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كه شود و مشمول ماليات و عوارض خواهد شد. در صورتيبراي مصارف شخصي برداشته شود عرضه كاال به خود محسوب مي

 .عرضه كاال به خود براي استفاده شغلي باشد مشمول ماليات و عوارض نخواهد شد

شود و مشمول و ارائه خدمت از طرف هر يك از متعاملين محسوب ميمعاوضه كاالها و خدمات در اين قانون، عرضه كاال  -٢تبصره 

 .مقررات اين قانون است

 .تاريخ تعلق ماليات و عوارض تاريخ صدور صورتحساب مطابق با مقررات است -٣ماده 

 .ب هستندشوند، در حكم صورتحساقبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا كه سند فروش كاال يا خدمت محسوب مي -تبصره 
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و پس از كسر اعتبار مالياتي خود، به ترتيبي كه اين ماده ) ٢كاال و يا ارائه خدمات توسط وي تعلق گرفته است، با رعايت تبصره (

 .كند، پرداخت نمايدرر ميسازمان مق

هاي مرتبط با آن مطابق اين قانون، اصل بر نقدي بودن معامالت است؛ مگر اينكه نسيه بودن معامالت و دريافت و پرداخت -١تبصره 

اشد، آن تأييد طرفين رسيده باشد. در مواردي كه معامله يا قرارداد در سامانه مؤديان ثبت نشده ب در سامانه مؤديان ثبت شده و به

 .شودمعامله يا قرارداد، نقدي تلقي مي

اي، تاريخ تعلق شرط تمليك و قراردادهاي پيمانكاري و مشاورهدر معامالت غيرنقدي نظير فروش اقساطي و اجاره به -٢تبصره 

عوارض ماليات و عوارض همان تاريخ صدور صورتحساب است؛ لكن مؤدي با رعايت تبصره فوق مجاز است پرداخت ماليات و 

فروش اين نوع معامالت را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خريدار يا مبلغ قرارداد توسط كارفرما، متناسباً، به تأخير بيندازد و 

سازمان تا زمان پرداخت ماليات و عوارض فروش اين نوع معامالت توسط كارفرما يا خريدار، مؤدي را مشمول جريمه تأخير در 

در خصوص معامالت مذكور، تا زمان پرداخت ماليات و عوارض توسط خريدار، اعتبار مالياتي براي وي از پرداخت نخواهدكرد. 

 .اين بابت منظور نخواهد شد

 پنجساله برنامه قانون( ٢٩(و ماده  ١٣٨٦/٧/٨مصوب  كشوري خدمات مديريت قانون( ٥(كليه كارفرمايان موضوع ماده  -٣تبصره 

موظفند عالوه بر ثبت اصل قرارداد  ١٣٩١/٥٢/١٤مصوب  ايران اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه ششم

هاي خود به پيمانكار را نيز در سامانه مؤديان ثبت نموده، همزمان با هر پرداخت، ماليات و عوارض متناسب پيمانكاري، كليه پرداخت

انقضاي مهلت قانوني، با آن را به پيمانكار پرداخت كنند. چنانچه كارفرما از پرداخت ماليات و عوارض فروش خودداري كند، بعد از 

هاي متعلق به آن توسط سازمان از طريق عمليات اجرائي از كارفرما وصول و اصل ماليات و عوارض اصل ماليات و عوارض و جريمه

 .به حساب پيمانكار منظور خواهدشد

 توليد موانع رفع قانون( ٢(ماده توانند از اوراق تسويه خزانه موضوع ميپيمانكاران و مهندسان مشاور موضوع اين ماده  -٤تبصره  

شود (منوط به دريافت و اوراق مالي اسالمي كه توسط دولت منتشر مي ١٣٩٤/٢/١مصوب  كشور مالي نظام ارتقاي و پذير رقابت

ات و عوارض خود استفاده نمايند. سازمان مكلف به پذيرش اين اوراق به عنوان ماليات و عوارض مستقيم از دولت) براي تسويه مالي
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مانده اسالمي) متناسب با سالهاي باقي -شده آن (با نرخ حفظ قدرت خريد اسناد خزانه يا نرخ سود اوراق ماليبه ميزان ارزش تنزيل

شود. نوان عملكرد وصولي نقدي سازمان در سال پذيرش اوراق محسوب ميعتا سررسيد است. ميزان ماليات وصولي از اين محل به

هاي جاري به حساب در اجراي اين تبصره سازمان مكلف است كه معادل سهم عوارض از پذيرش اوراق مذكور را از محل وصولي

 .هاي مربوط منظور نمايدها و دهياريعوارض شهرداري

هاي بعد پرداخت شود، ماليات و عوارض آن هم در همان دوره پرداخت وره يا دورهچنانچه وجه واردات خدمت در د -٥تبصره 

 .شودمي

 مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه -فصل دوم

مأخذ محاسبه ماليات و عوارض فروش كاالها و خدمات، در مورد مؤديان عضو سامانه مؤديان، ارزش فروش مندرج در  -٥ماده 

 .آنان در سامانه مزبور ثبت شده است صورتحساب الكترونيكي است كه توسط

مأخذ محاسبه ماليات و عوارض فروش كاالها و خدمات در مورد مؤدياني كه عضو سامانه مؤديان نيستند و نيز مؤديان  -١تبصره 

كه توسط باشد هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، ارزش روز كاال يا خدمت در زمان تعلق ميقانون پايانه) ٩(متخلف موضوع ماده 

صالح يا تعيين كارشناس يا هيأت كارشناسي مشخص سازمان بر اساس اطالعات موجود در سامانه مؤديان، استعالم از مراجع ذي

الكترونيكي يا تواند براي تعيين مأخذ مشمول ماليات مؤديان مزبور، از دفاتر، اسناد و مدارك (اعم از شود. همچنين سازمان ميمي

نها استفاده نمايد. مؤدي مكلف است دفاتر، اسناد و مدارك مذكور را در صورت درخواست مأموران مالياتي، غيرالكترونيكي) آ

 .كارشناس يا هيأت كارشناسي به آنان ارائه كند

 باشد:موارد زير جزء مأخذ محاسبه ماليات و عوارض نمي -٢تبصره 

 انواع تخفيفات اعطائي؛ -الف

 پرداخت شده است؛دهنده خدمت كننده كاال يا ارائهن قانون كه قبًال توسط عرضهماليات و عوارض موضوع اي -ب

 يا ارائه خدمت به آن تعلق گرفته است؛هاي غيرمستقيم و عوارضي كه به موجب قوانين موضوعه هنگام عرضه كاال ساير ماليات -پ

 گردد؛ها واريز ميمي يا به حساب درآمد شهرداريشود و به حساب درآمد عمووجوهي كه به موجب ساير قوانين وصول مي -ت

و مقررات موضوعه، مشروط هاي غيرانتفاعي وابسته به خود طبق قوانين ها به سازمانها و دهياريهاي پرداختي شهرداريكمك -ث

 باشد؛به آنكه ماليات متعلقه به عنوان بخشي از آن احتساب نشده 

مشروط به آنكه ماليات فروش گذاري؛ ان تمام يا قسمتي از قيمت كاالها و خدمات مشمول قيمتيارانه پرداختي دولت بابت جبر -ج

 .عنوان بخشي از آن احتساب نشده باشدبه

شود مشروط بر آنكه جا مياي مصوب دستگاهها بين شركتهاي تابعه در قوانين بودجه سنواتي جابهوجوهي كه از رديفهاي بودجه -چ

 .ش كاال و خدمات نباشدبابت خريد يا فرو
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قانون امور گمركي مصوب ) ١٤(مجموع ارزش گمركي (موضوع ماده  مأخذ محاسبه ماليات و عوارض واردات كاال، -٦ماده  

باشد. ماليات و عوارض مذكور جزء حقوق ورودي محسوب ورودي (حقوق گمركي و سود بازرگاني) ميو حقوق ) ١٣٩٠/٨/٢٢

 .شودنمي

استثناي كاالهاي خاص كه نرخ آنها اين قانون، به) ٥(ماليات و عوارض كاالها و خدمات مطابق با مأخذ موضوع ماده  نرخ -٧ماده 

 .باشدمي) %٩درصد (اين قانون تصريح شده، نه) ٢٦(در ماده 

كنند، خود پرداخت مياقتصادي هاي ماليات و عوارضي كه مؤديان براي خريد كاالها و خدمات مورد نياز براي انجام فعاليت -٨ماده 

در صورتي كه جمع اعتبار مالياتي مؤدي در  شود.و از ماليات و عوارض فروش آنها كسر مي به عنوان اعتبار مالياتي آنان منظور شده

اي بعد منتقل هو يا دوره مبلغ مازاد را به دوره هر دوره مالياتي بيشتر از ماليات و عوارض فروش وي باشد، سازمان موظف است

ماه از نمايد. در صورتي كه مؤدي درخواست كند كه مازاد مزبور به وي مسترد گردد، سازمان موظف است حداكثر ظرف يك

هاي جاري اقدام نمايد، در غير اين صورت، مشمول التفاوت مذكور از محل وصوليبهتاريخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد ما

باشد كه توسط سازمان تأخير ميدر ماه از تاريخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت ) %٢به ميزان دودرصد(خسارتي 

متخلفين از اجراي اين حكم با درخواست مؤدي و رأي هيأت رسيدگي به تخلفات  گردد.هاي جاري پرداخت ميو از محل وصولي

 .شوندمحكوم مي ١٣٧٢/٩/٧لفات اداري مصوب قانون رسيدگي به تخ) ٩(ماده » د«اداري به مجازات بند 

اي (عمراني) دولت قابل استرداد نيست و هاي سرمايههاي مربوط به طرحهاي تملك داراييماليات و عوارض خريد نهاده -١تبصره 

 .گرددهاي مزبور منظور ميجزء بهاي تمام شده دارايي

اشتغال داشته باشد و يا طبق مقررات اين قانون كاال و ه خدمات معاف در صورتي كه مؤدي فقط به عرضه كاالها و ارائ -٢تبصره 

 .باشدهاي آنها قابل تهاتر يا استرداد نميخدمات وي مشمول ماليات و عوارض نباشد، ماليات و عوارض پرداختي بابت خريد نهاده

صرفاً ماليات و عوارضي كه داشته باشد، در صورتي كه مؤدي به عرضه توأم كاالها و خدمات مشمول و معاف اشتغال  -٣تبصره 

هاي موردنياز براي توليد كاالها و خدمات مشمول پرداخت كرده است، حسب مورد، قابل كسر، تهاتر يا استرداد بابت خريد نهاده

 است.

ارض خريد مربوط نظر از آنكه مؤدي به عرضه كاالها و خدمات معاف يا مشمول اشتغال داشته باشد، ماليات وعوصرف -٤تبصره 

 .باشدآالت خطوط توليد وي قابل كسر، تهاتر و استرداد ميبه ماشين

هاي آن قسمت از ماليات و عوارض پرداختي مؤديان كه طبق مقررات اين قانون قابل تهاتر يا استرداد نيست، به عنوان هزينه -٥تبصره 

 .شودمستقيم محسوب ميهاي قابل قبول موضوع قانون ماليات

ماليات و عوارض پرداختي واحدهاي توليدي يا معدني اين ماده ) ٤و () ٢هاي (سازمان مكلف است با رعايت تبصره  -٦صره تب

اندازي واحد هاي قبل از بهره برداري جهت خريد كاالها و خدمات مورد نياز براي تأسيس و راهداراي مجوز تأسيس را كه در دوره

 .رد نمايداند، مستموردنظر پرداخت كرده
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ها براي انجام وظايف و خدمات ها و دهياريو عوارضي كه در موقع خريد كاالها و خدمات توسط شهرداري ماليات -٧تبصره 

 .گردد، طبق مقررات اين قانون قابل تهاتر و يا استرداد استقانوني پرداخت مي

ديپلماتيك و هاي كنسولي، مأموران هاي ديپلماتيك، پستها، مأموريتشده توسط سفارتخانهماليات و عوارض پرداخت -٨تبصره 

شرط عمل متقابل و همچنين ماليات و عوارض باشند، به كاركنان اداري و فني آنها كه تبعه دولت جمهوري اسالمي ايران نمي

شند (اتباع غيرايراني)، با ارائه باايران ميالمللي و اعضاي آنان كه مقيم جمهوري اسالمي هاي بينشده توسط دفاتر سازمانپرداخت

امور هاي امور خارجه و اسناد و مدارك مثبته، قابل استرداد است. نحوه استرداد به موجب دستورالعملي است كه توسط وزارتخانه

 .شوداقتصادي و دارايي (سازمان) تصويب و ابالغ مي

 هامعافيت -فصل سوم

 :باشداز پرداخت ماليات و عوارض معاف ميعرضه كاالها و ارائه خدمات زير  -٩ماده 

 كاالها -الف

كليه محصوالت كشاورزي فرآوري نشده مشتمل بر محصوالت خام زراعي و باغي، گياهان دارويي، محصوالت مرتعي،  -١

 محصوالت جنگل (از جمله چوب خام)، محصوالت گلخانه (از جمله سبزي، صيفي، گل و گياه و انواع قارچ)

بندي، انبارداري و نگهداري محصول در دماي مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل هاي مربوط به مراحل بستهعاليتف -تبصره 

سازي، كوبي، شستشو، تميزكاري، تفكيك، همگنگيري مانند شاليبندي، بوجاري بذور، پوستسردخانه)، پاك كردن، درجه

كني، فرآوري پاكدادن مانند پخت نخود و پنبهما با روشهاي مختلف، تفتكردن انواع محصوالت مانند چاي، كشمش و خرخشك

 .شود. ارائه خدمات مزبور به محصوالت كشاورزي مشمول ماليات و عوارض فروش نيستمحصوالت كشاورزي محسوب نمي

جهاد كشاورزي، دام زنده و خوراك آن، كليه مواد اصلي توليد مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت  -٢

 كشت بافت؛پوسال(كمپوست)، كشت بافت و بستر آماده 

هاي گردد كه براي امور تغذيه انسان يا دام و فعاليتدام به حيواناتي (شامل چهارپايان، پرندگان، آبزيان و حشرات) اطالق مي -تبصره 

