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 شوري یک
  

   میمستق يها اتیاز قانون مال ياصالح مواد الیحه
  

  
  

  هاي ارجاعی کمیسیون
  : اصلی          

 

  
  : فرعی          

  
  
  
  
  
  
  
  قوانین معاونت

  اقتصادي

  قضائی و حقوقی 



٢ 

  تعالی باسمه

  172110/54973: شماره
  20/12/1397: تاریخ

  الریجانی جناب آقاي دکتر
  رئیس محترم مجلس شوراي اسالمی

  

که به پیشنهاد  »میمستق يها اتیاز قانون مال ياصالح مواد«الیحه   
هیـأت   28/11/1397وزارت امور اقتصـادي و دارایـی در جلسـه مـورخ     

طی تشریفات قانونی بـه پیوسـت    جهتتصویب رسیده است،  وزیران به
  .شود تقدیم می

  
  حسن روحانی

  جمهور رئیس
   



٣ 

 ):دالیل توجیهی(مقدمه 
ــیش    ــداف پ ــه اه ــت ب ــا عنای ــیب ــانون    بین ــالح ق ــانون اص ــده در ق ش

از جمله افزایش شفافیت و انضـباط   -1394مصوب  -مستقیم هاي مالیات
هاي اطالعاتی و اقتصادي به منظور جلوگیري از فرار پایگاهمالی، توسعه 

مالیاتی و انجام حسابرسی بر مبناي خطرپذیري براي مطالبه مالیات واقعی 
و عادالنه از اشخاص و نیز افزایش سـطح تمکـین داوطلبانـه مؤدیـان از     

هـا و منـابع مالیـاتی از    به اطالعات واقعی، افـزایش پایـه   طریق دسترسی
صـاد،  ی بنگاههاي اقتصادي فعـال در بخـش غیررسـمی اقت   سایطریق شنا

ي اقتصـادي رسـمی از طریـق کـاهش     هـا کاهش فشار مالیـاتی بـر بنگاه  
اي مالیاتی و شناسایی کلیه بنگاهها، دستیابی بـه آمـار و صـورتهاي    هنرخ

گـذاري  اي تصمیمات اقتصادي، تسـهیل سـرمایه  و مفید بر مالی قابل اتکا
ـ  ی و خارجی، ایجاد ضمانتداخل ی در برخـورد بـا متخلفـین    هـاي اجرائ

مالیاتی و با گذشت بیش از دو سال از اجراي قانون یادشده و نظر به عزم 
یان مالیاتی از طریق ه خدمات به مؤددولت به منظور تکریم و تسهیل ارائ

و انتقال امـالك بـه دفـاتر اسـناد رسـمی در      خذ مالیات نقل برونسپاري أ
و افـزایش   هـاي مسـتقیم  قـانون مالیـات  ) 187(مـاده  ) 4(اجراي تبصـره  

ش مراجعات مندي مؤدیان مذکور، بهبود فضاي کسب و کار و کاهرضایت
خذ گواهی مالیاتی مربوط، کاهش تعارضات بین براي پرداخت مالیات و أ

منابع انسانی متخصص سـازمان امـور   مأموران و مؤدیان، استفاده بهینه از 
هاي مؤدیان بزرگ مالیاتی  مالیاتی کشور در رسیدگی و حسابرسی پرونده
 :شودالیحه زیر براي طی تشریفات قانونی تقدیم می

  

  :الیحهعنوان 
  میمستق يها اتیاز قانون مال ياصالح مواد

  
بـا   -3/12/1366مصـوب   –هـاي مسـتقیم   قـانون مالیـات   -واحـده  ماده

 :شودبعدي به شرح زیر اصالح میو الحاقات اصالحات 



٤ 

 . شودبه عنوان تبصره تلقی می) 2(حذف و تبصره ) 1(، تبصره )80(در ماده  - 1
اصالح  »سی برابر«به عبارت  »ده برابر«، عبارت )100(در تبصره ماده  -2

مـور اقتصـادي و دارایـی و    نصاب مذکور به پیشـنهاد وزارت ا «و عبارت 
و وصـول  «بعـد از عبـارت    ».باشدوزیران قابل تعدیل می تتصویب هیأ

 .شوداضافه می ».نماید
دفـاتر و یـا اسـناد و    «هـاي   مکرر، عبـارت ) 146(ماده ) 1(در تبصره  -3

دفـاتر و یـا اسـناد و مـدارك     «و  »ایـن قـانون  ) 95(مدارك موضوع ماده 
  . شود حذف می »مذکور،

  .شودحذف می) 3(، تبصره )147(در ماده  -4
  :شودبه شرح زیر اصالح می) 149(ماده ) 1(تبصره  -5

هـاي اشـخاص   افزایش بهاي ناشی از تجدیـد ارزیـابی دارایـی    -1تبصره
هاي ها به ارزشـهاي منصـفانه یـا ارزشـ    مچنین ارزیابی داراییحقوقی و ه

ســابداري ملــی یــا اســتانداردهاي جــاري، بــا رعایــت اســتانداردهاي ح
ربـط الزامـی شـده یـا     ع ذيگري مالی که توسـط مراجـ  المللی گزارش بین
مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه کـاهش ارزش  شود،  می

بهاي آن و یا هزینه استهالك ناشی از تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینـه  
مـی و واگـذاري   شود و در زمان برکنـاري دائ قی نمیقابل قبول مالیاتی تل

