانی مکلفند از زمان الزم االجراءشدن این قانون، قیمت خرده فروشی و تاریخ-۲تبصره 
ه نمی شود و در صورت تخلف از حکم این تبصره ، اعتبار مالیاتی مربوط، پذیرفت. روی پاکت بسته بندی محصوالت دخانی درج کنند

.مشمول مالیات و عوارض فروش به نرخهای مذکور است



خاصعوارضومالیات ها-هفتم فصل
سبزعوارض-الف 
ومجازحدودمحیط زیست،حفاظتسازمانتشخیصبهکهآالیندهخدماتیومعدنیصنعتی،تولیدی،واحدهای- ۲۷ماده

ی شود،متعیینآنهابرایمزبورسازمانتوسطکهزمانیمهلتدرکهصورتیدرنمی کنند،رعایترازیست محیطیاستانداردهای
،(%۰/۵ )رصدنیم دنرخهایباآالیندگیمکانونوعمدت،شدت،نظیرمعیارهاییبراساسننمایند،اقدامخودآالیندگیرفعبهنسبت

کلیهمورددرحکماین.می شوندسبزعوارضمشمولخدمات،یاکاالفروشمأخذبه،(%۱/۵)یک و نیم درصدو(%۱ )یک درصد
ویژهمناطقوصنعتی-تجاری آزادمناطقدرمستقرواحدهایوصادراتیغیرمعاف،ومعافواحدهایازاعمآالینده،واحدهای
سه ماهثرحداکمی گیرد،قرارزیستمحیطسازمانعملمبنایواحدها،آالیندگیسطح تعییندرکهمعیارهایی.استجاریاقتصادی

ت،بهداشوزارتخانه هایومحیط زیستحفاظتسازماننمایندگانازمتشکلکارگروهیتوسطقانون،اینالزم االجراءشدنازپس
رانوزیهیأتبه تصویبومی شودتهیه(سازمان)داراییواقتصادیاموروکشورتجارت،ومعدنصنعت،پزشکی،آموزشودرمان

د،می شوارائهسازمانبهمنظورهمینبهکهاظهارنامه اییامؤدیانسامانه براساسمادهاینموضوعواحدهایفروشمیزان.می رسد
.می گرددتعیین
زاصرفاًسبزعوارضباشندهمازمستقلمحصولبامجزاتولیدیخطوطدارایماده،اینموضوعواحدهایصورتی کهدر-۱تبصره

.می شوددریافتآالیندهخطوط



ایندرآمدنمایند،اقدامتولیدبهنسبتاشخاصازمشخصکارمزدأخذقبالدرماده،اینموضوعواحدهایکهصورتیدر-۲تبصره
تولیدهزنجیردرکهشرکتهایی.می شودسبزعوارض مشمولمادهاینصدردرمذکورنرخ هایبرابرپنجبامذکور،تولیدازناشیواحدها
.می باشندتثنیمستبصرهاینحکمشمولازمی کنند،فعالیتبرقوگازطبیعینفت گاز،کوره،-نفتنفت سفید،هواپیما،سوختوبنزین
هواپیما،وختسوبنزینتولیدزنجیرهشرکتهای برایمادهاینموضوععوارضمحاسبهمبناینهائیمصرف کنندهبهفرآوردهفروشقیمت

.هستندوطمربعوارضپرداختمسؤولمتضامناًآنهاباالدستیشرکتهایکهمی باشدبرقوگازطبیعینفت گاز،نفت کوره،نفت سفید،
اطالعاتیپایگاهقانون،اینالزم االجراءشدنتاریخازپسشش ماهظرفحداکثراستمکلفمحیط زیستحفاظتسازمان-۳تبصره

استموظفزیستمحیطحفاظتسازمان.کندفراهمرامزبورسامانهبهسازمانبرخطدسترسیامکانونمایدایجادراآالیندهواحدهای
.کندبه روزرسانیمستمراًراآنونمودهدرجمزبورپایگاهدرراآنهاآالیندگیسطحوآالیندهواحدهاینام

رادواحآنآالیندگیسطحیانمایددرجآالیندهواحدهایپایگاهدرراواحدینامزیستمحیطحفاظتسازمانکهصورتیدر-۴تبصره
ورمزبعوارضنرخیامی شود،سبزعوارضمشمولمورد،حسب،بعدمالیاتیدورهابتدایازموردنظرواحددهد،افزایشمزبورپایگاهدر

.می یابدافزایشواحدآنبرای
رادواحآنآالیندگیسطحیانماید،حذفآالیندهواحدهایپایگاهازراواحدینامزیستمحیطحفاظتسازمانکهصورتیدر-۵تبصره

مزبورعوارضنرخیامی شود،معافسبزعوارضپرداختاز،موردحسبدوره،همانابتدایازموردنظرواحددهد،کاهشمزبورپایگاهدر
.می یابدکاهشواحدآنبرای



کاهشیارفعخصوصدر،آالیندهواحددرخواستتاریخازیک ماهظرفحداکثراستموظفمحیط زیستحفاظتسازمان- ۶تبصره
صورتدر.نمایدمنعکسآالیندهواحدهایاطالعاتیپایگاهدرراموردنظرواحدوضعیتدرتغییرهرگونهونمایدنظراعالمواحدآنآالیندگی

.می شودخارجآالیندهواحدهایفهرستازخودکارصورتبهمزبورواحدمقرر،مهلتدرزیستمحیطحفاظتسازماننظراعالمعدم
شکاهیارفعتأییدصورتدرمی شود،انجامآالیندهواحدهایآالیندگیکاهشیارفعبه منظورکهسرمایه گذاری هایی- ۷تبصره

یافعربهکهصورتیدرومی شودکسرواحدهاآنعوارضبدهیازبعد،سالهاییااولسالدر زیست،محیطحفاظتسازمانتوسطآالیندگی
.می شودپذیرفتهمالیاتیقبولقابلهزینهبه عنواننشود،منجرآالیندگیکاهش
دولت،واستدرخباسالازخاصیمقاطعدرنیست،نفت گازونفت کورهآنهااصلیسوختکهنیروگاههاییوپاالیشگاههاصورتی کهدر- ۸تبصره
آنآالیندگیمدتوسطحاحتسابدرراموضوعایناستموظفزیستمحیطحفاظتسازمانشوند،مزبورسوخت هایازاستفادهبهمجبور
.کندمحاسبهمزبورالزامازقبلبامطابقراگازنفتوکورهنفتاستفادهازناشیآالیندگیافزایشونمایدلحاظواحدها
ظرناظهاربهمجازمذکورسازمانواستاعتبارمالکسامانهدرثبتازبعددوره هایبرایصرفاًزیستمحیطحفاظتسازماناعالم- ۹تبصره
.نیستاشتباهتصحیحواصالحعنوانتحتسامانهدرثبت شدهدوره هایبرایتولیدیواحدهایآالیندگییاورفعبهنسبت
.نیستسبزعوارضمحاسبهمأخذجزءقانون،این(۵ )ماده(۲)تبصره«ج»بندموضوعدولتپرداختییارانه- ۱۰تبصره
ازپسماهپایانتاحداکثرمی نمایدتعیینسازمانکهنمونه ایمطابقرادورههراظهارنامه مکلفندمادهاینموضوعمؤدیان- ۱۱تبصره