 .شونداقتصادي، توليدي و آزمايشگاهي، توليد، نگهداري و پرورش داده مي

 بذر، نشاء، نهال، سم و كود؛ -٣

 آب مصارف كشاورزي؛ -٤

 :كاالهاي زير -٥

 شير، پنير و ماست؛ -١ـ٥

 تخم ماكيان؛ -٢ـ٥

 آرد و نان؛ -٣ـ٥
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ماه هاي گوشتي مطابق با فهرستي كه هر سال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تا پايان ديانواع گوشت و فرآورده -٤ـ٥

 كند؛در سال بعد به سازمان ارسال ميبراي اجراء 

 برنج، حبوبات، سويا و پروتئين سويا؛ -٥ـ٥

 هاي خوراكي؛ اعم از گياهي و حيوانيانواع روغن -٦ـ٥

 شيرخشك مخصوص تغذيه كودكان؛ -٧ـ٥

 روزه؛دار و تبديل آن به جوجه يكمرغ نطفهتخم -٨ـ٥

 :انواع كاالهاي زير -٦

 كاغذ باطله؛ خمير كاغذ و -١ـ٦

 دفتر تحرير؛ -٢ـ٦

 كاغذ چاپ، تحرير و روزنامه؛ -٣ـ٦

 :هاي كاغذي و الكترونيكي محصوالت زيرنسخه -٧

 كتاب؛ -١ـ٧

 روزنامه؛ -٢ـ٧

 مجله و نشريه؛ -٣ـ٧

 كاالهاي وارده همراه مسافر براي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق قانون امور گمركي؛ -٨

 طال) %١٠٠هاي كاغذي يا الكترونيكي داراي پشتوانه صددرصد(انواع شمش طال(وارداتي و داخلي) و انواع حواله -٩

 هاي كاغذي يا الكترونيكي مبتني بر آنها؛هاي غيرمنقول و انواع حوالهدارايي -١٠

مالي جديد به منظور ه ابزارها و نهادهاي گذاري پروژه موضوع قانون توسعهاي سرمايههرگونه انتقال دارايي به/ از صندوق -١١

هاي يا شركتهاي فرعي صندوق١٣٨٨/٩/٢٥قانون اساسي مصوب ) ٤٤هاي كلي اصل چهل و چهارم (تسهيل اجراي سياست

 گذاري پروژه؛هاي سرمايهعنوان آورده غيرنقد شركا در همان صندوقبهگذاري پروژه، سرمايه

گذاري هاي سرمايهگذاري پروژه متعلق به صندوقهاي سرمايهديريت شركتهاي فرعي صندوقدر صورتي كه مالكيت و م -تبصره 

قانون ) ٤٤هاي كلي اصل چهل و چهارم(مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستپروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي 

گذاري پروژه كه صرفًا در راستاي اجراي پروژه و سرمايه هاياساسي باشد، هرگونه انتقال دارايي به/ از شركتهاي فرعي صندوق

 .هاي مذكور باشد، مشمول ماليات و عوارض نيستمرتبط با وظايف صندوق
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هاي هرگونه انتقال دارايي از/ به نهاد واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست -١٢

 قانون اساسي) ٤٤( كلي اصل چهل و چهارم

 فرش دستباف و مواد اوليه اصلي آن -١٣

 ١٣٩٦/١٠/٢٦قانون حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعاالن صنايع دستي مصوب ) ١(صنايع دستي توليد داخل موضوع ماده  -١٤

تصويب شود و بهيشنهاد ميمطابق فهرستي كه تا پايان دي ماه هر سال توسط وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي پ

 رسد؛وزير امور اقتصادي و دارايي مي

 انواع دارو و واكسن (انساني و دامي)، لوازم مصرفي درماني و لوازم توانبخشي؛ -١٥

قانون ) ١١٩(ماده » ث«و » ت«، »پ«بندهاي رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوانوردي، تجهيزات نظامي و اطالعاتي موضوع  -١٦

 .با رعايت ترتيبات مقرر در بندهاي مذكور گمركي امور

قانون امور گمركي در حوزه دفاعي با تأييد وزارت دفاع ) ١١٩(ماده » پ«معافيت اين جزء در خصوص اقالم موضوع بند  -تبصره 

 .و پشتيباني نيروهاي مسلح قابل اعمال است

ظامي، امنيتي و اطالعاتي. فهرست اين تجهيزات و اقالم با پيشنهاد وزارت تجهيزات و اقالم با كاربرد صرفاً دفاعي، نظامي، انت -١٧

 .رسدتصويب هيأت وزيران ميدفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح به

از پرداخت ماليات و  معافاين ماده » الف«بند ) ١٧و () ١٦، ()١٣، ()٩، ()٧، ()٦، ()٢واردات كاالهاي موضوع جزءهاي ( -١تبصره 

مشمول معافيت نبوده و ماليات و عوارض با اين ماده » الف«بند ) ٥و () ٣، ()١باشد. واردات كاالهاي موضوع جزءهاي (عوارض مي

گيرد. عرضه اين كاالها در داخل كشور، مانند عرضه كاالهاي مشابه در مبادي گمركي به آن تعلق مي) %٩درصد(نرخ استاندارد نه

اين بند، در صورتي كه با تأييد وزير بهداشت، درمان و ) ١٥لي از پرداخت ماليات و عوارض معاف است. در خصوص جزء (داخ

باشد و اگر واردات آموزش پزشكي كاالي مورد نظر مشابه داخلي نداشته باشد، واردات آن از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي

ل نسبت به نياز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات كاالي مزبور با رعايت قانون حداكثر كاالي موردنظر به دليل كمبود توليد داخ

در مبادي ) %٣درصد(استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كاالي ايراني، مشمول ماليات و عوارض با نرخ سه

 .مشابه داخلي از پرداخت ماليات و عوارض معاف استباشد. عرضه اين كاالها در داخل كشور، مانند عرضه كاالهاي گمركي مي

كنندگان كاالهاي موضوع اين بند مكلفند كه برچسب معافيت از ماليات بر ارزش افزوده را بر توليدكنندگان و يا عرضه -٢تبصره 

عوارض را از طريق  بندي كاالهاي مذكور درج نمايند. سازمان مكلف است فهرست كاالها و خدمات معاف از ماليات وروي بسته

هاي مناسب از جمله درج در سامانه عمليات الكترونيكي سازمان به اطالع عموم مردم برساند. سازمان مكلف است امكان شيوه

كنندگان كاالها و خدمات معاف از ماليات و عوارض هاي مردمي مبني بر دريافت ماليات و عوارض توسط عرضهدريافت گزارش

عمليات الكترونيكي خود و استرداد مبالغ اضافه دريافتي از خريداران فراهم نمايد. دريافت ماليات و عوارض از را از طريق سامانه 

اي معادل دو برابر ماليات و عوارض دريافتي بوده و قابل بخشودگي كنندگان آنها مشمول جريمهكاالها و خدمات معاف توسط عرضه

ه پس از دريافت گزارش، نسبت به تأييد يا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دريافتي ماباشد. سازمان مكلف است حداكثر سهنمي
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االجراء شدن اين ماه از الزماز خريداران اقدام نمايد. نحوه استرداد اين مبالغ به موجب دستورالعملي است كه حداكثر پس از سه

و كشاورزي ايران تهيه و به تصويب وزيرامور اقتصادي و دارايي قانون توسط سازمان با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 

 .رسدمي

واردات كاالهاي اهدايي به صورت بالعوض به جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران، سازمان اورژانس كشور،  -٣تبصره 

هاي علميه با ر اقتصادي و دارايي، حوزههاي مقدسه و كميته امداد امام خميني(ره) با تأييد وزير اموسازمان بهزيستي كشور، آستان

تأييد مركز مديريت حوزه علميه استان مربوط و مؤسسات خيريه با اعالم مراجع صادركننده مجوز آنها و تأييد وزير امور اقتصادي 

 و دارايي از پرداخت ماليات و عوارض معاف است؛

ور در اجزاي اين بند، منوط به أخذ گواهي سالمت محصول از هاي مالياتي در خصوص مواد خوراكي مذكاعمال معافيت -٤تبصره 

 .صالح از قبيل سازمان ملي استاندارد ايران و سازمان غذا و دارو استمراجع قانوني ذي

 خدمات -ب

 ها؛خدمات درماني، تشخيصي و پيشگيري، خدمات توانبخشي و حمايتي و خدمات آرامستان -١

هاي كردن (مكانيزاسيون) آب كشاورزي، كشت بافت و توليد اندامي و گياهي، واحدهاي ماشينيخدمات درماني و پيشگيري دام -٢

 تكثيري گياهان؛

خدمات زينك، چاپ، انتشار روزنامه اعم از كاغذي يا الكترونيكي، كتاب، نشريه و خدمات نشر و توزيع آنها به استثناي مؤسسات  -٣

 ها و نشريات؛الها و خدمات داخلي در روزنامهكمك آموزشي و كنكور و هرگونه تبليغات كا

كه مشمول فصل ماليات بر درآمد حقوق شود در صورتيازاي آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت ميارائه خدماتي كه مابه -٤

 هاي مستقيم باشد؛موضوع قانون ماليات

ه از طريق قراردادهاي حجمي خدمات خود را با در در ارائه خدمت توسط شركتهاي تأمين نيروي انساني و شركتهايي ك -تبصره

دهنده خدمات پرستاري و خدمات نظافتي)، بخشي از كنند (مانند شركتهاي ارائهاختيار گذاشتن نيروي كار به متقاضي ارائه مي

قوق و دستمزد و مزايا باشد. حكم اين بند مشروط به تأييد ميزان حهاي حقوق و دستمزد است، معاف ميقرارداد كه مربوط به هزينه

 .گر استتوسط سازمان بيمه

نامه و انتقال وجه در چهارچوب عمليات و خدمات بانكي شامل دريافت سپرده، اعطاي تسهيالت و يا ايجاد اعتبار، ارائه ضمانت -٥

 قوانين مربوط و مصوبات شوراي پول و اعتبار؛

داراي مجوز فعاليت از بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران يا ساير الحسنه هاي قرضالحسنه صندوقخدمات اعتباري قرض -٦

 شوند؛الحسنه كه به موجب قانون تأسيس شده يا ميهاي قرضمراجع مورد تأييد بانك مذكور و همچنين صندوق

پژوهش و  اي وگذاري، بيمههاي حمايتي، ضمانت صادرات، سرمايهخدمات مالي و اعتباري اعطاي تسهيالت توسط صندوق -٧

 .شوند در چهارچوب اساسنامه آنهايا مي فناوري كه به موجب قانون يا با مجوز قانون تأسيس شده
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 هاي محصوالت كشاورزي، خدمات بيمه اجتماعي و درمان تكميلي؛هاي زندگي، خدمات بيمهخدمات بيمه -٨

ها و بازارهاي خارج از بورس به تشخيص كاال در بورسخدمات بازار سرمايه شامل خدمات معامالت و تسويه اوراق بهادار و  -٩

 .عالي بورس و اوراق بهادارشوراي

 اوراق بازار قانون( ١(ماده ) ٢٤الشركه و ساير اوراق بهادار موضوع بند (خدمات انتشار و نقل و انتقال سهام، حق تقدم، سهم- ١٠

 با اصالحات بعدي؛ ١٣٨٤/٩/١مصوب  ايران اسالمي جمهوري بهادار

 گذاري داراي مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار؛هاي سرمايهصندوقگذاري سرمايهصدور و ابطال، نقل و انتقال واحدهاي  -١١

منحصرًا سود تسهيالت اعطائي شركتهاي واسپاري(ليزينگ) داراي مجوز فعاليت از بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به  -١٢

 كنندگان)مشتريان (مصرف

واگذاري موضوع قرارداد شركتهاي واسپاري(ليزينگ) با مشتريان  ها و اموال موردماليات بر ارزش افزوده بهاي دارايي -تبصره 

 .باشندمشمول اين فعاليت نمي

 دريايي؛اي، ريلي و المللي جادهشهري و بينخدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون -١٣

هاي اي كه با پيشنهاد مشترك وزارتخانهمهناصالح طبق آيينخدمات آموزشي، پژوهشي و ورزشي داراي مجوز از مراجع ذي -١٤

پرورش، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و اقتصادي و دارايي (سازمان)، علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش و امور 

ز تاريخ ابالغ ماه اششهاي علميه ظرف آموزش پزشكي، ورزش و جوانان و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و مركز مديريت حوزه

 رسد؛تصويب هيأت وزيران ميشود و بهاين قانون تهيه مي

تر، مهمانپذيرها و ساير مراكز اقامتي داراي مجوز از وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري هاي سه ستاره و پايينخدمات اقامتي هتل -١٥

 ربط؛هاي ذيو صنايع دستي يا اتحاديه

دريافتي توسط شركتهاي خدماتي موضوع قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي  قدرالسهم هزينه مشترك (شارژ) -١٦

 از واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي مستقر در شهركهاي صنعتي بابت ارائه خدمات به آنها ١٣٨٧/٢/٣١صنعتي مصوب 

كه توسط مركز وابسته به دستگاههاي اين ماده » فال«بند ) ١٧خدمات فني، بازسازي، تعمير و نگهداري كاالهاي موضوع جزء ( -١٧

شود، مطابق فهرستي كه با تصويب وزراي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و امور اقتصادي و دارايي نظامي، انتظامي و امنيتي ارائه مي

 .شودابالغ مي

خدمت نيست، مانند دريافت هرگونه خسارت، در مواردي كه دريافت وجه توسط يك مؤدي مستند به فروش كاال يا ارائه  -تبصره 

هاي ارزي، انواع سود، انواع جريمه (مادامي كه بخشي از بهاي كاال و خدمات تلقي نگردد)، درآمدهاي حاصل از تسعير دارايي

و عوارض شود و مأخذ محاسبه ماليات عنوان سرمايه و انواع كمكهاي دولتي، عرضه خدمت محسوب نميآورده نقدي يا غيرنقدي به

 .باشدنمي

 :شودهاي آنها مسترد ميموارد زير از پرداخت ماليات و عوارض معاف هستند و ماليات و عوارض خريد نهاده -١٠ماده 
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صادرات كاالها به خارج از كشور از طريق مبادي خروجي رسمي با ارائه پروانه سبز گمركي صادره توسط گمرك يا برگ  -الف