ز ت قیمت فروش و مبلغ دفتري بدون اعمال آثار ناشی االتفاودارایی، مابه
 گرفتـه بـه شـرح یادشـده بـه اسـتثناي       تجدید ارزیابی یا ارزیابی صورت

ها براسـاس مقـررات ایـن قـانون حسـب مـورد       هایی که مالیات آندارایی
شود، در محاسـبه  براساس نرخ جداگانه یا به صورت مقطوع محاسبه می

  . شودمیدرآمد مشمول مالیات منظور 
هاي مشـمول، نحـوه تجدیـد    ی این تبصره در مورد دارایینامه اجرائآیین

ر و سـایر  هـاي مـذکو  ارزیابی و یا ارزیابی، فـروش و اسـتهالك دارایـی   
نداردهاي حسـابداري یادشـده   ی با رعایت اسـتا الزامات و ترتیبات اجرائ



٥ 

اد شـدن ایـن قـانون بـه پیشـنه      ءاالجراماه از تاریخ الزم ظرف مدت شش
  .رسدوزیران می تبه تصویب هیأوزارت امور اقتصادي و دارایی 

معامالت موضوع فصل چهارم از باب دوم و «، عبارت )187(در ماده  -6
نقـل و انتقـال قطعـی امـالك     «بـه عبـارت    »همچنین فصول اول و ششم

 :شوددوم این ماده به شرح زیر اصالح می فرازو  »موضوع فصل اول
و آنی پس از اعـالم   )سیستمی(اي سامانهگواهی انجام معامله به صورت «

) 1(الحساب تبصـره  هاي مربوط به مالیات علیدفترخانه و وصول مالیات
ایـن  ) 59(و مالیات نقل و انتقال قطعی امـالك موضـوع مـاده    ) 77(ماده 

  ».قانون حسب مورد صادر خواهد شد
سـال از تـاریخ    ظرف مهلت یـک «، عبارت )187(ماده ) 4(در تبصره  -7

از زمان ابـالغ ایـن   «به عبارت  »)1/1/1395(شدن این قانون  ءاالجراالزم
هاي موضوع این ماده مربوط مالیات«به عبارت  »بدهی«و واژه  »اصالحیه

هـاي  مالیـات «به عبـارت   »بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال«و عبارت  »به
شـود و عبـارت   اصالح می »ماده مربوط به محل مورد انتقال موضوع این

  :شود سوم به شرح زیر اصالح می فرازحذف و  »منقول و«
با اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت «

اسناد و امالك کشور، سازمان امور مالیـاتی کشـور مکلـف اسـت پـس از      
هاي موضوع این ماده مربوط به ملک مورد معامله استعالم دفترخانه مالیات

الیـه و   صـورت منتقـلٌ   در غیـر ایـن   کنـد را از طریق سامانه موصوف اعالم 
هاي مربـوط بـه ملـک مـورد     سردفتر اسناد رسمی در قبال دریافت مالیات

  ».آن مسؤولیتی نخواهند داشت) 4(معامله به شرح این ماده و تبصره 
  
  جمهوررئیس      زیر امور اقتصادي و دارایی و



٦ 

  رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي هيأت

  ) 4(نامه داخلی مجلس شوراي اسـالمی و مـاده    احتراماً، در اجراي آیین

نظـر   25/3/1389قانون تـدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات کشـور مصـوب       

 میمسـتق  يهـا  اتیاز قانون مال ياصالح مواد حهیالمعاونت قوانین درمـورد  

  .شود تقدیم می

 معاون قوانین

    



٧ 

  .است رعایت شده £
  )با نظر کارشناسی. (است رعایت شده £
.شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می نشدهرعایت ¢

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  كل تدوين قوانين نظر اداره
  معاون محترم قوانين

قانون تدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات    ) 4(ماده ) 4(و ) 2(در اجراي بندهاي  احتراماً
  :شود کل به شرح زیر تقدیم می نظر این اداره 25/3/1389کشور مصوب 

  

  :سابقه تقديم -١
  .ده استشقبالً تقدیم ن ¢ - 130ماده 

  کمیسیون   £/ مجلس £در و در تاریخ               تقدیممورخ             قبالً در جلسه علنی شماره         £ -      
  :رد شده و اینک) قانون اساسی 85موضوع اصل (
  

  با تغییر اساسی £
  

  پیش از انقضاء شش ماه  £
  

  با انقضاء شش ماه £
  

  مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس     
  
 : قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور) ٤(ماده ) ٢(در اجراي بند  -٢
  

  نگارش قانونی و ویرایش ادبی تقدیمی آیین الیحهدر 
  
 :)شكلي(نامه داخلي مجلس  از نظر آيين -٣

  - 127ماده  - الف
  موضوع و عنوان مشخص - اول

  

         دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه - دوم
  

       موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان - سوم
  

     امضاء مقامات مسؤول را - 132ماده  - ب
  

  مواجه با ایراد     است و پیشنهاد آن به عنوان                                      تقدیمی داراي الیحه - 138ماده  - ج

  )مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان  50با تقاضاي کتبی  £
  بدون تغییر اساسی £
 نفر از نمایندگان 50با تقاضاي کتبی کمتر از  £

  .باشد می £
 .باشد نمی £

ا موضوع        يك £
موضوع يك از بيش ¢

  

  .باشد نمي £
 .باشد مي ¢

  واحده ماده ¢
 مواد متعدد £



٨ 

  . ندارد ¢
.شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 .ندارد ¢
.شود اصول مغاير و دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي/ اصلدارد،  £