تعلقموجبمقررمهلت هایدراظهارنامهتسلیمعدم.نمایندواریزشدهتعیینحساببهمزبورمهلتظرفراعوارضوتسلیمدوره،انقضای
جریمهمشمولعوارض،پرداختدرتأخیرصورتدرو می باشدمادهاینموضوععوارض(%۱۰)ده درصدمیزانبهبخشودگیغیرقابلجریمه
روشفاستنادبهسازمانونبودهتبصرهاینموضوعاظهارنامهارائهبهملزممؤدیانسامانهعضوواحدهای.می شودقانوناین(۳۷ )مادهموضوع
.می کندوصولراآالیندگیعوارضمؤدیان،سامانهدرآنهاابرازی



نقلیهوسائطشماره گذاریعوارضومالیات-ب 

تأییدبهکهآنها،انرژیرتبهبراساسموتورسیکلت،وسنگینوسبکخودروهایانواعشماره گذاری- ۲۸ماده

سبزعوارضومالیاتمشمولزیرجدولدرمندرجنرخ هایطبقاست،رسیدهایراناستانداردملیسازمان

مجموعوداخلیتولیداتمورددرکارخانهفروشقیمت،مادهاینموضوععوارضومالیاتمأخذ.می باشد

.استوارداتیخودروهایبرایورودیحقوقوگمرکیارزش





اه،دی مپایانتاوارداتییاداخلتولیدموتورسیکلت هایوسنگینوسبکخودروهایانواع برایمادهاینموضوععوارضومالیاتمأخذ-۱تبصره
یاتولیدازپسهبالفاصلمی شوند،واردیاتولیدجدیداًکهنقلیه ایوسائطبرایمزبورمأخذ.می شوداعالمبعدسالدراجراءبرایوتعیینسازمانتوسط
.می شوداعالموتعیینسازمانتوسطواردات
مالیاتشمولمتجارتومعدنصنعت،وزارتتشخیصبه(پالگینهیبرید)برقیتماموبرقیموتورسیکلت هایوسنگینوسبکخودروهای-۲تبصره

. نمی باشدمادهاینموضوععوارضو
ملیسازمانومحیط زیستحفاظتسازمانهمکاریباقانون،اینابالغتاریخازسه ماهظرفاستمکلفتجارتومعدنصنعت،وزارت-۳تبصره

است،دهشدرجآنهاانرژیبرچسبدرکهانرژی،رتبهبهتوجهباراوارداتیوداخلتولیدموتورسیکلت هایوخودروهاکلیهفهرستایران،استاندارد
.نمایدمنتشرعموم،اطالعبرایونمایداعالمسازمانبهبرخطبه صورت

وسائطداقمصباشند،ایراناستانداردملیسازمانتأییدموردانرژیبرچسب فاقدمادهاینموضوعموتورسیکلت هایوخودروهاکهصورتیدر-۴تبصره
.می شودتلقی(G)ردیفنقلیه

وره گذاریشماعوارضومالیاتبهمربوطاظهارنامه مکلفندمادهاینموضوعنقلیهوسائطانواعتولیدکنندگانوواردکنندهحقوقیاشخاص-۵تبصره
ومالیاتومتسلیسازمانبهمی کند،اعالمسازمانکهبه نحویبعدماهپانزدهمتاحداکثرراهرماهفروخته شدهنقلیهوسائطدقیقمشخصاتهمچنین

ومالیات(%۱۰)ده درصدمیزانبهبخشودگیغیرقابلجریمهموجبمقرر،مهلتدرمذکورپرداختعدم.نمایندپرداختراآنبهمتعلقعوارض
.می شودقانوناین(۳۷ )مادهموضوعجریمه هایمشمولآن،پرداختدرتأخیرصورتدر ومادهاینموضوععوارض
وارضعومالیاتذی ربط،مالیاتیاموراداراتبهمراجعهباشماره گذاری،ازقبلمکلفندموتورسیکلتوخودروواردکنندهحقیقیاشخاص- ۶تبصره
مشمولنیزتظامیانونظامینیروهایودولتبهمتعلقنقلیهوسائطشماره گذاری.کنندپرداختمی نمایدتعیینسازمانکهترتیبیبهراآنبهمتعلق

. استمادهاین
اشخاصتوسطشدهواردنقلیهوسائطشماره گذاریازقبلاستمکلف(رانندگیوراهنماییمعاونت)ایراناسالمیجمهوریانتظامینیروی- ۷تبصره

.دنمایخودداریاست،نشدهپرداختآنهاعوارضومالیاتکهنقلیه ایوسائطشماره گذاریازوبررسیراعوارضومالیاتپرداختگواهیحقیقی،



نقلیهوسائطآالیندگیساالنهعوارضوساالنهعوارض-پ 
:می شودتعیینذیلبه شرحموتورسیکلت هاوسنگینوسبکخودروهایازاعمنقلیهوسائطکلیهساالنهعوارض- ۲۹ماده
ارزشمجموعهزار درنیمویکمعادلوارداتینقلیهوسائطوکارخانهفروشقیمت درهزاریکمعادلداخلتولیدنقلیهوسائط-الف 

(۲۸ )ماده(۱)تبصرهدرمذکورمأخذبنداینموضوععوارضمحاسبهمأخذ.می شوندساالنهعوارضمشمولورودیحقوقوگمرکی
.استقانوناین
نرخ هاییک بیستممعادلوقانوناین(۲۸ )ماده(۱)تبصرهدرمذکورمأخذباتولیدازپسده سالتاآلودهشهرهایدرنقلیهوسائط-ب 

ازپس. می شوندمادهاین«الف»بندموضوععوارضبرعالوهنقلیهوسائطآالیندگیساالنهعوارضمشمول مذکورمادهجدولدرمندرج
برابردوبهحداکثرتامی شوداضافهمذکورنقلیهوسائطآالیندگیعوارضپایهنرخبه(%۱۰)ده درصدمیزانبهسالهرتولید،دهمسال
شدنسپریتامی باشد،صفر(۲۸ )مادهذیلجدولدرآنهاآالیندگیساالنهعوارضنرخکهنقلیه ایوسائط.یابدافزایشپایهنرخ

یک دهمدلمعانرخیباسنگیننقلیهوسائطآن،ازپسومی باشندمعافآالیندگیساالنهعوارضپرداختازتولید،سالازپنج سال
مذکورجدول(C)ردیفدرمندرجنرخهاییک دهممعادلنرخیبانقلیهوسائطسایرو(۲۸ )مادهجدول(D)ردیفدرمندرجنرخ های
وازمانستوسطمحاسبهمأخذمی شود،متوقفآنهاوارداتیاتولیدکهخودروهاییمورددر.می باشندآالیندگیساالنهعوارضمشمول
شهرهایهبمتعلقانتظامیپالکبانقلیهوسائطکهآلودهشهرهایفهرست.می شودتعیینوارداتیاتولیدسالآخرینبامتناسب

صویبتوزیستمحیطحفاظتسازمانپیشنهادباسالهردی ماهپایانتاحداکثرمی شوند،آالیندگیساالنهعوارضمشمولمذکور
.می شوندتعیینبعدسالدراجراءبرایوزیرانهیأت



رصدووپرداختامکاننقلیه،وسائطساالنهعوارضمتمرکزالکترونیکسامانهایجادبااستمکلفکشوروزارت-۱تبصره
تپرداخعوارضمیزانبرخطاستعالمومالکانبرای رامادهاین«ب»و«الف»بندهایموضوععوارضمفاصاحسابالکترونیکی