كاال) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهي انجام كار كه به تأييد نزديكترين نمايندگي  خروجي (در مورد صادرات

 .رسمي جمهوري اسالمي ايران در كشور مقصد رسيده باشد يا گواهي ارزآوري با تأييد بانك مركزي يا ساير اسناد و مدارك مثبته

صنعتي خارج از نقاط جمعيتي كه داراي تراز  -صلي به مناطق آزاد تجاريصادرات كاالها و خدمـات از قلمرو گمركي سرزميـن ا

تجاري مثبت باشند، در صورتي كه محصور بودن آنها به صورت ساالنه به تأييد گمرك جمهوري اسالمي ايران برسد، مشمول اين 

 .بند خواهد بود

هوايي)،  ز، نفت كوره، نفت سفيد، گازمايع و سوختگاهاي نفتي (بنزين، نفتخدمات معاوضه (سوآپ) نفت خام، فرآورده -ب

 گازطبيعي و برق؛

هاي توليدي شركتهاي پااليش به صورت ارزي (فروش سوختهاي هوايي به شركتهاي هواپيمايي فروش كليه فرآورده -١تبصره 

مچنين فروش سوخت خارجي در فرودگاههاي داخلي)، مرزي (فروش سوخت در جايگاههاي مستقر در نواحي مرزي كشور) و ه

 .شودها(بنكرينگ) صادرات محسوب ميداراي پروانه صادراتي گمرك جمهوري اسالمي ايران به كشتي

قانون ) ١٤١(استرداد ماليات و عوارض خريد براي صادرات مواد خام و مواد اوليه توليد كه در فهرست مربوط به ماده  -٢تبصره 

 .استاند، ممنوع هاي مستقيم ذكر شدهماليات

خدماتي كه توسط اشخاص مقيم ايران (اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني ويا شعب شركتهاي خارجي مقيم ايران) ارائه  -٣تبصره 

شود و محل مصرف خدمات و يا مقصد خدمات داخل باشد يا خارج از كشور، در صورتي كه مستقيم يا غيرمستقيم ارز حاصل مي

 .گرددو وارد كشور بشود صادرات محسوب مي

ماليات و عوارض پرداختي بابت خريد كاالها در داخل ايران كه ظرف دوماه از تاريخ خريد همراه مسافران اعم از ايراني  -١١ماده 

شده از شود و نيز، ماليات و عوارض پرداختي گردشگران خارجي بابت بليط پرواز خارجي خريداريو خارجي از كشور خارج مي

اني، هنگام خروج از كشور با ارائه صورتحساب الكترونيكي و يا اسناد و مدارك مثبته، توسط سازمان، از شركتهاي هواپيمايي اير

ماه از تاريخ ابالغ اين قانون توسط سازمان تهيه ظرف ششنامه اجرائي اين ماده گردد. آيينهاي جاري مسترد ميمحل وصولي

 .رسدتصويب هيأت وزيران ميشود و بهمي

باشند و همچنين كنندگان كاالها و خدمات كه به موجب اين قانون و ساير قوانين از ماليات و عوارض معاف ميعرضه -١٢ماده 

صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي كه حجم معامالت ساالنه آنها از مبلغي كه به پيشنهاد  -فعاالن اقتصادي مستقر در مناطق آزاد تجاري

رسد، بيشتر باشد، مكلف به عضويت و ثبت معامالت در سامانه مؤديان هستند. اين حكم شامل كليه سازمان به تأييد هيأت وزيران مي

عالوه بر جريمه موضوع شود. متخلفان از حكم اين ماده صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي مي -مناطق كشور از جمله مناطق آزاد تجاري

ارزش معامالت ثبت نشده ) %٩اي معادل نه درصد (انه مؤديان مشمول جريمههاي فروشگاهي و سامقانون پايانه) ٢٢(ماده » ب«بند 

ماه صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي ظرف سه -در خصوص مناطق آزاد تجارينامه اجرائي اين ماده شوند. آييندر سامانه مذكور مي
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شود و صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي تهيه مي -تجاري عالي مناطق آزادپس از ابالغ اين قانون به پيشنهاد سازمان و دبيرخانه شوراي

 .رسدتصويب هيأت وزيران ميبه

 وظايف و تكاليف مؤديان و اشخاص ثالث -فصل چهارم

كند، در سامانه اندازي سامانه مؤديان، همه مشموالن اين قانون موظفند به ترتيبي كه سازمان مقرر و اعالم ميپس از راه -١٣ماده 

ت نام نموده و معامالت خود را در آن ثبت نمايند. ثبت معامالت (خريد و فروش) در سامانه مؤديان، به منزله ثبت در دفاتر مزبور ثب

هاي مالياتي و رسيدگي به آنها حسب مقررات قانون ماليات بر ارزش نام، نحوه ارائه اظهارنامهقانوني است. تا آن زمان، ترتيبات ثبت

 .و اصالحات بعدي آن است. در ساير موارد، مفاد اين قانون جاري است ١٣٨٧/٢/١٧افزوده مصوب 

هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان نتواند سامانه مؤديان را مستقر كند، مكلف چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پايانه -١٤ماده 

شود، صرفاً به ميزاني كه در ت مزبور به سازمان تسليم مياست رسيدگي به اظهارنامه مؤديان موضوع اين قانون را كه بعد از اتمام مهل

 .ها را بدون رسيدگي قبول نمايدآمده است، محدود نموده و ساير اظهارنامهتبصره اين ماده 

ان هاي مالياتي مؤديان عضو سامانه مؤدياز پرونده) %١درصد(بعد از استقرار سامانه مؤديان سازمان مجاز است حداكثر يك -تبصره 

را با اولويت مؤديان بزرگ مورد رسيدگي قرار دهد. چگونگي انتخاب مؤدياني كه پرونده آنها بايد مورد رسيدگي قرار گيرد، در 

شود. سازمان مكلف است تا پايان رسد، معين ميتصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميدستورالعملي كه با پيشنهاد سازمان به

 .گيرند را در سامانه عمليات الكترونيكي خود اعالم عمومي كندمي مؤدياني كه مشمول رسيدگي قرار ميمهرماه هر سال فهرست اسا

هاي قانون برنامه ششم توسعه و سازمان) ٢٩(قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ) ٥(دستگاههاي اجرائي موضوع ماده  -١٥ماده 

باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ترتيبي اتخاذ نه مؤديان ميوابسته به آنها مكلف به ثبت معامالت خود در ساما

هاي مستقيم قانون ماليات) ١٦٩(ماده ) ٥شده در سامانه تداركات الكترونيكي دولت موضوع تبصره (كند كه اطالعات معامالت ثبت

 .صورت برخط به سامانه مؤديان منتقل شودعيناً و به

دفاتر و مدارك، ثبت قراردادهاي پيمانكاري و معامالت و اطالعات نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني ارائه اسناد،  -١٦ماده 

و ) ٥(ماده ) ١، تبصره ()٤(ماده ) ٣نيروهاي مسلح و ساير دستگاههاي انتظامي، اطالعاتي و امنيتي در سامانه مؤديان موضوع تبصره (

ساير اقالم محرمانه در سامانه مذكور با رعايت مالحظات امنيتي، مطابق دستورالعملي است اين قانون و همچنين ) ١٥و () ١٣مواد (

هاي امور اقتصادي و دارايي (سازمان)، اطالعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح كه توسط وزارتخانه

 .رسدن به تصويب شوراي امنيت كشور مياالجراءشدن اين قانوماه پس از الزمشود و حداكثر ششتهيه مي

مؤديان مكلفند ماليات و عوارض فروش موضوع اين قانون را از خريدار يا كارفرما وصول كنند و پس از كسر ماليات و  -١٧ماده 

 .سازمان واريز نمايند عوارض پرداختي، مطابق مقررات به حساب



16 
 

مشمول اين قانون يا مشتريان آنها را مكلف كند ماليات و عوارض متعلقه را  تواند تمام يا برخي از مؤديانسازمان مي -١تبصره 

نامه اجرائي اين تبصره ، مشتمل بر فهرست مؤدياني كه مشمول همزمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان واريز نمايند. آيين

 .رسدتصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميهشوند و نحوه پرداخت ماليات و عوارض متعلقه با پيشنهاد سازمان، باين حكم مي

شود و براي خريدار، در شود، به حساب بستانكاري فروشنده منظور ميماليات و عوارضي كه به اين ترتيب به سازمان پرداخت مي

 .آيدحساب ميكننده نهائي نباشد، اعتبار مالياتي بهصورتي كه مصرف

كلف است ماليات و عوارض كاالهاي وارداتي را در زمان ترخيص قطعي و ماليات و گمرك جمهوري اسالمي ايران م -٢تبصره 

صورت برخط به حساب سازمان واريز كند. گمرك جمهوري اسالمي عوارض كاالهاي متروكه را قبل از ترخيص نهائي وصول و به

، امكان دسترسي برخط سازمان به گمركي و يا فرمهاي مربوطهاي ايران موظف است ضمن درج اطالعات پرداخت در پروانه

، تضمينات الزم »ورود موقت براي پردازش«و » ورود موقت«گمرك مكلف است در  فراهم نمايد.ربط را پايگاههاي اطالعاتي ذي

 .قانون امور گمركي أخذ كند) ٥٣(را بر اساس مقررات تبصره ماده 

ي به سرزمين اصلي مكلفند كاالهاي مزبور را به گمرك اظهار نمايند. صنعت -واردكنندگان كاال از مناطق آزاد تجاري -٣تبصره 

هاي توسعه كشور قانون احكام دائمي برنامه) ٦٥(ماده » ب«موجب بند گمرك موظف است از قسمتي از كاالهاي اظهار شده كه به

محسوب » كاالي وارداتي«مانده كه شود، فقط ماليات و عوارض، و از قسمت باقيمحسوب مي» توليد داخل«، ١٣٩١/٥١/١٠مصوب 

 .شود، ماليات و عوارض و حقوق ورودي را دريافت و ماليات و عوارض آن را به حساب سازمان واريز كندمي

اين قانون، ماليات و عوارض متعلقه را محاسبه و طبق مقررات ) ١٠(ماده ) ٣واردكنندگان خدمت مكلفند با رعايت تبصره ( -٤تبصره 

 .باشندرداخت نمايند. چنانچه محل ارائه خدمت و مصرف آن در خارج از كشور باشد، مشمول اين حكم نمياين قانون پ

كنندگان و مصرف در صورتحساب (قبوض)ماليات و عوارض آب، برق و گاز با توجه به ماليات و عوارض مندرج  -٥تبصره 

بار در زمان هاي توليدي و وارداتي، فقط يكو فرآوردههمچنين نفت توليدي(نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي خام) 

فروش(صدور صورتحساب)، در انتهاي زنجيره توليد و توزيع آنها توسط شركتهاي تابعه وزارت نفت (بابت پنج فرآورده اصلي و 

ربط وزارت نيرو و ذي ها) و شركتهاي گاز استاني و شركتهاي تابعسوخت هوايي) و يا شركتهاي پااليش نفت (بابت ساير فرآورده

شركتهاي توزيع برق، آب و فاضالب شهري و روستايي استاني بر مبناي قيمت فروش مصوب داخلي محاسبه، ثبت و وصول و پس 

 .شودداري كل كشور واريز مياز كسر اعتبارات ماليات و عوارض زنجيره مذكور به حساب سازمان نزد خزانه

وص نحوه ثبت ماليات و عوارض در دفاتر يا سامانه مؤديان تعيين شركتهاي فعال در زنجيره قبل نامه اجرائي اين تبصره در خصآيين

از انتهاي زنجيره توزيع و فروش، نحوه انتقال اعتبارات ماليات و عوارض به انتهاي زنجيره، رسيدگي، مطالبه، تهاتر، استرداد، وصول 

ز تصويب اين قانون با پيشنهاد مشترك سازمان، شركت ملي نفت ايران و ماه پس اشده سازمان ظرف ششحساب تعيينو واريز به

 .رسدتصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي، نفت و نيرو ميتوانير به

قانون برنامه ششم توسعه موظفند اطالعات ) ٢٩(قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ) ٥(كليه كارفرمايان موضوع ماده  -١٨ماده 

صورت، سازمان ماه پس از انعقاد قرارداد در سامانه مؤديان ثبت نمايند، در غير اينقراردادهاي پيمانكاري را حداكثر تا يكمربوط به 
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هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان اطالعات ثبت شده توسط پيمانكاران در سامانه مذكور قانون پايانه) ٩(مكلف است با رعايت ماده 

 .قي نمايدرا مورد قبول كارفرما تل

ماهه وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است با پيشنهاد سازمان مدت دوره مالياتي را براي هر گروه از مؤديان دو يا يك -١٩ماده 

ماه قبل از شروع دوره مالياتي، از طريق سامانه مؤديان، پايگاه اطالع رساني تعيين نمايد؛ مشروط بر آنكه تغييرات مذكور حداقل سه

 .رساني عمومي شودهاي كثيراالنتشار اطالعمان و حداقل يكي از روزنامهساز

زمان فعاليت مؤدي طي دوره مربوط، يك كه شروع يا خاتمه فعاليت مؤدي در خالل يك دوره مالياتي باشد، در صورتي -تبصره 

 شود.دوره مالياتي تلقي مي

 -٢٠ماده 

هاي متعدد دارند، در كه بيش از يك نوع واحد مشمول ماليات در يك مكان يا مكانتواند براي اشخاص حقيقي سازمان مي -الف

 .سامانه مؤديان كارپوشه واحد ايجاد كند

 .مؤدياني كه داراي واحد مشمول ماليات در شعب متعدد هستند، مكلفند از يك كارپوشه واحد در سامانه مؤديان استفاده كنند -ب

عنوان از بين خود يك نفر را بهاز اختياري و قهري، اشخاص حقيقي در هر واحد شغلي مكلفند هاي مدني، اعم در مشاركت -پ

نام و ثبت معامالت در سامانه مؤديان و پرداخت واحد شغلي، از جمله ثبتنماينده واحد شغلي انتخاب نمايند. كليه تكاليف مالياتي 

