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 باسمه تعالی

 کمیسیون اقتصادی درباره الیحه مالیات بر ارزش افزوده گزارش

 

 کلیاتو  فیتعار -اول فصل

  .باشندیم لیمشروحه ذ فیتعار یقانون، دارا نیدر ا ر،یو اصطالحات ز میمفاه -۱ماده 

 یا عقد قانونی؛ هر نوع معامله قیاز طرغیر ت بهارائه خدم ایکاال  یواگذار :( عرضهالف

 صنعتی به قلمرو گمرکی کشور؛-واردات: ورود کاال یا خدمت از خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری( ب

 صنعتی؛-پ( صادرات: صدور کاال یا خدمت به خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری

 ؛نیمعدوره  کیدر  یتوسط مؤدمالیات متعلق به عرضه کاالها و ارائه خدمات مشمول  اتیفروش: مال اتیمال( ت

 ؛نیدوره مع کیدر  یمؤد یاقتصاد یها تیفعال یبرا مالیات کاالها و خدمات مشمول دیمتعلق به خر اتی: مالدیخر اتیمالث( 

 ؛نیدوره مع کیدر خرید  مالیاتبا فروش  مالیات به التفاوت افزوده: مابر ارزش اتیمالج( 

، نوع هرجا مراددر این قانون، شود. می ها وضعها و دهیاریشهرداری برای همراه مالیاتبهعوارض: مبالغی که به موجب این قانون  (چ

و عوارض موضوع ماده  خودرو سالیانه هایعوارض، واحدهای آالیندگی عوارض از جملهاست؛ صراحت بیان شده، بهبوده دیگری از عوارض

 .( قانون53)

 . دینمایمبادرت مصـادرات  یاواردات  ،خـدمت هیارا ،است که به عرضه کاال ی: شخصیمؤدح( 

 .است یمنطبق بر فصول سال شمس باشد وسه ماهه می تیای: دوره مالیدوره مالیات( خ

 پرداخت کرده به موجب این قانون که مؤدی بابت خرید کاال )اعم از نهاده و کاالی نهایی( یا خدمتو عوارضی اعتبار مالیاتی: مالیات ( د

 است.

 بر کاالها و خدمات.   و عوارض موضوع این قانون اتیم تعلق مال: عدیاتیمال تیمعافذ( 

 .آن یو اصالحات بعد 03/12/1366مصوب  میمستق یهااتی: قانون مالمیمستق یهااتیقانون مالر( 

 : سازمان امور مالیاتی کشورسازمانز( 

 ی و سامانه مؤدیان.های فروشگاه( قانون پایانه1پایانه فروشگاهی: پایانه موضوع بند )ب( ماده )س( 

 های فروشگاهی و سامانه مؤدیان.( قانون پایانه1سامانه مؤدیان: سامانه موضوع بند )پ( ماده )ش( 

 تبصره: در این قانون هر کجا از واژه مالیات استفاده شده است، مراد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض است، که مالیات دریافتی به خزانه

 گردد.ها و مناطق عشایری توزیع میها و دهیاریریافتی مطابق ترتیبات مقرر در این قانون بین شهرداریو عوارض د واریز دولت

 قانون این مقررات مشمولاز لحاظ مالیات  ها،واردات و صادرات آن و)قلمرو گمرکی(  ارائه خدمات در ایران کاالها و عرضه -2ماده 

 .باشدمی

 یکه برا یدر صورت شود،یم دیتول ای لیتحص ،یداریخر یقیحق دیانکه توسط مؤ موضوع این قانون مشمول و خدمات کاالها :1تبصره 

 یعرضه کاال به خود برا کهیخواهد شد. در صورت اتیو مشمول مال شود یبرداشته شود عرضه کاال به خود محسوب م یمصارف شخص

 شد. نخواهد اتیباشد مشمول مال یاستفاده شغل

 نیو مشمول مقررات ا محسوب  نیاز متعامل کیهر  طرفخدمت از  هیعرضه کاال و ارا در این قانون،کاالها و خدمات  معاوضه: 2 صرهتب

 .باشدیقانون م

 است.  مطابق با مقررات صدور صورتحساب خیتار ات،یتعلق مال خیتار -3 ماده
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در حکم  ،دنشومیمحسوب فروش کاال یا خدمت  سند ،که به تشخیص سازمان و سایر مواردی مخابرات و تبصره: قبوض آب، برق، گاز

 صورتحساب هستند. 

کاال و یا ارائه  فروشرا که طی آن دوره به ی مالیاتکل هر دوره مالیاتی، پایان ماه پس از انقضای مؤدی مکلف است حدأکثر تا  -4ماده 

 کند،ترتیبی که سازمان مقرر میبه خود، اعتبار مالیاتیز کسر ( این ماده و پس ا2است، با رعایت تبصره )گرفته تعلقوی خدمات توسط 

   پرداخت نماید.

های مرتبط با آن در و دریافت و پرداخت ت؛ مگر این که نسیه بودن معامالاست معامالت نقدی بودن رب این قانون، اصل مطابق :1 تبصره

باشد، آن معامله یا عامله یا قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نشدهباشد. در مواردی که متأیید طرفین رسیدهسامانه مؤدیان ثبت شده و به

 شود.تلقی می ی، نقداین قانونقرارداد از نظر 

 مدیریت قانون( 5) موضوع ماده انیکارفرماطرف قرارداد با  ایو مشاوره در معامالت غیرنقدی نظیر قراردادهای پیمانکاری: 2تبصره 

، فروش اقساطی، ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم پنجساله برنامه قانون( 29) و ماده کشوری خدمات

 مجاز است پرداخت مالیات با رعایت تبصره فوق ، تاریخ تعلق مالیات همان تاریخ صدور صورتحساب است؛ لکن مؤدیشرط تملیکاجاره به

سط خریدار یا مبلغ قرارداد توسط کارفرما، متناسباً، به تأخیر بیندازد و سازمان تا این نوع معامالت را تا زمان پرداخت ثمن معامله تو فروش

در خصوص نخواهدکرد. تأخیر در پرداخت این نوع معامالت توسط کارفرما یا خریدار، مؤدی را مشمول جریمه  فروش زمان پرداخت مالیات

برای خریدار  و یا پرداخت شده برای فروشنده شدهدریافت  مالیاتن میزا به ( این قانون8ماده ) اعمالمشمول مؤدی  ،معامالت مذکور

 .خواهد بود

 اقتصادی، توسعه ششم پنجساله برنامه قانون( 29) مادهو  کشوری خدمات مدیریت قانون( 5) مادهموضوع  انیکارفرما هیلک :3تبصره 

های خود به پیمانکار را نیز در د پیمانکاری، کلیه پرداختعالوه بر ثبت اصل قرارداد نموظف ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی

 چنانچه کارفرما از پرداخت مالیات کند.متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت  همزمان با هر پرداخت، مالیاتسامانه مؤدیان ثبت نموده، 

از کارفرما  ییاجرا اتیعمل قیاز طر وسط سازمانه تمتعلق یهامهیجر و اتیاصل مال ،یمهلت قانون یبعد از انقضا خودداری کند،فروش 

  به حساب پیمانکار منظور خواهدشد. مالیات اصل وصول و

و ارتقای  دیقانون رفع موانع تول (2)موضوع ماده  خزانه هیتسو اوراقاز  توانندیماده م نیمشاور موضوع ا ناو مهندس مانکارانپی: 4تبصره 

ارزش  و معادل رفتهیرا پذ وراقا نی. سازمان مکلف است اندیخود استفاده نما اتیمال یبده هیتسو یبرا 1394 نظام مالی کشور مصوب

میزان وصولی از این محل به عنوان عملکرد وصولی نقدی سازمان در سال مربوط محسوب  .دیمنظور نما اسمی آن به حساب مؤدی

 شود.می

  .باشدمیوجه معامله داخت پردوره  ،پرداخت مالیات برای واردات خدمت دوره: 5تبصره 

 مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه -دوم فصل

 مندرج در صورتحسابدر مورد مؤدیان عضو سامانه مؤدیان، ارزش فروش ، فروش کاالها و خدمات مأخذ محاسبه مالیات -5ماده 

 شده است.  ثبتکه توسط آنان در سامانه مزبور  استالکترونیکی 

فروش کاالها و خدمات در مورد مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نیستند و نیز مؤدیان متخلف موضوع ماده  مأخذ محاسبه مالیات: 1تبصره 

بر اسـاس اطالعـات   توسط سازمان باشد که تعلق می زمان درارزش روز کاال یا خدمت های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ( قانون پایانه9)

-همچنین سـازمان مـی   شد.کارشناسی مشخص خواهد هیئتصالح یا تعیین کارشناس یا ذیانه مؤدیان، استعالم از مراجع سام در موجود

ها استفاده نمایـد.  آن( یکیالکترون ریغ ای یکیالکتروناسناد و مدارک )اعم از  ،تردفا از ،مزبور انیمؤدتواند برای تعیین مأخذ مشمول مالیات 

 کند.به آنان ارائه  ، کارشناس یا هیأت کارشناسییاتیمأموران مال درخواست تدر صور رامدارک مذکور دفاتر، اسناد و مؤدی مکلف است 
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 باشد:نمی موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات: 2تبصره 

 ؛انواع تخفیفات اعطائی -الف

 است؛پرداخت شدهدهنده خدمت هیموضوع این قانون که قبالً توسط عرضه کننده کاال یا ارا مالیات -ب

 خدمت به آن تعلق گرفته است؛ هییا اراموضوعه هنگام عرضه کاال  نیکه به موجب قوان یهای غیرمستقیم و عوارضاتمالی ریسا -پ

 گردد؛یم زیوار هایبه حساب درآمد شهردار ای یو به حساب درآمد عموم شودیوصول م نیقوان ریکه به موجب سا یوجوه -ت

و مقررات موضوعه، مشروط به طبق قوانین  به خود های غیرانتفاعی وابستهسازمانه ب هایاریو ده هایشهردار یپرداخت یهاکمک -ث

 ؛باشدبه عنوان بخشی از آن احتساب نشده  همتعلق آن که مالیات

فروش به  مشروط به آن که مالیاتیارانه پرداختی دولت بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کاالها و خدمات مشمول قیمت گذاری؛  -ج

 نوان بخشی از آن احتساب نشده باشد.ع

ورودی )حقوق ( و حقوق مهیحمل و نقل و حق ب نهیهز د،یخر متیمجموع ارزش گمرکی )ق محاسبه مالیات واردات کاال، مأخذ -6ماده 

 شود.مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمی اتیباشد. مال( مییو سود بازرگان یگمرک

ایـن قـانون تصـری      ششمفصل ( 28ماده )ها در استثنای کاالهای خاص که نرخ آن، بهها و خدماتکاالو عوارض  اتینرخ مال -7 ماده

 باشد.می( %9) درصدنه ،هشد

، به عنوان اعتبار کنندمیخود پرداخت  یاقتصاد یهاتیفعالخرید کاالها و خدمات موردنیاز برای انجام  یبرا انیکه مؤد اتیمال -8ماده 

 بیشتر از مالیات در هر دوره مالیاتی جمع اعتبار مالیاتی مؤدیدر صورتی که  .شودکسر میها آن فروش اتیاز مال ،ر شدهمالیاتی آنان منظو

که مازاد  کنددرخواست  یکه مؤد یدر صورتاید. نتقل نمبعد مهای و یا دوره دوره بهمبلغ مازاد را  وی باشد، سازمان موظف است فروش

التفاوت مذکور از بهثبت درخواست، نسبت به استرداد ما خیماه از تاریک موظف است حداکثر ظرف  سازمان دد،مسترد گر مزبور به وی

درخواست نسبت  ثبت ( در ماه از تاریخ%2دو درصد ) زانیبه ممشمول خسارتی  ،این صورت یردر غ. دیاقدام نما یجار یهایمحل وصول

به  یبه تخلفات ادار یدگیهیئت رس أیربا درخواست مؤدی و حکم  نیا یاز اجرا نیمتخلف بود. تأخیر خواهدبه مبلغ قابل استرداد و مدت 

 می شوند.  محکوم  1372 ( قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب9مجازات بند )د( ماده )

بهـای تمـام    ءو جز ل استرداد نیستدولت قاب)عمرانی( ی اهیسرما یهاییتملک دارا یهاطرحهای مربوط به نهاده خرید : مالیات1تبصره 

 گردد. مزبور منظور می هایشده دارایی

 رات این قانون مشمول مالیاتد و یا طبق مقراشتغال داشته باشخدمات معاف  هیبه عرضه کاالها و ارا فقط ه مؤدیصورتی کر د: 2تبصره 

 د.باشا قابل تهاتر یا استرداد نمیهآن پرداختی اتید، مالنباش

 و کاالهـا  خرید که بابت یمالیات صرفاً باشد، داشته اشتغال معاف و مشمول خدمات و کاالها توأم عرضه به مؤدی که صورتی در: 3 تبصره

  .بود خواهد یا استرداد تهاتر ،کسر قابلحسب مورد، ، ستاپرداخت کردهها های موردنیاز برای تولید آنیا نهاده مشمول، خدمات

 آالتنیماشـ  بـه  مربـوط  دیـ خر اتیمال د،باش داشته اشتغال مشمول ای معاف خدمات و کاالها عرضه به یمؤد آنکه از نظرصرف: 4 تبصره

 .بود خواهد استرداد و تهاتر کسر، قابل وی دیتول خطوط

های قابل قبول نهنیست، به عنوان هزی تهاتر یا استرداد مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابلپرداختی  آن قسمت از مالیات: 5تبصره 

 .شودمستقیم محسوب میهای موضوع قانون مالیات
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را  دارای مجوز تأسیسواحدهای تولیدی یا معدنی پرداختی  مالیات ( این ماده4( و )2های )است با رعایت تبصره : سازمان مکلف6تبصره 

 ،اندپرداخت کرده اندازی واحد موردنظررای تأسیس و راهخرید کاالها و خدمات مورد نیاز ب بهره برداری جهت های قبل ازدر دورهکه 

 مسترد نماید. 