.کندفراهمرسمیاسناددفاتروانتظامینیرویبرایرانقلیهوسائطبهمربوطنشده
هرورمذکعوارض مکلفندنقلیهوسائطمالکان.استمالک برعهدهمادهاین«ب»و«الف»بندهایموضوععوارضپرداخت-۲تبصره

عوارضتپرداخنماید،تغییرتولیدسالازپسمذکورنقلیهوسائطمالکیتچنانچه.نمایندپرداختسالهمانپایانتاراسال
.استجدیدمالکعهدهبرانتقالسال ازمادهاینموضوعآالیندگیساالنهعوارضوساالنه
. نمی شوندمادهاینموضوع«ب»بندعوارضمشمولاسقاط،سالدردارند،اسقاطگواهیکهنقلیه ایوسائط-۳تبصره
اینضوعموعوارض مشمولنیزباشندشدهشماره گذاریقانوناینالزم االجراءشدنازبعدیاقبلکهنقلیهوسائطکلیه-۴تبصره

. می شوندماده
ایراناسالمیجمهوریانتظامینیرویتوسطپالکتعویضیاورسمیاسناددفاترتوسطنقلیهوسائطانتقالسندثبت-۵تبصره

سایرومعاملهموردنقلیهوسائطبه مربوطمادهاین«ب»و«الف»بندهایعوارضتسویهبهمنوط،(رانندگیوراهنماییمعاونت)
.استانتقال گیرندهوانتقال دهندهبهمتعلقنقلیهوسائط
تخفیفازبرخورداریموجبسال،همانپایانتاحداکثر هرسال،مادهاین«ب»و«الف»بندهایموضوععوارضپرداخت- ۶تبصره

.است(%۲۰)بیست درصدمیزانبه



ساالنهعوارض(%۱۰)ده درصدمعادلبخشودگیغیرقابلجریمهمشمولمقررموعدازپسمذکورعوارضپرداخت- ۷تبصره
ازایبهساالنهعوارض(%۲)دودرصدمعادلجریمه ایمشمولمذکورجریمهبرعالوهیک ماه،ازبیشتأخیرصورتدرواست

.استتأخیرمدتبهنسبتماههر
مدته بمادهاینموضوععوارض پرداختازموتورسیکلتوسنگینوسبکخودروهایمالکانیامالککهصورتیدر- ۸تبصره

کوچکمعامالتنصاب(%۵)پنج درصدازپرداخت نشدهجریمهوعوارضمبلغیاونمایندخودداریمالکیت،سالازپنج سال
براساساستموظفانتظامینیرویشود،بیشتر،۱۳۸۳/۱/۲۵مصوبمناقصاتبرگزاریقانون(۳ )ماده(۱)جزءموضوع
.کنداقدامبدهیپرداختتامزبورنقلیهوسائطتوقفبهنسبتکشوروزارتاعالمیفهرست
نقلیهوسائطاطالعاتپایگاهبهبرخطدسترسیامکانمکلفندشهرداری هاوایراناسالمیجمهوریانتظامینیروی- ۹تبصره

.کنندفراهمکشوروزارتبرایطبقه بندیرعایتباراخود
ازمقتضیقطربهنقلیهوسائطمالکانتکالیفووظایفخصوصدراطالع رسانیبهنسبتاستموظفکشوروزارت- ۱۰تبصره
.کنداقدامپیامکارسالطریقازجمله
زیرانوهیأتبه تصویبکشوروزارتپیشنهادباقانوناینابالغتاریخازسه ماه ظرفمادهایناجرائیآیین نامه- ۱۱تبصره

.می رسد



نقلیهوسائطانتقالونقلمالیات-ت 

شمولمشناورها،وکشاورزیمعدنی،کارگاهی،راهسازی،ماشین هایاستثنایبهموتورسیکلت،وخودروانواعانتقالونقل- ۳۰ماده

:می باشندذیلبه شرحانتقالونقلمالیات

.تولیدسالبرایقانوناین(۲۸ )ماده(۱)تبصرهدرمذکورمأخذبه(%۲)دودرصدوارداتیو(%۱)یک درصدمیزانبهداخلتولید

برایومی یابدکاهشمأخذهمان(%۱۰)ده درصدساالنهتولید،سالازپسشش سال تامادهاینموضوعمالیاتمحاسبهمأخذ

.استیادشدهمأخذ(%۴۰)چهل درصدبعد،بهششمسال های

مالیاتپرداختبهمنوطانتظامی،نیرویتوسطپالکتعویضیاورسمیاسناددفاترتوسطنقلیهوسائطانتقالسندثبت-۱تبصره

پرداختبهملزمحکم،اینازتخلفصورتدرمزبورمراجع.می کندمقررسازمانکهاستترتیبیبه ومادهاینموضوعانتقالونقل

.هستندپرداخت نشدهمالیاتدوبرابر

گانواردکنندیاوداخلی(مونتاژکننده)پیش ساختهقطعاتوصل کنندهیاوسازندهکارخانجاتازخودروانتقالاولین-۲تبصره

رداختپمشمولدولتنفعبههبهوصلحصورتبهانتقالهرگونههمچنینوخریدارانبه(خارجیشرکتهایرسمینمایندگی های)

. می شودمادهاینموضوعانتقالونقلمالیات

اینموضوعمالیاتمشمولصنعتی-تجاری آزادمناطقانتظامیپالکباموتورسیکلتوخودروانواعانتقالونقل-۳تبصره

. نمی شودماده



کشورازخروجمالیات-ث
راوجوهیزمینیودریاییهوایی،مرزهای ازمادهاین(۱)تبصرهمواردبه جزایرانیمسافرهرخروجبابتاستمکلفسازمان- ۳۱ماده

بودجهقوانیندرمذکورمالیاتمیزان.نمایدواریزکشورکلخزانه دارینزدعمومیدرآمدحساببهودریافتمسافرانازمالیاتبه عنوان
.می گرددپیش بینیسنواتی
هبشاغلدانشجویانپروازی،خطوطودریاییوزمینیعمومینقلیهوسایلخدمهخدمت،وسیاسیگذرنامه هایدارندگان-۱تبصره

اماعزکشورازخارجبهدرمانجهتپزشکیشورایمجوزباکهبیمارانی،(دانشجوییخروجاجازهدارندگان)کشورازخارجدرتحصیل
ایرانیائرانزمی شوند،اعزامدیگرکشورهایبهمعالجهبرایکهاسالمیانقالبجانبازانمرزنشینان،ومرزیگذرپروانهدارندگانمی گردند،

تعاون،ارتوزازشغلیکارنامهدارایکهکشورازخارجمقیمایرانیانومی شوندخارجکشورازعراقمقصدبه(ع)حسینیاربعینایامدرکه
.هستندمستثنی،مادهاینموضوعمالیاتپرداختازهستنداجتماعیرفاهوکار

می کنند،عزیمتکشورازخارجبهمذکورمناطقمبدأازصرفاًکهصنعتی-تجاری آزادمناطقموقتیادائمساکنینگردشگران،-۲تبصره
واصالحاتبا۱۳۷۲/۶/۷مصوباسالمیجمهوریصنعتی-تجاری آزادمناطقادارهچگونگیقانونموضوعکشورازخروجعوارضمشمول
.می شوندمربوطاجرائیآیین نامه هایوبعدیالحاقات
کشورازخارجعازمکهایرانیمسافرانکشورازخروجمالیاتپرداختاستموظفایراناسالمیجمهوریانتظامینیروی-۳تبصره