  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

  . ندارد £
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

  . شده است ¢
 .شود ، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مينشده است £

  شود نمي ¢
 شود مي £

  . ندارد ¢
 .دارد £

  . ندارد £
 .دارد £

  قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور ) ٤(ماده) ٤(در اجراي بند - ٤
 :٢٥/٣/١٣٨٩مصوب 
  از نظر قانون اساسي؛: اول

  تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت الیحه  
  

  انداز؛ هاي كلي نظام و سند چشم از نظر سياست: دوم
     انداز مغایرت هاي کلی نظام و سند چشم تقدیمی با سیاست الیحه  

  
  از نظر قانون برنامه؛: سوم

  تقدیمی با قانون برنامه مغایرت الیحه  
  

  ؛)ماهوي(نامه داخلي مجلس  آييناز نظر : چهارم
  نامه داخلی مجلس مغایرت  تقدیمی با قانون آیین الیحه -الف  

  
  رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی - 140ماده  - ب  

  
  رأي نمایندگان         و نیاز به                     موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب - 181ماده  -ج  

  
  .شود برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می یک تعداد  

 
تدوین قوانینمدیرکل   

 
_______________________________________________  

  
  قانون اساسي مغايرت) ١٥٦(اصل) ٥(تقديمي از حيث پيشگيري از وقوع جرم با بند اليحه -٥

  
  

از وقوع جرم قوه قضائيه پیشگیريمعاونت اجتماعي و   

٢  
٣  



٩ 

  کل تدوین قوانین ضمیمه نظر اداره
  

  :مستندات و داليل مغايرتبيان 
الیحه مشتمل بر موضوعات گوناگون است و از این حیث باید در قالب مواد متعـدد   -1

  .گردید تنظیم می
طـور   بـه . واحده نیاز به بـازنگري دارد  ادبیات تقنینی بکار رفته در برخی بندهاي ماده -2

قـانون، حـذف و   ) 80(مـاده ) 1(تبصـره  -1: صورت مطرح گردد باید بدین) 1(بند: مثال
درج صـورت   باید بـه ایـن   )4(همچنین بند . یابد تبصره تغییر میبه آن ) 2(عنوان تبصره

  .شود قانون حذف می) 147(ماده) 3(تبصره -4: شود
، پیشنهاد شده اسـت بـا   »دفاتر و یا اسناد و مدارك«واحده که حذف  ماده) 3(در بند  -3

و ) 229(، )201(، )181(، )110(هاي مستقیم و مواد  قانون مالیات) 132(ماده » الف«بند 
آن قانون مالزمه دارد؛ بنابراین با حذف این عبارت، مواد مذکور نیز بهتـر اسـت   ) 238(

  .حسب مورد اصالح شود
واحده با توجه به اینکه قاعدتاً اتصـال بـه سـامانه ثبـت الکترونیـک       ماده) 7(در بند -4
شـود صـرفاً بـه     ازمان ثبت باید در مهلت مقرر خود انجام شده باشد لذا پیشنهاد مـی س

» )1/1/1395(االجراء شدن این قانون  ظرف مهلت یک سال از تاریخ الزم«حذف عبارت 
  .اصالح گردد» از طریق«به » با اتصال به«همچنین الزم است عبارت . بسنده گردد

 .تغییر یابد» این تبصرهو «باید به » آن) 4(و تبصره «عبارت ) 7(در فراز پایانی بند  -5

 
  

 
    



١٠ 

  .وجود ندارد ¢
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي £

  .وجود ندارد £
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي ¢

  .الزم است ¢
 .الزم نيست £

  كل اسناد و تنقيح قوانين نظر اداره
  

  معاون محترم قوانين
قانون تـدوین و تنقـیح   ) 4(ماده )  3(و ) 1(در اجراي بندهاي  احتراماً

به شـرح زیـر   کل  نظر این اداره 25/3/1389قوانین و مقررات کشور مصوب 
  :شود یتقدیم م

  
 ):                    ١(در اجراي بند  -١

  تقديمي قوانين متعارض  اليحهدرخصوص  -الف
                 

  
   تبطتقديمي قوانين مر اليحهدرخصوص  -ب

                        
  

 ):٣(در اجراي بند  -٢
 قانونگذاري در اين موضوع    هاي به عمل آمده  بررسيبا عنايت به  

  
  

  .شود كل به ضميمه تقديم مي و نظر ادارهبرگ سوابق قانوني  شش تعداد
  
  

  مديركل اسناد و تنقيح قوانين
   



١١ 

  قوانینکل اسناد و تنقیح  ضمیمه نظر اداره
  کل به انضمام سوابق قانونی نظر اداره

  
  كل نظر اداره - الف

 .تغییر یابد» قانون«به » اصالحیه« کلمهشود  واحده پیشنهاد می ماده) 7(در بند 

 
  سوابق قانوني - ب
  

  مستقیم هاي مالیات قانونجدول سوابق قانونی  الیحه اصالح موادي از 
  

  مواد  تاریخ تصویب  عنوان  ردیف

 مستقیم با هاي مالیات قانون  1
  03/12/1366  و الحاقات بعدي اصالحات

100 -95 -80 -77 -59  
  مکرر 146- 147- 149

187  
  

  بعدي الحاقات و اصالحات با 03/12/1366 مستقیم مصوب هاي مالیات قانون
 و )٪5( درصـد  پـنج  نـرخ  به و معامالتی ارزش ماخذ به امالك قطعی انتقال و نقل -59 ماده