خدمات قانونی  وظایف و ها برای انجامدهیاری ها وخدمات توسط شهرداری که در موقع خرید کاالها و و عوارضی هامالیات: 7تبصره 

 . یا استرداد خواهد بود گردد، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر وپرداخت می

دیپلماتیک و کارکنان اداری و مأموران  ،های کنسولیهای دیپلماتیک، پستها، مأموریتسفارتخانه شده توسطپرداخت اتیمال: 8تبصره 

های دفاتر سازمانشده توسط مالیات پرداختهمچنین و ؛ شرط عمل متقابلبه  باشند،ینم رانیا یاسالم یها که تبعه دولت جمهورفنی آن

اسناد و مدارک مثبته، قابل استرداد است.  هیبا ارا ،)اتباع غیر ایرانی( باشندیایران ملی و اعضای آنان که مقیم جمهوری اسالمی الملبین

تصویب و ابالغ  امور اقتصادی و دارایی )سازمان(های امور خارجه و نحوه استرداد به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارتخانه

 خواهد شد. 

 معافیت ها -سومفصل 

 . باشدیمعاف م اتیاز پرداخت مال ریخدمات زارائه کاالها و عرضه  -9 دهما

 ( کاالهاالف

محصوالت خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، محصوالت مرتعی، محصوالت  مشتمل برنشده  یفرآور یمحصوالت کشاورزکلیه  .1

 گل و گیاه و انواع قارچ(.سبزی، صیفی، والت گلخانه )از جمله جنگل )از جمله چوب خام(، محص

انبارداری و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول )شامل  ،یمراحل بسته بندهای مربوط به : فعالیتتبصره

کردن خشک ،سازیشستشو، تمیزکاری، تفکیک، همگن ،یکوبیمانند شال یریگپوستبوجاری بذور،  ،ی، پاک کردن، درجه بندسردخانه(

محصوالت  یفرآور کنی،پاکو پنبه نخود ختپدادن مانند تفت، با روش های مختلف  کشمش و خرما ی،مانند چاأنواع محصوالت 

 ارائه خدمات مزبور به محصوالت کشاورزی مشمول مالیات فروش نخواهد بود.شود. یمحسوب نم یکشاورز

ل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی، کمپوست، کشت بافت ، کلیه مواد اصلی تولید مثو خوراک آنزنده دام  .2

 و بستر آماده کشت بافت؛

گردد که برای امور تغذیة انسان یا دام و فعالیتهای دام به حیواناتی )شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات( اطالق می :تبصره

 شوند.گهداری و پرورش داده میاقتصادی، تولیدی و آزمایشگاهی، تولید، ن

 بذر، نشاء، نهال، سم و کود؛ .3

 ی؛مصارف کشاورز آب .4

 :ریز یکاالها .5

  شیر، پنیر و ماست؛ 1-5

  ؛ماکیان تخم 2-5

  ؛نان و آرد 3-5

 ؛های گوشتیفرآوردهو  گوشتانواع  4-5

  ی؛ماکارونانواع  5-5

  ؛سویا نیپروتئ و ایبرنج، حبوبات، سو 7-5
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  ی؛روغن نبات 8-5

 مخصوص تغذیه کودکان؛ رخشکیش 9-5

 انواع کاالهای زیر: .6

  ؛کاغذ و کاغذ باطله ریخم 1-6

  ؛دفتر تحریر 2-6

 ؛و روزنامه ریتحر ،کاغذ چاپ 3-6

 : زیر محصوالت یکیالکترون و یکاغذ یهانسخه .7

  ؛کتاب 1-7

  ؛روزنامه 2-7

 ؛همجله و نشری 3-7

 صادرات و واردات؛وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون مقررات  کاالهای .8

 های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صد درصد طال؛و انواع حواله طال شمش .9

 ؛آنها  بر مبتنی الکترونیکی یا کاغذی هایحواله انواع و غیرمنقول های دارائی .10

 تسهیل منظور به جدید مالی نهادهای و ابزارها توسعه قانون موضوع پروژه گذاریسرمایه هایصندوق از/ به دارایی انتقال گونه هر .11

 گذاریسرمایه هایصندوق فرعی هایشرکت یا25/09/1388 مصوب اساسی قانون چهارم و چهل اصل کلی هایسیاست اجرای

 پروژه؛ گذاریسرمایه هایصندوق همان در شرکاء نقد غیر آورده عنوان به پروژه،

 گذاریسرمایه هایصندوق به متعلق پروژه گذاریسرمایه هایصندوق فرعی هایشرکت مدیریت و مالکیت که صورتی در: تبصره

 اساسی قانون چهارم و چهل اصل کلی هایسیاست اجرای تسهیل منظور به جدید مالی نهادهای و ابزارها توسعه قانون موضوع پروژه

 راستای در صرفاً که پروژه گذاریسرمایه هایصندوق فرعی هایشرکت از/ به دارایی انتقال گونه هر باشد، 25/09/1388 مصوب

 .بود نخواهد مالیات مشمول باشد، مذکور هایصندوق وظایف با مرتبط و پروژه اجرای

های کلی هرگونه انتقال دارایی از / به نهاد واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست .12

 25/9/1388( قانون اساسی مصوب 44اصل چهل و چهارم )

 و مواد اولیه اصلی آن فرش دستباف .13

 مطابق 26/10/1396مصوب  یدست عیاستادکاران و فعاالن صناقانون حمایت از هنرمندان،  (1)صنایع دستی تولید داخل موضوع ماده  .14

 ریوز بیتصو به وشود می ی پیشنهادو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیسازمان م توسط سال هر ماه ید انیپا تا که یفهرست

  ؛رسدیمو دارایی  یاقتصاد امور

 ی؛و توانبخش یدرمان ی، لوازم مصرفو و واکسن )انسانی و دامی(نواع دارا .15

قانون امور  119)پ(، )ت( و )ث( ماده  یبندهاموضوع  یو اطالعات یتجهیزات نظام ،یهوانورد یکمک ناوبر زاتیرادار و تجه .16

 .مذکور یمقرر در بندها باتیترت تیبا رعا 20/08/1390مصوب  یگمرک

وزارت دفاع و  با پیشنهادو اقالم  زاتیتجه نی. فهرست ایو اطالعات یتیامن ،یانتظام ،ینظام ،یدفاعبا کاربرد صرفاً و اقالم  زاتیتجه .17

 .رسدیم به تصویب هیئت وزیرانمسل   یروهایستاد کل نو هماهنگی مسل   یروهاین یبانیپشت

 خرید و فروش ارزهای خارجی .18
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 های رمزی دارای مجوز از مراجع ذیربط؛ارز .19

باشد. واردات کاالهای میاز پرداخت مالیات معاف  )الف( این ماده بند (17)و  (16)، (9)، (2) واردات کاالهای موضوع جزءهای: 1 تبصره

( در مبادی گمرکی به %9اندارد )با نرخ است وده و مالیاتمشمول معافیت نب )الف( این ماده بند (13و ) (6) ،(5)، (3)، (1)موضوع جزءهای 

گیرد. عرضه این کاالها در داخل کشور، مانند عرضه کاالهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. در خصوص آن تعلق می

اشد، واردات آن از کاالی مورد نظر مشابه داخلی نداشته ببا تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این بند، در صورتی که  (15)جزء 

واردات کاالی موردنظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، ضرورت دارد، واردات کاالی اگر  و باشدپرداخت مالیات معاف می

ه گیرد. عرضه این کاالها در داخل کشور، مانند عرضدر مبادی گمرکی به آن تعلق می( %3با نرخ سه درصد ) مزبور، مشمول مالیات

 خواهد بود.کاالهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات 

ر روی را ببرچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده  مکلفند کهکنندگان کاالهای موضوع این بند : تولیدکنندگان و یا عرضه2تبصره 

های مناسب از جمله شیوهق یت را از طرکاالها و خدمات معاف از مالیا ستفهر سازمان مکلف است درج نمایند.بندی کاالهای مذکور بسته

های مردمی مبنی امکان دریافت گزارش سازمان مکلف است که. اطالع عموم مردم برسانددرج در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به 

دریافت  خود فراهم نماید.سامانه عملیات الکترونیکی  کنندگان کاالها و خدمات معاف از مالیات را از طریقتوسط عرضه بر دریافت مالیات

ای معادل دو برابر مالیات دریافتی به صورت غیر قابل کنندگان آنها مشمول جریمهتوسط عرضه مالیات از کاالها و خدمات معاف

 بخشودگی خواهد شد.

های ی، آستانسازمان بهزیست ران،یا یاسالم یهالل احمر جمهور تیبه صورت بالعوض به جمع ییاهدا یکاالها: واردات 3تبصره 

استان مربوطه و  هیحوزه علم تیریمرکز مد دییبا تأ هیعلم یهاحوزه ،ی و داراییاقتصادامور مقدسه و کمیته امداد امام خمینی با تایید وزیر 

 ؛از پرداخت مالیات معاف است مراجع صادرکننده مجوز آنها دییبا تا هیریمؤسسات خ

 خدمات -ب

 ؛هاو خدمات آرامستان یتیو حما یخدمات توانبخشی، ریشگیو پ ، تشخیصییخدمات درمان .1

 واحدهای مکانیزاسیون آب کشاورزی، کشت بافت و تولید اندام های تکثیری گیاهان؛، یاهیو گ خدمات درمانی و پیشگیری دامی .2

و هرگونه تبلیغات در  نشریه و خدمات نشر و توزیع آن ها،چاپ کتاب،  چاپ و انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، خدمات .3

 روزنامه ها و نشریات؛ 

و ویراستاری  ، تدوینبرداریفیلمخدمات ، و تئاتر)اعم از سینما و تلویزیون(  کنندگی فیلمتهیه خدمات نویسندگی، کارگردانی و .4

 ؛فیلم و سریال

بر درآمد حقوق  اتیفصل مال مشمول کهیدر صورت شودیازاء آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت مکه مابه یخدمات هیارا .5

 باشد؛ میمستق یهااتیموضوع قانون مال

خدمات خود را با  یحجم یقراردادها قیکه از طر ییهاو شرکت یانسان یروین نیتام یهادر ارائه خدمت توسط شرکت -تبصره

 ی(، بخشیو خدمات نظافت یپرستارارائه دهنده خدمات  ی)مانند شرکت ها کنندیارائه م یکار به متقاض یرویگذاشتن ن اریدر اخت

حقوق و دستمزد  زانیم دییبند مشروط به تا نیحقوق و دستمزد است، معاف خواهد بود. حکم ا یهانهیاز قرارداد که مربوط به هز

 است. گربیمهتوسط سازمان  ایو مزا

نامه و انتقال وجه در چارچوب ضمانت اعتبار، ارائه جادیا ایو  التیتسه یسپرده، اعطا افتیدرعملیات و خدمات بانکی شامل  .6

 ؛پول و اعتبار یو مصوبات شورانین مربوط اوق
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 سایر یا ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک از فعالیت مجوز دارای الحسنهقرض هایصندوق الحسنهقرض اعتباری خدمات .7

 شوند؛می یا شده تأسیس نقانو موجب به که الحسنهقرض هایصندوق همچنین و مذکور بانک تأیید مورد مراجع

 و پژوهش و فناوری یامهیب ،یگذارهیضمانت صادرات، سرما ،یتیحما یهاها توسط صندوقنامهو صدور ضمانت التیتسه یاعطا .8

 ها.در چارچوب اساسنامه آنشوند یا می شده سیتأس یا با مجوز قانون که به موجب قانون

 ؛و درمانی اجتماعیخدمات بیمه  ی،محصوالت کشاورز مهیخدمات ب .9

ها و بازارهای خارج از بورس به تشخیص خدمات بازار سرمایه شامل خدمات معامالت و تسویه اوراق بهادار و کاال در بورس .10

 .شورای عالی بورس و اوراق بهادار

اوراق و بورس  سازماناشخاص دارای مجوز فعالیت از شورای عالی بورس یا  توسط  ییبر دارا ینقل و انتقال اوراق مبتنانتشار و  .11

 ؛بهادار

 ؛مجوز از بورس اوراق بهادار یدارا یگذارهیسرما یهاصندوق یگذارهیسرما ینقل و انتقال واحدهاصدور و ابطال،  .12

 ؛ییایدرو ی لیر ،یاجاده یالمللنیو ب یدرون و برون شهر )اعم از بار و مسافر( حمل و نقل خدمات .13

امور  یهاای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانهنامهطبق آیین صالحدارای مجوز از مراجع ذی و ورزشیپژوهشی  ،آموزشی خدمات .14

بهداشت، درمان و  ،وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیپرورش، )سازمان(، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و  ییو دارا یاقتصاد

هیئت وزیران  باین قانون به تصوی االجراء شدنالزم ریخشش ماه از تاظرف مدت و وزارت ورزش و جوانان  یآموزش پزشک

 رسد؛می

و  یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیسازمان م دارای مجوز از یمراکز اقامت ریو سا تری سه ستاره و پائینهاهتلخدمات اقامتی  .15

 یگردشگر

-ری، مالکیت و اداره امور شهرکموضوع قانون نحوه واگذاهای خدماتی قدرالسهم هزینه مشترک )شارژ( دریافتی توسط شرکت .16

 های صنعتی بابت ارائه خدمات به آنهااز واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مستقر در شهرک 31/2/1387های صنعتی مصوب 

 ،خسارت گونه هر دریافت مانند نیست، خدمتارائه  یا کاال فروش به مستند مؤدی یک توسطجه و دریافت که مواردی در: تبصره

 یا نقدی آورده ،)مادامی که بخشی از بهاء کاال و خدمات تلقی نگردد( جریمه انواع سود، انواع ،ارزی هایدارایی تسعیر از حاصل درآمدهای

 .باشدشود و مأخذ محاسبه مالیات نمیمحسوب نمی خدمتعرضه  ،دولتی هایکمک انواع و سرمایه عنوان به نقدی غیر

 :شودیها مسترد مآن یهانهاده دیخر اتیمعاف هستند و مال تایاز پرداخت مال ریموارد ز -۱0ماده 

صادره  یپروانه سبز گمرک هیبا ارا یرسم یخروج یمباد قیطراز  صنعتی-یا به مناطق آزاد تجاری به خارج از کشورکاالها  صادرات -الف

ربوط و گواهی انجام کار که به تایید نزدیکترین صادرات خدمات با ارائه قرارداد مو  )در مورد صادرات کاال( یبرگ خروج ایتوسط گمرک 

اسناد و مدارک نمایندگی رسمی جمهوری اسالمی ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواهی ارزآوری با تایید بانک مرکزی یا سایر 

 .مثبته

و  یعی(، گازطبییهوا و سوخت عیگازما د،یکوره، نفت سف گاز، نفتنفت ن،ی)بنز ینفت هایفرآورده و خام نفت( سوآپ) معاوضه خدمات -پ

 برق؛

 خارجی هواپیمایی هایشرکت به هوایی هایسوخت فروش) ارزی صورت به پاالیش شرکتهای تولیدی هایفرآورده کلیه فروش :1 تبصره

ای پروانه دار سوخت فروش) بنکرینگ و( کشور مرزی نواحی در مستقر جایگاههای در سوخت فروش) مرزی ،(داخلی فرودگاههای در

 .شودمی محسوب صادرات ها(،صادراتی گمرک جمهوری اسالمی ایران به کشتی
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 میمستق یهااتیقانون مال (141)صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده  یبرا دیخر اتیاسترداد مال :2 تبصره

 اند، ممنوع است.ذکر شده

های خارجی مقیم مقیم ایران )اشخاص حقوقی ایرانی، اشخاص حقیقی مقیم ایران، شعب شرکت : خدماتی که توسط اشخاص3تبصره 

 گردد.و محل مصرف خدمات و یا مقصد ارائه خدمات خارج از کشور باشد، صادرات خدمت محسوب می ایران( ارائه

خرید همراه مسافران اعم از ایرانی و خارجی از  پرداختی بابت خرید کاالها در داخل ایران که ظرف دو ماه از تاریخ مالیات -۱۱ماده 

 شود و نیز، مالیات پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداری شده از شرکت های هواپیمایی ایرانی،کشور خارج می

یمسترد م یجار یهایوصول ز محل، اتوسط سازمان مثبته،اسناد و مدارک صورتحساب الکترونیکی و یا  هیهنگام خروج از کشور با ارا

وزیر امور اقتصادی  بیو به تصو هیقانون توسط سازمان ته نیا االجراء شدنالزم خیماه از تار شش ظرف ماده نیا ییاجرا نامهنییآ. گردد

 و دارائی می رسد. 

