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  بسمه تعالي

 
  اليحه تحول نظام مالياتي كشور

 با اعمال اصالحات مورد نظر شوراي مشورتي
  
  

  :گردد  و اصالحات بعدي آن اعمال مي1366اصالحات و الحاقات ذيل در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 

  
  :  مي گردد17 متن ذيل جايگزين ماده .1ماده 

يابد، به  هايي كه در نتيجه فوت شخص اعم از فوت واقعي يا فرضي انتقال مي  اموال و دارائي-17ماده "
  : باشد شرح زير مشمول ماليات مي

 اين قانون 59هاي مذكور در ماده  رخبرابر ن) 5/1(نسبت به امالك و حق واگذاري محل يك و نيم  .1
  .انتقال به نام وراث ثبتهاي مذكور در ماده ياد شده در تاريخ  به ماخذ ارزش

 1برابر نرخهاي مذكور در تبصره ) 5/1(نسبت به سهام و سهم الشركه و حق تقدم آنها يك و نيم  .2
  .نتقال به نام وراثا ثبت مكرر اين قانون طبق مقررات مزبور در تاريخ 143 و ماده 143ماده 

بانكي، اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار و سودهاي متعلق به آنها تا تاريخ نسبت به سپرده هاي  .3
  %).3( و تحويل به آنها به نرخ سه درصد  انتقال به نام وراث و يا پرداختثبت

بهاي اعالمي ) %2(نسبت به انواع وسائل نقليه موتوري زميني، دريايي و هوايي به نرخ دو درصد  .4
  . توسط سازمان امور مالياتي كشور

نسبت به سود سهام و سهم الشركه وحق االمتياز و ساير اموال و حقوق مالي كه در بندهاي فوق 
  .نتقالاثبت ارزش روز در زمان تحويل يا %) 10(تصريح نشده است، به نرخ ده درصد 

قه اول است، در صورتي كه وراث طبقات دوم و  نرخهاي مذكور در اين ماده مربوط به وراث طب.1تبصره 
  .برابر خواهد شد) 4(و چهار ) 2(سوم باشند، نرخ هاي ماليات مذكور در اين ماده به ترتيب دو 
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  . در صورتي كه متوفي اتباع خارجي باشد مشمول ماليات به نرخ وراث طبقه دوم خواهد بود.2تبصره 
 اين ماده را به اشخاص ثالث 4 و 2 و 1موال موضوع بندهاي  در مواردي كه وراث سهم خود از ا.3تبصره 

يا وراث ديگر انتقال دهند، عالوه بر ماليات بر ارث به شرح اين فصل مشمول ماليات طبق مقررات فصول 
  ". مربوط خواهد بود

  
 حذف 33 و 32، 31، 30، 29، 28، 27، 26، مواد 24 ماده 4، بند 22، 21، 20، 19مواد . 2ماده 
   .رددگ مي

  شود  مي34متن ذيل جايگزين ماده . 3ماده 
 اين قانون اموال 17 اشخاص زير مجاز نخواهند بود قبل از اخذ گواهي پرداخت ماليات موضوع ماده -34ماده "

  .هاي متوفي را به وراث يا موصي له تسليم و يا به نام آنها ثبت و يا معامالتي راجع به آنها انجام دهند و دارائي
، شركتها، مؤسسات و ساير اشخاص حقوقي كه وجوه نقد يا سفته يا جواهر و يا هر نوع مال بانكها .1

  .ديگر از متوفي نزد خود دارند
  .ادارات ثبت اسناد و امالك موقعي كه مال غيرمنقول را به اسم وراث يا موصي له ثبت مي نمايند .2
عامله وراث راجع به ماترك را خواهند تقسيم نامه يا هر نوع م دفاتر اسناد رسمي موقعي كه مي .3

  .ثبت نمايند
  .شركتهايي كه متوفي در آنها مالك سهام يا سهم الشركه مي باشد .4
  شركتهاي كارگزاري، صندوقهاي سرمايه گذاري و ساير مؤسسات مالي و پولي .5
  محاكم دادگستري .6
  صندوق هاي دادگستري و ثبت اسناد و امالك كشور .7
  سازمان امور اوقاف و خيريه  .8
   سرپرستي صغار و محجوريناداره .9

اشخاص مذكور در صورت تخلف عالوه بر اينكه تا معادل ارزش مالي كه نزد آنها بوده با وراث نسبت 
 درصد قيمت مال 10اي معادل  به پرداخت ماليات و جرائم متعلق مسئوليت تضامني دارند، مشمول جريمه
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ي، متخلف و شركاء و معاونين وي، در تخلف نيز در مورد بانكها، شركتها و مؤسسات دولت. نيز خواهند بود
  .مسئوليت تضامني خواهند داشت

آئين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و 
  ".دارائي خواهد رسيد

  
  .شود  حذف مي37، 36، 35مواد . 4ماده 
  :شود ره هاي آن مي و تبص38متن ذيل جايگزين ماده . 5ماده 

اين قانون و در صورتي ) 17(اموالي كه به موجب نذر يا وصيت به وراث منتقل مي شود به نرخ مذكور در ماده "
اين قانون، منتقل مي شود به نرخ هاي مقرر ) 24(ماده ) 3(كه به غير وراث به استثناي اشخاص مذكور در بند 