.مایدنجلوگیریننموده اند،پرداخترامزبورمالیاتکهمسافرانیخروجازوکنترلمی نمایدتعیینسازمانکهروشیبهراهستند



مسافربرون شهریعوارض-ج 

(ریلیتثنایاسبه)زمینینقلیهوسائطباکشورداخلدربلیطفروشومسافربرون شهرینقلوحملبهمبادرتکهاشخاصی- ۳۲ماده

عوارضعنوانبهمورد،حسب،(صورتحساب)قراردادیاوبلیطدردرجبارابلیطبهای(%۵)پنج درصدمکلفندمی کنند،دریاییو

ازبعدمذکورعوارضواریز.نمایندواریزسفرمبدأشهرداریحساببهبعدماهپانزدهمتاحداکثرماههروأخذمسافرانازشهرداری

عوارضپرداختازاستنکافواختالف.بودخواهدتأخیرماههرازایبه(%۲)دودرصدمیزانبهجریمه ایتعلقموجبمقررموعد

ایندرصادرهآراء.بودخواهدبعدیالحاقاتواصالحاتبا۱۳۳۴/۴/۱۱مصوبشهرداری قانون(۷۷ )ماده مشمولمادهاینموضوع

.استاداریعدالتدیواندراعتراضقابلخصوص،

این(۳۰)و(۲۸)موادموضوععوارضومالیات.نمی گرددمحسوبمالیاتیاعتباربه عنوانفصلاینموضوععوارضومالیات- ۳۳ماده

.می شودپذیرفتهمالیاتیقبولقابلهزینهبه عنوانقانون

طریقازراهفتموششمفصولموضوعمالیاتپرداختواظهارامکانقانوناینمؤدیانکلیهبرایاستموظفسازمان- ۳۴ماده

.کندفراهممؤدیانسامانه



جریمه ها-هشتم فصل

این(۳۶ )ماده«الف»بندموضوعجریمه هایپرداختبرعالوهورزیده اندامتناعمؤدیانسامانهدرعضویتازکهمؤدیانی- ۳۵ماده

ک ماهیتاحداکثرراخودمالیاتیدورههراظهارنامهمکلفندمؤدیانسامانهوفروشگاهیپایانه هایقانون(۲۲ )ماده«ب»بندوقانون

.نمایندواریزسازمانحساببهراخودفروشعوارضومالیاتوتسلیمسازمانبهمالیاتیدورههرپایانازپس



:می باشندزیربه شرحجریمه هاییمشمولعوارض،ومالیاتپرداختبرعالوهذیلتخلفاتارتکابصورتدرمؤدیان- ۳۶ماده

لیاتیمادورههردراظهارنامهتسلیمعدم«مؤدیانسامانهوفروشگاهیپایانه هایقانونموضوع»مؤدیانسامانهاستقرارزمانتا-الف 

میلیونده:کرده اندامتناعمؤدیانسامانهدرعضویتازکهمؤدیانیازدستهآنبرایمذکورسامانهاستقرارازبعدومؤدیانکلیهبرای

جریمهاین.باشدبیشترکدامهرقانون،این(۴ )مادهدرمقررموعدتاپرداخت نشدهعوارضومالیاتدوبرابریاریال(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)

درثبت نامعدمدلیلبهمؤدیکهاستمؤدیانسامانهوفروشگاهیپایانه هایقانون(۲۲ )ماده«ب»بنددرمذکورجریمهبرعالوه

.بپردازدبایدمؤدیانسامانه

غیرلهمعامیاغیرنامبهخودمعاملهثبتفروش،عوارضومالیاتکم اظهارییاخریدعوارضومالیاتبیش اظهاریمعامله،کتمان-ب 

واتمالیبرابردو:شودمنجرغیرواقعیاستردادیامالیاتکم اظهاریبهکهدیگریعملهروصوریاسنادبهاستنادخود،نامبه

.پرداخت نشدهمالیاتبرابرسهدوسال،ازقبلتخلفتکرارصورتدروقانوناین(۴ )مادهدرمقررموعدتاپرداخت نشدهعوارض



.دریافتیعوارضومالیاتبرابردو:غیرمجازاشخاصتوسطعوارضومالیاتدریافت-ج 

مالیات هایقانون(۱۹ )مادهمفادرعایتبامقررمواعددرقانوناینموضوععوارضومالیات هاپرداختدرتأخیر- ۳۷ماده

زمانازتأخیرمدتوپرداخت نشدهعوارضومالیاتبهنسبتماه،در( %۲ )دو درصدمیزانبهجریمه ایتعلقموجبمستقیم،

.بودخواهدباشد،مقدمکههریکعوارض،ومالیاتپرداختسررسیدیااظهارنامهتسلیممهلتانقضای

باشد،نداشتهمقررمواعددرراقانوناینموضوععوارضومالیاتپرداختامکانخودارادهازخارجمؤدیچنانچه-تبصره

هایهیأتدرمثبتهمدارکواسنادارائهبامؤدیادعایصورتی کهدر.نمایداعتراضمالیاتیاختالفحلهیأت هایبهمی تواند

.می شودبخشیدهمذکورجریمهشود،پذیرفتهمالیاتیاختالفحل



مالیاتتوزیعوانتقالتخصیص،-نهم فصل
کسوراتکسرازپسآنهابهمربوطجریمه هایوقانوناین(۲۸)و(۲۶)،(۷)موادموضوععوارض ومالیات- ۳۸ماده

:می شودتوزیعزیرترتیببهقانونی،
سالمتمالیاتبه عنوانقانوناین(۲۶ )ماده«ب»و«الف»بندهایو(۷ )مادهوصولیعوارضومالیات هاازیک نهم- ۱
.می یابداختصاصپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتبه
عمومیدرآمدسهم.می باشددهیاری هاوشهرداری هاسهموکشورعمومیدرآمدسهممساوینسبتبهباقی مانده،- ۲
دمورحسبعوارضبه عنواندهیاری هاوشهرداری هاسهم.می شودواریزکشورکلخزانه داریحساببهمالیاتعنوانبه
.می شودواریزکشوروزارتوجوهتمرکزحسابواستانمالیاتیامورکلادارهوجوهتمرکزحساببه

حساب هایبهقانوناینموضوعدهیاریفاقدروستاهایودهیاری هاشهرداری ها،سهمجریمه هایوعوارض-تبصره
جوهوتمرکزحسابنامبهموردحسبکشورکلخزانه داریتوسطکشوروزارتوسازماندرخواستبهبناکهرابطی
روستاهایودهیاری هاشهرداری ها،سهمعوارض.می شودواریزمی گردد،افتتاحکشوروزارتواستانمالیاتیکلاداره
بامطابقراآن(%۱۰۰)صددرصداستموظفسازمانونبودهدولتدرآمدآن،بهمتعلقجریمه هایودهیاریفاقد

.نمایدواریزمذکورذی ربطحساب هایبهماهانهصورتبهقانوناین(۳۹ )مادهمقررات



بهذیلترتیباتبراساسعشایری،مناطقودهیاریفاقدروستاهایدهیاری ها،شهرداری ها،سهم- ۳۹ماده
لکخزانه دارینزدذی ربطاستانمالیاتیامورکلادارهوجوهتمرکزحسابوکشوروزارتوجوهتمرکزحساب
:می شودواریزدهیاری هاوشهردار ی هابینتوزیعبرایکشور