و فعاالن اقتصادی  هانمالت ساالنه آکه حجم معا سایر قوانینکنندگان کاالها و خدمات معاف از مالیات در این قانون و عرضه -۱2ماده

-پیشنهاد سازمان به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی مـی به  ، از مبلغی کهصنعتی و مناطق ویژه اقتصادی-جاریمناطق آزاد ت مستقر در

از  کلیـه منـاطق کشـور   . این حکم شـامل  ثبت معامالت در سامانه مذکور هستند در سامانه مؤدیان ورسد، بیشتر باشد، مکلف به عضویت 

 (22) مـاده  )ب(بند موضوع  جریمه عالوه براین ماده حکم از  انتخلفم .شودصنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می-مناطق آزاد تجاریجمله 

-ینشده در سامانه مؤدیان مـ ( ارزش معامالت ثبت %9ای معادل نه درصد )مشمول جریمهدیان پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤقانون 

االجـراء  پـس از الزم  ماه ظرف مدت سه صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی-مناطق آزاد تجاری نامه اجرایی این ماده در خصوصآئین شوند.

بـه تصـویب وزیـر امـور      صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی-مناطق آزاد تجاری شدن این قانون به پیشنهاد سازمان و دبیرخانه شورای عالی

 رسد.اقتصادی و دارایی می

 و اشخاص ثالث انیمؤد فیو تکال فیوظا -چهارم فصل

در سامانه  کند،می و اعالم مقررسازمان مشموالن این قانون موظفند به ترتیبی که همه  ،اندازی سامانه مؤدیانپس از راه -۱3ماده 

 یمنزله ثبت در دفاتر قانون به ان،یسامانه مؤد در)خرید و فروش( ثبت معامالت ثبت نام نموده و معامالت خود را در آن ثبت نمایند.  مزبور

آن زمان، تا  های ساالنه و سایر اقالم اطالعاتی حسب اعالم سازمان در دفاتر قانونی الزامی است.ثبت جمع خریدها و جمع فروش است.

و  1387ت بر ارزش افزوده مصوب سال مالیا قانون ها حسب مقرراتبه آن رسیدگیو  مالیاتی هایارائه اظهارنامه نحوهنام، ثبتترتیبات 

 مفاد این قانون جاری است.موارد، سایر  در .خواهد بوداصالحات بعدی آن 

، مکلف مستقر کنددیان را ؤنتواند سامانه م« دیانؤپایانه های فروشگاهی و سامانه م»چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون  -۱4ماده 

به میزانی که در  صرفاًشود، که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسلیم میضوع این قانون را دیان موؤاظهارنامه م رسیدگی به است

 ها را بدون رسیدگی قبول نماید.است، محدود نموده و سایر اظهارنامهتبصره این ماده آمده 

با اولویت مالیاتی مؤدیان عضو سامانه مؤدیان را های مجاز است حداکثر یک درصد از پرونده سازمان مؤدیانبعد از استقرار سامانه تبصره: 

با  باید مورد رسیدگی قرار گیرد، در دستورالعملی که ونگی انتخاب مؤدیانی که پرونده آنهاچگ .مورد رسیدگی قرار دهد مؤدیان بزرگ

 شد.  رسد، معین خواهدتصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی میبه پیشنهاد سازمان

 اقتصادی، توسعه ششم پنجساله برنامه قانون( 29( قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده )5موضوع ماده ) های اجراییدستگاه -۱5 ماده

وزارت باشند. مکلف به ثبت معامالت خود در سامانه مؤدیان می هاهای وابسته به آنو سازمانایران  اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی

تدارک الکترونیکی دولت موضوع تبصره  رتیبی اتخاذ کند که اطالعات معامالت ثبت شده در سامانهصنعت، معدن و تجارت موظف است ت
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صورت برخط به سامانه مؤدیان عیناً و بهبا اصالحات و الحاقات بعدی آن  1366های مستقیم مصوب سال ( قانون مالیات169( ماده )5)

 منتقل شود. 

، مطابق پس از کسر مالیات پرداختیوصول کنند و  خریدار یا کارفرمااز قانون را  نیضوع امو فروش اتیمکلفند مال انیمؤد -۱6ماده 

 .ندینما زیسازمان وار به حسابمقررات 

صدور همزمان با متعلقه را را مکلف نماید مالیات  هایا مشتریان آن قانون نیتواند تمام یا برخی از مؤدیان مشمول امی سازمان: 1 تبصره

شوند و مؤدیانی که مشمول این حکم میفهرست مشتمل بر  ،تبصره نیا یینامه اجرانییآ واریز نمایند. ازمانس ه حساببصورتحساب 

  رسد.وزیر امور اقتصادی و دارائی می بیبه تصو ،سازمان شنهادیبا پ متعلقه اتیمالنحوه پرداخت 

-انکاری فروشنده منظور شده، و برای خریدار، در صورتی که مصرفبه حساب بست شود،سازمان پرداخت مییب به این ترتکه بهی مالیات

 آید.حساب میکننده نهایی نباشد، اعتبار مالیاتی به

را ی متروکه هاکاالمالیات و  ،یقطع صیدر زمان ترخ کاالهای وارداتی را گمرک جمهوری اسالمی ایران مکلف است مالیات :2 تبصره

ضمن درج  . گمرک جمهوری اسالمی ایران موظف استکند زیبه حساب سازمان وار رت برخطصوبهوصول و ، قبل از ترخیص نهایی

فراهم را  ربطیذ یاطالعات یهاگاهیامکان دسترسی برخط سازمان به پا وط،های مربفرم یاگمرکی و های در پروانهاطالعات پرداخت 

قانون  (53)الزم را براساس مقررات تبصره ماده  ناتی، تضم«زشپردا یورود موقت برا»و  «ورود موقت»مکلف است در  گمرک .دینما

  اید.اخذ نم یامور گمرک

صنعتی به سرزمین اصلی مکلفند کاالهای مزبور را به گمرک اظهار نمایند. گمرک  -: واردکنندگان کاال از مناطق آزاد تجاری3تبصره 

، 1395های توسعه کشور مصوب ( قانون احکام دائمی برنامه65ماده ) موجب بند )ب(موظف است از قسمتی از کاالهای اظهار شده که به

شود، مالیات و حقوق ورودی دریافت محسوب می« کاالی وارداتی»شود، فقط مالیات، و از قسمت باقیمانده که محسوب می« تولید داخل»

 و به حساب سازمان واریز کند.

چنانچه محل ارائه خدمت و  .ندیپرداخت نما طبق مقررات این قانون را محاسبه وه متعلق اتیمال مکلفند خدمت واردکنندگان :4 تبصره

 مشمول این حکم نخواهد بود. ارج از کشور باشد،مصرف آن در خ

 های فرآورده و تولیدی نفت همچنین و کنندگانمصرف (قبوض) صورتحساب در مندرج مالیات به توجه با گاز و برق آب، : مالیات5تبصره 

بابت ایران ) نفتی هایفرآورده پخش و پاالیش ملی شرکت توسط آنها توزیع و تولید زنجیره انتهای در باریک ارداتی و تولیدی، فقطو نفتی

 وزارت ربطذی تابع دولتی هایشرکت های تولیدی( وهای پاالیش نفت )بابت سایر فرآوردههوایی(، شرکت هایسوخت و اصلی فرآورده 5

 بر استانی روستایی و شهری فاضالب و آب برق، توزیع هایشرکت و نیرو وزارت ربطذی تابع هایشرکت و استانی ازگ هایشرکت و نفت

 .گرددمیواریز  خزانه نزد سازمان حساب به، وصول و محاسبه فروش مصوب داخلی قیمت مبنای

 اقتصادی، توسعه ششم پنجساله برنامه قانون( 29) ماده کشوری و خدمات مدیریت قانون( 5) ماده موضوع کارفرمایان کلیه -۱7ماده 

 قرارداد انعقاد از پس ماه یک تا حداکثر را پیمانکاری قراردادهای به مربوط اطالعات اندموظف ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی

 مؤدیان سامانه و فروشگاهی هایپایانه قانون( 9) ماده رعایت با است مکلف سازمان صورت،این غیر در. نمایند ثبت مؤدیان سامانه در

 .نماید تلقی کارفرما قبول مورد را مذکور سامانه در پیمانکاران توسط شده ثبت اطالعات

را با توجه به نوع و حجم  برخی از مؤدیان یاتیمال یهادوره مدت وزیر امور اقتصادی و داراییبا موافقت  تواندیسازمان م -۱8اده م

مؤدیان، پایگاه اطالع طریق سامانه  از ،یاتیمذکور حداقل سه ماه قبل از شروع دوره مال راتییکه تغمشروط بر آن  ؛دهتغییر د ت،یفعال

 شود.  یعموم یرساناطالع راالنتشاریکث یهااز روزنامه یکیو حداقل  رسانی سازمان
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زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط، یک دوره اشد، که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خالل یک دوره مالیاتی بدر صورتی: تبصره

 شود.مالیاتی تلقی می

  -۱9 ماده

کارپوشه  در سامانه مؤدیاندارند،  های متعدددر یک مکان یا مکان شغل نوع کیاز  شیکه ب یقیاشخاص حق یبراتواند سازمان می -الف

 واحد ایجاد کند.

 در سامانه مؤدیان استفاده کنند.واحد کارپوشه  کاز یمکلفند  ،هستندمؤدیانی که دارای شغل واحد در شعب متعدد  -ب

 نـده یعنـوان نما نفر را به کیخود  نیاز بمکلفند  یدر هر واحد شغل یقیاشخاص حق ،یو قهر یاریاعم از اخت ،یمدن یهادر مشارکت -پ

ـ و پرداخـت مال  و ثبت معامالت در سامانه مؤدیان ناماز جمله ثبت ،یواحد شغل یاتیمال فیتکال هی. کلندیانتخاب نما یواحد شغل توسـط   اتی

صورت، سازمان موظف است دسترسی واحد مزبور به سامانه مؤدیان را قطـع و پایانـه   در غیر این .شرکا انجام خواهد شد یندگینمابه  وی

 فروشگاهی آن را مسدود نماید.

که  یدر صورتبود.  اعتبار خواهد الکم یاتیاز لحاظ امور مال ،آنان سکونت محلشغل خود ندارند،  یثابت برا کانکه م یانیمؤد یبرا -ت

ـ نما یمعرف یاتیمال فیانجام تکال یاز آنها را برا یکیسکونت خود داشته باشد، مکلف است  یمتعدد برا هایکانم یمؤد ـ . در غدی ـ ا ری  نی

 اعالم خواهد کرد. ویانتخاب و به  یاتیالم فیانجام تکال یبرارا  یسکونت مؤد یهاکاناز م یکیصورت، سازمان 

شود و محسوب می یکماکان مؤد مزبور شخص حقوقی ه،یتا زمان ختم تصف شوندیدر مورد اشخاص حقوقی که منحل م -20ماده 

 قانون خواهند بود. نیمقرر در ا فیمکلف به انجام تکال هیمدیران تصف ای ریمد

 یهادوره فیتکال یمقررات و تمام یاجرا تیتا اتمام انتقال، مسئول یص دارنده واحد صنفشخ ،یواحد صنف کیانتقال  در -2۱ماده 

 داریرا بر عهده خواهد داشت. خر تکالیف قانونی ریو سا ، ثبت معامالت در سامانه مؤدیانصدور صورتحساب مربوط از جمله یاتیمال

 باشد.این مسئولیت را پذیرفته ؛ مگر این که به موجب سند رسمیدندارقبل از اتمام انتقال  یواحد صنف فیدر قبال تکال یتیمسئول

عدم اطالع و شروع  صورتدر  .خود مطلع سازد تیسازمان را نسبت به زمان اتمام فعال ده روزحداکثر ظرف مدت  دیبادهنده انتقال :تبصره

 واهد داشت. خ یتضامن تیمسئولبا وی  هامهیو جر اتیدر پرداخت مال ،دیمؤدی جد فعالیت توسط

سازمان برای وصول مالیات و  .گرددیمحسوب نم یجزء درآمد و اموال و اتیمال .تماخوذه ضامن اس اتینسبت به مال مؤدی  -22 ماده

و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از  ،جرایم متعلق نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه

  تقدم خواهد داشت.خدمت، حق 

 آن اراتیو اخت فیبر ارزش افزوده، وظا اتیمال یساختار سازمان -پنجمفصل 

-با توجه به شاخصهر منطقه و  یاقتصاد طیها متناسب با شراسازمان در سط  کشور و استان ازیمورد ن التیساختار و تشک -23ماده 

 یامور اقتصاد ریوز قیاز طر یکشور ماتیسط  تقس تیبدون الزام به رعا انمؤدی ها و تعدادتعداد پروندههایی مانند میزان وصول مالیات، 

 قابل اجرا خواهد بود. وزیران هیئت تصویبو پس از  شنهادیکشور پ یو استخدام یبه سازمان ادار ییو دارا

 امور وزارت شنهادیکه به پ یانامهنییخود را بر اساس آ یاستخدام ی( مجوزها%2تا دو درصد ) شود به سازمان اجازه داده می -24ماده 

بدون بنیاد نخبگان  دمورد تأییاز بین نخبگان  رسدیم رانیوز ئتیه بیکشور به تصو یو استخدام یو سازمان ادار ی و دارائیاقتصاد

-استناد آیینئی افرادی که بهنامه موضوع این ماده و نام و سوابق علمی و اجراضوابط مذکور در آیین .برگزاری آزمون به استخدام درآورد

 صورت عمومی اعالم شود. آیند، باید بهنامه مذکور به استخدام سازمان در می
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پــس از اســتقرار ســامانه مؤدیــان، فعــال بــودن کارپوشــه مــؤدی در ســامانه مزبــور بــه ایــن معنــی اســت کــه او از نظــر   -25 ماااده

ــرای دریافــت مالیــات از خریــداران   ــرای دریافــت مالیــات را از  ســازمان، شــرایط الزم ب را دارد. در صــورتی کــه مــؤدی شــرایط الزم ب

. بانــک مرکــزی موظــف اســت غیرفعــال نمایــددر ســامانه مؤدیــان کارپوشــه وی را  بالفاصــله موظــف اســت دســت بدهــد، ســازمان

 (pos)فروشـگاهی  هـای پایانـه   شـدن کارپوشـه مـؤدی در سـامانه مؤدیـان، کلیـه دسـتگاه       محـ  غیرفعـال  ترتیبی اتخاذ کند کـه بـه  

 مرتبط با آن، غیرفعال شوند.