  .دبراي وراث طبقه دوم مشمول ماليات خواهد بو
 در مواردي كه منافع مالي مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت باشد اشخاص منتفع از منافع به -تبصره

اين قانون، نسبت به منافع هر سال مشمول ماليات بر درآمد ) 24(ماده ) 3(استثناي اشخاص مذكور در بند 
  .اتفاقي خواهند بود

  
  .شود  حذف مي43 و 42، 41، 40، 39مواد . 6ماده 

  :شود  مي53 ماده 11متن ذيل جايگزين تبصره . 7ده ما
 متر مربع و در 75در كالنشهرها تا  واحد يا واحدهاي مسكوني استيجاري كه زيربناي مفيد آن -11تبصره "

  ."ساير نقاط تا يكصد متر مربع باشند از ماليات بر درآمد اجاره امالك معاف مي باشند
  :تبصره هاي آن مي شود و 54متن ذيل جايگزين ماده . 8ماده 

 درآمد اجاره براساس قرارداد اعم از رسمي يا عادي مبناي تشخيص ماليات قرار مي گيرد و در -54ماده "
 80مواردي كه قرارداد وجود نداشته باشد يا از ارائه آن خودداري گردد و يا مبلغ مندرج در آن كمتر از 

 اعالم شده كه توسط سازمان امور مالياتي كشور باشدن و تعييدرصد ارقام مندرج در جدول امالك مشابه 
  ".ميزان اجاره بها براساس جدول اجاره امالك مشابه تعيين خواهد شد
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اين قانون باشد، اجاره پرداختي اشخاص مزبور ) 2( در صورتي كه مستأجر جزء مشمولين ماده -تبصره
  .مالك تعيين درآمد مشمول ماليات اجاره خواهد بود

  : الحاق مي شود60تن ذيل به عنوان ماده م. 9ماده 
 واحد در سال توسط اشخاص 2 نقل و انتقال قطعي امالك و انتقال حق واگذاري محل مازاد بر -60ماده "

شوند، به ازاي هر واحد  حقيقي و حقوقي، در خصوص امالكي كه بعد از اجراي اين قانون خريداري مي
اين قانون براي هر بار معامله و حداكثر تا ) 59(بر نرخ ماده اضافي مشمول ماليات اضافي معادل يك برا

  . درصد خواهد بود50نرخ 
  : باشد  نقل وانتقاالت زير مشمول مقررات اين ماده نمي.1تبصره 

  اولين انتقال قطعي ساختمان هاي نوساز  .1
  . گردد  اين قانون منتقل مي70 و 65 ،68امالكي كه در اجراي مواد  .2
   امالك واقع در روستاها و اراضي كشاورزينقل وانتقال قطعي .3

  .شود  انتقال قطعي سهم هر يك از مالكين مشاع از لحاظ مقررات اين فصل يك نقل وانتقال محسوب مي.2تبصره 
 سال سن در 18 نقل و انتقال قطعي امالك و انتقال حق واگذاري متعلق به اشخاص كمتر از .3تبصره 

  .د خواهد بودحكم انتقال والدين آنان حسب مور
  .گردد  انتقال همزمان ملك و حق واگذاري آن از لحاظ مقررات اين قانون يك معامله محسوب مي.4تبصره 

پذيرد خريدار متضامناً   در نقل وانتقاالتي كه بدون تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي صورت مي.5تبصره 
  .انتقال خواهد بودبا فروشنده مسئول پرداخت ماليات و جرائم متعلقه از تاريخ 

 اجراي حكم اين ماده منوط به استقرار سيستم يكپارچه ماليات نقل و انتقال امالك، توسط .6تبصره 
  ".باشد سازمان امور مالياتي كشور مي

  
  :شود  مي64متن ذيل جايگزين ماده . 10اده م
و نوع كاربري آنها به عهده  تعيين ارزش معامالتي امالك متناسب با قيمتهاي متعارف روز منطقه -64ماده "

باشد، كه در تهران از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور  كميسيون تقويم امالك، متشكل از پنج عضــو مي
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هاي راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي، سازمان ثبت اسناد و امالك و شوراي اسالمي شهر و در  و وزارتخانه
ت امور مالياتي، راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي و ثبت اسناد و امالك روساي اداراشهرستانها از مديران كل يا 

 تعيين ارزش معامالتي امالك  نسبت بههر دو سال يك بارو يا نمايندگان آنها و نماينده شوراي شهر تشكيل و 
  .به تفكيك عرصه و اعيان اقدام خواهد نمود

نماينده شوراي ) بر اساس تقسيمات كشوري(در موارد تقويم امالك واقع در هر بخش و روستاهاي تابعه 
در صورت نبودن شوراي شهر يا بخش يك نفر كه كارمند دولت . بخش در جلسات كميسيون شركت خواهد نمود

  .نباشد به معرفي فرماندار يا بخشدار مربوط در كميسيون شركت خواهد نمود
ور و در شهرستانها به دعوت كميسيون تقويم امالك در تهران به دعوت سازمان امور مالياتي كش

جلسات . مدير كل يا رئيس اداره امور مالياتي در محل سازمان مزبور يا ادارات تابعه آن تشكيل خواهد شد
كميسيون با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با راي اكثريت اعضاء حاضر در 

  .جلسه معتبر است
پس از تاريخ تصويب نهائي كميسيون تقويم امالك الزم االجراء ارزش معامالتي تعيين شده يك ماه 