صورت، سازمان موظف است دسترسي واحد مزبور به سامانه مؤديان غير اينشود، در نمايندگي شركا انجام ميماليات توسط وي به 

 .را قطع و پايانه فروشگاهي آن را مسدود نمايد

در صورتي  .محل سكونت آنان، از لحاظ امور مالياتي مالك اعتبار استبراي مؤدياني كه مكان ثابت براي شغل خود ندارند،  -ت

نمايد، در ونت خود داشته باشد، مكلف است يكي از آنها را براي انجام تكاليف مالياتي معرفي سكهاي متعدد براي كه مؤدي مكان

 كند.براي انجام تكاليف مالياتي انتخاب و به وي اعالم ميصورت، سازمان يكي از مكانهاي سكونت مؤدي را غير اين

ست تا زمان ختم تصفيه، شخص حقوقي مزبور كماكان مؤدي در مورد اشخاص حقوقي كه حكم به انحالل آنها داده شده ا -٢١ماده 

 باشند.شود و مدير يا مديران تصفيه مكلف به انجام تكاليف مقرر در اين قانون ميمحسوب مي

هاي در انتقال يك واحد صنفي، شخص دارنده واحد صنفي تا اتمام انتقال، مسؤوليت اجراي مقررات و تمامي تكاليف دوره -٢٢ماده 

لياتي مربوط از جمله صدور صورتحساب، ثبت معامالت در سامانه مؤديان و ساير تكاليف قانوني را برعهده دارد. خريدار مسؤوليتي ما

 .در قبال تكاليف واحد صنفي قبل از اتمام انتقال ندارد؛ مگر اينكه به موجب سند رسمي اين مسؤوليت را پذيرفته باشد

ثر ظرف ده روز سازمان را نسبت به زمان اتمام فعاليت خود مطلع سازد. در صورت عدم اطالع و دهنده بايد حداكانتقال -تبصره 

 .ها با وي مسؤوليت تضامني خواهد داشتشروع فعاليت توسط مؤدي جديد، در پرداخت ماليات و جريمه
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 ساختار سازماني ماليات بر ارزش افزوده، وظايف و اختيارات آن -فصل پنجم

ها متناسب با شرايط اقتصادي هر منطقه و با توجه به شاخصهايي تار و تشكيالت مورد نياز سازمان در سطح كشور و استانساخ -٢٣ماده 

ماده » الف«ها و تعداد مؤديان بدون الزام به رعايت سطح تقسيمات كشوري با رعايت بند مانند ميزان وصول ماليات، تعداد پرونده

از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي به سازمان اداري و استخدامي كشور پيشنهاد و پس از تصويب قانون برنامه ششم توسعه ) ٢٨(

 .هيأت وزيران قابل اجراء است

پس از استقرار سامانه مؤديان، فعال بودن كارپوشه مؤدي در سامانه مزبور به اين معني است كه او از نظر سازمان، شرايط  -٢٤ماده 

اليات و عوارض از خريداران را دارد. در صورتي كه مؤدي شرايط الزم براي دريافت ماليات و عوارض را از الزم براي دريافت م

دست بدهد، سازمان موظف است بالفاصله كارپوشه وي را در سامانه مؤديان غيرفعال نمايد. بانك مركزي موظف است ترتيبي اتخاذ 

مرتبط با آن، غيرفعال  (pos) نه مؤديان، كليه دستگاههاي پايانه فروشگاهيمحض غيرفعال شدن كارپوشه مؤدي در ساماكند كه به

 .شوند

ماه پس از ابالغ اين قانون، با پيشنهاد اي باشد كه حداكثر ظرف سهنامهغيرفعال نمودن كارپوشه مؤدي بايد مستند به آيين -تبصره 

 .رسدتصويب هيأت وزيران ميسازمان به

 ـ٢٥ماده  

، )١٩١آن، () ١و تبصره () ١٨٦(، )١٨٢، ()١٧٨، ()١٧٧(ماده ) ١، تبصره ()١٧١مكرر)، (١٦٩، ()١٦٧، ()١٦٢، ()١٦١(مواد  -الف

، )٢٤٢، ()٢٣٥، ()٢٣٢، ()٢٣١، ()٢١٩، ()٢١٨، ()٢١٦تا () ٢١٠، احكام مربوط به فصل هشتم باب چهارم و مواد ()٢٠٢، ()١٩٨(

هاي مالياتقانون ) ٢٧٩و () ٢٧٧، ()٢٧٦، ()٢٧٥آن، () ٣منهاي بند () ٢٧٤، ()٢٥٧پنجم، مواد (، احكام مربوط به فصل سوم باب )٢٤٣(

قانون جاري است. احكام مربوط به درآمد مشمول ماليات در مواد فوق، در مورد محاسبه مأخذ ماليات بر ارزش مستقيم در مورد اين 

 .باشداين قانون جاري نمي) ٣٢و () ٢٩هاي مستقيم در خصوص مواد (مالياتافزوده نيز جاري است. احكام فصل سوم باب پنجم قانون 

هاي مستقيم در مورد مؤديان قابل قانون ماليات) ٢١٩(شناسايي، تشخيص درآمد مشمول ماليات و رسيدگي موضوع ماده  -١تبصره 

) ١٤(حكم شامل مواردي كه سازمان براساس ماده باشد. اين هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان جاري نمياعتماد موضوع قانون پايانه

هاي مالياتي مؤديان را دارد، هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان اجازه رسيدگي به اظهارنامهقانون پايانه) ١٩(ماده ) ١اين قانون و تبصره (

هاي فروشگاهي و موضوع قانون پايانه هاي مستقيم نبايد مانع اجراي احكامقانون ماليات) ٢١٩باشد. در هر صورت مفاد ماده (نمي

 .سامانه مؤديان شود

در خصوص مؤديان عضو سامانه مؤديان، سازمان مكلف است اوراق ابالغ شده به مؤدي را در كارپوشه وي نيز بارگذاري  -٢تبصره 

 .نمايد

عداد شعب شوراي مذكور به دو برابر عالي مالياتي، تهاي قابل طرح اين قانون در شورايبه منظور رسيدگي به پرونده -٣تبصره 

 .يابدافزايش مي
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هاي قانون ماليات) ٢٧٤(ماده ) ٣و بند () ٢٣٠، ()١٨١، ()١٦٩، ()٩٧در صورت عدم عضويت مؤديان در سامانه مؤديان مواد ( -ب

 .هاي اين قانون، جاري استمستقيم در مورد ماليات

هاي فروشگاهي و قانون پايانه) ٣(هاي آن تا قبل از اتمام مهلت مقرر در ماده و تبصره  هاي مستقيمقانون ماليات) ٢٧٢(ماده  -تبصره 

 .هاي اين قانون جاري استسامانه مؤديان، در مورد ماليات

 ماليات كاالهاي خاص -فصل ششم

شرح زير رسان به سالمت بهيبنرخ ماليات و عوارض كاالهاي نفتي، فلزات گرانبها، سيگار، نوشابه و ساير كاالهاي آس -٢٦ماده 

 :شودتعيين مي

 كاالهاي نفتي -الف

 ؛)%٣٠درصد (انواع بنزين و سوخت هواپيما سي -١

 .)%١٥( درصدگاز، نفت سفيد، نفت كوره، گاز طبيعي و گاز مايع پانزدهنفت -٢

ابعه) كه به شركتهاي داخل زنجيره توليد نفت خام، ميعانات گازي، و گاز طبيعي خام كه توسط وزارت نفت (شركتهاي ت -١تبصره 

شود، همچنين واردات بنزين و سوخت هواپيما و گاز طبيعي توسط وزارت نفت (شركتهاي تابعه)، در هاي نفتي فروخته ميفرآورده

ب مورد اين مرحله مستلزم محاسبه و دريافت ماليات و عوارض ارزش افزوده از حلقه بعدي و نيز پرداخت در مرحله واردات حس

شده از كاالي مزبور و نيز بنزين و سوخت هواپيما و گاز طبيعي وارداتي در هاي توليدباشد. ماليات و عوارض فروش فرآوردهنمي

 .شودمراحل بعدي عرضه، حسب مقررات مربوط محاسبه و وصول مي

شركتهاي غيردولتي داراي مجوز از فروشي بنزين و نفت گاز توسط مأخذ محاسبه ماليات و عوارض فروش در خرده -٢تبصره 

التفاوت قيمت خريد محصوالت فوق از شركتهاي پااليش (با احتساب ماليات و عوارض موضوع وزارت نفت، عبارت است از مابه

يگاههاي عنوان درآمد ناشي از ارائه خدمات توسط جاالتفاوت مزبور بهكننده. مابهاين ماده )، با قيمت عرضه آنها به مصرف» الف«بند 

گردد. ماليات و عوارض اين قانون مشمول ماليات و عوارض مي) ٧(گاز تلقي شده و با نرخ مذكور در ماده عرضه بنزين و نفت

 .شودداران منظور نميعنوان اعتبار مالياتي براي جايگاهگاز بهپرداختي بابت خريد بنزين و نفت

عنوان مواد اوليه اصلي توسط واحدهاي كه بهكاالهاي موضوع اين بند، در صورتي ماليات و عوارض پرداختي مؤديان بابت  -٣تبصره 

همچنين ماليات و عوارض پرداختي توسط  باشد.پذيرش ميعنوان اعتبار مالياتي آن واحدها قابل كار برده شود، بهتوليدي به

 .گرددنان منظور ميعنوان اعتبار مالياتي آكنندگان كاالهاي مزبور بهواردكنندگان و توزيع

اي هاي سرمايههاي موردنياز جهت طرحهاي تملك داراييماليات و عوارضي كه شركت ملي نفت ايران براي خريد نهاده -٤تبصره 

 هايشده داراييعنوان بخشي از بهاي تمامباشد. شركت يادشده مجاز است مبالغ مزبور را بهكند، قابل استرداد يا تهاتر نميپرداخت مي

كند، اي پرداخت ميهاي سرمايهالذكر منظور نمايد. ساير ماليات و عوارضي كه شركت مزبور براي مصارفي غير از تملك داراييفوق
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گردد. اعتبار يادشده با تأييد سازمان قابل تهاتر با بدهي مالياتي آن عنوان اعتبار مالياتي آن شركت منظور ميايت مقررات، بهبا رع

 .باشدشركت يا ساير شركتهاي تابعه وزارت نفت مي

 طال، جواهر و پالتين -ب

 .باشدات مزبور، معاف از ماليات و عوارض ميشده از فلزاصل طال، جواهر و پالتين به كار رفته در مصنوعات ساخته -١

 .باشدمي) %٩درصد (-العمل و سود فروشنده كاالهاي موضوع اين بند مشمول ماليات و عوارض با نرخ نهاجرت ساخت، حق -٢

فروش خود را  كنندگان كاال و خدمات مربوط به اين بند مكلفند كليه عمليات خريد واندازي سامانه مؤديان، عرضهپس از راه -٣

العمل و سود فروشنده به تفكيك در در سامانه مزبور ثبت كنند. درج ارزش اصل طال، جواهر و پالتين، اجرت ساخت، حق

اي صورتحساب الكترونيكي الزامي است. در صورت كتمان و يا عدم ثبت تمام يا برخي از معامالت در سامانه مذكور مشمول جريمه

باشد. اين جريمه عالوه بر جريمه مذكور در اصل طال، جواهر و پالتين است كه غير قابل بخشودگي مي ارزش) %٩درصد (معادل نه

 .اين قانون است) ٣٦(ماده » ب«بند 

االجراءشدن اين كليه واحدهاي فعال در زنجيره عرضه كاال و خدمات مربوط به اين بند مكلفند حداكثر تا دوماه پس از الزم -٤

ربط و اتاق اصناف ايران موظفند هاي ذيه فروشگاهي مورد تأييد سازمان استفاده كنند، در غير اين صورت اتحاديهقانون از پايان

پروانه فعاليت واحدهاي موضوع اين بند در كل زنجيره مربوط را كه بدون استفاده از پايانه فروشگاهي اقدام به فروش كاال يا خدمت 

 .امي موظف است از ادامه فعاليت واحدهاي فاقد پروانه جلوگيري كندكنند، باطل نمايند. نيروي انتظمي

 رسان به سالمتهاي قندي گازدار و بدون گاز و ساير كاالهاي آسيبنوشابه -پ

اين ماده ) توليد » ت«استثناي كاالهاي موضوع بند رسان به سالمت (بههاي قندي گازدار و بدون گاز و ساير كاالهاي آسيبنوشابه

) %٣٦درصد (ششوو واردات آنها مشمول ماليات و عوارض با نرخ سي) %١٦درصد (ل مشمول ماليات و عوارض با نرخ شانزدهداخ

باشند. فهرست كاالهاي موضوع اين بند و واحدهاي توليدكننده آنها حداكثر دوماه پس از ابالغ اين قانون به پيشنهاد وزارت مي

االختيار وزارتخانه مزبور، ماه بعد از آن توسط كارگروهي مركب از نمايندگان تامداكثر يكبهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ح

ماه هر شود. تغييرات فهرست موردنظر تا انتهاي ديوزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب مي

گردد. بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي اجراء اعالم ميسال (براي اجراء در سال بعد) به ترتيب فوق تصويب و توسط وزارت 

در صورت عدم تصويب فهرست مزبور در مهلت مقرر، فهرست پيشنهادي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از تأييد 

 .عالي سالمت و امنيت غذايي، مالك عمل استشوراي

 انواع سيگار و محصوالت دخاني -ت

 :شوندشرح زير مشمول ماليات و عوارض ميت دخاني بهانواع سيگار و محصوال

 ؛)%٢٥درصد (سيگار، توتون پيپ و تنباكوي توليد داخلي، بيست و پنج -١
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المللي كه فهرست آن هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه سيگار، توتون پيپ و تنباكوي توليد داخل با نشان بين -٢

 ؛)%٤٠درصد (شود، چهلبالغ ميو با تصويب هيأت وزيران ا

 ؛)%٦٥درصد (سيگار، توتون پيپ و تنباكوي وارداتي، شصت و پنج -٣

 ؛)%١٠درصد (توتون خام وارداتي ده -٤

 ؛)%٣٥درصد (توتون فرآوري شده وارداتي (خرمن توتون) سي و پنج -٥

يابد تازماني كه نرخ مذكور براي انواع درصد افزايش ميشده از سال دوم اجراي قانون هر سال پنج واحد نرخهاي تعيين -١تبصره 