حـداکثر سـه مـاه پـس از تصـویب ایـن قـانون، بـه          کـه  باشـد  اینامـه دی بایـد مسـتند بـه آیـین    ؤتبصره: غیرفعال نمودن کارپوشـه مـ  

 .رسدپیشنهاد سازمان به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می

 و اهداف تحقق زمینه نمودن فراهم منظور به قانون این تصویب یختار از ماه سه مدت ظرف است مکلف سازمان -26ماده 

 اداری، نامهآیین تهیه به نسبت مالیاتی، مقررات و قوانین موقع به و صحی  اجرای و کارکنان انگیزش سط  ارتقای و سازمان هایمأموریت

 پس کشور، استخدامی و اداری امور سازمان و دارایی و یاقتصاد امور وزارت مشترک پیشنهاد با و اقدام خود تشکیالتی و استخدامی مالی،

 سازمان در موارد یاد شده از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی است.. نماید اجرا وزیران هیئت تصویب از

 صددرصد طور به و منظور بودجه قوانین در ایجداگانه ردیف در متمرکز صورتبه هرسال ربطذی استانی واحدهای و سازمان بودجه

 اختیار در استانی واحدهای و ستاد ایسرمایه هایدارایی تملک و جاری هایهزینه انجام جهت و شودمی تلقی یافته تخصیص( 100%)

 .شودمی داده قرار سازمان

 -27ماده 

(، 198(، )191( آن، )1( و تبصره )186)(، 182)، (178(، )177( ماده )1تبصره ) (،171)( مکرر، 169) (،167) (،162(، )161)مواد  -الف

 (،243)(، 239)(، 238) (،235(، )232(، )231) (،219)  (،218(، )216( تا )210و مواد ) هشتم باب چهارم احکام مربوط به فصل (،202)

های اتیدر مورد مال میمستق یهااتیمال( قانون 279) ( و277(، )276(، )275، )آن 3منهای بند  (274) (،257) سوم باب پنجم، مواد فصل

بر ارزش افزوده نسبت به  اتیمالباشد، در مورد  اتیالذکر در خصوص درآمد مشمول مالکه احکام فوق یدر موارداست.  یقانون جار نیا

 خواهد بود. یجار اتیمأخذ محاسبه مال

 قابل اعتمادان مؤدیهای مستقیم در مورد قانون مالیات (219: شناسایی، تشخیص درآمد مشمول مالیات و رسیدگی موضوع ماده )1 تبصره

( این قانون و 14این حکم شامل مواردی که سازمان براساس ماده ) باشد.نمی اریجهای فروشگاهی و سامانه مؤدیان موضوع قانون پایانه

در باشد. های مالیاتی مؤدیان را دارد، نمیرنامهاظها به رسیدگی های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اجازه( قانون پایانه19( ماده )1تبصره )

 شود. های فروشگاهی و سامانه مؤدیانقانون پایانه وضوعنع اجرای احکام منباید ما های مستقیم( قانون مالیات219)هر صورت مفاد ماده

    در کارپوشه وی نیز بارگذاری نماید.را اوراق ابالغ شده به مودی سازمان مکلف است در خصوص مودیان عضو سامانه مودیان، : 2تبصره 

در های مستقیم قانون مالیات( 274ماده ) 3و بند  (230) (،181) (،169)(، 97مواد ) صورت عدم عضویت مؤدیان در سامانه مؤدیاندر  -ب

  جاری است.این قانون، ی هامالیات مورد

های فروشگاهی و ( قانون پایانه3اتمام مهلت مقرر در ماده ) قبل از ( قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن تا272ماده )تبصره: 

 این قانون جاری است. ی هاسامانه مؤدیان، در مورد مالیات

 د:نشوتسری داده می این قانونبه  حسب مورد وبه شرح زیر اصالح  های مستقیممواد زیر از قانون مالیات -ج

 شود:های مستقیم میلیات( قانون ما238متن زیر جایگزین ماده ) -۱
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 تواندمی باشد معترض آن به نسبت مؤدی چنانچه شود،می ابالغ مؤدی به و صادر مالیات تشخیص برگ که مواردی در ا 238 مادة

 تقاضایالیاتی از اداره امور م کتباً مدارک اسنادو و دالیل ارائة با خود االختیارتام وکیل وسیلة به یا شخصاً ابالغ تاریخ از روز سی ظرف
 . نماید مجدد رسیدگی
 مهلتی ظرف و مؤدی درخواست ثبت از پس که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص خواهد شد ، موظف اند / مسئولین مربوط مسئول
 برای را شده زابرا مدارک و اسناد و دالیل که صورتی در و رسیدگی موضوع به نباشد ثبت درخواست تاریخ از روز چهل و پنج  از بیش که
 دهد تشخیص درآمد تعدیل در موثر را ابرازی مدارک و اسناد و دالیل که صورتی در و  رد را آن ،دانست کافی تشخیص برگ مندرجات رد

در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول  / مسئولین مربوط چنانچه مودی نظر مسئول نماید.موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص 
ماید درآمد مشمول مالیات تعدیل شده قطعی خواهد بود . در غیر اینصورت پرونده امر برای رسیدگی به مابه التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض ن

 یا تشخیص برگ رد برای را مؤدی ابرازی مدارک و اسناد و دالیل هرگاه مودی به هیات حل اختالف مالیاتی ارجاع خواهد شد. همچنین
 ارجاع اختالف مالیاتی حل هیأت به رسیدگی برای را مراتب و پرونده منعکس در مستدالً را موضوع باید ندهد ؤثرتشخیصم درآمد تعدیل
 .نماید
 دستورالعمل اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.تبصره: 

 شود: های مستقیم می( قانون مالیات239) تبصره ماده متن زیر جایگزین -2

 قانون این( 208)  مادة و( 203)  مادة (2( و قسمت اخیر تبصره )1تبصرة )مقررات مالیات طبق تشخیص برگ که مواردی در ـ تبصره
شود و پرونده امر می ختهشنا مالیات تشخیص برگ به معترض حکم در باشد نکرده اقدام ماده این مقررات شرحبه مؤدی و باشد شده ابالغ

 برای رسیدگی به هیات حل اختالف مالیاتی ارجاع می گردد.

 شود:های آن میو تبصرههای مستقیم قانون مالیات (244)متن زیر جایگزین ماده  -3

 هیأت ،شدهینیبپیش دیگری مرجع قانون این مقررات ضمن که درمواردی جز مالیاتی های اختالف  کلیة به رسیدگی مرجع -244ماده 

 :شد خواهد تشکیل زیر شرح به نفر سه از مالیاتی اختالف حل هیأت هر. است مالیاتی اختالفات حل
 .کشور مالیاتی امور سازمان نمایندة نفر یک ـ 1
 ر مالیاتی کهبه انتخاب رییس کل دادگستری استان، از میان قضات شاغل یا بازنشسته یا سایر اشخاص بصیر و مطلع در امونفر  کی -2
 شوند. یسال منصوب م سهمدت  یبرا
ن رسمی ایران، جامعه مشاورا حسابداران جامعه تعاون، معادن جمهوری اسالمی ایران، اتاق و صنایع و بازرگانی اتاق از نماینده نفر یک ـ 3

که برای  اوران حقوقی و وکالء قوه قضائیهکانون وکال، مرکز امور مش ،شهر اسالمی شورای اتاق اصناف، یا ایحرفه مالیاتی، مجامعرسمی 
عنوان نماینده شوند. مؤدی همزمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع این بند را بهمدت سه سال منصوب می

 یا و باشد شده انونیق ابالغ مالیات تشخیص برگ که صورتی نماید. درخود جهت شرکت در جلسات هیأت حل اختالف مالیاتی معرفی می
 موضوع یا مؤدی فعالیت نوع به ننماید، با توجه اعالم را خود انتخاب مؤدی قانونی مهلت در تشخیص برگ به اعتراض تسلیم با همزمان
 .شد خواهد انتخاب نفر یک ( این ماده5مزبور با رعایت تبصره ) نمایندگان بین از رسیدگی مورد مالیات
رسمیت می یابد و رای هیات با اکثریت آراء قطعی و الزم االجراء  هر سه عضو  با حضور مالیاتی اختالف حل ایههیأت جلسات :1 تبصرة
 .گردد قید رأی متن در باید اقلیت نظر ولی است ، 
انشای  باشد.می کشورمالیاتی امور سازمان عهدة به هیأتها جلسات تشکیل مسئولیت و مالیاتی اختالف حل هایهیأت امور ادارة :2 تبصرة 

رای با رعایت اصل عدالت و بی طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دالئل و شواهد متقن و رعایت اصول و قواعد 
( 2( یا )1دادرسی در همان جلسه و یا حداکثر ظرف مدت سه روز کاری پس از برگزاری جلسه توسط یکی از اعضای موضوع بندهای )

رسد. مؤدی یا نماینده قانونی وی مجاز به حضور کامل در جلسه و ارائه دفاعیات ل آمده و به امضای تمامی اعضاء میحسب مورد بعم
سازمان امور مالیاتی کشور به منظور اعمال  بصورت کتبی یا شفاهی است. اظهارت شفاهی باید در صورتجلسه قید و به امضای وی برسد.

ل اختالف مالیاتی ، مکلف است نسبت به مستند سازی فرآیند برگزاری جلسات هیات به نحو مقتضی نظارت موثر بر عملکرد هیات های ح
 اقدام نماید.
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موضوع این ماده متناسب با تعداد و مدت جلسات و نیز مراحل ، منابع و پرونده  (3)و  (2)اعضای موضوع بندهای  الزحمة حق :3تبصره 
شود، مطابق دستورالعملی  می بینی پیش امور مالیاتی ساالنه سازمان بودجة در منظور همین به کهاعتباری محل های مورد رسیدگی از

اعضا بصورت متمرکز از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به  الزحمةمذکور تهیه و ابالغ می گردد . حق خواهد بود که توسط سازمان
 حساب اعضاء پرداخت خواهد شد.

های حل اختالف ( این ماده را به عنوان اعضای هیئت3( و )2یندگان معرفی شده در اجرای بندهای )سازمان مکلف است نما :4تبصره 
 های مزبور دعوت نماید.( این ماده از آنها جهت شرکت در هیئت5مالیاتی بپذیرد و با رعایت تبصره )

رونده از طریق سامانه ای که بصورت متمرکز اعضای هیات های حل اختالف مالیاتی برای شرکت در جلسات هیات برای هر پ :5تبصره 
 حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه خواهد شد ، انتخاب خواهند شد .  

ات حل اختالف سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است قبل از تشکیل جلسه هیات بنحو مقتضی زمینه دسترسی اعضای هی :6تبصره
 مالیاتی را برابر مقررات مربوطه به مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم نماید.

این ماده در صورتی که بیشتر از سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در یک سال از  3و  2هریک از افراد مذکور در بندهای  :7تبصره 
و می شود و رییس کل دادگستری استان و مرجع مربوطه، حسب مورد، موظف است حضور در جلسات هیئت خودداری نمایند، حکم آنان لغ
 ظرف ده روز کاری فرد جایگزین را معرفی نماید.

به منظور اجرای عدالت و اصل استقالل و بی طرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت موثر، سازمان امور مالیاتی مکلف است : 8ره تبص
ختالف مالیاتی را بصورت مستقل، تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رئیس کل سازمان های حل اساختار اداره هیات
 ایجاد نماید.
( این ماده، ارائه هرگونه الیحـه  3: پس از استقرار سامانه مؤدیان، ثبت اعتراض توسط مؤدی، انتخاب یکی از مراجع موضوع بند )9تبصره 

ده اسناد، مدارک و اطالعات موردنیاز، ابالغ تاریخ تشـکیل جلسـات هیئـت، اطـالع از نتـایج دادرسـی و       های حل اختالف، مشاهبه هیئت

 شود. هرگونه اطالع دیگر در خصوص پرونده دادرسی مالیاتی از طریق سامانه مذکور انجام می

وی به مفاد پرونده مـورد اعتـراض را قبـل از    سازمان امور مالیاتی مکلف است زمینه دسترسی کامل مؤدی و یا نماینده قانونی : 10تبصره 

 تشکیل هیئت فراهم نماید.

 باشد.( موضوع این ماده ممنوع می3( و )2عضویت همزمان در فهرست نمایندگان بندهای ) :11تبصره 

 شود:میهای مستقیم قانون مالیات( 251)ماده متن زیر جایگزین  -4

، به اسـتناد  توانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابالغ رأی قطعی هیأت حل اختالف مالیاتیمی مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی -251ماده 

عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعالم دالیل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده، تجدید رسـیدگی را  

 درخواست کنند.