 نـرخ  بـه  و حـق  صاحب یا مالک دریافتی وجوه ماخذ به محل واگذاري حق انتقال همچنین
 .باشد می مالیات مشمول حق صاحبان یا عین مالکان طرف از انتقال تاریخ در )٪2( دودرصد
 نشـده  تعیـین  معـامالتی  ارزش معاملـه  مورد براي چنانچه) 27/11/1380 الحاقی( -1 تبصره
  .بود خواهد مالیات محاسبه مبناي مشابه محل نزدیکترین معامالتی ارزش ،باشد
 حـق  از است عبارت قانون این نظر از محل واگذاري حق) 27/11/1380 الحاقی( -2 تبصره
  .محل تجاري موقعیت از ناشی حقوق یا محل تصرف حق یا پیشه یا کسب
 مـورد  حسـب  سـاختمان  نوع هر فروش و ساخت از ناشی حقوقی و حقیقی اشخاص درآمد ـ77ماده

 .بود خواهد قانون این سوم باب پنجم و چهارم فصول موضوع درآمد بر مالیات مقررات مشمول
 مالیـات  بـر  عـالوه  مذکور هاي ساختمان انتقال و نقل اولین) 31/04/1394 الحاقی(ـ1تبصره
 ده نـرخ  بـه  الحسـاب  علـی  مالیات مشمول قانون این )59( ماده موضوع قطعی انتقال و نقل

 موضوع مؤدیان قطعی مالیات .است انتقال مورد ملک معامالتی ارزش مأخذ به )% 10( درصد
  .شود می تعیین مربوط مقررات طبق رسیدگی از پس ماده این

 فـروش  و سـاخت  خصـوص  در مـاده  ایـن  مقررات شمول) 31/04/1394 الحاقی(ـ2تبصره
 صـدور  تـاریخ  از سـال  سـه  از بـیش  کـه  است آن به منوط حقیقی اشخاص توسط ساختمان
  .باشد نگذشته آن کار پایان گواهی
 و سـاخت  پروانـه  صـدور  بـا  همزمـان  موظفند ها شهرداري) 31/04/1394 الحاقی(ـ3تبصره
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 امـور  اداره بـه  مالیـاتی  پرونده تشکیل منظور به را مراتب کار پایان صدور هنگام در همچنین
  .کنند گزارش ،گردد می تعیین کشور مالیاتی امور سازمان توسط که ترتیبی به ربط ذي مالیاتی
 ماده این مفاد حکم از جمعیت نفر هزار یکصد زیر شهرهاي) 31/04/1394 الحاقی(ـ4تبصره
  .است مستثنی
 درآمـد  تعیـین  نحـوه  مـورد  در مـاده  ایـن  اجرائـی  نامه آیین) 31/04/1394 الحاقی(ـ 5تبصره
 و اقتصـادي  امـور  وزارت پیشنهاد با مالیاتی الحساب علی تسویه چگونگی و مالیات مشمول
   .رسد می وزیران هیأت تصویب به قانون این تصویب از پس ماه سه مدت ظرف دارایی
 خـود  مالیاتی اظهارنامه مکلفند فصل این موضوع مؤدیان) 27/11/1380 اصالحی( -80 ماده
 گیـرد  قـرار  آنها دسترس در و تهیه کشور مالیاتی امور سازمان طرف از که اي نمونه روي را

 پس روز سی تا قانون این 74 ماده موضوع مؤدیان نیز و محل واگذاري حق مورد در و تنظیم
 به مربوط مدارك انضمام به بعد سال ماه تیر آخر تا موارد واگذاري سایر در و معامله انجام از

  .نمایند پرداخت مقررات طبق را متعلق مالیات و تسلیم ملک وقوع محل مالیاتی امور اداره
 بـه  قـانون  ایـن  52 ماده موضوع معامالت که مواردي در) 27/11/1380 اصالحی( -1 تبصره
 و دریـافتی  میزان معامله انجام از قبل است مکلف مؤدي گیرد می انجام رسمی اسناد موجب

 اداره بـه  تفکیک به را قانون این 187 ماده در مندرج هاي مالیات از یک هر موضوع درآمد یا
 منزلـه  بـه  ننموده تغییر موجر که مواردي استثناي به اعالم این دارد اعالم ذیربط مالیاتی امور
  .باشد می ماده این متن در مقرر تکالیف انجام
 موجـب  بـه  فصـل  این موضوع معامالت که مواردي در) 27/11/1380 اصالحی( -2 تبصره
 تـاریخ  از روز سـی  ظـرف  را مراتب است مکلف گیرنده انتقال گیرد نمی انجام رسمی اسناد
  .دهد اطالع ملک وقوع محل مالیاتی امور اداره به کتباً معامله انجام
 را مورد حسب مدارك و اسناد یا و دفاتر موظفند فصل این موضوع مشاغل صاحبان ـ95ماده
 تجـاري  دفاتر تنظیم به مربوط ضوابط و اصول جمله از مربوط ضوابط و اصول رعایت با که

 مشـمول  درآمـد  تشـخیص  بـراي  گـردد  می تنظیم تجار خصوص در تجارت قانون موضوع
  .کنند تنظیم آنها اساس بر را خود مالیاتی اظهارنامه و نگهداري ،مالیات
 از اعـم  آنهـا  نگهـداري  روشـهاي  و مـدارك  و اسـناد  ،دفاتر نوع به مربوط اجرائی نامه آیین