  " .باشد و تا تعيين ارزش معامالتي جديد معتبر است مي
  

  :شود  مي77متن ذيل جايگزين ماده  .11ماده 
 حسب مورد مشمول هر نوع ساختمان درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از ساخت و فروش - 77ماده "

  .آمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم اين قانون خواهد بودمقررات ماليات بر در
 اين 59 اولين نقل و انتقال ساختمانهاي مذكور عالوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده .1تبصره 

  .به مأخذ ارزش معامالتي اعياني مورد انتقال خواهد بود% 10قانون مشمول ماليات علي الحساب به نرخ 
شمول مقررات اين ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقيقي منوط به  .2تبصره 

  .آن است كه بيش از سه سال از تاريخ صدور گواهي پايان كار آن نگذشته باشد
 مراتب را به منظور تشكيل پرونده مالياتي پروانه ساخت شهرداري ها مكلفند همزمان با صدور .3تبصره 

  ".ي ذيربط گزارش نمايندبه اداره امور ماليات
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آيين نامه اجرايي اين ماده و چگونگي تسويه علي الحساب مالياتي ياد شده، توسط سازمان امور  .4تبصره 
  .مالياتي كشور تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي مي رسد

  
  :شود  مي84متن ذيل جايگزين ماده  .12ماده 

ل درآمد ساليانه مشمول ماليات حقوق از يك يا چند منبع از پرداخت  ميليون ريا84 تا ميزان -84ماده "
سازمان امور مالياتي كشور مكلف است، سقف معافيت مذكور را براي هرسال مطابق . ماليات حقوق معاف است

 تعيين و جمهوري اسالمي ايران سال قبل اعالمي بانك مركزي شهريشاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي 
  ". اعالم نمايدد وزير امور اقتصادي و داراييپس از تايي

  

  :شود  مي85متن ذيل جايگزين ماده  .13ماده 
اين قانون و تا هفت برابر آن مشمول ) 84( نرخ ماليات بر درآمد حقوق مازاد بر مبلغ مذكور در ماده -85ماده "

  ".دمي باش%) 20(و نسبت به مازاد آن بيست درصد %) 10(ماليات ساالنه ده درصد 
  

  :شود  مي86متن ذيل جايگزين تبصره ماده  .14ماده 
هايي كه كارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از كاركنان خود كه مشمول پرداخت كسورات   پرداخت-تبصره  "

التدريس، حق تحقيق و  المشاوره، حق حضور در جلسات، حق باشند تحت عنوان حق بازنشستگي يا بيمه نمي
 10 اين قانون مشمول ماليات به نرخ 84كنند، بدون رعايت معافيت موضوع ماده  حق پژوهش پرداخت مي

كارفرمايان مكلفند در موقع پرداخت يا تخصيص، ماليات متعلق را كسر و ظرف مدت تعيين . باشد درصد مي
 امور  اين قانون همراه با فهرستي حاوي نام و نشاني دريافت كنندگان و ميزان آن به اداره86شده در ماده 

  ".در صورت تخلف، مسئول پرداخت ماليات و جرايم متعلق خواهند بود. مالياتي پرداخت كنند
  

  .شود  الي آخر بند حذف مي"...كه در موقع بازنشستگي " عبارت 91 ماده 5 در بند .15ماده 
  :شود  زير به آن الحاق ميح گرديده و يك تبصره به شر91 ماده 14 متن ذيل جايگزين بند .16ماده 
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  . درآمد حقوق جانبازان انقالب اسالمي و جنگ تحميلي و آزادگان– 14"
 نيروهاي نظامي و انتظامي و مشموالن قانون اعم از  نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران:تبصره

  ".باشند  قانون نمي86استخدامي وزارت اطالعات مشمول تسليم فهرست موضوع ماده 
  .شود  حذف مي92ماده . 17ماده 
  :شود  مي95متن ذيل جايگزين ماده . 18ماده 

صاحبان مشاغل موضوع اين فصل مكلف اند اسناد و مدارك كافي را كه با رعايت اصول و ضوابط " -95ماده "
آيين نامه اجرايي مربوط به  .مربوط تنظيم مي گردد، نگاهداري و اظهارنامه خود را براساس آنها تنظيم كنند

 و مدارك و نمونه اظهارنامه با توجه به نوع و حجم فعاليت موديان مذكور توسط روشهاي نگهداري اسناد
  ."سازمان امور مالياتي كشور تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي مي رسد

  
  .شود هاي آن حذف مي  و تبصره96ماده . 19ماده 
  :شود  و تبصره هاي آن مي97 متن ذيل جايگزين ماده .20ماده 

تعيين درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون با استناد و  -97 ماده"
  . پذيرش اظهارنامه مودي كه با رعايت مقررات مربوط تنظيم و ارائه شده باشد، خواهد بود

 آنها را هاي ارائه شده را بدون رسيدگي قبول و تعدادي از سازمان امور مالياتي كشور مي تواند اظهارنامه
  .هاي تعيين شده خود و يا بطور نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار دهد براساس معيارها و شاخص

در صورتيكه مودي از ارائه اظهارنامه در مهلت قانوني و مطابق با مقررات مربوط خـودداري نـمايد،  –تبصره 
و مطالبه ماليات متعلق ) ن درآمد و هزينهمتضم(سازمان امور مالياتي كشور نسبت به تنظيم اظهارنامه برآوردي