المللي ، براي توليدات داخل با نشان بين)%٥٥درصد (سيگار و محصوالت دخاني، توتون پيپ و تنباكوي توليد داخل به پنجاه و پنج

درصد ي به يكصد و بيست و پنجو براي انواع سيگار و محصوالت دخاني، توتون پيپ و تنباكوي واردات) %٩٥درصد (به نود و پنج

 .برسد) %١٢٥(

االجراءشدن اين قانون، قيمت خرده فروشي و تاريخ توليد توليدكنندگان سيگار و محصوالت دخاني مكلفند از زمان الزم -٢تبصره 

وط، پذيرفته بندي محصوالت دخاني درج كنند. در صورت تخلف از حكم اين تبصره ، اعتبار مالياتي مربرا بر روي پاكت بسته

 .شود و مشمول ماليات و عوارض فروش به نرخهاي مذكور استنمي

 ها و عوارض خاصماليات -فصل هفتم

 عوارض سبز -الف

زيست، حدود مجاز و واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و خدماتي آالينده كه به تشخيص سازمان حفاظت محيط -٢٧ماده 

شود، كنند، در صورتي كه در مهلت زماني كه توسط سازمان مزبور براي آنها تعيين ميميمحيطي را رعايت ناستانداردهاي زيست

، )%٠/٥(درصد نسبت به رفع آاليندگي خود اقدام ننمايند، براساس معيارهايي نظير شدت، مدت، نوع و مكان آاليندگي با نرخهاي نيم

شوند. اين حكم در مورد كليه يا خدمات، مشمول عوارض سبز مي، به مأخذ فروش كاال )%١/٥درصد (نيموو يك) %١(درصد يك

صنعتي و مناطق ويژه  -واحدهاي آالينده، اعم از واحدهاي معاف و غيرمعاف، صادراتي و واحدهاي مستقر در مناطق آزاد تجاري

گيرد، حداكثر ت قرار ميآاليندگي واحدها، مبناي عمل سازمان محيط زيس اقتصادي جاري است. معيارهايي كه در تعيين سطح

هاي زيست و وزارتخانهاالجراءشدن اين قانون، توسط كارگروهي متشكل از نمايندگان سازمان حفاظت محيطماه پس از الزمسه

تصويب شود و بهبهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت، كشور و امور اقتصادي و دارايي (سازمان) تهيه مي

اي كه به همين منظور به سازمان براساس سامانه مؤديان يا اظهارنامهرسد. ميزان فروش واحدهاي موضوع اين ماده مي هيأت وزيران

 .گرددشود، تعيين ميارائه مي

كه واحدهاي موضوع اين ماده، داراي خطوط توليدي مجزا با محصول مستقل از هم باشند عوارض سبز صرفًا در صورتي -١تبصره 

 .شودآالينده دريافت مياز خطوط 
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در صورتي كه واحدهاي موضوع اين ماده، در قبال أخذ كارمزد مشخص از اشخاص نسبت به توليد اقدام نمايند، درآمد  -٢تبصره 

شود. شركتهايي كه در مشمول عوارض سبز ميهاي مذكور در صدر اين ماده اين واحدها ناشي از توليد مذكور، با پنج برابر نرخ

كنند، از شمول حكم اين تبصره گاز، گازطبيعي و برق فعاليت ميكوره، نفت-سفيد، نفتتوليد بنزين و سوخت هواپيما، نفت زنجيره

براي شركتهاي زنجيره توليد كننده نهائي مبناي محاسبه عوارض موضوع اين ماده باشند. قيمت فروش فرآورده به مصرفمستثني مي

باشد كه شركتهاي باالدستي آنها متضامنًا مسؤول گاز، گازطبيعي و برق ميكوره، نفتد، نفتسفيبنزين و سوخت هواپيما، نفت

 .پرداخت عوارض مربوط هستند

االجراءشدن اين قانون، پايگاه ماه پس از تاريخ الزمزيست مكلف است حداكثر ظرف ششسازمان حفاظت محيط -٣تبصره 

و امكان دسترسي برخط سازمان به سامانه مزبور را فراهم كند. سازمان حفاظت محيط اطالعاتي واحدهاي آالينده را ايجاد نمايد 

 .روزرساني كندزيست موظف است نام واحدهاي آالينده و سطح آاليندگي آنها را در پايگاه مزبور درج نموده و آن را مستمراً به

ه واحدهاي آالينده درج نمايد يا سطح آاليندگي آن در صورتي كه سازمان حفاظت محيط زيست نام واحدي را در پايگا -٤تبصره 

شود، يا نرخ واحد را در پايگاه مزبور افزايش دهد، واحد موردنظر از ابتداي دوره مالياتي بعد، حسب مورد، مشمول عوارض سبز مي

 .يابدعوارض مزبور براي آن واحد افزايش مي

حدي را از پايگاه واحدهاي آالينده حذف نمايد، يا سطح آاليندگي در صورتي كه سازمان حفاظت محيط زيست نام وا -٥تبصره 

شود، آن واحد را در پايگاه مزبور كاهش دهد، واحد موردنظر از ابتداي همان دوره، حسب مورد، از پرداخت عوارض سبز معاف مي

 .يابديا نرخ عوارض مزبور براي آن واحد كاهش مي

ماه از تاريخ درخواست واحد آالينده، در خصوص رفع يا ف است حداكثر ظرف يكزيست موظسازمان حفاظت محيط -٦تبصره 

كاهش آاليندگي آن واحد اعالم نظر نمايد و هرگونه تغيير در وضعيت واحد موردنظر را در پايگاه اطالعاتي واحدهاي آالينده 

احد مزبور به صورت خودكار از فهرست منعكس نمايد. در صورت عدم اعالم نظر سازمان حفاظت محيط زيست در مهلت مقرر، و

 .شودواحدهاي آالينده خارج مي

شود، در صورت تأييد رفع يا كاهش منظور رفع يا كاهش آاليندگي واحدهاي آالينده انجام ميهايي كه بهگذاريسرمايه -٧تبصره 

شود و در صورتي رض آن واحدها كسر ميزيست، در سال اول يا سالهاي بعد، از بدهي عواآاليندگي توسط سازمان حفاظت محيط 

 .شودعنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته ميكه به رفع يا كاهش آاليندگي منجر نشود، به

گاز نيست، در مقاطع خاصي از سال با كوره و نفتكه پااليشگاهها و نيروگاههايي كه سوخت اصلي آنها نفتدر صورتي -٨تبصره 

هاي مزبور شوند، سازمان حفاظت محيط زيست موظف است اين موضوع را در به استفاده از سوخت درخواست دولت، مجبور

احتساب سطح و مدت آاليندگي آن واحدها لحاظ نمايد و افزايش آاليندگي ناشي از استفاده نفت كوره و نفت گاز را مطابق با قبل 

 .از الزام مزبور محاسبه كند
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هاي بعد از ثبت در سامانه مالك اعتبار است و سازمان مذكور مجاز محيط زيست صرفاً براي دورهاعالم سازمان حفاظت  -٩تبصره 

شده در سامانه تحت عنوان اصالح و تصحيح اشتباه هاي ثبتبه اظهار نظر نسبت به رفع و يا آاليندگي واحدهاي توليدي براي دوره

 .نيست

 .اين قانون، جزء مأخذ محاسبه عوارض سبز نيست) ٥(ماده ) ٢بصره (ت» ج«يارانه پرداختي دولت موضوع بند  -١٠تبصره 

نمايد حداكثر تا پايان ماه پس اي كه سازمان تعيين ميمكلفند اظهارنامه هر دوره را مطابق نمونهمؤديان موضوع اين ماده  -١١تبصره 

هاي مقرر يز نمايند. عدم تسليم اظهارنامه در مهلتاز انقضاي دوره، تسليم و عوارض را ظرف مهلت مزبور به حساب تعيين شده وار

باشد و در صورت تأخير در پرداخت ميعوارض موضوع اين ماده ) %١٠درصد (موجب تعلق جريمه غيرقابل بخشودگي به ميزان ده

ارنامه موضوع اين شود. واحدهاي عضو سامانه مؤديان ملزم به ارائه اظهاين قانون مي) ٣٧(عوارض، مشمول جريمه موضوع ماده 

 .كندتبصره نبوده و سازمان به استناد فروش ابرازي آنها در سامانه مؤديان، عوارض آاليندگي را وصول مي

 گذاري وسائط نقليهماليات و عوارض شماره -ب

سازمان ملي استاندارد گذاري انواع خودروهاي سبك و سنگين و موتورسيكلت، براساس رتبه انرژي آنها، كه به تأييد شماره -٢٨ماده 

باشد. مأخذ ماليات و عوارض موضوع اين هاي مندرج در جدول زير مشمول ماليات و عوارض سبز ميايران رسيده است، طبق نرخ

 .ماده ، قيمت فروش كارخانه در مورد توليدات داخلي و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي براي خودروهاي وارداتي است

  )باشددرصد مي ارقام جدول ذيل به(

 

هاي توليد داخل يا سنگين و موتورسيكلت براي انواع خودروهاي سبك ومأخذ ماليات و عوارض موضوع اين ماده  -١تبصره 

اي كه جديداً شود. مأخذ مزبور براي وسائط نقليهماه، توسط سازمان تعيين و براي اجراء در سال بعد اعالم ميوارداتي تا پايان دي

 .شودشوند، بالفاصله پس از توليد يا واردات توسط سازمان تعيين و اعالم ميوارد ميتوليد يا 

هاي برقي و تمام برقي (هيبريد پالگين) به تشخيص وزارت صنعت، معدن و خودروهاي سبك و سنگين و موتورسيكلت -٢تبصره 

 .باشدنميتجارت مشمول ماليات و عوارض موضوع اين ماده 
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ماه از تاريخ ابالغ اين قانون، با همكاري سازمان حفاظت نعت، معدن و تجارت مكلف است ظرف سهوزارت ص -٣تبصره 

هاي توليد داخل و وارداتي را با توجه به رتبه زيست و سازمان ملي استاندارد ايران، فهرست كليه خودروها و موتورسيكلتمحيط

 .خط به سازمان اعالم نمايد و براي اطالع عموم، منتشر نمايدصورت برانرژي، كه در برچسب انرژي آنها درج شده است، به

فاقد برچسب انرژي مورد تأييد سازمان ملي استاندارد ايران هاي موضوع اين ماده در صورتي كه خودروها و موتورسيكلت -٤تبصره 

 .شودتلقي مي (G) باشند، مصداق وسائط نقليه رديف

مكلفند اظهارنامه مربوط به ماليات و ليدكنندگان انواع وسائط نقليه موضوع اين ماده اشخاص حقوقي واردكننده و تو -٥تبصره 

نحوي كه سازمان شده هرماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد بهگذاري و همچنين مشخصات دقيق وسائط نقليه فروختهعوارض شماره

پرداخت نمايند. عدم پرداخت مذكور در مهلت مقرر، موجب  كند، به سازمان تسليم و ماليات و عوارض متعلق به آن رااعالم مي

و در صورت تأخير در پرداخت آن، مشمول ماليات و عوارض موضوع اين ماده ) %١٠درصد (جريمه غيرقابل بخشودگي به ميزان ده

 .شوداين قانون مي) ٣٧(هاي موضوع ماده جريمه

ربط، گذاري، با مراجعه به ادارات امور مالياتي ذيكلت مكلفند قبل از شمارهاشخاص حقيقي واردكننده خودرو و موتورسي -٦تبصره 

گذاري وسائط نقليه متعلق به دولت و نمايد پرداخت كنند. شمارهماليات و عوارض متعلق به آن را به ترتيبي كه سازمان تعيين مي

 .استنيروهاي نظامي و انتظامي نيز مشمول اين ماده 

گذاري وسائط نقليه وارد شمارهنتظامي جمهوري اسالمي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي) مكلف است قبل از نيروي ا -٧تبصره 

اي كه ماليات و عوارض گذاري وسائط نقليهشده توسط اشخاص حقيقي، گواهي پرداخت ماليات و عوارض را بررسي و از شماره

 .آنها پرداخت نشده است، خودداري نمايد

 ساالنه و عوارض ساالنه آاليندگي وسائط نقليه عوارض -پ

 :شودشرح ذيل تعيين ميها بهعوارض ساالنه كليه وسائط نقليه اعم از خودروهاي سبك و سنگين و موتورسيكلت -٢٩ماده 

ر هزار مجموع ددرهزار قيمت فروش كارخانه و وسائط نقليه وارداتي معادل يك و نيم وسائط نقليه توليد داخل معادل يك  -الف

شوند. مأخذ محاسبه عوارض موضوع اين بند مأخذ مذكور در تبصره ارزش گمركي و حقوق ورودي مشمول عوارض ساالنه مي

 .اين قانون است) ٢٨(ماده ) ١(

بيستم يك اين قانون و معادل) ٢٨(ماده ) ١سال پس از توليد با مأخذ مذكور در تبصره (وسائط نقليه در شهرهاي آلوده تا ده -ب

اين ماده » الف«مذكور مشمول عوارض ساالنه آاليندگي وسائط نقليه عالوه بر عوارض موضوع بند هاي مندرج در جدول ماده نرخ

شود به نرخ پايه عوارض آاليندگي وسائط نقليه مذكور اضافه مي) %١٠درصد (شوند. پس از سال دهم توليد، هر سال به ميزان دهمي

صفر ) ٢٨(اي كه نرخ عوارض ساالنه آاليندگي آنها در جدول ذيل ماده دو برابر نرخ پايه افزايش يابد. وسائط نقليهتا حداكثر به 

باشند و پس از آن، وسائط نقليه سنگين سال از سال توليد، از پرداخت عوارض ساالنه آاليندگي معاف ميباشد، تا سپري شدن پنجمي

دهم نرخهاي و ساير وسائط نقليه با نرخي معادل يك) ٢٨(جدول ماده  (D) ندرج در رديفهاي مدهم نرخبا نرخي معادل يك