 حسـب  فعالیـت  حجم و نوع به توجه با مالیاتی اظهارنامه نمونه و دستی و )مکانیزه( ماشینی
 مشـمول  درآمـد  تشـخیص  و رسـیدگی  براي آنها ارائه نحوه نیز و مذکور مؤدیان براي مورد

 ایـن  شـدن  االجـراء  الزم تـاریخ  از مـاه  شش مدت ظرف حداکثر ،ربط ذي مراجع به مالیات
 امـور  وزیـر  تصویب به و شود می تهیه کشور مالیاتی امور سازمان توسط )1/1/1395( قانون

  .رسد می دارایی و اقتصادي
 مالیـاتی  اظهارنامـه  مکلفنـد  فصـل  ایـن  موضوع مؤدیان) 31/04/1394 اصالحی( -100 ماده

 محـل  هر براي یا شغلی واحد هر براي مالیاتی سال در را خود شغلی هاي فعالیت به مربوط
 آخـر  تا و تنظیم شد خواهد تهیه کشور مالیاتی امور سازمان وسیله که اي نمونه طبق جداگانه
 نـرخ  بـه  را متعلـق  مالیات و تسلیم خود شغل محل مالیاتی امور اداره به بعد سال ماه خرداد
  .نمایند پرداخت قانون این 131 ماده در مذکور
 آنـان  فعالیت نوع که تولیدي واحدهاي و کارگاه مورد در) 31/04/1394 منسوخه( -1 تبصره
 کلیـه  اسـت  مکلـف  مـؤدي  نماید اقتضاء را دیگر محل چند یا یک در فروشگاه یا دفتر ایجاد
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 وقـوع  محل مالیاتی امور اداره به اظهارنامه یک طی را خود هاي فعالیت از حاصل درآمدهاي
  .نماید تسلیم تولیدي واحد یا کارگاه
 بـراي  ثابـت  محل داراي که فصل این مشمولین مورد در) 31/04/1394 منسوخه( -2 تبصره
  .گردد می تلقی شغل محل اظهارنامه تسلیم لحاظ از آنها سکونت محل باشند نمی خود شغل
 شـرکاء  از یکـی  توسـط  اظهارنامـه  تسـلیم  مدنی هاي شرکت در) 31/04/1394 منسوخه( - 3 تبصره
 . باشد نمی مشترك اظهارنامه تسلیم از مانع امر این بود نخواهد شرکاء سایر تکلیف اسقاط موجب
 ترازنامه شامل فصل این موضوع مؤدیان مالیاتی اظهارنامه) 31/04/1394 منسوخه( -4 تبصره

 حسـب  ،هزینـه  و درآمد وضعیت خالصه یا هزینه و درآمد حساب یا زیان و سود حساب و
  .بود خواهد شود می تعیین کشور مالیاتی امور سازمان توسط که هایی نمونه طبق مورد
 هـر  مالیـاتی  اظهارنامـه  مکلفند فصل این مشموالن سایر) 31/04/1394 منسوخه( -5 تبصره
  .نمایند تسلیم خود فعالیت محل مالیاتی حوزه به بعد سال ماه اردیبهشت پایان تا را خود سال
 خودداري آن تسلیم از یا و تسلیم موقع به اظهارنامه که این از اعم را مذکور مؤدیان پرونده مالیاتی ممیز
 مالیـات  مشـمول  درآمـد  و دهد می قرار رسیدگی مورد الزم اطالعات کسب و تحقیقات با اند نموده
 . نماید می ارسال مربوط سرممیز نزد گزارش ضمیمه به را پرونده و تعیین گزارشی طی را مؤدي

  :نماید اقدام زیر شرح به و معمول را الزم هاي بررسی است مکلف سرممیز
 و گیرد قرار سرممیز تأیید مورد نظر این و مالیاتی اظهارنامه تأیید ممیز نظر که صورتی در -1
 قطعی اظهارنامه در مندرج مالیات مشمول درآمد باشد اظهارنامه تأیید بر مبنی سرممیز نظر یا

 .نماید اقدام قطعی برگ صدور به نسبت است مکلف مالیاتی ممیز و بوده
 درج آن در مالیـات  مشـمول  درآمـد  یـا  و نشـده  تسلیم موقع به اظهارنامه که صورتی در -2

 نشـده  واقـع  سـرممیز  یا و ممیز تأیید مورد آن در مندرج مالیات مشمول درآمد یا و نگردیده
 :گردد می اقدام زیر شرح به باشد
 نـزد  نظـر  اظهار با را پرونده باشد ننموده تسلیم مالیاتی اظهارنامه مؤدي که صورتی در -الف
 و صـادر  تشـخیص  بـرگ  سرممیز نظر اساس بر است مکلف ممیز و دهد اعاده مالیاتی ممیز

 .دارد ارسال سرممیز نزد امضاء براي صورت این غیر در و امضاء باشد موافق آن با چنانچه
 مالیـات  مشـمول  درآمـد  میزان است مکلف سرممیز باشد داده اظهارنامه مؤدي که صورتی در - ب