چنانچه مودي ظرف يك ماه ازتاريخ ابالغ مطالبه ماليات، نسبت به ارائه اظهارنامه مطابق با . نمايد اقدام مي
در غير . مقررات مربوط اقدام نمايد، اظهارنامه مذكور مبناي اقدامات متداول سازمان قرار خواهد گرفت

حكم . ده در اظهارنامه برآوردي سازمان امور مالياتي كشور قطعي و الزم االجرا استاينصورت ماليات تعيين ش
  .اين تبصره مانع از تعلق جرائم و اعمال مجازاتهاي عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر قانوني نخواهد بود
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تي كشور تهيه و به آيين نامه اجرايي مربوط به اين ماده و نحوه رسيدگي مالياتي، توسط سازمان امور ماليا
) عام و خاص(با اجراي حكم اين ماده كليه مواد و احكام  قانوني. تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد

 ".گردد مغاير لغو مي
 

  .شود  حذف مي98ماده . 21ماده 
  :گردد  حذف و يك تبصره به شرح زير به آن الحاق مي100تبصره هاي ذيل ماده . 22ماده 

سازمان امور مالياتي كشور مي تواند آن دسته از مشاغل را كه ميزان فروش كاال و خدمات آنها مبلغ  –تبصره "
ششصد ميليون ريال يا كمتر باشد از انجام بخشي از تكاليف از قبيل نگهداري اسناد و مدارك و ارائه اظهارنامه 

  .ايدمعاف نموده و ماليات موديان مذكور را بصورت مقطوع تعيين و وصول نم
در مواردي كه مودي كمتر از يكسال مالي به فعاليت اشتغال داشته باشد ماليات متعلق نسبت به مدت 

  ".اشتغال محاسبه و وصول خواهد شد
  

  :شود  و تبصره هاي آن مي104متن ذيل جايگزين ماده . 23ماده 
 و شهرداريها و كليه  وزارتخانه ها، موسسات دولتي، شهرداريها، موسسات وابسته به دولت-104ماده "

اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غير انتفاعي مكلف اند در هر مورد كه بابت فعاليتهاي پيمانكاري و 
كسر ) دريافت كنندگان وجوه(خدماتي وجوهي را پرداخت مي كنند، به عنوان ماليات علي الحساب مودي 

ي واريز و رسيد آن را به مودي تسليم و ظرف سي روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امورماليات
نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت كنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به اداره امور 

  .مالياتي ذيربط ارسال دارند
فهرست فعاليتهاي پيمانكاري و خدماتي مشمول حكم اين ماده كه براساس نوع و يا حجم 

شود توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و فعاليتهاي مزبور تعيين مي 
  .دارايي مي رسد
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 در مورد انجام امور مربوط به اين ماده چنانچه قراردادي تنظيم گردد كارفرما مكلف است ظرف - 1 تبصره
  .رسيد تسليم نمايدسي روز از تاريخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مالياتي محل با اخذ 

- در مواردي كه منابع درآمد مذكور دراين ماده كال از پرداخت ماليات معاف باشد كسر علي.2تبصره

  .الحساب ماليات به شرح فوق به شرط استعالم قبلي و كسب نظر اداره امور مالياتي محل منتفي است
ي و امثال آن توديع و يا وسيله  در مواردي كه وجوه مذكور در اين ماده در صندوق دادگستر.3تبصره

مراجع اجرايي وصول و ايصال مي گردد توديع كننده مكلف به كسر ماليات نخواهد بود و انجام تكاليف 
  .مقرر در اين ماده به عهده متصدياني خواهد بود كه دستور پرداخت وجوه  مذكور را صادر مي كنند

باشد،  آالت و تجهيزات از بخش خدمات مجزا مي  در قراردادهاي پيمانكاري كه بخش ماشين.4تبصره 
  .باشد حكم اين ماده صرفاً شامل بخش خدمات قرارداد مي

 سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ترتيبات اجرائي الزم در اجراي اين ماده را به موقع .5تبصره 
ت مستقيماً به حساب الحساب موضوع اين ماده در هنگام پرداخ اجراء گذارد، به نحوي كه ماليات علي

  ".مؤدي منظور شود
 سازمان امور مالياتي كشور مي تواند در صورت خودداري پرداخت كنندگان وجوه موضوع اين .6تبصره 

در . ماده از انجام تكاليف مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسيدگي هاي الزم، ماليات متعلق را مطالبه كند
ريق عمليات اجرايي موضوع فصل نهم از باب چهارم اين قانون، صورت استنكاف آنها از پرداخت، از ط

ماليات را وصول و در مورد كليه دستگاههاي اجرايي دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير سازمانها و 
موسساتي كه به نحوي از اعتبارات دولتي استفاده مي كنند و همچنين ساير دستگاههايي كه شمول قانون 

  . ذكر نام يا تصريح نام است، از حساب بانكي آنها برداشت كندبر آنها مستلزم
  

  :شود  و تبصره هاي آن مي107متن ذيل جايگزين ماده . 24ماده 
 تعيين در آمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران نسبت -107ماده "

به درآمد هايي كه در ايران تحصيل مي نمايند و همچنين نسبت به درآمدهايي كه بابت واگذاري امتيازات 
ران تحصيل يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمك هاي فني و يا واگذاري فيلم هاي سينمايي از اي
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اي خواهد  بيني نشده است، به موجب آئين نامه نمايند و ترتيبات ديگري در اين قانون براي آنها پيش مي
  .بود كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