 شود: می های مستقیم الحاقات( قانون مالیا251تبصره ذیل به ماده ) -5

 یابد.های قابل طرح این قانون در شورای عالی مالیاتی، تعداد شعب شورای مذکور به دو برابر افزایش میپروندهرسیدگی به به منظور 

 شود:های مستقیم به شرح ذیل اصالح می( قانون مالیات255( ماده )3بند ) -6

نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی "در قسمت اخیر بند مزبور به  "مالیاتی نظر اکثریت اعضای شورای عالی"عبارت 

 یابد.تغییر می "( قانون مزبور258موضوع ماده )

 های مستقیم الحاق می شود:( قانون مالیات258تبصره ذیل به ماده ) -7

های حل اختالف مالیاتی تجدید نظر صادر شده وتی توسط هیاتحکم این ماده در مواردی که نسبت به موارد مشابه آرای متفا -تبصره
 باشد نیز جاری می باشد.

 شود:های مستقیم می( قانون مالیات269متن زیر جایگزین ماده ) -8
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 عهدة به مالیاتی مقررات و قوانین موجب به که تکالیفی انجام در مالیاتی اختالف حل هایهیأت اعضای قضات تخلف ا 269مادة

. گرفت خواهد قرار رسیدگی مورد قضات انتظامی دادسرای در مالیاتی انتظامی دادستانی اعالم با است شده گذارده اختالف حل هایأتهی
 دادستانی اعالم با آنان تخلف به قانون این( 244) مادة( 3) ( غیر قضات و بند 2بند ) موضوع نمایندگان نیز و بازنشسته قضات مورد در

 رسیدگی خواهد شد . دادگستری محاکم در انتظامی
شورای عالی مالیاتی تعیین  هیات عمومی متناسب، به جبران ضرر و زیان وارده به دولت به میزانی که در صورت تخلف عالوه برمجازات 

 .شد خواهند محکوم خواهد کرد

 شود:های مستقیم و تبصره آن می( قانون مالیات270متن زیر جایگزین ماده ) -9

 :از است زیرعبارت موارد در اختالف حل هیأت در کشور مالیاتی امور سازمان نمایندگان و مالیاتی مأموران  تخلف مجازات -270مادة 

 کشور مالیاتی امور سازمان نمایندگان و مالیاتی مأموران که شود معلوم آن بودن اعتراض قابل غیر و مالیات تشخیص از بعد هرگاه ـ 1
 وارده خسارت برجبران عالوه اند،داده تشخیص واقعی میزان از بیشتر یا کمتر را درآمد مؤدی تعمد روی از مالیاتی ختالفا حل هیأت عضو
 از انفصال سال پنج حداکثر و ماه سه حداقل اداری مجازات به متخلف نمایدمی تعیین مالیاتی عالی شورای هیات عمومی که میزانی به

 .شد خواهد محکوم دولتی خدمات
 یا بعلت عدم رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی ) زمان مرور مشمول مالیاتی مأموران  غفلت و مسامحه اثر بر مؤدیان مالیات که مواردی در ـ 2
 رأی موجب به وصول گردد، مقصر نیست( غیرقابل الزامی آن به رسیدگی قانون این( 97)مادة اجرای در که هاییاظهارنامه مورد در جز
 تخلفات به رسیدگی قانون در مقرر متناسب مجازات به مورد حسب و برکنار مالیاتی خدمات از رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی هیئت
 .شد خواهد محکوم اداری
 و داشته مدنی مسئولیت متخلف دهدمی تشخیص مالیاتی عالی شورای هیات عمومی که میزانی به دولت به وارده زیان به نسبت ضمناً
 صورت در و شد خواهد اقامه زیان و ضرر جبران دعوای عنوان این به دادگستری حقوقی هایدادگاه در مالیاتی انتظامی دادستان وسیلة
 .گرفت خواهد قرار جزایی تعقیب مورد مالیاتی انتظامی دادستانی وسیلة متهم نیت سوء وجود
 انفصال هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی به حکم موجب به دهند قرار اقدام مورد  مجدداً را مختوم مالیاتی امر که مالیاتی مأموران
 تعقیب وسایل تعمداً مالیاتی امر در واقع خالف گزارش دادن با که مواردی در و شوندمی محکوم سال چهار الی یک از دولت خدمات از

 دادگاهها. شوندمی محکوم سال دو تا ماه شش از حبس به دادگستری هایاهدادگ حکم موجب به سازند فراهم تقصیراند بی که را مؤدیانی
 .نمود خواهند رسیدگی جرایم این به نوبت از خارج
 صدور از بعد کلی طور به قانون این( 239) و( 227) و( 156) مواد در مذکور موارد در که بود خواهد نیز مالیاتی مأموران شامل حکم این
 آوردن دست به بدون دیگر نوع یا باشد نوع همان از که این از اعم مؤدی دیگر فعالیت بابت باشد، که ایحلهمر هر در تشخیص برگ
 .نمایند مالیات مطالبة قانون این( 157) و(  156) مواد موضوع مالیاتی زمان مرور مهلت از خارج در یا مثبت مدرک
 قابل تجدید نظر در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی بوده وتشریفاتهای مقرر در بندهای یک و دو این ماده مجازات -تبصره
 به رسیدگی قانون  مطابق است شده بینیپیش قانون این در آن برای خاصی مقررات که درمواردی جز آنها مجازات و تخلفات به رسیدگی
 .بود خواهد اداری تخلفات

 شرح زیر اصالح می گردد:به  تقیمهای مس( قانون مالیات274)ماده  (2)تبصره  -۱0
 می گردد. "دادستانی انتظامی مالیاتی "جایگزین عبارت  "سازمان امورمالیاتی کشور"عبارت 
 

 مالیات کاالهای خاص -ششمفصل 

ر تعیـین  شرح زیرسان به سالمت بهفلزات گرانبها، سیگار، نوشابه و سایر کاالهای آسیبکاالهای نفتی،  و عوارض نرخ مالیات -28ماده

  شود:می

 ینفت یکاالها -الف
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 ؛(%30) درصدیس مایو سوخت هواپ نیانواع بنز -1

 .(%15) درصدپانزده عیو گاز مای عیگاز طب، نفت کوره، دینفت سف ،نفت گاز -2

شـود،  هـا فروختـه مـی   که توسط وزارت نفت )شرکت ملی نفت ایران( بـه پاالیشـگاه   خام یعیو گاز طب یگاز عاناتینفت خام، م: 1 بصرهت

در ایـن مرحلـه   تابعـه(،   هـای توسط وزارت نفت )شـرکت  یعیو گاز طب مایو سوخت هواپ نیواردات بنزهمچنین  باشد.نمی مشمول مالیات

 . ررات مربوط مشمول خواهد شدو مالیات فروش کاالی مزبور در مراحل بعدی عرضه حسب مق نیست اتیمالمشمول 

عبـارت   مجوز از وزارت نفـت،  یدارا یردولتیغ هایو نفت گاز توسط شرکت نیبنزفروشی در خرده فروش: مأخذ محاسبه مالیات 2تبصره 

عرضـه   مـت یبـا ق  ،(ماده نی)الف( ا موضوع بند اتی)با احتساب مالهای پاالیش از شرکتمحصوالت فوق  دیخر متقی التفاوتمابهاست از 

قی شده و با نرخ های عرضه بنزین و نفت گاز تلعنوان درآمد ناشی از ارائه خدمات توسط جایگاهالتفاوت مزبور بهکننده. مابهبه مصرف هاآن

-ی جایگـاه عنوان اعتبار مالیاتی بـرا مالیات پرداختی بابت خرید بنزین و نفت گاز به گردد.مشمول مالیات می این قانون (7ماده ) مذکور در

 شود.داران منظور نمی

کـار  بـه  یدیتول اصلی توسط واحدهای هیعنوان مواد اولکه به یدر صورت موضوع این بند، یبابت کاالها انیمؤد یپرداخت اتیمال :3تبصره 

کننـدگان  نـدگان و توزیـع  همچنین مالیـات پرداختـی توسـط واردکن    خواهد بود. رشیپذقابل  ی آن واحدهااتیعنوان اعتبار مالبرده شود، به

 گردد.عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور میکاالهای مزبور به

کند، پرداخت می ایهیسرما هایییتملک دارا هایطرحهای موردنیاز جهت که شرکت ملی نفت ایران برای خرید نهاده اتیمال: 4تبصره  

منظـور   الـذکر های فوقییتمام شده دارا یاز بها یبخش عنوان الغ مزبور را بهباشد. شرکت یادشده مجاز است مبقابل استرداد یا تهاتر نمی

عنوان اعتبار به ،مقررات کند، با رعایتای پرداخت میهای سرمایهبرای مصارفی غیر از تملک دارائی شرکت مزبور ها کهاتیمال ریسانماید. 

تابعـه وزارت   های شرکتسایر  یاآن شرکت  یاتیمال یقابل تهاتر با بده ازمانبا تأیید س گردد. اعتبار یادشدهمالیاتی آن شرکت منظور می

 . نفت خواهد بود

 نیپالتو  طال -ب

 باشد. می اتیمعاف از مال پالتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، و اصل طال -1

 باشد.می (%9) شمول مالیات با نرخ نه درصدفروشنده کاالهای موضوع این بند م و سود العمل، حقساخت اجرت -2

وش خـود را در  عملیات خرید و فـر کلیه این بند مکلفند که  کنندگان کاال و خدمات مربوط بهعرضهپس از راه اندازی سامانه مؤدیان،  -3

 الکترونیکی یک در صورتحسابالعمل و سود فروشنده به تفکاجرت ساخت، حق ،و یا پالتین درج ارزش اصل طال کنند.سامانه مزبور ثبت 

( ارزش %9نـه درصـد )  ای معـادل  برخی از معامالت در سامانه مذکور مشمول جریمـه  تمام یا در صورت کتمان و یا عدم ثبت .استالزامی

 قانون است. ( این39این جریمه عالوه بر جریمه مذکور در بند )ب( ماده ). باشدمیغیر قابل بخشودگی  خواهند بود که اصل طال و پالتین

 االجراء شدن این قانونماه پس از الزم دوکه حدأکثر تا  مکلفند ت مربوط به این بنداخدم زنجیره عرضه کاال وواحدهای فعال در  کلیه -4

فعالیـت   ربط و اتاق اصناف ایران موظفند پروانـه اتحادیه های ذی د. در غیر این صورتناز پایانه فروشگاهی مورد تأیید سازمان استفاده کن

کننـد، باطـل   در کل زنجیره مربوط را که بدون استفاده از پایانه فروشگاهی اقدام به فروش کاال یا خـدمت مـی  بند واحدهای موضوع این 

    نیروی انتظامی موظف است از ادامه فعالیت واحدهای فاقد پروانه جلوگیری نماید. نمایند.

  به سالمت رسانبیآس یکاالها ریو سا و بدون گازگازدار قندی  یهانوشابه -پ

ـ تول این مـاده(  تاستثنای کاالهای موضوع بند به) به سالمت رسانبیآس یکاالها ریو ساو بدون گاز گازدار قندی  یهانوشابه  داخـل  دی

کاالهـای  ت فهرسـ  باشـند. ( می%36ها مشمول مالیات با نرخ سی و شش درصد )و واردات آن( %16) دشانزده درصمشمول مالیات با نرخ 

وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی   به پیشنهاد  از ابالغ این قانونحداکثر دو ماه پس ها آنموضوع این بند و واحدهای تولیدکننده 
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وزارت صنعت، معدن و تجـارت و   ،خانه مزبوروزارتاالختیار نمایندگان تاممرکب از  یکارگروه حداکثر یک ماه بعد از آن توسطپیشنهاد و 

ترتیب فوق به اجرا در سال بعد( یماه هر سال )برا ید یتا انتهاتغییرات فهرست موردنظر  .شودیمو دارائی تصویب  یوزارت امور اقتصاد

در مهلت مقرر، مزبور فهرست  تصویبدر صورت عدم  گردد.ی اجرا اعالم میابر بهداشت، درمان و آموزش پزشکیتصویب و توسط وزارت 

 یی، مالک عمل خواهدبود. غذا تیسالمت و امن یعال یشوراپس از تأیید  یزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکو یشنهادیفهرست پ

 یو محصوالت دخان گاریانواع س -ت

 شوند:شرح زیر مشمول مالیات میانواع سیگار و محصوالت دخانی به

 (؛%25درصد )و پنج  ستیب ،یداخل دیتول یو تنباکو پیتوتون پسیگار،  -1

و با  هیکه فهرست آن هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ته یالملل نیب نشان داخل با دیتول تنباکوی و پیپ توتون ،گاریس -2

 ؛(%40درصد ) چهل شود،یابالغ م رانیوز ئتیه بیتصو

 (؛%65درصد )و پنج  شصت ،یواردات یو تنباکو پیتوتون پ گار،یس -3

 (؛%10)توتون خام وارداتی ده درصد  -4

 (؛%35توتون فرآوری شده وارداتی )خِرمن توتون( سی و پنج درصد ) -5

و  گاریسانواع  یبرا یابد تازمانی که نرخ مذکوردرصد افزایش میواحد پنج  هر سال از سال دوم اجرای قانون شدهنییتع یهانرخ: 1تبصره 

ی به نود و پنج المللنیب نشان داخل با اتدیتولبرای ، (%55درصد ) به پنجاه و پنج داخل دیتول محصوالت دخانی، توتون پیپ و تنباکوی

 .( برسد%125به صد و بیست و پنج درصد ) یواردات یتنباکو پ،ی، توتون پیو محصوالت دخان گاریانواع سی و برا (،%95درصد )

و تاریخ تولید را بر خرده فروشی قیمت نون، االجرا شدن این قااز زمان الزمتولیدکنندگان سیگار و محصوالت دخانی مکلفند  :2تبصره 

شود و پذیرفته نمیاعتبار مالیاتی مربوط، بندی محصوالت دخانی درج نمایند. در صورت تخلف از حکم این تبصره، روی پاکت بسته

 های مذکور خواهند شد.مشمول مالیات فروش به نرخ

   

 خاصو عوارض  هااتیمال -هفتمفصل 

 سبزعوارض 

ی مجاز و استانداردها ودحد ست،یزطیسازمان حفاظت مح صیکه به تشخ آالیندهو خدماتی  ، معدنیای تولیدی، صنعتیواحده -29 ماده

نسـبت بـه رفـع     ،شـود  یمـ  نیـی آنهـا تع  یبراتوسط سازمان مزبور که  یکه در مهلت زمان یدر صورت کنند،ینم تیرا رعا محیطیستیز

( و %1) درصـد کی(، %5/0) درصدمین یهابا نرخ یندگیمدت، نوع و مکان آال دت،ش رینظ ییارهایمعبراساس  ند،یخود اقدام ننما یندگیآال