باشند. در مورد خودروهايي كه توليد يا واردات آنها جدول مذكور مشمول عوارض ساالنه آاليندگي مي (C) مندرج در رديف
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شود. فهرست شهرهاي آلوده كه ا واردات تعيين ميشود، مأخذ محاسبه توسط سازمان و متناسب با آخرين سال توليد يمتوقف مي

ماه هر سال شوند، حداكثر تا پايان ديوسائط نقليه با پالك انتظامي متعلق به شهرهاي مذكور مشمول عوارض ساالنه آاليندگي مي

 .شوندبا پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و تصويب هيأت وزيران براي اجراء در سال بعد تعيين مي

وزارت كشور مكلف است با ايجاد سامانه الكترونيك متمركز عوارض ساالنه وسائط نقليه، امكان پرداخت و صدور  -١ره تبص

را براي مالكان و استعالم برخط ميزان عوارض پرداخت اين ماده » ب«و » الف«الكترونيكي مفاصاحساب عوارض موضوع بندهاي 

 .انتظامي و دفاتر اسناد رسمي فراهم كندنشده مربوط به وسائط نقليه را براي نيروي 

مذكور  برعهده مالك است. مالكان وسائط نقليه مكلفند عوارضاين ماده » ب«و » الف«پرداخت عوارض موضوع بندهاي  -٢تبصره 

رداخت عوارض هر سال را تا پايان همان سال پرداخت نمايند. چنانچه مالكيت وسائط نقليه مذكور پس از سال توليد تغيير نمايد، پ

 .از سال انتقال بر عهده مالك جديد استساالنه و عوارض ساالنه آاليندگي موضوع اين ماده 

 .شوندنميموضوع اين ماده » ب«اي كه گواهي اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض بند وسائط نقليه -٣تبصره 

موضوع اين  گذاري شده باشند نيز مشمول عوارضءشدن اين قانون شمارهاالجراكليه وسائط نقليه كه قبل يا بعد از الزم -٤تبصره 

 .شوندميماده 

ثبت سند انتقال وسائط نقليه توسط دفاتر اسناد رسمي و يا تعويض پالك توسط نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران  -٥تبصره 

مربوط به وسائط نقليه مورد معامله و ساير اين ماده » ب«و » الف«(معاونت راهنمايي و رانندگي)، منوط به تسويه عوارض بندهاي 

 .گيرنده استدهنده و انتقالوسائط نقليه متعلق به انتقال

هرسال، حداكثر تا پايان همان سال، موجب برخورداري از اين ماده » ب«و » الف«پرداخت عوارض موضوع بندهاي  -٦تبصره 

 .است) %٢٠درصد (تخفيف به ميزان بيست

عوارض ساالنه ) %١٠درصد (پرداخت عوارض مذكور پس از موعد مقرر مشمول جريمه غيرقابل بخشودگي معادل ده -٧صره تب

عوارض ساالنه به ازاي هر ) %٢اي معادل دودرصد (ماه، عالوه بر جريمه مذكور مشمول جريمهاست و در صورت تأخير بيش از يك

 .ماه نسبت به مدت تأخير است

به مدت موضوع اين ماده  صورتي كه مالك يا مالكان خودروهاي سبك و سنگين و موتورسيكلت از پرداخت عوارض در -٨تبصره 

نصاب معامالت كوچك ) %٥درصد (نشده از پنجسال از سال مالكيت، خودداري نمايند و يا مبلغ عوارض و جريمه پرداختپنج

، بيشتر شود، نيروي انتظامي موظف است براساس فهرست ١٣٨٣/١/٢٥وب قانون برگزاري مناقصات مص) ٣(ماده ) ١موضوع جزء (

 .اعالمي وزارت كشور نسبت به توقف وسائط نقليه مزبور تا پرداخت بدهي اقدام كند

ها مكلفند امكان دسترسي برخط به پايگاه اطالعات وسائط نقليه خود نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران و شهرداري -٩تبصره 

 .بندي براي وزارت كشور فراهم كنندا رعايت طبقهرا ب
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رساني در خصوص وظايف و تكاليف مالكان وسائط نقليه به طرق مقتضي از وزارت كشور موظف است نسبت به اطالع -١٠تبصره 

 .جمله از طريق ارسال پيامك اقدام كند

 .رسدتصويب هيأت وزيران ميين قانون با پيشنهاد وزارت كشور بهماه از تاريخ ابالغ اظرف سهنامه اجرائي اين ماده آيين -١١تبصره 

 ماليات نقل و انتقال وسائط نقليه -ت

هاي راهسازي، كارگاهي، معدني، كشاورزي و شناورها، نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسيكلت، به استثناي ماشين -٣٠ماده 

 :باشندشرح ذيل ميمشمول ماليات نقل و انتقال به

اين قانون براي سال توليد. ) ٢٨(ماده ) ١به مأخذ مذكور در تبصره () %٢و وارداتي دودرصد () %١درصد (توليد داخل به ميزان يك

يابد و براي همان مأخذ كاهش مي) %١٠درصد (سال پس از سال توليد، ساالنه دهتا ششمأخذ محاسبه ماليات موضوع اين ماده 

 .مأخذ يادشده است) %٤٠درصد (هاي ششم به بعد، چهلسال

ثبت سند انتقال وسائط نقليه توسط دفاتر اسناد رسمي و يا تعويض پالك توسط نيروي انتظامي، منوط به پرداخت ماليات  -١تبصره 

ه كند. مراجع مزبور در صورت تخلف از اين حكم، ملزم بو به ترتيبي است كه سازمان مقرر مينقل و انتقال موضوع اين ماده 

 .نشده هستندپرداخت دوبرابر ماليات پرداخت

ساخته (مونتاژكننده) داخلي و يا واردكنندگان كننده قطعات پيشاولين انتقال خودرو از كارخانجات سازنده و يا وصل -٢تبصره 

ت مشمول پرداخت هاي رسمي شركتهاي خارجي) به خريداران و همچنين هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دول(نمايندگي

 .شودميماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده 

صنعتي مشمول ماليات موضوع اين ماده  -نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسيكلت با پالك انتظامي مناطق آزاد تجاري -٣تبصره 

 .شودنمي

 ماليات خروج از كشور -ث

از مرزهاي هوايي، دريايي و زميني اين ماده ) ١جز موارد تبصره (راني بهسازمان مكلف است بابت خروج هر مسافر اي -٣١ماده 

داري كل كشور واريز نمايد. ميزان ماليات مذكور عنوان ماليات از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانهوجوهي را به

 .گرددبيني ميدر قوانين بودجه سنواتي پيش

هاي سياسي و خدمت، خدمه وسايل نقليه عمومي زميني و دريايي و خطوط پروازي، دانشجويان شاغل دارندگان گذرنامه -١تبصره 

به تحصيل در خارج از كشور (دارندگان اجازه خروج دانشجويي)، بيماراني كه با مجوز شوراي پزشكي جهت درمان به خارج از 

انبازان انقالب اسالمي كه براي معالجه به كشورهاي ديگر اعزام گردند، دارندگان پروانه گذر مرزي و مرزنشينان، جكشور اعزام مي

شوند و ايرانيان مقيم خارج از كشور كه شوند، زائران ايراني كه در ايام اربعين حسيني(ع) به مقصد عراق از كشور خارج ميمي

 .ع اين ماده ، مستثني هستندداراي كارنامه شغلي از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هستند از پرداخت ماليات موضو
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ز كشور عزيمت صنعتي كه صرفاً از مبدأ مناطق مذكور به خارج ا -گردشگران، ساكنين دائم يا موقت مناطق آزاد تجاري -٢تبصره 

صنعتي جمهوري اسالمي مصوب  -كنند، مشمول عوارض خروج از كشور موضوع قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاريمي

 .شوندهاي اجرائي مربوط مينامهاصالحات و الحاقات بعدي و آيين با ١٣٧٢/٦/٧

نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران موظف است پرداخت ماليات خروج از كشور مسافران ايراني كه عازم خارج از  -٣تبصره 

اند، جلوگيري بور را پرداخت ننمودهنمايد كنترل و از خروج مسافراني كه ماليات مزكشور هستند را به روشي كه سازمان تعيين مي

 .نمايد

 شهري مسافرعوارض برون -ج

شهري مسافر و فروش بليط در داخل كشور با وسائط نقليه زميني(به استثناي اشخاصي كه مبادرت به حمل و نقل برون -٣٢ماده 

قرارداد (صورتحساب)، حسب مورد، به عنوان  بهاي بليط را با درج در بليط و يا) %٥درصد(كنند، مكلفند پنجريلي) و دريايي مي

عوارض شهرداري از مسافران أخذ و هر ماه حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداري مبدأ سفر واريز نمايند. واريز عوارض 

و استنكاف از به ازاي هر ماه تأخير خواهد بود. اختالف ) %٢اي به ميزان دودرصد(مذكور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جريمه

با اصالحات و الحاقات بعدي خواهد بود.  ١٣٣٤/٤/١١مصوب  قانون شهرداري) ٧٧(مشمول ماده پرداخت عوارض موضوع اين ماده 

 .آراء صادره در اين خصوص، قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است

و ) ٢٨گردد. ماليات و عوارض موضوع مواد (ب نميعنوان اعتبار مالياتي محسوماليات و عوارض موضوع اين فصل به -٣٣ماده  

 .شودعنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته مياين قانون به) ٣٠(

سازمان موظف است براي كليه مؤديان اين قانون امكان اظهار و پرداخت ماليات موضوع فصول ششم و هفتم را از طريق  -٣٤ماده 

 .سامانه مؤديان فراهم كند

 هاجريمه -فصل هشتم

اين ) ٣٦(ماده » الف«هاي موضوع بند اند عالوه بر پرداخت جريمهمؤدياني كه از عضويت در سامانه مؤديان امتناع ورزيده -٣٥ماده 

ماه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مكلفند اظهارنامه هر دوره مالياتي خود را حداكثر تا يكقانون پايانه) ٢٢(ماده » ب«قانون و بند 

 .پس از پايان هر دوره مالياتي به سازمان تسليم و ماليات و عوارض فروش خود را به حساب سازمان واريز نمايند

 :باشندشرح زير ميهايي بهمؤديان در صورت ارتكاب تخلفات ذيل عالوه بر پرداخت ماليات و عوارض، مشمول جريمه -٣٦ماده 

عدم تسليم اظهارنامه در هر دوره مالياتي » هاي فروشگاهي و سامانه مؤديانموضوع قانون پايانه«تا زمان استقرار سامانه مؤديان  -الف

اند: ده ميليون براي كليه مؤديان و بعد از استقرار سامانه مذكور براي آن دسته از مؤدياني كه از عضويت در سامانه مؤديان امتناع كرده

اين قانون، هر كدام بيشتر باشد. اين جريمه ) ٤(نشده تا موعد مقرر در ماده رض پرداختريال يا دوبرابر ماليات و عوا) ١٠,٠٠٠,٠٠٠(

نام در هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان است كه مؤدي به دليل عدم ثبتقانون پايانه) ٢٢(ماده » ب«عالوه بر جريمه مذكور در بند 

 .سامانه مؤديان بايد بپردازد
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اظهاري ماليات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غير يا معامله ري ماليات و عوارض خريد يا كماظهاكتمان معامله، بيش -ب

اظهاري ماليات يا استرداد غيرواقعي منجر شود: دو برابر ماليات و غير به نام خود، استناد به اسناد صوري و هر عمل ديگري كه به كم

 .نشدهاين قانون و در صورت تكرار تخلف قبل از دوسال، سه برابر ماليات پرداخت) ٤(نشده تا موعد مقرر در ماده عوارض پرداخت

 .دريافت ماليات و عوارض توسط اشخاص غيرمجاز: دو برابر ماليات و عوارض دريافتي -ج

هاي مستقيم، قانون ماليات) ١٩(ها و عوارض موضوع اين قانون در مواعد مقرر با رعايت مفاد ماده تأخير در پرداخت ماليات -٣٧ماده 

نشده و مدت تأخير از زمان انقضاي مهلت در ماه، نسبت به ماليات و عوارض پرداخت )%٢(درصد ميزان دواي به موجب تعلق جريمه

 .تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات و عوارض، هريك كه مقدم باشد، خواهد بود

خود امكان پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين قانون را در مواعد مقرر نداشته باشد، چنانچه مؤدي خارج از اراده  -تبصره

كه ادعاي مؤدي با ارائه اسناد و مدارك مثبته در هيأتهاي حل هاي حل اختالف مالياتي اعتراض نمايد. در صورتيتواند به هيأتمي

 .شوداختالف مالياتي پذيرفته شود، جريمه مذكور بخشيده مي

 تخصيص، انتقال و توزيع ماليات -نهمفصل 

هاي مربوط به آنها پس از كسر كسورات قانوني، به اين قانون و جريمه) ٢٨و () ٢٦، ()٧موضوع مواد ( ماليات و عوارض -٣٨ماده 

 :شودترتيب زير توزيع مي

عنوان ماليات سالمت به وزارت اين قانون به )٢٦(ماده » ب«و » الف«و بندهاي ) ٧(ها و عوارض وصولي ماده نهم از مالياتيك -١

 .يابدبهداشت، درمان و آموزش پزشكي اختصاص مي

باشد. سهم درآمد عمومي به عنوان ها ميها و دهياريمانده، به نسبت مساوي سهم درآمد عمومي كشور و سهم شهرداريباقي -٢

عنوان عوارض حسب مورد به حساب تمركز ها بهها و دهيارياريشود. سهم شهردداري كل كشور واريز ميماليات به حساب خزانه

 .شودوجوه اداره كل امور مالياتي استان و حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز مي

هاي رابطي كه بنا ها و روستاهاي فاقد دهياري موضوع اين قانون به حسابها، دهياريهاي سهم شهرداريعوارض و جريمه -تبصره 

داري كل كشور حسب مورد به نام حساب تمركز وجوه اداره كل مالياتي استان واست سازمان و وزارت كشور توسط خزانهبه درخ

هاي متعلق ها و روستاهاي فاقد دهياري و جريمهها، دهياريشود. عوارض سهم شهرداريگردد، واريز ميو وزارت كشور افتتاح مي

اين قانون به صورت ماهانه ) ٣٩(آن را مطابق با مقررات ماده ) %١٠٠ف است صددرصد (به آن، درآمد دولت نبوده و سازمان موظ