ن درآمد پرداخت كنندگان وجوه مزبور مكلفند در مواردي كه اشخاص حقوقي خارجي، از ايرا
دارد  تحصيل مي نمايند در هر پرداخت ماليات متعلق را به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور اعالم مي

در غير اين صورت با دريافت كنندگان متضامناً . كسر و ظرف ده روز به اداره امور مالياتي پرداخت كنند
  ".مسئول پرداخت اصل ماليات و جرائم آن خواهند بود

  

 .حذف مي شود) ١٢٤( ماده .٢٥ماده

 . احلاق مي گردد١٢٩ منت ذيل به عنوان ماده .٢٦ماده 

 دولت مكلف است پس از اجراي آامل طرح جامع -129ماده "

تدرجيي حذف مالياتي نسبت به ارائه الحيه قانوني مبين بر 

آليه تبعيضات، ترجيحات، ختفيفات و معافيتهاي مالياتي و 

 . اقدام منايداستقرار ماليات مجع درآمد
 

  :شود  مي131متن ذيل جايگزين ماده  .27اده م
نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي  -131ماده "

  :باشد به شرح زير است اي مي نرخ جداگانه
 نرخ پانزده درصد ريال درآمد مشمول ماليات ساالنه به) 000/000/500(تا ميزان پانصد ميليون 

)15(%  
ريال درآمد مشمول ماليات ساالنه نسبت به مازاد پانصد ) 000/000/000/1(تا ميزان يك ميليارد 

  %)20(ريال به نرخ بيست درصد ) 000/000/500(ميليون 
ريال درآمد مشمول ماليات ساالنه به نرخ بيست و ) 000/000/000/1(نسبت به مازاد يك ميليارد 

  "%)25(پنج درصد 
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  :شود هاي آن مي  و تبصره132 متن ذيل جايگزين ماده . 28ماده 

 انجام گذاري سرمايه%) 100(هاي اقتصادي، معادل صددرصد  گذاري منظور تشويق و افزايش سرمايه  به-132ماده "
يا موسسه دولتي با مجوز وزارتخانه و خدماتي معدني  توليدي،شده اشخاص حقوقي غيردولتي در طرحهاي 

) زمين به استثناء(ايجاد دارايي ثابت ، توسعه، بازسازي و نوسازي واحدها صرف به منظور تاسيسكه  ذيربط
 معافيت مالياتي مزبور از محل اعتبار .سالهاي بعد كسر مي گرددسال يا درآمد مشمول ماليات گردد، از  مي

-اشخاص فوق الذكر منظور مي خرجي كه همه ساله در بودجه سنواتي پيش بيني مي شود به حساب -جمعي

  .گردد
و ساير مواد اين قانون آه به موجب آهنا  موضوع اين ماده اعتبار

تخصيص  خرجي برقرار شده است، -معافيت مالياتي به صورت مجعي
 درصورتي كه اعتبار موردنياز در يك سال مالي بيشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه كل  ويافته تلقي مي شود

 خرجي ياد شده و متقابالً منابع مربوطه، با پيشنهاد وزارت امور -سال باشد مبلغ اعتبار جمعيكشور همان 
   .اقتصادي و دارائي و تصويب هيئت وزيران قابل افزايش است

معافيت مالياتي موضوع اين ماده در هر سال مالي در مورد واحدهاي مستقر در مناطق كمتر توسعه  .1تبصره 
 آن منظور %)50(پنجاه درصد  درآمد مشمول ماليات و در ساير مناطق معادل %)100(صد صد در يافته معادل 

  .مي گردد
گذاري انجام شده در گردد كه معادل سرمايه  مالياتي مذكور در صورتي اعطاء ميمعافيت  .2تبصره 

  .هاي بعدي منظور شود يا افزايش سرمايه پرداخت شده وحساب سرمايه 
ي كه ي براي واحدها، منحصراً توسعه قانون برنامه پنجم159ماده  ر در بند ب معافيت مذكو.3تبصره 

برداري يا مجوز   قانون مذكور تا تاريخ اجراي اين اصالحيه براي آنها پروانه بهرهاز تاريخ اجراي
  .خواهد بوددرشده باشد، جاري استخراج صا
 تصويب وزير امور بهلياتي كشور نامه اجرايي موضوع اين ماده به پيشنهاد سازمان امور ما آيين

  .اقتصادي و دارايي خواهد رسيد
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  .شود اضافه مي) 133( متن زير به انتهاي ماده .29ماده 
شود  بيني مي  خرجي و از محل اعتباري كه همه ساله در قانون بودجه پيش-معافيت مذكور به صورت جمعي "

  ".گردد به حساب مودي منظور مي
  . متن زير اضافه مي شود"از پرداخت ماليات معاف است"بعد از عبارت )134( در ماده .30ماده 

شود  بيني مي  خرجي و از محل اعتباري كه همه ساله در قانون بودجه پيش-معافيت مذكور به صورت جمعي "
  ".به حساب مودي منظور مي گردد

  .شود حذف ميهاي ذيل آن  و تبصره 138 ماده .31ماده 
  .شود  مي141يگزين بند الف ماده  متن ذيل جا.32ماده 