ی آالینده، اعـم از  واحدهاکلیه حکم در مورد  نیسبز خواهند شد. اعوارض مشمول  ،خدمات کاال یامأخذ فروش به ،(%5/1) درصدمینوکی

یی ارهـا یعم .است یجار یاقتصاد ژهیو مناطق و یصنعت -یآزاد تجار مناطقتقر در مس یو واحدها یصادرات ،رمعافیمعاف و غ واحدهای

ـ االجـراء شـدن ا  ماه پـس از الزم حداکثر سه، مبنای عمل سازمان محیط زیست قرار خواهدگرفت، واحدها یندگیآال سط  نییتع که در  نی

های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صـنعت،  خانهزارتو و ستیزطیسازمان حفاظت محنمایندگان  کارگروهی متشکل از توسط ،قانون

فروش واحدهای موضـوع ایـن   میزان  رسد.می رانیوز أتیه بیو به تصو هیته معدن و تجارت، کشور و امور اقتصادی و دارایی )سازمان(

 . گرددیتعیین مشود، همین منظور به سازمان ارائه میای که بهیا اظهارنامهماده براساس سامانه مؤدیان 

 از سـبز صـرفاً   عـوارض مجزا با محصول مستقل از هـم باشـند    یدیخطوط تول یدارا ی موضوع این ماده،واحدها کهیدر صورت: 1 تبصره

 .خواهد شددریافت  ندهیخطوط آال
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 یهابا پنج برابر نرخ ی،ناشی از تولید کارمزددرآمد  ند،ینما یکارمزد دیمبادرت به تول موضوع این ماده، یواحدها در صورتی که :2 تبصره

و سـوخت   نیبنز دیتول رهیکه در زنج ییهاشرکتدرآمد خدمات تولید کارمزدی سبز خواهد شد. عوارض  ماده مشمول نیامذکور در صدر 

 از شمول حکم این تبصره مستثناست.، کنندفعالیت میو برق  یعیبگازط ،گازنفت کوره، نفت د،ینفت سف ،هواپیما

 یاطالعات گاهیقانون، پا نیاالجراءشدن االزم خیماه پس از تارمکلف است حداکثر ظرف مدت شش ستیزطیحفاظت مح سازمان :3 تبصره

 سازمان محیط زیست موظف استفراهم کند.  به سامانه مزبور را ( سازماننیبرخط )آنال یو امکان دسترس نموده جادیارا  ندهیآال یواحدها

 روزرسانی کند.ها را در پایگاه مزبور درج نموده و آن را مستمراً بهی آنندگیسط  آالنام واحدهای آالینده و 

ی آن واحد را در پایگاه ندگیسط  آالنام واحدی را در پایگاه واحدهای آالینده درج نموده یا  ی که سازمان محیط زیستدر صورت: 4تبصره 

عوارض مزبور برای آن واحد  خحسب مورد، مشمول عوارض سبز شده، یا نربعد، مالیاتی مزبور افزایش دهد، واحد موردنظر از ابتدای دوره 

 افزایش خواهد یافت.

: در صورتی که سازمان محیط زیست نام واحدی را از پایگاه واحدهای آالینده حذف نموده، یا سط  آالیندگی آن واحد را در 5تبصره 

عوارض مزبور برای  حسب مورد، از پرداخت عوارض سبز معاف شده، یا نرخ ن دوره،پایگاه مزبور کاهش دهد، واحد موردنظر از ابتدای هما

 یافت. آن واحد کاهش خواهد

در خصوص رفع یا کاهش  نده،یدرخواست واحد آال خیاز تار ماهکیموظف است حداکثر ظرف مدت  ستیزطیحفاظت مح سازمان: 6تبصره 

در وضعیت واحد موردنظر را در پایگاه اطالعاتی واحدهای آالینده منعکس نماید. آالیندگی آن واحد اعالم نظر نموده، و هرگونه تغییر در 

 خارج خواهد شد. ندهیآال یبه صورت خودکار از فهرست واحدهادر مهلت مقرر، واحد مزبور  ستیز طیسازمان مح نظر صورت عدم اعالم

 یندگیکاهش آال ایرفع  دییدر صورت تأ ،شودیانجام م ندهیآال یواحدها یندگیکاهش آال ایمنظور رفع که بههایی یگذارهیسرما: 7 تبصره

رفـع یـا   شود و در صورتی که بـه آن واحدها کسر میعوارض ، از بدهی بعد یهاسال ایدر سال اول  ست،یز طیتوسط سازمان حفاظت مح

 .خواهد شد پذیرفته یاتیقابل قبول مال نهیعنوان هزبه کاهش آالیندگی منجر نشود،

از سـال بـا    یدر مقـاطع خاصـ   گـاز نیسـت،  ها نفت کوره و نفـت یی که سوخت اصلی آنهاروگاهینها و پاالیشگاه کهیدر صورت: 8 تبصره

سط  موضوع را در احتساب  نیموظف است ا ستیز طیشوند، سازمان حفاظت مح های مزبوردرخواست دولت، مجبور به استفاده از سوخت

د و افزایش آالیندگی ناشی از استفاده نفت کوره و نفت گاز را مطابق با قبل از الزام مزبور محاسـبه  ینمالحاظ  ی آن واحدهاندگیمدت آال و

  کند.

اعتبار است و سازمان مذکور مجاز به اظهـار نظـر    مالک های بعد از ثبت در سامانهاعالم سازمان محیط زیست صرفاً برای دوره: 9تبصره 

 باشد.اشتباه نمی تصحی  تحت عنوان اصالح وهای ثبت شده در سامانه ای تولیدی برای دورهنسبت به رفع و یا آالیندگی واحده

 .( این قانون، جزء ماخذ محاسبه عوارض سبز نمی باشد5( ماده )2: یارانه پرداختی دولت موضوع بند )ج( تبصره )10تبصره 

بق فرمی که سازمان تعیین می نماید حداکثر تـا پایـان مـاه پـس از     : مودیان موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه هر دوره را مطا11تبصره 

انقضای دوره، تسلیم و عوارض را ظرف مهلت مزبور به حساب تعیین شده واریز نمایند. عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت های مقرر موجـب  

ر صورت تاخیر در پرداخت عـوارض مشـمول   تعلق جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان ده درصد عوارض موضوع این ماده خواهد بود و د

( این قانون خواهد بود. واحدهای عضو سامانه مؤدیان ملزم به ارائه اظهارنامه موضوع این تبصره نبوده و سـازمان  40جریمه موضوع ماده )

 به استناد فروش ابرازی آنها در سامانه مؤدیان، عوارض آالیندگی را وصول خواهد کرد. 

 وسائط نقلیه ریگذامالیات شماره 
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ـ تأیید ها، که بهآن یانرژ رتبه براساس ،کلتیو موتورس نیسنگ و سبک أنواع خودروهای یگذارشماره -30ماده  اسـتاندارد   یسازمان مل

 نهفروش کارخا متیق مالیات موضوع این ماده، مأخذخواهدبود.  سبز اتیمشمول مال ریمندرج در جدول ز یهاطبق نرخ ،استرسیده رانیا

 .است یواردات یخودروها یبرا یو حقوق ورود یگمرک زشمجموع ار و ی،داخل اتدیر مورد تولد

  

 باشد()ارقام جدول ذیل به درصد می

سواری و وانت دو  شرح

 کابین

کابین، وانت تک

خودروی سواری با 

 گذاری عمومیشماره

 موتورسیکلت خودروهای سنگین

 وارداتی تولید داخل وارداتی تولید داخل وارداتی خلتولید دا وارداتی تولید داخل رتبه انرژی

A 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 5/0 1 2/0 4/0 0 0 25/0 5/0 

D 1 3 4/0 8/0 1/0 2/0 5/0 5/1 

E 2 5 8/0 6/1 2/0 4/0 1 5/2 

F 3 7 2/1 4/2 4/0 6/0 5/1 5/3 

G 5 9 5/1 3 6/0 8/0 5/2 5 

 

، مـاه ید انیتا پایا وارداتی  داخل دیتول هایت موضوع این ماده برای أنواع خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت: مأخذ مالیا1تبصره 

شوند، بالفاصـله  ای که جدیداً تولید یا وارد میسائط نقلیهوشود. مأخذ مزبور برای میاجراء در سال بعد اعالم  یو برا نییتوسط سازمان تع

 وسط سازمان تعیین و اعالم خواهدشد.  پس از تولید یا واردات ت

وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول  صیبه تشخ نیپالگ دیبریه تمام های برقی وسنگین و موتورسیکلتخودروهای سبک و  :2 تبصره

 .باشدیماده نم نیموضوع ا اتیمال

و  سـت یزطیسازمان حفاظت محـ  یبا همکارنون، ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ این قاوزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است : 3 تبصره

رتبه انـرژی، کـه در برچسـب    را با توجه به  یداخل و واردات دیتول هایخودروها و موتورسیکلتکلیه  فهرست ران،یاستاندارد ا یسازمان مل

  ، منتشر نماید.اطالع عموم رایو ب دیصورت برخط به سازمان اعالم نمابه است،ها درج شدهانرژی آن

، مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران باشند یبرچسب انرژفاقد ماده  نیموضوع ا هایخودروها و موتورسیکلتکه  یدر صورت :4 تبصره

 تلقی خواهندشد.  G فیرد مصداق وسائط نقلیه

و  یگذارشماره اتیامه مربوط به مالماده مکلفند اظهارن نیموضوع ا هیانواع وسائط نقل دکنندگانیواردکننده و تول یاشخاص حقوق :5 تبصره

سـازمان   کنـد، بـه  نحوی که سازمان اعـالم مـی  بهرا حداکثر تا پانزدهم ماه بعد هرماه شده فروخته هیوسائط نقل قیمشخصات دق نیهمچن

( %10) درصـد ده زانیبه م یبخشودگ رقابلیغ مهیجر وجبم، م پرداخت مذکور در مهلت مقررعد. ندیرا پرداخت نما متعلقه اتیو مال میتسل

 خواهدبود.این قانون ( 40موضوع ماده ) یهامهیدر پرداخت آن، مشمول جر ریو در صورت تأخ ،ماده نیموضوع ا اتیمال
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ـ مال ،ربطیذ یاتیبا مراجعه به ادارات امور مال ی،گذارمکلفند قبل از شماره خودرو و موتورسیکلتواردکننده  یقیاشخاص حق: 6 تبصره  اتی

ـ ن یو انتظـام  ینظام یروهاینمتعلق به دولت و  هیوسائط نقل یگذارپرداخت کنند. شماره دینمایم نییکه سازمان تع یبیا به ترتر همتعلق  زی

 .باشد یماده م نیمشمول ا

رد شـده  وسـائط نقلیـه وا  اری گذشمارهمکلف است قبل از  جمهوری اسالمی ایران )معاونت راهنمایی و رانندگی( امیانتظ یروین :7 تبصره

 یآنها پرداخت نشده اسـت، خـوددار   اتیکه مال یاهیوسائط نقل یگذاررا کنترل و از شماره اتیپرداخت مال یگواه ،توسط اشخاص حقیقی

  .دینما

 ( و29عـوارض موضـوع مـاده )    هـای مسـتقیم در خصـوص   قانون مالیات (219)و  (218)و  (216)تا  (210: احکام موضوع مواد )8تبصره 

 ( این فصل جاری می باشد.32( و )30موضوع مواد ) یهامالیات

 وسائط نقلیه آالیندگی ساالنه عوارض

  شود:ها به شرح ذیل تعیین میهای ساالنه کلیه وسائط نقلیه اعم از خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتعوارض -3۱ماده 

درهـزار مجمـوع ارزش   و وسائط نقلیه وارداتی معادل یـک و نـیم    درهزار قیمت فروش کارخانهنقلیه تولید داخل معادل یک  وسائط -الف

( این 30( ماده )1شوند. مأخذ محاسبه عوارض موضوع این بند مأخذ مذکور در تبصره )گمرکی و حقوق ورودی مشمول عوارض سالیانه می

 قانون است.

 هاینرخ بیستمیک ( این قانون و معادل30( ماده )1تبصره )وسائط نقلیه در شهرهای آلوده تا ده سال پس از تولید با مأخذ مذکور در  -ب

 ده درصـد  سال به میزان هر دهم تولید، سال از شوند. پسمذکور مشمول عوارض ساالنه آالیندگی وسائط نقلیه می ماده در جدول مندرج

نرخ  که اینقلیه وسائط. یابد افزایش پایه نرخ رابرب دو به حداکثر تا شودمی اضافه مذکور نقلیه وسائط عوارض آالیندگی پایه نرخ به( % 10)

 عـوارض سـاالنه   پرداخـت  از تولید، سال از سال پنج سپری شدن تا باشد،می صفر( 30) ماده ذیل جدول در ساالنه آالیندگی آنها عوارض

 سایر و( 30) ماده جدول( D) در ردیف مندرج هاینرخ دهمیک معادل نرخی با سنگین نقلیه وسائط آن، از پس و باشندمی معاف آالیندگی

 مـورد  در .باشـند مـی  آالینـدگی  عوارض سـاالنه  مشمول ردیف مذکور( C) ردیف در مندرج نرخهای دهمیک معادل نرخی با نقلیه وسائط

 .شـود می تعیین اتوارد یا تولید سال آخرین با متناسب و سازمان توسط محاسبه مأخذ شود،می متوقف آنها واردات یا تولید که خودروهایی

شوند، حدأکثر تا فهرست شهرهای آلوده که وسائط نقلیه با پالک انتظامی متعلق به شهرهای مذکور مشمول عوارض سالیانه آالیندگی می

 شوند.پایان دی ماه هر سال با پیشنهاد سازمان ملی محیط زیست و تصویب هیئت وزیران برای اجراء در سال بعد تعیین می

 نقلیه، وسائط های ساالنهعوارض متمرکز الکترونیک سامانه ایجاد با است مکلف( هادهیاری و هاشهرداری سازمان)کشور  وزارت :1 تبصره

میزان عوارض  برخط استعالم و مالکان برای را عوارض موضوع بند )الف( و )ب( این ماده مفاصاحساب الکترونیکی صدور و پرداخت امکان

 .کند فراهم رسمی اسناد دفاتر و انتظامی نیروی برای را نقلیه وسائط به مربوط پرداخت نشده

های مذکور هر موضوع بندهای )الف( و )ب( این ماده برعهده مالک است. مالکان وسائط نقلیه مکلفند عوارض پرداخت عوارض :3 تبصره

س از سال مدل تغییر نماید، پرداخت عـوارض سـاالنه و   چنانچه مالکیت وسائط نقلیه مذکور پ .سال را تا پایان همان سال پرداخت نمایند

 عوارض ساالنه آالیندگی موضوع این ماده از سال انتقال بر عهده مالک جدید خواهد بود.