قانوناین(۲۶ )ماده«پ»و«ب»بندهایو(۷ )مادهبهمربوطجریمه هایوعوارضاز(%۹۰)درصدنود-الف 
شهرداری ها،میانجمعیتشاخصاساسبراستانمالیاتیامورکلادارهوجوهتمرکزحساببهواریزازپس

روستاهایسهم)استانهمانفرمانداری هایو(عشایریمناطقسهم)شهرستانهرعشایرامورادارهدهیاری ها،
هکآیین نامه ایموجببهتاواریزکشوروزارتوجوهتمرکزحساببهمابقی(%۱۰)ده درصدوتوزیع(دهیاریفاقد

کشورجهبودوبرنامهسازمانتوسطقانوناینالزم االجراءشدنازپسسه ماهتوسعه نیافتگیشاخص هایبراساس
عشایرامورادارهدهیاری ها،شهرداری ها،بینمی رسدوزیرانهیأتتصویببهوشودمیتهیهکشوروزارتو

.گرددتوزیع(فرمانداری هاحساببه)دهیاریفاقدروستاهایو(عشایریمناطقسهم)شهرستان
تمرکزحساببهقانوناین(۲۸ )مادهو(۲۶ )ماده«ت»و«الف»بندهایبهمربوطجریمه هایوعوارض-ب 

دهیاریفاقدروستاهایدهیاری ها،شهرداری ها،میانجمعیتشاخصبراساستامی شودواریزکشوروزارتوجوه
. گرددتوزیععشایریمناطقو



ر عمرانیسهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوط واریز می شود تا با مشارکت سایر دستگاههای اجرائی مربوطه برای امو-۱تبصره 
دارایی دستورالعمل اجرائی این تبصره ظرف سه ماه پس از ابالغ این قانون توسط وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و. و آبادانی همان روستاها هزینه شود

.تصویب می شود( سازمان)
این قانون به اداره کل امور عشایر هر استان واریز می شود تا براساس ( ۲۶)و ( ۷)سهم مناطق عشایری از عوارض و جریمه های مربوط به مواد -۲تبصره 

.شاخص جمعیت میان مناطق عشایری توزیع گردد
.در راستای اجرای احکام این ماده  شهرهای جدید تازه تأسیس فاقد شهرداری از نظر موضوع این ماده  حسب مورد واجد شهرداری تلقی می شوند-۳تبصره 
.محل أخذ مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می باشد-۴تبصره 
این قانون باید مطابق با سیاست های ابالغی شورای عالی ( ۲۶ )ماده « ت»و « پ»سهم شهرداری ها و دهیاری ها از محل منابع حاصل از بندهای -۵تبصره 

هردار و تصمیم گیری در خصوص نحوه هزینه کرد منابع مزبور در کالن شهرها برعهده کمیته ای متشکل از فرماندار، ش. سالمت و امنیت غذایی هزینه گردد
.نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است

.هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها و اشخاص مذکور در این ماده  ممنوع است- ۶تبصره 
درصد سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری پس از واریز به خزانه داری کل کشور، به صورت صد- ۷تبصره 

.  دبه همان پارک بابت ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساختها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری اختصاص می یاب( ۱۰۰%)
حقیقات علوم، ترت آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجراءشدن این قانون توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزا

.و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد
د این کارگروهی مرکب از وزارت کشور، سازمان و یک ناظر از مجلس شورای اسالمی برای نظارت بر حسن اجرای این ماده  تشکیل و گزارش عملکر- ۸تبصره 

.ماده  همه ساله توسط سازمان و وزارت کشور به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ارائه می گردد
ری شایسازمان مکلف است در مقاطع سه ماهه میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده و سهم هریک از شهرداری ها، دهیاری ها، فرمانداری ها و مناطق ع- ۹تبصره 

.را از طرق مناسب به اطالع عموم مردم برساند



ادارهوجوهتمرکزحساببهواریزازپسقانوناین(۲۷ )مادهموضوعآالیندگیجریمه هایوعوارض - ۴۰ماده
سهم)فرمانداری هایودهیاری هاشهرداری ها،بینجمعیتنسبتبهشهرستانهربرایاستانمالیاتیامورکل

واحدهایآلودگیکهصورتیدر.می گرددتوزیعشهرستانهمان(عشایریمناطقودهیاریفاقدروستاهای
هریندگیآالعوارضکند،سرایتاستانیکدرشهرستانیکازبیشبه(بیشترونفرپنجاه)تولیدیبزرگ

ورنامهبسازمانرئیسازمرکبکمیته ایدرآالینده،واحدازفاصلهواثر پذیریجمعیت،نسبتبهشهرستان
ینباستانمالیاتیامورمدیرکلوزیستمحیطمدیرکلذی ربط،شهرستان هایفرماندارانواستانبودجه

.می شودتوزیعمتأثرشهرستان های
تهکمیاعضایباشند،شدهواقعاستانچندیادودرآلودگیازمتأثرشهرستان هایکهصورتیدر-۱تبصره

بودجهوبرنامهسازماننمایندهازمتشکل(بیشترونفرپنجاه)بزرگواحدهایآلودگیعوارضتوزیع کننده
وزیستمحیطحفاظتسازماننمایندهذی ربط،استان هایبرنامه ریزیومدیریتسازمان هایرؤسایکشور،

شورکبودجهوبرنامهسازماناعالمیسیاست هایبراساسمربوطهاستان هایمالیاتیامورکلاداراتنماینده
.می کنندآالیندگیعوارضتوزیعبهاقدام

کهمواردیدراقتصادیویژهوصنعتی-تجاری آزادمناطقدرآالیندگیجریمه هایوعوارض-۲تبصره
ویصنعت-تجاری آزادمنطقهحساببهموردحسبنمی باشد،مستقرمذکورمناطقدردهیارییاوشهرداری

.می گرددواریزمربوطاقتصادیویژهیا



حساببهمستقیماًقانوناین(۲۹ )ماده«ب»و«الف»بندهایموضوعجریمه هایوعوارض- ۴۱ماده
واریزاست،شدهثبتانتظامیپالکصدورهنگامکهمالکسکونتمحلدهیاری هاییاوشهرداری ها

«ب»بندموضوععوارضازحاصلدرآمد(%۱۰۰)صددرصدمکلفندآلودهشهرهایشهرداری های.می گردد
هزینهآلودهشهرهایعمومیونقلحملناوگاننوسازیوتوسعهبهکمکبرایراقانوناین(۲۹ )ماده

.نمایند



توسطمی شود،وصولآنهاورودیحقوقکهوارداتیکاال   هایگمرکی ارزش هزار  در  دوازدهمعادل- ۴۲ماده
(%۱۳)سیزده درصدنسبتبهتاشدهواریزکشوروزارتوجوهتمرکزحساببهایراناسالمیجمهوریگمرک

سایر(%۵۲)دودرصدوپنجاهوعشایرودهیاریفاقدروستاهایودهیاری ها(%۳۵)پنج درصدوسی کالنشهرها،
وککمصرفمی رسد،دولتهیأتتصویببهکشوروزارتپیشنهادباکهشاخص هاییاساسبروشهرداری ها