صادرات ماليات متعلق به درآمد حاصل از صادرات كاالهاي غيرنفتي و %) 80( معادل هشتاد درصد - الف"
حساب مؤدي   به،گردد  بودجه كل كشور درج مي قانونخدمات از محل اعتبار جمعي خرجي كه همه ساله در

هاي امور اقتصادي و   ماده به پيشنهاد مشترك وزارتخانهفهرست كاالهاي نفتي موضوع اين. شود منظور مي
  ".رسد دارائي و نفت به تصويب هيأت وزيران مي

  
شود و يك تبصره   به تبصره يك تبديل و به شرح ذير اصالح مي147تبصره ذيل ماده  .33ماده 

  :گردد نيز به ذيل ماده مذكور الحاق مي
ارت است ازكلية اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان از لحاظ مقررات اين فصل مؤسسه عب .1تبصره 
  مشاغلدرآمد 

 نرخ مقطوع بهيا معاف  درآمدهايي كه به موجب اين قانون از ماليات مربوط بههاي   هزينه.2تبصره 
  ".شود  به عنوان هزينه قابل قبول شناخته نميمشمول ماليات مي باشند

  
  :شود ي م و تبصره آن149 متن ذيل جايگزين ماده .34ماده 
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 كه بر اثر استعمال يا گذشت زمان يا ساير عوامل و استهالك پذيرآن قسمت از دارائيهاي  -149ماده "
 قابل استهالك بوده و ،هاي تأسيس يابد و همچنين هزينه بدون توجه به تغيير قيمتها ارزش آن تقليل مي

مقررات مربوط به استهالكات  .گردد هزينه استهالك آنها جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي
اجرائي آن توسط سازمان امور مالياتي چگونگي شامل جداول استهالكات و استهالك پذير دارائي هاي 

  ".كشور تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي خواهد رسيد
  .شود حذف مي 169و  158، 154، 153، 152، 151، 150 مواد .35ماده 
  .شود  آن ميهاي و تبصره مكرر 169جايگزين ماده  متن ذيل .36ماده 

 به منظوراستقرار نظام يكپارچه اطالعات مالياتي، سازمان امور مالياتي كشور مكلف است - مكرر169ماده "
 مالي، معامالتي، سرمايه اي و اعتباري اطالعات از جملهپايگاه اطالعات هويتي و عملكردي مؤديان مالياتي 

  .قي را ايجاد نمايداشخاص حقيقي و حقو
-غير نهادهاي عمومي موسسات وهمچنين  اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي،غير دولتي و" .1

كه اطالعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند، از قبيل دستگاههاي اجرايي، بانكها، بيمه ها، دولتي 
ور را در اختيار سازمان امور مالياتي كشور ، اطالعات مذكطبقه بندي مربوطموظفند با حفظ ... بنيادها و 
  .قرار دهند

سازمان امور مالياتي كشور مجاز است اطالعات مربوط به اشخاص را از طريق مراجعه به پايگاه ياد  .2
  .هاي مالياتي مورد استناد قرار دهد شده كنترل نموده و در رسيدگي

 قانون  اين2ايي موضوع ماده ارائه خدمات به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط دستگاههاي اجر .3
  منوط به ثبت اطالعات هويتي آنان در پايگاه مذكور است

اسامي بدهكاران با موافقت وزير امور اقتصادي و دارائي سازمان امور مالياتي كشور مجاز است  .4
  .مالياتي را از طريق پايگاه مذكور جهت اطالع عموم منتشر نمايد

 با پايگاه ياد شده اجراي دستورالعمل تبادل اطالعاتمستلزم فعاليتهاي اقتصادي و انجام تأسيس  .5
  .گردد  مؤسسات ياد شده ميتوقف فعاليتهايعدم رعايت مقررات موضوع اين ماده منجر به . است

 
 

902570569 
 

14



دستگاههاي اجرائي مجازند با تصويب هيات وزيران و حفظ طبقه بندي مربوط، از اطالعات موجود در  .6
  .ه استفاده نمايندپايگاه اطالعات موضوع اين ماد

  ".مي رسد هيات وزيران به تصويب وزارت امور اقتصادي و دارائي اجرايي اين ماده به پيشنهاد آئين نامه
  

  :شود ميو تبصره آن  181 متن ذيل جايگزين ماده .37ماده 
اتي و  سازمان امور مالياتي كشور مكلف است به منظور نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالي-181ماده "

همچنين كنترل اسناد و مدارك مؤديان اعم از دستي و مكانيزه نسبت به ايجاد واحد بازرسي مالياتي اقدام 
توانند با مراجعه به محل   مي،گردد  محل تشكيل ميرسي كه با عضويت نماينده دادستانهيأتهاي باز. نمايد

مورد بازرسي قرار دهند، و يا در صورت فعاليت مؤدي كليه اسناد و مدارك و سوابق مالي نزد مؤديان را 
  .مور مالياتي ذيربط منتقل نمايندبه اداره اآنها لزوم با ارائه رسيد 

و سوابق موضوع اين ماده شامل كليه اسناد و مدارك و سوابق مالي  بازرسي اسناد و مدارك .1تبصره 
  .مي باشدمربوط به مالياتهاي موضوع اين قانون و ماليات بر ارزش افزوده مالي 