 اسـتعالم  را اتحادیـه  نظر و اعالم محل در وجود صورت در مربوط صنف اتحادیه به را شده تعیین
 20 از بـیش  سـرممیز  توسـط  شده تعیین درآمد با اتحادیه طرف از شده تعیین درآمد چنانچه نماید
 یـا  ممیـز  توسـط  مـورد  حسـب  اتحادیه نظر اساس بر تشخیص برگ باشد نداشته اختالف درصد
 ظـرف  اتحادیـه  یـا  و باشـد  بیشـتر  درصد 20 از مزبور اختالف چنانچه. شد خواهد صادر سرممیز
 .شد خواهد صادر سرممیز نظر اساس بر تشخیص برگ ندهد پاسخ ماه یک مهلت
 منـابع  از بعضـی  مـورد  در تواند می کشور مالیاتی امور سازمان) 31/04/1394 منسوخه( - 5 تبصره
 مؤدیـان  از برخـی  یا تمام مالیات مشمول درآمد بداند مقتضی که نقاطی در و سال هر در فصل این

 معلـوم  کـه  مـواردي  در و نمایـد  وصول بود خواهد قطعی که را قانون این 95 ماده ج بند مشمول
 اختیـار  از خـارج  عللـی  به یا و نموده کسب ترك مؤدي آن اثناء در یا مالیاتی سال یک اول از شود
 درآمـد  گیرد قرار مالیاتی اختالف حل هیأت تأیید مورد امر این و است نبوده کار انجام به قادر وي

 . شد خواهد وصول متعلقه مالیات و محاسبه اشتغال مدت نسبت به مالیات مشمول
 دفـاتر  کـه  قـانون  ایـن  96 ماده مشمول غیر مؤدیان از دسته آن) 31/04/1394 منسوخه( - 7 تبصره
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 باشـند  نمـوده  تسلیم موقع به را خود زیان و سود حساب و ترازنامه و اظهارنامه و نگهداري قانونی
 صـورت  در لیکن گردد می تشخیص دفاتر به رسیدگی طریق از ها آن مالیات مشمول حوزه درآمد

 . نماید اقدام فوق 5 تبصره در مندرج مربوط مقررات طبق است مکلف مالیاتی حوزه دفاتر رد
 یـا  مشـاغل  از برخـی  توانـد  مـی  کشور مالیاتی امور سازمان) 31/04/1394 الحاقی(ـ تبصره

 معافیـت  برابـر  ده حـداکثر  آنهـا  سـاالنه  خدمات و کاال فروش میزان که را آنان از گروههایی
 و اسـناد  نگهـداري  قبیـل  از تکـالیف  از بخشـی  انجـام  از باشد قانون این )84( ماده موضوع
 بـه  را مـذکور  مؤدیان مالیات و کند معاف مالیاتی اظهارنامه ارائه و قانون این موضوع مدارك
 فعالیت به مالی سال یک از کمتر مؤدي که مواردي در .نماید وصول و تعیین مقطوع صورت
  .شود می وصول و محاسبه اشتغال مدت به نسبت متعلق مالیات باشد داشته اشتغال
  .بود نخواهد مقرر موعد در شده تسلیم مالیاتی هاي اظهارنامه به رسیدگی از مانع تبصره این حکم
«  )139( ،)134( ،)133( مواد در مذکور هاي معافیت) 31/04/1394 الحاقی(مکررـ 146ماده
 143( مـاده  ذیـل  )1( تبصـره  و )143( ،)142( ،» آن )ز( و )ب( ،)الـف ( بنـدهاي  استثناي به

  .شود می منظور صفر نرخ به مالیات عنوان به )مکرر
 موضـوع  مـدارك  و اسـناد  یا و دفاتر ،مالیاتی اظهارنامه ارائه) 31/04/1394 الحاقی(ـ1تبصره
 نمایـد  مـی  اعالم کشور مالیاتی امور سازمان که ترتیبی به مقرر موعد در قانون این )95( ماده
 بـه  مـواد  برخی الحاق قانون )85( ماده مطابق که قانون این )139( ماده )ح( بند مورد جز به

 شـرط  شـود  مـی  عمـل  4/12/1393 مصـوب  )2( دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون
 سـایر  و قـانون  ایـن  در منـدرج  مالیاتی مشوق یا معافیت هرگونه و صفر نرخ از برخورداري

 مـؤدي  ،مـذکور  مدارك و اسناد یا و دفاتر ،اظهارنامه ارائه عدم صورت در و باشد می قوانین
 مـی  قـانون  این در مقرر مجازات و جریمه ،مالیات مشمول قانون این ضوابط و احکام مطابق
 و )ب( ،)الف( بندهاي و )145( و )144( مواد مشموالن خصوص در تبصره این حکم .شود

 اشـخاص  درخصـوص  تبصـره  این حکم اجراي .باشد نمی جاري قانون این )139( ماده )ز(
 هـاي  ظرفیـت  ایجـاد  بـا  متناسب و تدریجی صورت به قانون این )81( ماده مشمول حقیقی
  .بود خواهد کشور مالیاتی امور سازمان اعالم حسب و اداري ،اجرائی
 ایـن  موضـوع  صفر نرخ به شده محاسبه مالیاتی اعتبار معادل) 31/04/1394 الحاقی(ـ2تبصره
 بـه  شـود  مـی  بینی پیش سنواتی بودجه در ساله همه که خرجی ـ جمعی اعتبار محل از ماده

 تلقـی  یافتـه  تخصیص تبصره این موضوع اعتبارات .شود می منظور مذکور اشخاص حساب
 در مصـوب  مبلـغ  از بیشـتر  مـالی  سـال  یک در نیاز مورد اعتبارات که صورتی در و شود می