 .ربط مذكور واريز نمايدهاي ذيبه حساب

ها، روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري، براساس ترتيبات ذيل به حساب تمركز وجوه ها، دهياريسهم شهرداري -٣٩ماده 

ها و يداري كل كشور براي توزيع بين شهردارربط نزد خزانهاداره كل امور مالياتي استان ذي وزارت كشور و حساب تمركز وجوه

 :شودها واريز ميدهياري
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اين قانون پس از واريز به حساب ) ٢٦(ماده » پ«و » ب«و بندهاي ) ٧(هاي مربوط به ماده از عوارض و جريمه) %٩٠نود درصد ( -الف

ها، اداره امور عشاير هر شهرستان ها، دهيارير مالياتي استان بر اساس شاخص جمعيت ميان شهرداريتمركز وجوه اداره كل امو

مابقي به حساب تمركز ) %١٠درصد (هاي همان استان (سهم روستاهاي فاقد دهياري) توزيع و ده(سهم مناطق عشايري) و فرمانداري

االجراءشدن اين قانون ماه پس از الزمنيافتگي سههاي توسعهراساس شاخصاي كه بنامهوجوه وزارت كشور واريز تا به موجب آيين

ها، ها، دهياريرسد بين شهرداريشود و به تصويب هيأت وزيران ميتوسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت كشور تهيه مي

 .ها) توزيع گرددب فرماندارياداره امور عشاير شهرستان (سهم مناطق عشايري) و روستاهاي فاقد دهياري (به حسا

اين قانون به حساب تمركز وجوه وزارت كشور ) ٢٨(و ماده ) ٢٦(ماده » ت«و » الف«هاي مربوط به بندهاي عوارض و جريمه -ب

 .گرددها، روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري توزيع ها، دهياريشود تا براساس شاخص جمعيت ميان شهرداريواريز مي

شود تا با مشاركت ساير دستگاههاي اجرائي سهم روستاهاي فاقد دهياري به حساب فرمانداري شهرستان مربوط واريز مي -١ره تبص

ماه پس از ابالغ اين قانون مربوطه براي امور عمراني و آباداني همان روستاها هزينه شود. دستورالعمل اجرائي اين تبصره ظرف سه

 .شودور اقتصادي و دارايي (سازمان) تصويب ميتوسط وزارت كشور و وزارت ام

اين قانون به اداره كل امور عشاير هر استان واريز ) ٢٦و () ٧هاي مربوط به مواد (سهم مناطق عشايري از عوارض و جريمه -٢تبصره 

 .شود تا براساس شاخص جمعيت ميان مناطق عشايري توزيع گرددمي

حسب مورد واجد تأسيس فاقد شهرداري از نظر موضوع اين ماده شهرهاي جديد تازهماده در راستاي اجراي احكام اين  -٣تبصره 

 .شوندشهرداري تلقي مي

 .باشدمحل أخذ ماليات ارزش افزوده واحدهاي توليدي محل استقرار آنها مي -٤تبصره 

هاي اين قانون بايد مطابق با سياست) ٢٦( ماده» ت«و » پ«ها از محل منابع حاصل از بندهاي ها و دهياريسهم شهرداري -٥تبصره 

شهرها كرد منابع مزبور در كالنگيري در خصوص نحوه هزينهعالي سالمت و امنيت غذايي هزينه گردد. تصميمابالغي شوراي

 .اي متشكل از فرماندار، شهردار و نماينده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي استبرعهده كميته

ممنوع ها و اشخاص مذكور در اين ماده ها و دهياريجز پرداخت به شهردارينه برداشت از حساب تمركز وجوه بههرگو -٦تبصره 

 .است

داري كل سهم عوارض ارزش افزوده دريافتي از شركتهاي فناور مستقر در پاركهاي علم و فناوري پس از واريز به خزانه -٧تبصره 

ن پارك بابت ايجاد، توسعه و نگهداري زيرساختها و فضاهاي عمومي، آموزشي، به هما) %١٠٠كشور، به صورت صددرصد (

االجراءشدن اين ماه از تاريخ الزمنامه اجرائي اين تبصره ظرف سهيابد. آيينپژوهشي و فناوري و ارائه خدمات شهري اختصاص مي

قيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و قانون توسط معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري با همكاري وزارت علوم، تح

 .رسدتصويب هيأت وزيران ميشود و بهآموزش پزشكي تهيه مي
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كارگروهي مركب از وزارت كشور، سازمان و يك ناظر از مجلس شوراي اسالمي براي نظارت بر حسن اجراي اين ماده  -٨تبصره 

و وزارت كشور به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي ارائه  ساله توسط سازمانهمهتشكيل و گزارش عملكرد اين ماده 

 .گرددمي

ها، ها، دهياريماهه ميزان وصول ماليات بر ارزش افزوده و سهم هريك از شهرداريسازمان مكلف است در مقاطع سه -٩تبصره 

 .ها و مناطق عشايري را از طرق مناسب به اطالع عموم مردم برساندفرمانداري

اين قانون پس از واريز به حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي ) ٢٧(هاي آاليندگي موضوع ماده و جريمه عوارض -٤٠ماده 

هاي (سهم روستاهاي فاقد دهياري و مناطق ها و فرمانداريها، دهيارياستان براي هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداري

دد. در صورتي كه آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي (پنجاه نفر و بيشتر) به بيش از يك گرعشايري) همان شهرستان توزيع مي

پذيري و فاصله از واحد آالينده، در شهرستان در يك استان سرايت كند، عوارض آاليندگي هر شهرستان به نسبت جمعيت، اثر

ربط، مديركل محيط زيست و مديركل امور هاي ذياي مركب از رئيس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستانكميته

 .شودهاي متأثر توزيع ميمالياتي استان بين شهرستان

كننده عوارض هاي متأثر از آلودگي در دو يا چند استان واقع شده باشند، اعضاي كميته توزيعدر صورتي كه شهرستان -١تبصره 

هاي مديريت و نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور، رؤساي سازمان آلودگي واحدهاي بزرگ (پنجاه نفر و بيشتر) متشكل از

هاي مربوطه براساس ربط، نماينده سازمان حفاظت محيط زيست و نماينده ادارات كل امور مالياتي استانهاي ذيريزي استانبرنامه

 .كننديهاي اعالمي سازمان برنامه و بودجه كشور اقدام به توزيع عوارض آاليندگي مسياست

صنعتي و ويژه اقتصادي در مواردي كه شهرداري و يا دهياري  -هاي آاليندگي در مناطق آزاد تجاريعوارض و جريمه -٢تبصره 

 .گرددصنعتي و يا ويژه اقتصادي مربوط واريز مي -باشد، حسب مورد به حساب منطقه آزاد تجاريدر مناطق مذكور مستقر نمي

هاي ها و يا دهيارياين قانون مستقيمًا به حساب شهرداري) ٢٩(ماده » ب«و » الف«هاي موضوع بندهاي عوارض و جريمه -٤١ماده 

هاي شهرهاي آلوده مكلفند گردد. شهرداريمحل سكونت مالك كه هنگام صدور پالك انتظامي ثبت شده است، واريز مي

ين قانون را براي كمك به توسعه و نوسازي ناوگان حمل ا) ٢٩(ماده » ب«درآمد حاصل از عوارض موضوع بند ) %١٠٠صددرصد (

 .ونقل عمومي شهرهاي آلوده هزينه نمايند

شود، توسط گمرك جمهوري هاي وارداتي كه حقوق ورودي آنها وصول ميگمركي كاال ارزشهزار  درمعادل دوازده  -٤٢ماده 

) %٣٥درصد(و پنج كالنشهرها، سي) %١٣درصد(تا به نسبت سيزده اسالمي ايران به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز شده

هايي كه با پيشنهاد ها و بر اساس شاخصساير شهرداري) %٥٢ها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير و پنجاه و دودرصد(دهياري

ها و روستاهاي فاقد دهياري ها ورسد، صرف كمك و ايجاد درآمد پايدار براي شهرداريوزارت كشور به تصويب هيأت دولت مي

شده به حساب هاي تعييندهياري و عشاير گردد. وزارت كشور مكلف است وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهم

ها و ها و دهياريجز پرداخت به شهرداري ها واريز نمايد و هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه بهها و دهياريشهرداري

 .فاقد دهياري و عشاير ممنوع است روستاهاي
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، »ماليات سالمت«عنوان اين قانون به) ٢٦(ماده » ب«و » الف«و بندهاي ) ٧(ها و عوارض وصولي موضوع ماده نهم مالياتيك -٤٣ماده 

مبالغ دريافتي هر گردد. خزانه مكلف است داري كل كشور واريز ميهمزمان با دريافت توسط سازمان امور مالياتي، به حساب خزانه

ماه را تا پايان پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز نمايد. عدم تخصيص مبلغ مذكور در حكم 

 .تصرف غيرمجاز در اموال عمومي است

قوانين بودجه سنواتي هايي كه براي اين منظور در از طريق رديف يا رديفمنابع دريافتي موضوع اين ماده ) %١٠٠صددرصد (

تر و شود به پيشگيري و پوشش كامل درمان افراد ساكن در روستاها و شهرهاي داراي بيست هزار نفر جمعيت و پايينبيني ميپيش

يابد و پس از تحقق هدف مذكور نسبت به تكميل و تأمين تجهيزات جامعه عشايري (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص مي

نيافته، مصارف هيأت امناي ارزي و ارتقاي سطح بيمه هاي مناطق توسعهاكز بهداشتي و درماني با اولويت بيمارستانبيمارستاني و مر

شود. العالج و افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي خارج از روستاها و شهرهاي باالي بيست هزار نفر جمعيت اقدام ميبيماران صعب

هاي مأموريت، كارانه، العادههاي رفاهي، پاداش، فوقي نظير حقوق و مزايا، اضافه كار، كمكهاي نيروي انسانهرگونه پرداخت هزينه

هاي اداري نظير اقالم مصرفي اداري و تأمين اثاثيه و منصوبات اداري از كاري، ديون و مانند آن و هزينهوري، مديريت، نوبتبهره

 .اين محل ممنوع است

داري كل كشور واريز اين قانون سهم دولت است و به حساب خزانه) ٣١و () ٣٠هاي موضوع مواد (منابع حاصل از ماليات -٤٤ماده 

 .شودمي

هاي اين قانون، ساالنه مجموع كمك) ٧(دولت موظف است از محل منابع حاصل از ماليات دريافتي سهم خود موضوع ماده  -٤٥ماده 

هاي سنواتي، حداقل معادل نرخ ماليات بر ارزش را عالوه بر ساير افزايشنقدي پرداختي به هر فرد تحت پوشش نهادهاي حمايتي 

افزوده افزايش داده و به منظور جبران ماليات دريافتي به افراد مذكور پرداخت نمايد. نهادهاي حمايتي مذكور مكلفند نسبت به 

نامه اجرائي اين ماده فزايش مذكور نمايند. آيينشناسايي اشخاص نيازمندي كه تحت پوشش نيستند، اقدام و آنها را مشمول دريافت ا

االجراءشدن اين قانون توسط وزارت ماه پس از الزمشامل چگونگي شناسايي اشخاص نيازمند و نحوه حمايت از آنها حداكثر سه

 .رسدويب هيأت وزيران ميتعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني(ره) تهيه و به تص

 ساير مقررات -فصل دهم

كليه عوارض و ماليات موضوع اين قانون كه توسط گمرك جمهوري اسالمي ايران به صورت قطعي وصول و به حسابهاي  -٤٦ماده 

 .باشدمي گمركي امور قانون )١٦٠(شود، مشمول حكم ماده مربوطه واريز مي

االجراءشدن اين قانون است، از نظر تعيين مأخذ مشمول هاي ماليات بر ارزش افزوده كه تاريخ تعلق آنها قبل از الزمپرونده -٤٧ماده 

اليات بر ارزش افزوده مصوب ماليات و نرخ ماليات، جرايم و تكاليف مؤديان و مأموران مالياتي و نحوه رسيدگي تابع قانون م

قطعيت، وصول، توزيع و تسويه، تابع احكام و مقررات اين قانون باشد، اما در مورد رفع اختالف سازمان با مؤدي، مي ١٣٨٧/٢/١٧

 است.