 حاكي از كتمان واقعيت  و سوابقي چنانچه در بازرسي هيأتهاي موضوع اين ماده اسناد و مدارك.2تبصره 
در خصوص مĤخذ مشمول ماليات بر واردات كشف گردد، مراتب از طريق اداره امور مالياتي ذيربط به 

  .گردد مراجع گمركي اعالم مي
صويب وزير امور اقتصادي و دارائي و وزير دادگستري خواهد  به تمشتركاًآئين نامه اجرايي موضوع اين ماده 

  ".رسيد
  
%) 5/2(و دو نيم درصد "، عبارت "ماليات پرداخت نشده" بعد از عبارت 199در ماده  .38اده م

  .شود  اضافه مي"ماليات به ازاي هر ماه تاخير از سررسيد پرداخت
  :دشو  مي219 متن ذيل جايگزين تبصره ماده .39ماده 

ن آوري اطالعات و ارتباطات و سازمان امور مالياتي كشور با اجراي طرح جامع مالياتي و استفاده از ف -تبصره "
هاي مكانيزه، ترتيبات و رويه هاي اجرائي متناسب با آن شامل مواردي از قبيل نحوه ارائه اظهارنامه،  روش
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تي و تعيين ادارات امور مالياتي ذيصالح براي انجام پرداخت ماليات، ثبت اعتراضات مؤديان، ابالغ اوراق ماليا
حكم اين تبصره شامل مواعد قانوني مقرر در مورد تسليم اظهارنامه، . موارد فوق را تعيين و اعالم خواهد نمود

  .ثبت اعتراضات، ابالغ اوراق مالياتي و پرداخت ماليات نخواهد بود
  ".گردد ميغاير ملغي با اجراي حكم اين تبصره كليه احكام و مقررات م

  :شود  ميالحاق 255ماده  3به انتهاي بند  متن ذيل .40ماده 
در موارد موضوع اين بند اظهار نظر شوراي عالي مالياتي كه به تأييد اكثريت اعضاء شوراي مزبور رسيده "

وران و مراجع باشد پس از تنفيذ وزير امور اقتصادي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور براي كليه مأم
  ".مالياتي الزم االتباع خواهد بود

  
  :گردد  و تبصره ذيل آن مي266 حذف و متن زير جايگزين ماده 262 و 261 مواد .41ماده 

هاي رسيدگي به تخلفات اداري مرجع رسيدگي به تخلفات كليه ماموران مالياتي و   هيات.266ماده "
  .هاي حل اختالف مالياتي خواهند بود نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأت

هيأت عالي " جايگزين عبارت "هيأت رسيدگي به تخلفات اداري" در كليه مواد اين قانون عبارت -تبصره
  ".شود  مي"انتظامي

  
  :و تبصره هاي ذيل آن مي شود) 272( متن زير جايگزين ماده .42ماده 

ماه هر سال نسبت به اعالم آن گروه يا پايان دي سازمان امور مالياتي كشور مي تواند تا .272ماده "
ماده واحده ) د(و ) الف(هايي از اشخاص حقوقي و حقيقي كه عالوه بر شركت هاي موضوع بندهاي گروه

 مصوب سال "قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصالح به عنوان حسابدار رسمي"
 حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا موسسات حسابرسي عضو ، ملزم به ارايه صورتهاي مالي1372

درج در  (يجامعه حسابداران رسمي ايران همراه با اظهارنامه مالياتي مربوط، مي باشند را از طريق مقتض
به اطالع اين ) روزنامه رسمي كشور و يكي از روزنامه هاي كثير االنتشار و يا سامانه الكترونيكي مربوط
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عالوه بر آن سازمان ياد شده مي تواند اشخاص حقوقي و  حقيقي معيني را به . خاص برساندگروه از اش
صورت موردي مشمول حكم  اين ماده نمايد، كه در اين صورت موضوع شمول اشخاص ياد شده بايد با 

ا بعد اشخاص حقوقي و حقيقي كه سال مالي آنه. ابالغ كتبي تا پايان دي ماه هر سال به آگاهي آنها برسد
از اعالم سازمان ياد شده آغاز مي شود، مكلفند همه ساله در مهلت تعيين شده در اين قانون صورتهاي 

ت آن را همراه با گزارش حسابرسي به شرح باال ضميمه اظهارنامه مالياتي سمالي و يادداشت هاي پيو
رسي موضوع اين ماده درمهلت ارايه  نكردن گزارش حساب. مربوط تسليم سازمان امور مالياتي كشور نمايند

  . تلقي مي شود"عدم ارايه اظهارنامه مالياتي"مقرر، در حكم 

 صورتهاي مالي حسابرسي شده به شرح اين ماده و مطالب مذكور در گزارشهاي حسابرسي و .1تبصره 
 تنظيم شده باشد، مي تواند براي تشخيص اين قانونكه در چارچوب مقررات  بازرسي قانوني مربوط

  .خاص ياد شده توسط ادارات مالياتي مورد استفاده و استناد قرار گيرداش
صورتهاي مالي و تنظيم گزارش مالياتي اشخاص  سازمان امور مالياتي كشور مي تواند حسابرسي .2تبصره

 را به سازمان حسابرسي يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران حقيقي و حقوقي
ين صورت، پرداخت حق الزحمه حسابرسي مالياتي طبق مقررات مربوط به عهده سازمان واگذار كند، در ا