تاسمکلفکشوروزارت.گرددعشایرودهیاریفاقدروستاهایودهیاری هاوشهرداری هابرایپایداردرآمدایجاد
ودنمایواریزدهیاری هاوشهرداری هاحساببهتعیین شدهسهم هایبراساسبعدماهپانزدهمتاراماههروصولی
ودهیاریفاقدروستاهایودهیاری هاوشهرداری هابهپرداختجزبه وجوهتمرکزحسابازبرداشتهرگونه
.استممنوععشایر



قانوناین(۲۶ )ماده«ب»و«الف»بندهایو(۷ )مادهموضوعوصولیعوارضومالیات هایک نهم- ۴۳ماده
ورکشکلخزانه داریحساببهمالیاتی،امورسازمانتوسطدریافتباهمزمان،«سالمتمالیات»به عنوان

اشت،بهدوزارتحساببهبعدماهپانزدهمپایانتاراماههردریافتیمبالغاستمکلفخزانه.می گرددواریز
عمومیاموالدرغیرمجازتصرفحکمدرمذکورمبلغتخصیصعدم.نمایدواریزپزشکیآموزشودرمان
.است

وانینقدرمنظوراینبرایکهردیف هایییاردیفطریق ازمادهاینموضوعدریافتیمنابع(%۱۰۰)صددرصد
دارایهرهایشوروستاهادرساکنافراددرمانکاملپوششوپیشگیریبهمی شودپیش بینیسنواتیبودجه
ازپسومی یابداختصاص،(ارجاعنظامچهارچوبدر)عشایریجامعهوپایین تروجمعیتنفرهزاربیست
اولویتابدرمانیوبهداشتیمراکزوبیمارستانیتجهیزاتتأمینوتکمیلبهنسبتمذکورهدفتحقق

افرادوالجصعب العبیمارانبیمهسطحارتقایوارزیامنایهیأتمصارفتوسعه نیافته،مناطقبیمارستان های
.می شوداقدامجمعیتنفرهزاربیستباالیشهرهایوروستاهاازخارجحمایتینهادهایپوششتحت

پاداش،رفاهی،کمک هایکار،اضافهمزایا،وحقوقنظیرانسانینیرویهزینه هایپرداختهرگونه
الماقنظیراداریهزینه هایوآنمانندودیوننوبت کاری،مدیریت،بهره وری،کارانه،مأموریت،فوق العاده های

.استممنوعمحلاینازاداریمنصوباتواثاثیهتأمینواداریمصرفی



حساببهواستدولتسهمقانوناین(۳۱)و(۳۰)موادموضوعمالیات هایازحاصلمنابع- ۴۴ماده
.می شودواریزکشورکلخزانه داری

ساالنهقانون،این(۷ )مادهموضوعخودسهمدریافتیمالیاتازحاصلمنابعمحلازاستموظفدولت- ۴۵ماده
واتی،سنهایافزایشسایربرعالوهراحمایتینهادهایپوششتحتفردهربهپرداختینقدیهایکمکمجموع
رداختپمذکورافرادبهدریافتیمالیاتجبرانمنظوربهودادهافزایشافزودهارزشبرمالیاتنرخمعادلحداقل
واقدامتند،نیسپوششتحتکهنیازمندیاشخاصشناساییبهنسبتمکلفندمذکورحمایتینهادهای.نماید

نیازمنداشخاصشناساییچگونگی شاملمادهایناجرائیآیین نامه.نمایندمذکورافزایشدریافتمشمولراآنها
بایاجتماعرفاهوکارتعاون،وزارتتوسطقانونایناالجراءشدنالزمازپسسه ماهحداکثرآنهاازحمایتنحوهو

.رسدمیوزیرانهیأتتصویببهوتهیه(ره)خمینیامامامدادکمیتهوکشوربهزیستیسازمانهمکاری



مقرراتسایر-دهم فصل

یقطعصورتبهایراناسالمیجمهوریگمرکتوسطکهقانوناینموضوعمالیاتوعوارضکلیه- ۴۶ماده
.می باشدگمرکیامورقانون(۱۶۰)مادهحکممشمولمی شود،واریزمربوطهحسابهایبهووصول

نظرازاست،قانوناینالزم االجراءشدنازقبلآنهاتعلقتاریخکهافزودهارزشبرمالیاتپرونده های- ۴۷ماده
قانونتابعرسیدگینحوهومالیاتیمأمورانومؤدیانتکالیفوجرایممالیات،نرخومالیاتمشمولمأخذتعیین
وصول،قطعیت،مؤدی،باسازماناختالفرفعمورددرامامی باشد،۱۳۸۷/۲/۱۷مصوبافزودهارزشبرمالیات
.استقانوناینمقرراتواحکامتابعتسویه،وتوزیع



:می یابدتسریقانوناینبهومی شودمستقیممالیات هایقانون(۲۳۸ )مادهجایگزینزیرمتن- ۴۸ماده
واندمی تباشدمعترضآنبهنسبتمؤدیچنانچهمی شود،ابالغ مؤدیبهوصادرمالیاتتشخیصبرگکهمواردیدر- ۲۳۸ماده»

تقاضایاتیمالیامورادارهازکتباً مدارکواسنادودالیلارائهباخود تام االختیاروکیلوسیلهبهیاشخصاًابالغتاریخازسی روزظرف
.نمایدمجددرسیدگی
هکمهلتیظرف ومؤدیدرخواستثبتازپسموظفندمی شوند،مشخصمالیاتیامورسازمانطرفازکهمربوطمسؤوالن/مسؤول

 ردبرایارابرازشدهمدارکواسنادودالیلکهصورتیدرو رسیدگیموضوعبهنباشددرخواستثبتتاریخازپنج  روزوچهلازبیش
دهندیصتشخدرآمدتعدیلدرمؤثرراابرازیمدارکواسنادودالیلکهصورتیدروردراآندانستند ،کافیتشخیصبرگمندرجات

رامالیاتمشمولدرآمدتعدیلدرمربوطمسؤوالن/مسؤولنظرمؤدیچنانچه.نمایندمشخصرامالیاتمشمولدرآمدتعدیلموارد
مؤدی،تراضاعموردمبلغتامابه التفاوتبهرسیدگیبرایاین صورتغیردر.استقطعیتعدیل شده،مالیاتمشمولدرآمدنمایدقبول

یاتشخیصبرگردبرایرامؤدیابرازیمدارکواسنادودالیلهرگاههمچنین.می شودارجاعمالیاتیاختالفحلهیأتبهموضوع
مالیاتیاختالفحلهیأتبهرسیدگیبرایرامراتبومنعکسپروندهدرمستدالًراموضوعبایدندهندتشخیصمؤثردرآمدتعدیل
.نمایندارجاع
.می رسدداراییواقتصادیاموروزیرتصویببهمالیاتیامورسازمانپیشنهاد بامادهایناجرائیدستورالعمل-۱تبصره
ومؤدیانسامانهقانوناحکاممطابقباشد،کردهاظهارمؤدیانسامانهطریقازرامربوطهاطالعاتمؤدیکهمواردیدر-۲تبصره

«.شدخواهدرفتارفروشگاهیپایانه های



بهومی شودمستقیممالیات هایقانون(۲۳۹ )مادهتبصرهجایگزینزیرمتن- ۴۹ماده
:می یابدتسریقانوناین