 :يابدشود و به اين قانون تسري ميهاي مستقيم ميقانون ماليات) ٢٣٨(متن زير جايگزين ماده  -٤٨ماده 
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تواند شود، چنانچه مؤدي نسبت به آن معترض باشد ميدي ابالغ ميمؤدر مواردي كه برگ تشخيص ماليات صادر و به  -٢٣٨ماده »

االختيار خود با ارائه داليل و اسناد و مدارك كتباً از اداره امور مالياتي تامروز از تاريخ ابالغ شخصًا يا به وسيله وكيل ظرف سي

 .تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد

مهلتي  شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مؤدي و ظرفمسؤول/ مسؤوالن مربوط كه از طرف سازمان امور مالياتي مشخص مي

رسيدگي و در صورتي كه داليل و اسناد و مدارك ابرازشده روز از تاريخ ثبت درخواست نباشد به موضوع كه بيش از چهل و پنج

، آن را رد و در صورتي كه داليل و اسناد و مدارك ابرازي را مؤثر در تعديل في دانستندرد مندرجات برگ تشخيص كارا براي 

درآمد تشخيص دهند موارد تعديل درآمد مشمول ماليات را مشخص نمايند. چنانچه مؤدي نظر مسؤول/ مسؤوالن مربوط در تعديل 

التفاوت صورت براي رسيدگي به مابهطعي است. در غير اينشده، قدرآمد مشمول ماليات را قبول نمايد درآمد مشمول ماليات تعديل

شود. همچنين هرگاه داليل و اسناد و مدارك ابرازي تا مبلغ مورد اعتراض مؤدي، موضوع به هيأت حل اختالف مالياتي ارجاع مي

منعكس و مراتب را براي  مؤدي را براي رد برگ تشخيص يا تعديل درآمد مؤثر تشخيص ندهند بايد موضوع را مستدالً در پرونده

 .رسيدگي به هيأت حل اختالف مالياتي ارجاع نمايند

 .رسدبا پيشنهاد سازمان امور مالياتي به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميدستورالعمل اجرائي اين ماده  -١تبصره 

رده باشد، مطابق احكام قانون سامانه مؤديان و در مواردي كه مؤدي اطالعات مربوطه را از طريق سامانه مؤديان اظهار ك -٢تبصره 

 «.هاي فروشگاهي رفتار خواهد شدپايانه

 :يابدشود و به اين قانون تسري ميهاي مستقيم ميقانون ماليات) ٢٣٩(متن زير جايگزين تبصره ماده  -٤٩ماده 

اين ) ٢٠٨(و ماده ) ٢٠٣(ماده ) ٢ير تبصره (و قسمت أخ) ١تبصره (در مواردي كه برگ تشخيص ماليات طبق مقررات  -تبصره »

شود تشخيص ماليات شناخته مياقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ شرح مقررات اين ماده قانون ابالغ شده باشد و مؤدي به

 «.گرددو پرونده امر براي رسيدگي به هيأت حل اختالف مالياتي ارجاع مي

 :يابدشود و به اين قانون تسري ميهاي آن ميهاي مستقيم و تبصره قانون ماليات) ٢٤٤(ه متن زير جايگزين ماد -٥٠ماده 

، شدهبيني هاي مالياتي جز در مواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيشمرجع رسيدگي به كليه اختالف -٢٤٤ماده «

 :شودشرح زير تشكيل مياز سه نفر به . هر هيأت حل اختالف مالياتيهيأت حل اختالفات مالياتي است

 يك نفر نماينده سازمان امور مالياتي كشور -١

دانان مطلع در امور مالياتي با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالياتي و يك نفر از ميان قضات بازنشسته يا حقوق -٢

 انتخاب رئيس كل دادگستري هر استان

ز اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران، جامعه حسابداران رسمي ايران، جامعه يك نفر نماينده ا -٣

كارشناسان رسمي  اي، اتاق اصناف ايران، شوراي اسالمي شهر، كانون وكال، مركز وكال،مشاوران رسمي مالياتي ايران، مجامع حرفه

شوند. مؤدي همزمان با اعتراض به برگ تشخيص يا مطالبه ماليات يكي از نصوب ميسال مو مشاوران خانواده كه براي مدت سه
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نمايد. در صورتي كه برگ عنوان نماينده خود جهت شركت در جلسات هيأت حل اختالف مالياتي معرفي ميمراجع اين بند را به

تشخيص در مهلت قانوني مؤدي انتخاب خود را اعالم اعتراض به برگ تشخيص ماليات ابالغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم 

يك نفر اين ماده ) ٥ننمايد، با توجه به نوع فعاليت مؤدي يا موضوع ماليات مورد رسيدگي، از بين نمايندگان مزبور با رعايت تبصره (

 .شودانتخاب مي

و رأي هيأت با اكثريت آراء قطعي و  يابدجلسات هيأتهاي حل اختالف مالياتي با حضور هر سه عضو رسميت مي -١تبصره 

 .االجراء است، ولي نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گرددالزم

اي هيأتهاي حل اختالف مالياتي و هيأتهاي حل اختالف مالياتي داراي استقالل كامل بوده و صرفاً اداره امور دبيرخانه -٢تبصره 

طرفي كليه اعضا و متكي به اسناد باشد. انشاي رأي با رعايت اصل عدالت و بيمي تشكيل جلسات هيأتها به عهده سازمان امور مالياتي

روز كاري پس از برگزاري جلسه، توسط نماينده بند و مدارك مثبته و داليل و شواهد متقن در همان جلسه و يا حداكثر ظرف سه

نده قانوني وي مجاز به حضور كامل در جلسه و ارائه رسد. مؤدي يا نمايبه عمل آمده و به امضاي تمامي اعضا مياين ماده ) ٢(

منظور دفاعيات به صورت كتبي يا شفاهي است. اظهارات شفاهي بايد در صورتجلسه قيد و به امضاي وي برسد. سازمان امور مالياتي به

رگزاري جلسات هيأت به اعمال نظارت مؤثر بر عملكرد هيأتهاي حل اختالف مالياتي، مكلف است نسبت به مستندسازي فرآيند ب

 .نحو مقتضي اقدام كند

متناسب با تعداد و مدت جلسات و نيز مراحل، منابع مالياتي اين ماده ) ٣و () ٢الزحمه اعضاي موضوع بندهاي (تعيين حق -٣تبصره 

شود، بيني ميشور پيشكه به همين منظور در بودجه ساالنه سازمان امور مالياتي كهاي مورد رسيدگي از محل اعتباري و پرونده

صورت متمركز از طرف سازمان امور الزحمه اعضا بهگردد. حقمطابق دستورالعملي است كه توسط سازمان مذكور تهيه و ابالغ مي

 .شودمالياتي كشور به حساب اعضا پرداخت مي

عنوان اعضاي هيأتهاي را بهاين ماده ) ٣(و ) ٢شده در اجراي بندهاي (سازمان امور مالياتي مكلف است نمايندگان معرفي -٤تبصره 

 .از آنها جهت شركت در هيأتهاي مزبور دعوت نمايداين ماده ) ٥حل اختالف مالياتي بپذيرد و با رعايت تبصره (

 )٣شده توسط رئيس كل دادگستري هر استان، مدير كل مالياتي استان و مراجع مذكور در بند (اسامي كليه افراد معرفي -٥تبصره 

االجراءشدن اين قانون توسط ماه پس از الزماي كه به صورت متمركز و حداكثر ظرف سهها در سامانهبه تفكيك شهرستاناين ماده 

براي هر پرونده در مواردي ) ٣و () ٢، ()١گردد. انتخاب افراد موضوع بندهاي (شود، درج ميسازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي

شود. اين سامانه نظر بيشتر از يك نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفي توسط سامانه مزبور انجام ميكه در شهرستان مورد 

 .گرددمستقيماً زير نظر رئيس كل سازمان امور مالياتي، مديريت مي

دسترسي اعضاي  سازمان امور مالياتي كشور مكلف است حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه هيأت به نحو مقتضي زمينه -٦تبصره 

 .هيأت حل اختالف مالياتي را برابر مقررات مربوط به مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم نمايد



34 
 

در صورتي كه بيشتر از سه جلسه متوالي يا چهار جلسه متناوب در اين ماده ) ٣و () ٢هريك از افراد مذكور در بندهاي ( -٧تبصره 

شود و رئيس كل دادگستري هر استان و مرجع مربوط، ي نمايند، حكم آنان لغو ميسال از حضور در جلسات هيأت خودداريك

 .روز كاري فرد جايگزين را معرفي نمايدحسب مورد، موظف است ظرف ده

طرفي و رعايت حقوق شهروندي و نظارت مؤثر، سازمان امور مالياتي مكلف به منظور اجراي عدالت و اصل استقالل و بي -٨تبصره 

صورت مستقل، تحت عنوان مركز دادرسي مالياتي در ساختار خود ذيل رئيس ختار اداره هيأتهاي حل اختالف مالياتي را بهاست سا

 .شودكل سازمان ايجاد نمايد. واحدهاي دادرسي مالياتي در هر استان مستقل از اداره كل مالياتي استان تشكيل مي

اين ماده ، ارائه هرگونه ) ٣عتراض توسط مؤدي، انتخاب يكي از مراجع موضوع بند (پس از استقرار سامانه مؤديان، ثبت ا -٩تبصره 

اليحه به هيأتهاي حل اختالف، مشاهده اسناد، مدارك و اطالعات موردنياز، ابالغ تاريخ تشكيل جلسات هيأت، اطالع از نتايج 

 .شودانه مذكور انجام ميدادرسي و هرگونه اطالع ديگر در خصوص پرونده دادرسي مالياتي از طريق سام

سازمان امور مالياتي كشور مكلف است زمينه دسترسي كامل مؤدي و يا نماينده قانوني وي به مفاد پرونده مورد اعتراض  -١٠تبصره 

 .را حداقل يك هفته قبل از تشكيل هيأت فراهم نمايد

 «.ممنوع استاين ماده موضوع ) ٣و () ٢عضويت همزمان در فهرست نمايندگان بندهاي ( -١١تبصره 

  :يابدشود و به اين قانون تسري ميهاي مستقيم ميقانون ماليات) ٢٥١(متن زير جايگزين ماده  -٥١ماده 

توانند ظرف دوماه از تاريخ ابالغ رأي قطعي هيأت حل اختالف مالياتي تجديدنظر، مؤدي يا دادستان انتظامي مالياتي مي -٢٥١ماده «

عالي مالياتي اعتراض نموده و عايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعالم داليل كافي به شورايبه استناد عدم ر

 ».تجديد رسيدگي را درخواست كنند

نظر اكثريت «به عبارت » نظر اكثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي«هاي مستقيم عبارت قانون ماليات) ٢٥٥(ماده ) ٣در بند ( -٥٢ماده 

 .يابدتغيير مي» اين قانون) ٢٥٨(عالي مالياتي موضوع ماده اي هيأت عمومي شوراياعض

 :شودهاي مستقيم الحاق ميقانون ماليات) ٢٥٨(تبصره ذيل به ماده  -٥٣ماده 

ه باشد نيز در مواردي كه نسبت به موارد مشابه آراي متفاوتي توسط هيأتهاي حل اختالف مالياتي صادر شدحكم اين ماده  -تبصره«

 ».جاري است

دادستاني انتظامي «جايگزين عبارت » سازمان امور مالياتي كشور«هاي مستقيم عبارت قانون ماليات) ٢٧٤(ماده ) ٢در تبصره ( -٥٤ماده 

به اين قانون )) ٢١٧(هاي مستقيم (به استثناي ماده گردد. حكم اين تبصره و احكام فصل نهم از باب چهارم قانون مالياتمي» مالياتي

 .يابدتسري مي

 :گردداالجراءشدن اين قانون، احكام مربوط به ماليات و عوارض در قوانين زير نسخ مياز تاريخ الزم -٥٥ماده 
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قانون مذكور نسبت ) ٢٨(با اصالحات و الحاقات بعدي (به استثناي حكم ماده  ١٣٨٧/٢/١٧قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب  -١

آن قانون نسبت به ) ٣٩(ماده ) ١قانون مذكور و تبصره هاي ذيل آن و تبصره () ٥٠(مشاوران رسمي مالياتي ايران، ماده به جامعه 

 )اين قانون) ٣٨(ماده ) ٢عوارض موضوع بند (

ادي، اجتماعي و فرهنگي قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتص) ٩٤(و ماده ) ٧٣(و ماده ) ٣٣(ماده » ر«و بند ) ٦(ماده » ب«بند  -٢

 ١٣٩١/٥٢/١٤جمهوري اسالمي ايران مصوب 

 ١٣٩٣/١٢/٤مصوب ) ٢قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت () ٦٩(ماده  -٣

ليات بر ارزش در خصوص ما ١٣٩٤/٢/١پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب قانون رفع موانع توليد رقابت) ٣٤(احكام ماده  -٤

 افزوده

 ١٣٩٢/٦/١٢قانون اصالح نظام صنفي كشور مصوب ) ٤٧و () ١٨مواد ( -٥

 :اجراي احكام اين قانون نافي اجراي احكام و مقررات ذيل نيست -٥٦ماده 

ات و با اصالح ١٣٩١/٥٢/١٤قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب  -١

قانون ) ٩٤(و ماده ) ٧٣(، ماده )٣٣(ماده » ر«، بند )٦(ماده » ب«اين قانون، بند ) ٥٥(الحاقات بعدي؛ (به استثناي موارد منسوخ در ماده 

 )مذكور

 با اصالحات و الحاقات بعدي ١٣٦٦/١٢/٣هاي مستقيم مصوب قانون ماليات -٢

 با اصالحات و الحاقات بعدي ١٣٧٣/٤/١٢ب قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصو -٣

قانون حمل و نقل و عبور كاالهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسالمي ايران ) ١٢(عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده  -٤

 با اصالحات و الحاقات بعدي ١٣٧٤/١٢/٢٢مصوب 

با  ١٣٧٢/٨/١١مهوري اسالمي ايران و اتاق تعاون مصوب هاي بازرگاني و صنايع و معادن جهاي اتاققانون نحوه تأمين هزينه -٥

 اصالحات و الحاقات بعدي

با اصالحات و  ١٣٧٣/١٢/٢٨مصوب  معين موارد در آن مصرف و دولت درآمدهاي از برخي وصول قانون )٨٧(و) ٦٣مواد (- ٦

 بعدي الحاقات

با اصالحات و الحاقات بعدي؛ (به استثناي تعريف حقوق ورودي و ساير وجوه موضوع  ١٣٩٠/٨/٢٢قانون امور گمركي مصوب  -٧

 ))١(ماده » د«بند 

با  ١٣٩٣/١٢/٤مصوب ( ٢ )دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون به مواد خيبر الحاق قانون( ٧٠ )و) ٥٨، ()٦٥مواد (- ٨

 اصالحات و الحاقات بعدي
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با  ١٣٩١/٥١/١٠مصوب  وركش توسعه هايبرنامه دائمي احكام قانون( ٤٨(ماده ) ٣و بند () ٣٠(ماده » ب«و » الف«بندهاي - ٩

 اصالحات و الحاقات بعدي

 ١٣٩٤/٢/١پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب قانون رفع موانع توليد رقابت) ٢٨(ماده » الف«بند ) ٥تبصره ( -١٠

قانون ) ٤٤رم (هاي كلي اصل چهل و چهامنظور تسهيل اجراي سياستقانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به) ٧(ماده  -١١

 ١٣٨٨/٩/٢٥اساسي مصوب 

 ١٣٨٧/٢/١٥قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي مصوب  -١٢

 .االجراء استجمهور الزمماه پس از ابالغ به رئيساين قانون شش -٥٧ماده 

الحات و الحاقات بعدي تمديد با اص ١٣٨٧ /٢/١٧االجراءشدن اين قانون، قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب تا تاريخ الزم -تبصره 

 االجراء است.الزمشود و مي

ماه يكهزار و چهارصد مجلس و يكصد تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوم خردادقانون فوق مشتمل بر پنجاه و هفت ماده 

 .به تأييد شوراي نگهبان رسيد ١٤٠٠/٣/١٢شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ 