 منـابع  متقابالً و شده یاد خرجی ـ جمعی اعتبار مبلغ باشد سال همان کشور کل بودجه قانون
 مجلـس  تصویب و وزیران هیأت تصویب ،دارایی و اقتصادي امور وزارت پیشنهاد با ،مربوط
  .است افزایش قابل اسالمی شوراي
 ضـمن  کـه  بشـرحی  مالیـات  مشمول درآمد تشخیص براي قبول قابل هاي هزینه -147 ماده

 بـه  متکـی  متعارف حدود در که هائی هزینه از است عبارت میگردد مقرر قانون این مقررات
 حـد  رعایت با مربوط مالی دوره در مؤسسه درآمد تحصیل به مربوط منحصراً و بوده مدارك

 نصابهاي از بیش یا نشده بینی پیش قانون این در اي هزینه مواردیکه در .باشد مقرر نصابهاي
 صـورت  وزیـران  هیـأت  مصوبه یا و قانون بموجب آن پرداخت ولی بوده قانون این در مقرر
 .بود خواهد قبول قابل باشد گرفته
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 کلیـه  از اسـت  عبـارت  مؤسسـه  فصـل  ایـن  مقـررات  لحـاظ  از) 31/04/1394 منسوخه( - تبصره
 . قانون این) 95( ماده) ب( و) الف( بندهاي موضوع مشاغل صاحبان همچنین و حقوقی اشخاص
 همچنین و حقوقی اشخاص کلیه ،فصل این مقررات لحاظ از) 31/04/1394 الحاقی(ـ1تبصره

 در ،باشـند  مـی  دفـاتر  نگهـداري  بـه  مکلف که قانون این )95( ماده موضوع مشاغل صاحبان
 سـایر  مـورد  در مالیـاتی  قبـول  قابـل  هـاي  هزینه همچنین .شوند می محسوب مؤسسه حکم

 است پذیرش قابل نیز مشاغل صاحبان
 از قـانون  این موجب به که درآمدهایی به مربوط هاي هزینه) 31/04/1394 الحاقی(ـ2تبصره

 ،شود می محاسبه مقطوع نرخ با یا بوده صفر نرخ با مالیات مشمول یا معاف مالیات پرداخت
  .شوند نمی شناخته مالیاتی قبول قابل هاي هزینه عنوان به

 ایـن  موضـوع  مالیاتی قبول قابل پرداختی هاي هزینه پذیرش) 31/04/1394 الحاقی(ـ3تبصره
 منـوط  باال به ریال )000/000/50( میلیون پنجاه مبلغ از نشود انجام تهاتري شیوه به که قانون

  .بود خواهد بانکی )سیستم( سامانه طریق از آن وجه تسویه یا پرداخت به
 یـا  زمـان  گذشت یا کارگیري به اثر بر که پذیر استهالك هاي دارایی از قسمت آن ـ149ماده
 هـاي  هزینـه  همچنـین  و یابـد  می تقلیل آن ارزش قیمتها تغییر به توجه بدون و عوامل سایر

 تلقـی  مالیـاتی  قبـول  قابل هاي هزینه جزء آنها استهالك هزینه و بوده استهالك قابل ،تأسیس
 استهالك جداول شامل پذیر استهالك هاي دارایی هاي استهالك به مربوط مقررات .شود می
 مالیـاتی  امـور  سـازمان  توسـط  حسـابداري  استانداردهاي رعایت با آن اجراي چگونگی و ها

 وزیـر  تصـویب  بـه  قـانون  این تصویب تاریخ از ماه شش مدت ظرف و شود می تهیه کشور
 .رسد می دارایی و اقتصادي امور
 اشـخاص  هـاي  دارایـی  ارزیـابی  تجدیـد  از ناشـی  بهـاي  افزایش) 31/04/1394 الحاقی(ـ1تبصره
 هزینـه  و نیسـت  درآمـد  بـر  مالیـات  پرداخت مشمول حسابداري استانداردهاي رعایت با، حقوقی
 . شود نمی تلقی مالیاتی قبول قابل هزینه عنوان به نیز ارزیابی تجدید افزایش از ناشی استهالك

 و فـروش  قیمـت  التفـاوت  مابه ،شده ارزیابی تجدید هاي دارایی معاوضه یا فروش زمان در
  .شود می منظور مالیات مشمول درآمد محاسبه در ارزیابی تجدید اعمال بدون دفتري ارزش
 هـاي  دارایـی  اسـتهالك  و فـروش  ،ارزیابی تجدید نحوه درمورد تبصره این اجرائی نامه آیین

 حسابداري استانداردهاي رعایت با که اجرائی ترتیبات و الزامات سایر و شده ارزیابی تجدید
 تـاریخ  از مـاه  شـش  مـدت  ظـرف  دارایـی  و اقتصـادي  امـور  وزیر پیشنهاد به ،شود می تهیه
  .رسد می وزیران هیأت تصویب به )1/1/1395( قانون این شدن االجراء الزم

 مسـلوب  یـا  اسـتهالك  قابل مال فروش اثر بر که صورتی در) 31/04/1394 الحاقی(ـ2تبصره
 مسـتهلک  ارزش معـادل  حاصل زیان ،گردد مؤسسه متوجه زیانی ،آالت ماشین شدن المنفعه
 سـود  حساب در احتساب قابل یکجا )فروش صورت در( فروش حاصل منهاي دارایی نشده