 .شوندنمی ماده این عوارض بند )ب( موضوع مشمول اسقاط، سال در دارند، اسقاط گواهی که نقلیه ای وسائط :4 تبصره

هـای  عـوارض  باشـند، مشـمول   شـده  شماره گذاری قانون این شدن الزم االجراء از بعد یا قبل که این از اعم یهنقل وسائط کلیه :5 تبصره

 .شوندمی ماده این موضوع
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انتظـامی جمهـوری اسـالمی ایـران )معاونـت       نیروی توسط تعوی  پالک یا و رسمی اسناد دفاتر توسط نقلیه وسائط سند ثبت : 6 تبصره

 متعلق نقلیه وسائط سایر و معامله مورد نقلیه وسائط به بندهای )الف( و )ب( این ماده مربوط تسویه عوارض به منوط راهنمایی و رانندگی(،

 .باشدمی انتقال گیرنده و انتقال دهنده به

 بـه  تخفیـف  از برخـورداری  موجب سال، همان پایان تا حداکثر های )الف( و )ب( این ماده هرسال،عوارض موضوع بند پرداخت :7 تبصره

 .است( % 20)  میزان بیست درصد

 و است ( عوارض ساالنه%10) ده درصد معادل بخشودگی غیرقابل جریمه مشمول مقرر موعد از پس های مذکورعوارض پرداخت :8 تبصره

 بـه  نسبت ماه هر یبه ازا عوارض ساالنه( %2)  معادل دودرصد ایجریمه مشمول مذکور جریمه بر عالوه یکماه، از بیش تأخیر صورت در

 .شودمی تأخیر مدت

های موضوع این ماده بـه مـدت   سنگین و موتور سیکلت از پرداخت عوارض مالک یا مالکان خودروهای سبک ودر صورتی که  : 9 تبصره

موضوع جزء  ک( نصاب معامالت کوچ%5درصد )نشده از پنجپنج سال از سال مالکیت، خودداری نمایند و یا مبلغ عوارض و جریمه پرداخت

، بیشتر شود، نیروی انتظامی موظف است براساس فهرست اعالمی وزارت کشور 25/1/1383( قانون برگزاری مناقصات مصوب 3ماده )( 1)

 ها( نسبت به توقف وسائط نقلیه مزبور تا پرداخت بدهی اقدام کند.ها و دهیاری)سازمان شهرداری

 برای را خود نقلیه اطالعات وسائط پایگاه به برخط دسترسی امکان مکلفند شهرداریها و یرانا اسالمی جمهوری انتظامی نیروی :11 تبصره

 .کنند فراهم ها(دهیاری و هاشهرداری )سازمان کشور وزارت

 مالکـان  تکـالیف  و خصـوص وظـایف   در اطالع رسانی به نسبت است موظف ها(دهیاری و هاشهرداری )سازمان کشور وزارت :12 تبصره

 .کند اقدام پیامک ارسال طریق از جمله از مقتضی طرق به نقلیه وسائط

به  ها(دهیاری و ها)سازمان شهرداری کشور وزارت پیشنهاد با قانون این ابالغ تاریخ از ماه سه ظرف ماده این اجرائی آیین نامه :13 تبصره

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب

 مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه

های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشـاورزی و شـناورها، مشـمول    و موتورسیکلت، به استثناء ماشین قل و انتقال انواع خودرون -32ماده 

 (1تبصره ) ( به ماخذ مذکور در%2( و وارداتی دو درصد )%1مالیات نقل و انتقال به شرح ذیل می باشند:  تولید داخل به میزان یک درصد )

( %10ای سال تولید. مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا شش سال پس از سـال  تولیـد، سـاالنه ده درصـد )    ( این قانون بر30ماده )

 ( مأخذ یاد شده خواهد بود. %40بعد، چهل درصد )های ششم بهیابد و برای سالکاهش میهمان مأخذ 

پرداخت مالیات نقل و منوط به  پالک توسط نیروی انتظامی،و یا تعوی   وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی ثبت سند انتقال: 1 تبصره

دوبرابـر  بـه پرداخـت    ، ملزمحکماین مراجع مزبور در صورت تخلف از . کندکه سازمان مقرر میاست ترتیبی  بهو  انتقال موضوع این ماده

 د.نباشمی پرداخت نشدهمالیات 

های خارجی( به های رسمی شرکتمونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان )نمایندگی اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا :2تبصره 

 خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صل  و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود.

اهد صنعتی مشمول مالیات موضوع این ماده نخو-ظامی مناطق آزاد تجارینقل و انتقال انواع خودرو و موتور سیکلت با پالک انت: 3تبصره 

 بود.

 خروج از کشور ات مالی
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 وجوهی از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی( این ماده 3به جز موارد تبصره ) بابت خروج هر مسافر ایرانی سازمان مکلف است -33ماده 

مـذکور در قـوانین    مالیـات د. میزان نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایدرآمد عمومی به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب  را

 بودجه سنواتی پیش بینی می گردد. 

شـاغل بـه    انیدانشـجو  ،یو خطوط پـرواز  ییایو در ینیزم یعموم هینقل لیو خدمت، خدمه وسا یاسیس ی: دارندگان گذرنامه ها1تبصره

 یجهت درمان به خارج از کشور اعزام م یپزشک یکه با مجوز شورا یمارانی(، بییجازه خروج دانشجودر خارج از کشور )دارندگان ا لیتحص

 یرانیشوند، زائران ا یاعزام م گرید یمعالجه به کشورها یکه برا یجانبازان انقالب اسالم ،ی و مرزنشینانگردند، دارندگان پروانه گذر مرز

از وزارت  یکارنامـه شـغل   یخـارج از کشـور کـه دارا    میمق انیرانیو ا شوندیاز کشور خارج م مقصد عراق )ع( به ینیحس نیاربع امیکه در ا

 .باشندیم یماده، مستثن نیموضوع ا مالیات تهستند از پرداخ یتعاون، کار و امور اجتماع

کنند، ه خارج از کشور عزیمت میصنعتی که صرفاً از مبدأ مناطق مذکور ب-شگران، ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری: گرد2تبصره 

-و آئین 07/06/1372صنعتی جمهوری اسالمی مصوب -مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری

 های اجرایی مربوطه خواهند بود.نامه

ور مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور : نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موظف است رسید پرداخت مالیات خروج از کش3تبصره 

 هستند را به روشی که سازمان تعیین می نماید کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت ننموده اند، جلوگیری نماید.

 عوارض برون شهری مسافر

 ،وسائل نقلیه زمینی )به استثناء ریلی( با شورک داخل در بلیط فروش و مسافر شهری برون ونقللاشخاصی که مبادرت به حم -34ماده 

عنوان عوارض  به مورد، حسب ،(حساببهاء بلیط را با درج در بلیط و یا قرارداد )صورت ( %5درصد ) پنج مکلفند کنند،می و هوایی دریایی

ز نمایند. واریز عوارض مذکور بعد از موعد شهرداری از مسافران اخذ و هر ماه حدأکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری مبدأ سفر واری

ماه تأخیر خواهد بود. اختالف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این  هر ازای به( %2) درصد دو میزان به ایمقرر موجب تعلق جریمه

 .بود خواهد ها( قانون شهرداری77ماده مشمول ماده )

( 32) ( و30و عوارض موضـوع مـواد )  مالیات  .گرددیمحسوب نم یاتین اعتبار مالعنوابه این فصلو عوارض موضوع  اتیمال -35ماده  

 شود.پذیرفته می عنوان هزینه قابل قبول مالیاتیبهاین قانون 

ـ ن و فصـل ششـم   فصـل  نیموضوع ا و عوارض اتی، در رابطه با مالمیمستق یهااتیسوم باب پنجم قانون مال فصلاحکام  -36 ماده  زی

  .است یجار

ل وموضوع فصـ  اتیامکان اظهار و پرداخت مال( این قانون 1( ماده )حمذکور در بند ) برای کلیه مؤدیان سازمان موظف است  -37ماده 

 .فراهم کند انیسامانه مؤد قیرا از طرششم و هفتم 

 هامهیجر -هشتم فصل

( این 39بر پرداخت جریمه های موضوع بند )الف( ماده )مؤدیانی که از عضویت در سامانه مودیان امتناع ورزیده اند عالوه   -38ماده 

اظهارنامه هر دوره مالیاتی خود را حدأکثر تا یک ماه پس های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مکلفند ( قانون پایانه22)ب( ماده )قانون و بند 

 اریز نمایند.از پایان هر دوره مالیاتی به سازمان تسلیم و مالیات فروش خود را به حساب سازمان و

 باشند:می ریشرح زبه ییهامهیمشمول جر ات،یعالوه بر پرداخت مالات ذیل تخلفارتکاب در صورت  انیمؤد -39 ماده
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مالیـاتی  در هـر دوره   اظهارنامـه  میعدم تسل« های فروشگاهی و سامانه مؤدیانموضوع قانون پایانه»تا زمان استقرار سامانه مؤدیان  -الف

ـ لیم ده عضویت در سامانه مؤدیان امتناع کـرده انـد:   ن و بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از مؤدیانی که ازمؤدیا کلیه برای  ونی

 . این جریمه عالوه بر جریمهباشد شتریب کدامهر ، ( این قانون4تا موعد مقرر در ماده ) شدهنپرداختدو برابر مالیات  ای الی( ر10.000.000)

 است که مؤدی به دلیل عدم ثبت نام در سامانه مؤدیان باید بپردازد.های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ( قانون پایانه22) ادهم )ب( مذکور در

صوری و هر عمـل  کتمان معامله، بیش اظهاری یا کم اظهاری، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد  -ب

، و در ( در این قانون4تا موعد مقرر در ماده ) نشدهپرداخت یا استرداد غیرواقعی منجر شود: دو برابر مالیات مالیات اریاظهدیگری که به کم

 . نشدهپرداختصورت تکرار تخلف قبل از دوسال، سه برابر مالیات 

 دریافتی. دریافت مالیات توسط اشخاص غیرمجاز: سه برابر مالیات -ج

در ماه، نسبت به  (%2) درصددو زانیمبه  یامهیقانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جر نیموضوع ا هااتیاخت مالدر پرد ریتأخ -40 ماده

  است. شدنیا قطعی ابالغ از زمان رینشده و مدت تأخپرداخت اتیمال

 اتیمال عیانتقال و توز ص،یتخص -نهم فصل

-ها پس از کسر کسورات قـانونی، بـه  های مربوط به آن( این قانون و جریمه30( و )28( و )7موضوع مواد ) و عوارض اتیمال -4۱ماده 

 شود:ترتیب زیر توزیع می

ورزش  توسعهی برا( این قانون 7( واحد درصد از مالیات و عوارض موضوع ماده )%27/0بیست و هفت صدم ) .1

-فدراسیون بینی، قهرمانش زورزش بانوان، ورزش معلوالن و جانبازان، ور ،یریو عشا ییورزش روستا ،یهمگان

 نیا یابد.میورزش اختصاص  یهاساخت ریز توسعه و امور جوانانای و کشتی پهلوانی، های زورخانهالمللی ورزش

شود و پس از مبادله موافقتنامه یم ینیب شیپ یبودجه سنوات در مربوط به وزارت ورزش و جوانان یهافیمبلغ در رد

به هر شکل و به هر منابع موضوع این قانون از محل  یپرداخت هرگونه وجه .ردیگیار موزارتخانه قر نیا اریدر اخت

حدأکثر تا ده درصد  .است یدر وجوه و اموال دولت یرقانونیاست و در حکم تصرف غ ممنوعی انحو به ورزش حرفه

ای و های زورخانهورزش المللی( از منابع موضوع این بند از طریق بودجه سنواتی در اختیار فدراسیون بین10%)

 گیرد.کشتی پهلوانی قرار می

عنوان مالیات سالمت این قانون به (28) ماده )ب( های )الف( وبندو  (7) ماده وصولی و عوارض هامالیات از نهمیک .2

 یابد. به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می

باشد. سهم درآمد عمومی ها میها و دهیاریو سهم شهرداری نسبت مساوی سهم درآمد عمومی کشورباقیمانده، به .3

حسب  ها به عنوان عوارضها و دهیاریشود. سهم شهرداریداری کل کشور میحساب خزانهبه عنوان مالیات به

ها و و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور )سازمان شهرداری استان یاتیحساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالمورد به 

   شود.های کشور( واریز مییاریده

های رابطی که بنا به ها موضوع این قانون به حسابها و دهیاریهای سهم شهرداریتبصره: عوارض و جریمه

داری کل کشور حسب مورد به نام حساب تمرکز وجوه اداره کل درخواست سازمان و وزارت کشور توسط خزانه

شود. عوارض گردد، واریز میهای کشور( افتتاح میها و دهیاریشهرداریمالیاتی استان و وزارت کشور )سازمان 

های متعلق به آن، درآمد دولت نبوده و سازمان موظف است صد در صد ها و جریمهها و دهیاریسهم شهرداری

 نماید.  ربط مذکور واریزهای ذی( این قانون به صورت ماهانه به حساب42( آن را مطابق با مقررات ماده )100%)
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براساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور )سازمان ، و مناطق عشایری هایاریده ،هایسهم شهردار -42 ماده

 یکل کشور برا یدارربط نزد خزانه یاستان ذ یاتیکشور( و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مال یهایاریو ده هایشهردار

 :شودیم زیوار هایرایو ده هایشهردار نیب عیتوز

 یاتیحساب تمرکز وجوه اداره کل امور مال( به 28( و بندهای )ب( و )پ( ماده )7های مربوط به ماده )جریمه و عوارض -الف

فاقد  یها )سهم روستاهافرمانداری ،هایاری، دههایشهردار میان در سرزمین اصلیواریز تا براساس شاخص جمعیت  استان

  د.گردتوزیع و به حساب آنان واریز  )قلمرو گمرکی(  امور عشایر هر شهرستانو ادارات  (یاریده

وزارت کشور )سازمان  حساب تمرکز وجوه( به 30( و ماده )28)الف( و )ت( ماده ) هایبند های مربوط بهعوارض و جریمه -ب

یشهرها و س ری( سا%53) درصد وسهنجاهسهم کالنشهرها، پ (%12) درصد ت دوازدهها( واریز و به نسبها و دهیاریشهرداری

که توسط سازمان و  یکه به موجب دستورالعملنظیر جمعیت  ییهابراساس شاخص یری( روستاها و مناطق عشا%35) درصد وپنج

  د.گردیم عیتوز یریمناطق عشا و روستاها و هایاریو ده هایتمام شهردار نیمحاسبه و ب شود،یوزارت کشور ابالغ م

سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا با مشارکت بنیاد مسکن : 1 هتبصر

دستورالعمل اجرایی  شود.ها هزینه روستاهمان  امور عمرانی و آبادانیبرای  ههای اجرایی مربوطانقالب اسالمی و سایر دستگاه

ها( و وزارت امور ها و دهیارین قانون توسط وزارت کشور )سازمان شهرداریاین تبصره ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ ای

 اقتصادی و دارایی )سازمان( تصویب خواهد شد.