أخیرقسمتو(۱) تبصرهمقرراتطبقمالیاتتشخیصبرگکهمواردیدر-تبصره»
مقرراتبه شرحمؤدیوباشدشدهابالغقانوناین(۲۰۸ )مادهو(۲۰۳ )ماده(۲)تبصره

و شودمیشناختهمالیات تشخیصبرگبهمعترضحکمدرباشدنکرده اقداممادهاین
«.می گرددارجاعمالیاتیاختالفحلهیأتبهرسیدگیبرایامرپرونده



:دمی یابتسریقانوناینبهومی شودآن هایتبصرهومستقیممالیات هایقانون(۲۴۴ )مادهجایگزینزیرمتن- ۵۰ماده
دیگریمرجعقانوناینمقرراتضمنکهمواردیدرجزمالیاتیاختالف هایکلیهبهرسیدگیمرجع- ۲۴۴ماده»

:می شودتشکیلزیربه شرحنفرسه ازمالیاتیاختالفحلهیأتهر.است مالیاتیاختالفاتحلهیأت شده ،پیش بینی
کشورمالیاتیامورسازماننمایندهنفریک- ۱
امورزمانسادرخواستبهامانتووثاقتشرطبامالیاتیاموردرمطلعحقوق دانانیابازنشستهقضاتمیانازنفریک- ۲

استانهردادگستریکلرئیسانتخابومالیاتی
ران،ایرسمیحسابدارانجامعهایران،تعاوناتاقایران،کشاورزیومعادنوصنایعبازرگانی،اتاقازنمایندهنفریک- ۳

وکال، مرکزوکال،کانونشهر،اسالمیشورایایران،اصنافاتاقحرفه ای،مجامعایران،مالیاتیرسمیمشاورانجامعه
یاصتشخیبرگبهاعتراضباهمزمانمؤدی.می شوندمنصوبسه سالمدتبرایکهخانوادهمشاورانورسمیکارشناسان

رفیمعمالیاتیاختالفحلهیأتجلساتدرشرکتجهتخودنمایندهبه عنوانرابنداینمراجعازیکیمالیاتمطالبه
درشخیصتبرگبه اعتراضتسلیمباهمزمانیاوباشدشدهقانونیابالغمالیات تشخیصبرگکهصورتیدر.می نماید

ینبازرسیدگی،موردمالیاتموضوعیامؤدیفعالیتنوعبهتوجهباننماید،اعالمراخودانتخابمؤدیقانونیمهلت
.می شودانتخابنفر یکمادهاین(۵)تبصرهرعایتبامزبورنمایندگان



نظریولاست،الزم االجراءوقطعیآراءاکثریتباهیأترأیومی یابدرسمیتعضوسههرحضوربامالیاتیاختالفحلهیأتهایجلسات-۱تبصره
.گرددقیدرأیمتندربایداقلیت
هیأتهااتجلستشکیلومالیاتیاختالفحلهیأتهایدبیرخانه ایامورادارهصرفاًوبودهکاملاستقاللدارایمالیاتیاختالفحلهیأتهای-۲تبصره

متقنشواهدودالیلومثبتهمدارکواسنادبهمتکیواعضاکلیهبی طرفیوعدالتاصلرعایتبارأیانشای.می باشدمالیاتیامورسازمانعهدهبه
.می رسداعضاتمامیامضایبهوآمدهعمل بهمادهاین(۲)بندنمایندهتوسطجلسه،برگزاریازپسکاریسه روزظرفحداکثریاوجلسههماندر

وقیدجلسهصورتدربایدشفاهیاظهارات.استشفاهییاکتبیصورتبهدفاعیاتارائهوجلسهدرکاملحضوربهمجازویقانونینمایندهیامؤدی
تندسازیمسبهنسبتاستمکلفمالیاتی،اختالفحلهیأتهایعملکردبرمؤثرنظارتاعمالبه منظورمالیاتیامورسازمان.برسدویامضایبه

.کنداقداممقتضینحوبههیأتجلساتبرگزاریفرآیند
پرونده هایومالیاتیمنابعمراحل،نیزوجلساتمدتوتعدادبا متناسبمادهاین(۳)و(۲)بندهایموضوعاعضایحق الزحمهتعیین-۳تبصره
کهاستدستورالعملیمطابقمی شود،پیش بینیکشورمالیاتیامورسازمانساالنهبودجهدرمنظورهمینبه کهاعتباریمحلازرسیدگیمورد

. شودمیپرداختاعضاحساببهکشورمالیاتیامورسازمانطرفازمتمرکزبه صورتاعضاحق الزحمه.می گرددابالغوتهیهمذکورسازمانتوسط
اختالفحلهیأتهایاعضایبه عنوان رامادهاین(۳)و(۲)بندهایاجرایدرمعرفی شدهنمایندگاناستمکلفمالیاتیامورسازمان-۴تبصره

.نمایددعوتمزبورهیأتهایدرشرکتجهتآنها ازمادهاین(۵)تبصرهرعایتباوبپذیردمالیاتی
تفکیک بهمادهاین(۳)بنددرمذکورمراجعواستانمالیاتیکلمدیراستان،هردادگستریکلرئیستوسطمعرفی شدهافرادکلیهاسامی-۵تبصره

جادایکشورمالیاتیامورسازمانتوسطقانوناینالزم االجراءشدنازپسسه ماهظرفحداکثرومتمرکزصورتبهکهسامانه ایدرشهرستان ها
وجودنفریکازبیشترنظرموردشهرستاندرکهمواردیدرپروندههربرای(۳)و(۲)،(۱)بندهایموضوعافرادانتخاب.می گردددرجمی شود،

.می گرددیتمدیرمالیاتی،امورسازمانکلرئیسنظرزیرمستقیماًسامانهاین.می شودانجاممزبورسامانهتوسطتصادفیصورتبهباشد،داشته



هیأتاعضایدسترسیزمینهمقتضینحوبههیأتجلسهتشکیلازقبلهفتهیکحداقلاستمکلفکشورمالیاتیامورسازمان- ۶تبصره
.نمایدفراهماعتراضموردپروندهمندرجاتبهمربوطمقرراتبرابررامالیاتیاختالفحل

لیک سادرمتناوبجلسهچهاریامتوالیجلسهسهازبیشترکهصورتی درمادهاین(۳)و(۲)بندهایدرمذکورافرادازهریک- ۷تبصره
موظفمورد،حسبمربوط،مرجعواستانهردادگستریکلرئیسومی شودلغوآنانحکمنمایند،خودداریهیأتجلساتدرحضوراز

.نمایدمعرفیراجایگزینفردکاریده روزظرفاست
تاسمکلفمالیاتیامورسازمانمؤثر،نظارتوشهروندیحقوقرعایتوبی طرفیواستقاللاصلوعدالتاجرایمنظوربه- ۸تبصره

سازمانکلرئیسذیلخودساختاردرمالیاتیدادرسیمرکزعنوانتحتمستقل،به صورترامالیاتیاختالفحلهیأتهایادارهساختار
.می شودتشکیلاستانمالیاتیکلادارهازمستقلاستانهردرمالیاتیدادرسیواحدهای.نمایدایجاد