 به نسبت شده ارزیابی تجدید هاي دارایی مورد در تبصره این حکم .است سال همان زیان و
  .است جاري ارزیابی تجدید اعمال بدون دفتري ارزش
 از چهـارم  فصـل  موضـوع  معامالت که مواردي کلیه در) 27/11/1380 اصالحی( -187 ماده
 صـورت  رسمی اسناد موجب به قانون این سوم باب ششم و اول فصول همچنین و دوم باب
 مراتب ،معامله سند فسخ یا اقاله یا و ثبت از قبل مکلفند رسمی اسناد دفاتر صاحبان گیرد می
 امـور  اداره بـه  نظـر  مـورد  معاملـه  موضـوع  و نوع چگونگی و کامل مشخصات و شرح با را
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 گـواهی  کسب از پس و مورداعالم حسب مؤدي سکونت محل یا و ملک وقوع محل مالیاتی
 مرجـع  و شـماره  و نمـوده  مورد حسب معامله سند فسخ یا اقاله یا ثبت به اقدام معامله انجام
  .نمایند قید معامله سند در آنرا صدور
 هاي بدهی وصول از پس ،دفترخانه اعالم تاریخ از روز ده ظرف حداکثر معامله انجام گواهی
 و امـالك  اجـاره  درآمـد  بـر  مالیـات  قبیـل  از ،ذیربط مؤدي از معامله مورد به مربوط مالیاتی

 درآمـد  مالیـات  ،معامله مورد محل شغلی مالیات ،محل واگذاري حق مالیات وصول همچنین
  .شد خواهد صادر مورد حسب امالك قطعی انتقال و نقل مالیات و اتفاقی
، امـر  پرونـده  باشـد  اختالف مورد، مشخصه مالیات میزان چنانچه) 27/11/1380 اصالحی( - 1 تبصره
 مـؤدي  اگـر  و شـد  خواهد رسیدگی قانون این موضوع مالیاتی اختالف حل مراجع در نوبت از خارج
ـتالف  حـل  مراجـع  طرف از رأي صدور و رسیدگی از قبل گواهی اخذ به تمایل ـته  اخ  بـا  باشـد  داش
، بهـادار  اوراق، نامـه  بیمـه ، سفته قبیل از معتبر تضمین یا سپرده اخذ و مؤدي قبول مورد مالیات وصول
 . شد خواهد صادر معامله انجام گواهی االختالف مابه مبلغ معادل... و ملکی وثیقه

 مربوط وجوه ،ها دادگاه احکام موجب به که مواردي در) 27/11/1380 اصالحی( -2 تبصره
 موقـع  در مسـئوالن  ،گردد می تودیع آن امثال و دادگستري صندوق در محل واگذاري حق به

 و کسر را متعلق مالیات ،مربوط مالیاتی امور اداره از استعالم ضمن مکلفند ذینفع به پرداخت
  .نمایند واریز کشور مالیاتی امور سازمان حساب به

 اسـناد  تنظـیم  بـه  نسـبت  کـه  مورد هر در رسمی اسناد دفاتر) 31/04/1394 الحاقی(ـ3تبصره
 موظفنـد  ،نماینـد  می اقدام مالی حقوق و غیرمنقول و منقول اموال به نسبت )بالعزل( وکالتی
 کشـور  مالیـاتی  امـور  سـازمان  بـه  ماه یک مدت ظرف حداکثر را تنظیمی اسناد از نسخه یک

 )200( مـاده  در مقـرر  مجازات و جریمه بر عالوه ،تبصره این حکم از مستنکف .کنند ارسال
  .است دولت به وارده خسارت و زیان جبران مسؤول ،قانون این

 از سـال  یـک  مهلت ظرف است مکلف کشور مالیاتی امور سازمان) 31/04/1394 الحاقی(ـ4تبصره
 ثبـت  سـازمان  الکترونیـک  ثبت سامانه به اتصال با) 1/1/1395( قانون این شدن االجراء الزم تاریخ
 حسـاب  بـه  آن واریـز  و أخذ امکان و انتقال مورد ملک بدهی میزان اعالم به نسبت امالك و اسناد
 کشـور  امـالك  و اسـناد  ثبـت  سازمان. کند اقدام رسمی اسناد دفاتر طریق از آنی صورت به مالیاتی
 را کشـور  امالك و اسناد ثبت سازمان الکترونیک ثبت سامانه به برخط دسترسی امکان است مکلف
 . کند فراهم ماده این مفاد اجراي جهت کشور مالیاتی امور سازمان براي
 بـه  کـه  غیرمنقول و منقول هاي دارایی و اموال انتقال و نقل ثبت ماده این مفاد اجراي از پس

 قطعـی  مالیـاتی  بـدهی  پرداخـت  از قبل ،است شده وضع مالیات آنها براي قانون این موجب
  .دارد تضامنی مسؤولیت متعلقه مالیات پرداخت در ،متخلف .است ممنوع ،انتقال مورد
 سـازمان  الکترونیـک  ثبـت  سامانه به کشور مالیاتی امور سازمان اتصال از پس که صورتی در

 از را معاملـه  مـورد  ملک مالیاتی بدهی کشور مالیاتی امور سازمان ،کشور امالك و اسناد ثبت
 ملک مالیاتی بدهی قبال در رسمی اسناد سردفتر و الیه منتقلٌ نکند اعالم مذکور سامانه طریق
  .داشت نخواهند مسؤولیتی معامله مورد
 شـش  مـدت  ظرف و شود می تهیه مذکور هاي سازمان همکاري با ماده این اجرائی نامه آیین
 .رسد می قضائیه قوه رئیس تصویب به )1/1/1395( قانون این شدن االجراء الزم تاریخ از ماه
  