  ".امور مالياتي كشور مي باشد
، از 1366 مصوب سال " قانون محاسبات عمومي كشور") 4(هاي دولتي موضوع ماده  شركت .3تبصره

 اساسنامه قانوني آنها و مقررات هاي مقرر در هاي همراه با اظهار نامه مالياتي تابع مهلت لحاظ ارايه پيوست
  .باشند قانون يادشده، مي

  
  :شود  الحاق مي281 الي 275د ذيل به عنوان مواد موا .43ماده 

 در دادگاههاي عمومي محاكمه و به حبس  مرتكبين زير جرم مالياتي محسوب وموارد -275ماده "
  .تعزيري از سه ماه تا دو سال محكوم خواهند شد
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صد فرار از پرداخت ماليات، اسناد و مدارك خالف واقع تنظيم  و به آن استناد هر شخص كه به ق .1
  .نمايد
  .هر شخص كه مبادرت به اختفاي فعاليت اقتصادي خود و كتمان درآمد حاصل از آن را بنمايد .2
هر شخص كه قانوناً مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي بوده و در سه سال متوالي از تسليم  .3

  .لياتي حاوي اطالعات درآمدي و هزينه اي مربوط خودداري نمايداظهارنامه ما
هر شخص كه به موجب مقررات اين قانون و يا قانون ماليات بر ارزش افزوده مكلف به وصول يا  .4

كسر و ايصال ماليات مؤديان ديگر شده و ماليات مزبور را در مواعد قانوني به سازمان امور مالياتي كشور 
  .ايصال نكند

ص كه به قصد فرار از ماليات عالماً و عامداً معامالت و قراردادهاي خود را برخالف واقع به هر شخ .5
  . تنظيم نمايدادهاي مؤديان ديگر را به نام خودنام ديگران، يا معامالت و قرارد

 قانون مانع از دسترسي مأموران مالياتي به اطالعات مالياتي 181هر شخص كه در اجراي ماده  .6
 169ص ثالث گردد و يا از انجام تكاليف قانوني مبني بر ارسال اطالعات مالي موضوع ماده خود يا اشخا

  .مكرر به سازمان امور مالياتي كشور خودداري و اين امر منجر به زيان وارده به دولت گردد
 در مورد اشخاص حقوقي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره شخص حقوقي، متفقاً يا منفرداً -تبصره

  .احكام اين ماده خواهند بودمشمول 
بنابراين هر شخص كه .  مجازات شروع به جرم مالياتي از سه ماه تا يكسال حبس تعزيري است.276ماده 

 و شروع به اجراي آن نمايد، چنانچه قبل از اين قانون را نمودهقصد ارتكاب جرمهاي مالياتي مذكور در 
مدارك مالك تشخيص ماليات را اصالح نمايد تعقيب كشف جرم به ميل خود آن را ترك كرده و اسناد و 

ليكن بعد از كشف جرم، به مجازات شروع به جرم مالياتي فوق محكوم خواهد شد، . كيفري نخواهد شد
مگر آنكه در جريان تعقيب كيفري و قبل از صدور حكم قطعي با اقارير و راهنمائي هاي خود موجب 

  .خواهد داشترا ت استحقاق تخفيف مجازات كه در اين صور استيفاي حقوق دولت گردد
نظارتي اجرايي  كشف جرم موضوع اين ماده از طريق سازمان امور مالياتي كشور و دستگاههاي -تبصره
  .پذير خواهد بود امكان
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 قواعد تكرار و تعدد جرم و شرايط تخفيف و تشديد و تعليق مجازات جرم مالياتي، طبق قانون .277ماده 
  .اعمال مي گرددمجازات اسالمي 

 عالماً و عامداً در ارتكاب جرمهاي و مأموران مالياتي حسابرسان ، هركس اعم از حسابداران.278ماده 
گردد و مانند   با مؤدي همكاري و مشاركت نمايد، شريك جرم محسوب مياين قانونمالياتي مذكور در 

بيني شده  نها مجازات شديدتر پيشمباشر جرم مجازات خواهد شد مگر آنكه مطابق قوانين ديگر براي آ
  .ت به مجازات شديدتر محكوم خواهند شدر كه در اين صو،باشد

 هركس به قصد فرار از ماليات، عالماً و عامداً مؤدي را ترغيب يا تطميع يا تهديد يا تحريك .279ماده 
 محسوب و به حبس  معاون جرم،نمايد و يا وقوع جرم مالياتي را تسهيل و يا لوازم آن را تهيه نمايد

 حسابرسان و يا از ،چنانچه معاون جرم از حسابداران. تعزيري از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد
  . به حداكثر مجازات محكوم خواهند شد،كاركنان سازمان امور مالياتي كشور باشند

و غيرمستند يك از كاركنان سازمان امور مالياتي كشور با دادن گزارش خالف واقع   هر.280ماده 
قانون مجازات اسالمي  طبقتقصير را فراهم نمايند به مجازات جرم افترا  موجبات تعقيب جزائي مؤديان بي

  .محكوم خواهند شد
يك از استانها و   رئيس قوه قضائيه بنا به درخواست و توجيه سازمان امور مالياتي كشور در هر.281ماده 

دهد، در اين صورت سازمان امور مالياتي  ميه ويژه تشكيل ، دادسرا و دادگامقتضي بداندمناطقي كه 
  ".موظف است، لوازم و تجهيزات و مكان استقرار آنها را تأمين نمايد