بهالیحههرگونهارائه،مادهاین(۳)بندموضوعمراجعازیکیانتخابمؤدی،توسطاعتراضثبتمؤدیان،سامانهاستقرارازپس- ۹تبصره
اطالعههرگونودادرسینتایجازاطالعهیأت،جلساتتشکیلتاریخابالغموردنیاز،اطالعاتومدارکاسناد،مشاهدهاختالف،حلهیأتهای

.می شودانجاممذکورسامانهطریقازمالیاتیدادرسیپروندهخصوصدردیگر
رااضاعترموردپروندهمفادبهویقانونینمایندهیاومؤدیکاملدسترسیزمینهاستمکلفکشورمالیاتیامورسازمان- ۱۰تبصره
.نمایدفراهمهیأتتشکیلازقبلهفتهیکحداقل
«.است ممنوعمادهاینموضوع(۳)و(۲)بندهاینمایندگانفهرستدرهمزمانعضویت- ۱۱تبصره



:می یابدتسریقانوناینبهومی شودمستقیممالیات هایقانون(۲۵۱ )مادهجایگزینزیرمتن- ۵۱ماده

حلهیأتقطعیرأیابالغتاریخازدوماهظرفمی توانندمالیاتیانتظامیدادستانیامؤدی- ۲۵۱ماده»
دالیلماعالبارسیدگی،نقصیاموضوعهمقرراتوقوانینرعایتعدماستنادبهتجدیدنظر،مالیاتیاختالف

«.کننددرخواسترارسیدگیتجدیدونمودهاعتراضمالیاتیشورای عالیبهکافی



ظر ن»به عبارت « نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی»قانون مالیات های مستقیم عبارت ( ۲۵۵ )ماده ( ۳)در بند - ۵۲ماده 

.تغییر می یابد«این قانون( ۲۵۸ )اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع ماده 



:می شودقانون مالیات های مستقیم الحاق ( ۲۵۸ )تبصره ذیل به ماده - ۵۳ماده 

مالیاتی حکم این ماده  در مواردی که نسبت به موارد مشابه آرای متفاوتی توسط هیأتهای حل اختالف-تبصره»

«.صادر شده باشد نیز جاری است



عبارتجایگزین«کشورمالیاتیامورسازمان»عبارتمستقیممالیات هایقانون(۲۷۴ )ماده(۲)تبصرهدر- ۵۴ماده

به)ممستقیمالیات هایقانونچهارمبابازنهمفصلاحکاموتبصرهاینحکم.می گردد«مالیاتیانتظامیدادستانی»

.می یابدتسریقانوناینبه((۲۱۷ )مادهاستثنای



:می گرددنسخزیرقوانیندرعوارضومالیاتبهمربوطاحکامقانون،اینالزم االجراءشدنتاریخاز- ۵۵ماده

مذکورقانون(۲۸ )مادهحکماستثنایبه)بعدیالحاقاتواصالحاتبا۱۳۸۷/۲/۱۷مصوبافزودهارزشبرمالیاتقانون- ۱

قانونآن(۳۹ )ماده(۱)تبصرهوآنذیلهایتبصرهومذکورقانون(۵۰ )مادهایران،مالیاتیرسمیمشاورانجامعهبهنسبت

(قانوناین(۳۸ )ماده(۲)بندموضوععوارضبهنسبت

واجتماعیاقتصادی،توسعهششمپنجسالهبرنامهقانون(۹۴ )مادهو(۷۳ )مادهو(۳۳ )ماده«ر»بندو(۶ )ماده«ب»بند- ۲

۱۳۹۱/۵۲/۱۴مصوبایراناسالمیجمهوریفرهنگی

۱۳۹۳/۱۲/۴مصوب(۲)دولتمالیمقرراتازبخشیتنظیمقانونبهموادبرخیالحاققانون(۶۹ )ماده- ۳

برمالیاتخصوصدر۱۳۹۴/۲/۱مصوبکشورمالینظامارتقایورقابت پذیرتولیدموانعرفعقانون(۳۴ )مادهاحکام- ۴

افزودهارزش

۱۳۹۲/۶/۱۲مصوبکشورصنفینظاماصالحقانون(۴۷)و(۱۸)مواد- ۵



:نیستذیلمقرراتواحکاماجراینافیقانونایناحکاماجرای- ۵۶ماده
اصالحاتبا۱۳۹۱/۵۲/۱۴مصوبایراناسالمیجمهوریفرهنگیواجتماعیاقتصادی،توسعهششمپنجسالهبرنامهقانون- ۱
و(۷۳ )ماده،(۳۳ )ماده«ر»بند،(۶ )ماده«ب»بندقانون،این(۵۵ )مادهدرمنسوخموارداستثنایبه)بعدی؛الحاقاتو

(مذکورقانون(۹۴ )ماده
بعدیالحاقاتواصالحاتبا۱۳۶۶/۱۲/۳مصوبمستقیممالیات هایقانون- ۲
بعدیالحاقاتواصالحاتبا۱۳۷۳/۴/۱۲مصوبخارجینقلیهوسایلترددمقرراتقانون- ۳
ایراناسالمیجمهوریقلمروازخارجیکاالهایعبورونقلوحملقانون(۱۲ )مادهموضوععوارضآزادراهها،عوارض- ۴

بعدیالحاقاتواصالحاتبا۱۳۷۴/۱۲/۲۲مصوب
با۱۳۷۲/۸/۱۱مصوبتعاوناتاقوایراناسالمیجمهوریمعادنوصنایعوبازرگانیاتاق هایهزینه هایتأمیننحوهقانون- ۵

بعدیالحاقاتواصالحات
واصالحاتبا۱۳۷۳/۱۲/۲۸مصوبمعینموارددرآنمصرفودولتدرآمدهایازبرخیوصولقانون(۸۷)و(۶۳)مواد- ۶

بعدیالحاقات



به استثنای تعریف حقوق ورودی و سایر وجوه موضوع بند)با اصالحات و الحاقات بعدی؛ ۱۳۹۰/۸/۲۲قانون امور گمرکی مصوب - ۷

((۱ )ماده « د»

با اصالحات ۱۳۹۳/۱۲/۴مصوب ( ۲)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۷۰)و ( ۵۸)، (۶۵)مواد - ۸

و الحاقات بعدی

با ۱۳۹۱/۵۱/۱۰قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ( ۴۸ )ماده ( ۳)و بند ( ۳۰ )ماده « ب»و « الف»بندهای - ۹

اصالحات و الحاقات بعدی

۱۳۹۴/۲/۱قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ( ۲۸ )ماده « الف»بند ( ۵)تبصره - ۱۰

قانون ( ۴۴)قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( ۷ )ماده - ۱۱

۱۳۸۸/۹/۲۵اساسی مصوب 

۱۳۸۷/۲/۱۵قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب - ۱۲



.استالزم االجراءرئیس جمهوربهابالغازپسشش ماهقانوناین- ۵۷ماده

با۲/۱۷/۱۳۸۷مصوبافزودهارزشبرمالیاتقانونقانون،اینالزم االجراءشدنتاریختا-تبصره

.استالزم االجراءومی شودتمدیدبعدیالحاقاتواصالحات

رداد ماهخدوممورخیکشنبهروزعلنیجلسهدرتبصرهیکصد ومادههفتوپنجاهبرمشتملفوققانون

نگهبانشورایتأییدبه۱۴۰۰/۳/۱۲تاریخدروشدتصویباسالمیشورایمجلسچهارصدویکهزار

.رسید



پایان

با تشکر