( این قانون به اداره کل امور عشایر هر استان 28( و )7های مربوط به ماده )سهم مناطق عشایری از عوارض و جریمه تبصره:

 .میان مناطق عشایری توزیع گردد شود تا براساس شاخص جمعیتواریز می

ماده حسب مورد  نیاز نظر موضوع ا یفاقد شهردار سیتازه تأس دیجد یماده شهرها نیاحکام ا یاجرا ی: در راستا2 تبصره

  .شوند یم یتلق یشهردار

( این قانون 28اده ))پ( و )ت( م ،( و بندهای )ب(7موضوع ماده ) افزوده ارزش مالیات و عوارض بر( از %1درصد ) یک: 3 تبصره

 و پسماند مدیریت ها،زیرساخت داریایجاد، تکمیل و نگهها و نواحی صنعتی برای نیاز شهرک تأمین منابع مالی مورد ه منظورب

 بهای که در حساب ویژه صنعتی نواحی و هاشهرک اطراف و داخل محوطه در سبز کمربند شهری و خدمات ارائه فاضالب،

داری کل کشور و توسط خزانه های صنعتی ایران()سازمان صنایع کوچک و شهرکتجارت  ، معدن ووزارت صنعت درخواست

بر  ( مکلف استهای صنعتی ایران)سازمان صنایع کوچک و شهرکتجارت  وزارت صنعت، معدن و گردد.شود، واریز میافتتاح می

 های خدماتی موضوع قانونای صنعتی استانی و شرکتهشهرک را میان شرکت منابع حساب مذکور اساس ضرایب و دستورالعملی

  توزیع نماید. 31/2/1387 سال مصوب صنعتی هایشهرک امور اداره و مالکیت واگذاری، نحوه

( این قانون 28)پ( و )ت( ماده ) ،( و بندهای )ب(7موضوع ماده )ارزش افزوده  و عوارض بر مالیات از( %10درصد ) ده: 4تبصره 

-پرداخت کرده کاالهای دانش بنیان به سازمان های علم و فناوری که بابت فروشمستقر در پارک فناورهای کتدریافتی از شر

شهری به ارائه خدمات ها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و داری زیرساختاند، به منظور ایجاد و توسعه و نگه

مه اجرایی این تبصره باید ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ قانون به پیشنهاد نایابد. آئیناختصاص می همان پارک علم و فناوری

ی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت و فناور قاتیوزارت علوم، تحقمعاوت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 

 امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران رسد. 

 باشد.وده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها میمحل اخذ مالیات ارزش افز :5 تبصره
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-( این قانون باید مطابق با سیاست28ها از محل منابع حاصل از بندهای )پ( و )ت( ماده )و دهیاری : سهم شهرداری6تبصره 

-در کالن کرد منابع مزبورگیری در خصوص نحوه هزینههای ابالغی شورای عالی سالمت و امنیت غذایی هزینه گردد. تصمیم

 ای متشکل از فرماندار، شهردار و نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.شهرها برعهده کمیته

ماده ممنوع  نیو اشخاص مذکور در ا هایاریو ده هایجز پرداخت به شهردار: هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به7 تبصره

  باشد.یم

نیاز به طی مراحل درآمد دولت نبوده و ها از مالیات و جرایم وصولی موضوع این ماده اریها و دهی: سهم شهرداری8تبصره 

مکلفند که وجوه مذکور را حدأکثر تا پانزدهم  های کشورها و دهیاریسازمان شهرداریتخصیص ندارد و سازمان امورمالیاتی و 

 ها واریز نماید.  ها و دهیاری( به حساب شهرداری%100ماه بعد با تخصیص صد در صد )

سازمان امور مالیاتی و یک ناظر از مجلس شورای اسالمی برای نظارت بر حسن  کارگروهی مرکب از وزرات کشور، :9 تبصره

اجرای این ماده تشکیل و گزارش عملکرد این ماده همه ساله توسط سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور به کمیسیون اقتصادی 

 گردد.مجلس ارایه می

ها. ها، دهیاریسهم هریک از شهرداری ماهه میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده ودر مقاطع سه مکلف است: سازمان 10تبصره 

 از طرق مناسب به اطالع عموم مردم برساند. ها و مناطق عشایری رافرمانداری

ی از قبوض برق مشترکین، همزمان با دریافت ( این قانون دریافت7( از مالیات موضوع ماده )%25درصد ) و پنج بیست -43ماده 

 را ماه هر دریافتی مبالغ است مکلف خزانه. گرددمی واریز کشور کل داریخزانه نزد ایتوسط سازمان امور مالیاتی، به حساب ویژه

اید. عدم تخصیص مبلغ وری انرژی برق ایران )ساتبا( واریز نمهای تجدیدپذیر و بهرهتا پانزدهم ماه بعد به حساب سازمان انرژی

( منابع دریافتی موضوع این ماده از طریق ردیف یا %100صددرصد )ت. تصرف غیرمجاز در اموال عمومی اس مذکور در حکم

 پاک و تجدیدپذیر برق تضمینی خرید صرف شود،می بینیانین بودجه سنواتی پیشقو در منظور این برای که هاییردیف

 .گرددروم و روستاها میمح مناطق اولویت با غیردولتی

 استان یاتیپس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالاین قانون ( 29) موضوع ماده یندگیآال یهایمهجرو  عوارض -44 ماده

( همان یریو مناطق عشا یاریفاقد ده ی)سهم روستاها هایو فرماندار هایاریده ها،یشهردار نیب تیبرای هر شهرستان به نسبت جمع

استان  کیشهرستان در  کیاز  شی( به بشتری)پنجاه نفر و ب یدیبزرگ تول یاحدهاو یکه آلودگ ی. در صورتگرددیم عیشهرستان توز

برنامه و بودجه سازمان  سیمرکب از رئ یاتهیدر کم ،و فاصله از واحد آالیندهاثر پذیری  ،جمعیت به نسبت آالیندگیکند، عوارض  تیسرا

 .شودیم عیمتأثر توز یهاشهرستان نیب استان یاتیامور مال رکلیو مد ستیز طیمح رکلیمد ربط،یذ یهاانداران شهرستاناستان و فرم

 یکننده عوارض آلودگ عیتوز تهیکم یچند استان واقع شده باشند، اعضا ایدر دو  یمتأثر از آلودگ یهاکه شهرستان یصورت در: 1تبصره

یذ یهااستان های برنامه و بودجهسازمان ی، رؤسابرنامه و بودجه کشور سازمان ندهی( متشکل از نماشتریبزرگ )پنجاه نفر و ب یواحدها

 سازمان یاعالم یهااستیمربوطه براساس س یهااستان یاتیادارات کل امور مال ندهیو نما ستیز طیسازمان حفاظت مح ندهینما ربط،

 .خواهند کرد یودگعوارض آل عیاقدام به توز برنامه و بودجه کشور

کمیته و تصویب  شود تا با همکاریبه حساب صندوق ملی محیط زیست واریز می ( از منابع موضوع این ماده%20: بیست درصد )2تبصره 

 پرداخت گردد.رفع منشأ آالیندگی و کاهش اثرات آن  برایواحدهای آالینده ها و پروژهبه  تسهیالت در قالب ریزی هر شهرستانبرنامه

در و ویژه اقتصادی صنعتی -های آالیندگی پرداختی توسط واحدهای آالینده مستقر در مناطق آزاد تجاری: عوارض و جریمه3بصره ت

 و یا ویژه اقتصادی صنعتی-به حساب منطقه آزاد تجاری ، حسب موردباشدمواردی که شهرداری و یا دهیاری در مناطق مذکور مستقر نمی

  گردد.مربوطه واریز می
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-خزانه حسابتوسط سازمان، به  افتیقانون، همزمان با در نی( ا7موضوع ماده ) دولت سهم یافتیدر اتیمالواحد درصد  کی -45ماده 

های مشخص شده در جدول مطابق سهم هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد یافتیگردد. خزانه مکلف است مبالغ دریم زیکل کشور وار یدار

 ی مذکور واریز نماید. هادستگاهبه حساب پیوست 

تمرکز وجوه  به حساب ( این قانون را31)ماده بندهای )الف( و )ب(  موضوع هاییمهجر عوارض ومکلفند  الکان وسائط نقلیهم -46ماده 

 ظـف وم هـای کشـور(  ها و دهیـاری )سازمان شهرداری وزارت کشور .ندینما زیوار های کشور(ها و دهیاری)سازمان شهرداری وزارت کشور

 یا دهیاری مربوطمستقیماً به حساب شهرداری  متناسب با جمعیت هر شهر و روستا، ( این قانون را31بند )الف( ماده )وصولی  عوارضاست 

عـوارض   ( درآمد حاصل از%100) صد در درصداست  وظفم های کشور(ها و دهیاریهمچنین وزارت کشور )سازمان شهرداری کند.واریز 

 شهرهای آلوده هزینه نماید. عمومی ونقل حملناوگان  نوسازی کمک به برایاین قانون را  (31ه )مادموضوع بند )ب( 

 

، براسـاس  ایـن قـانون   (31استثنای عوارض موضوع ماده )موضوع این قانون بهمالیات درآمدهای وصولی ( از %6/1درصد ) 6/1تا سقف  -47 ماده

 :  گرددمی ازمان واریزحساب س نوان پاداش عملکرد بهعمحاسبات زیر به

 = ضریب پاداش عملکرد سازمان

درصد پیشرفت در استقرار سامانه و  +مالیاتی  کوششدرصد افزایش در  +درصد کاهش در میانگین زمانی استرداد 

 سیستمی کردن فرایندها

و نماینده کمیسیون وزیر کشور  اتی،رییس سازمان امور مالیاقتصاد،  یروز از متشکل ایکمیتهضریب فوق به تفکیک هر سه مولفه توسط 

در بهمن ماه هر سال برای اجرا در ان مؤدیبر اساس اطالعات مستخرج از سامانه اقتصادی مجلس شورای اسالمی به عنوان عضو ناظر 

گزارش  یاسالم یمجلس شورا یبرنامه و بودجه و محاسبات و اقتصاد یهاونیسیو کم رانیوز هیئتبه گردد و سال بعد محاسبه می

های مذکور در محاسبه ضریب پاداش لفهوزن مؤ .هده داردمسئولیت تشکیل جلسات و اداره آن را بر ع هیئتدر این  ر اقتصادوزی. شودمی

 تواند بیشتر از صد در صد گردد.عملکرد سازمان یکسان بوده و جمع آنها نمی

و تشویق کارکنان، حسابرسی مؤدیان،  آموزش تجهیزات، اختمان و خریدتأمین و تعمیر و بازسازی س برای سازمان موظف است از این پاداش

کنند کنندگان و سایر اشخاص که در امر ارایه اطالعات مالیاتی و وصول مالیات فعالیت میمؤدیان، تشویق و جایزه به مصرف رسانی و آموزشاطالع

است تا انتهای اردیبهشت  موظف سازمان مالیات مستثنی است.از شمول  لیوصو پاداش عنوان به بند این استناد به پرداختی وجوه. هزینه نماید

و  رانیوز هیئتبه  ییو دارا یامور اقتصاد ریوز دییپس از تأتهیه و را  کرد این مبلغ در سال قبلهر سال گزارشی از نحوه هزینه

 نماید.ارائه  یاسالم یمجلس شورا یبرنامه و بودجه و محاسبات و اقتصاد یهاونیسیکم

های حل ، میزان شکایات مؤدیان به هیئتشاخص کوشش مالیاتی باید بر اساس نسبت درآمدهای وصولی سازمان به تولید ناخالص داخلیتبصره: 

ست، و میزان شکایات واصله به دیوان عدالت اداری که منجر به صدور رای به نفع مودیان شده ا های مالیاتیاختالف مالیاتی نسبت به کل پرونده

 .محاسبه گردد

ها وصول می شود، توسط گمرک جمهوری اسالمی های وارداتی که حقوق ورودی آنگمرکی کاالارزشهزار درمعادل دوازده  -48 ماده

 رها،درصـد کـالن شـه    (13)های کشور( واریز شده تا به نسبت ها و دهیاری)سازمان شهرداری ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور

ـ پیشنهاد وزارت کشور به تصـویب هی  اکه ب یشاخصهای اساس بر ودرصد سایر شهرداریها  (52)درصد دهیاریها و  (35)  خواهـد  دولـت  تئ

هر ماه را تا پانزدهم مـاه بعـد    یوزارت کشور مکلف است وصولگردد.  دهیاریها و شهرداریها برای پایدار درامد ایجاد و کمکصرف  ،رسید
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جـز پرداخـت بـه     هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجـوه بـه  و  دینما زیوار هایاریو ده هایبه حساب شهردار شدهنییتع یبراساس سهم ها

 .باشد یممنوع م هایاریو ده هایشهردار

ن ، همزما«سالمت اتیمال»به عنوان ( 28)ماده  )ب(و بندهای )الف( و ( 7موضوع ماده )وصولی  و عوارض هااتیمال نهمیک -49 ماده

هر ماه را تا پانزدهم  یافتیخزانه مکلف است مبالغ درگردد. یم زیکل کشور وار یدارخزانه حساب، به یاتیتوسط سازمان امور مال افتیبا در

در اموال  رمجازیمبلغ مذکور در حکم تصرف غ صی. عدم تخصدینما زیوار یبه حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ماه بعد

 است.  یعموم

 ینیبشیپ یسنوات بودجه نیقوان در منظور نیا یبرا که ییهافیرد ای فیرد قیطر از ماده این موضوع یافتی( منابع در%100ددرصد )ص

 یریعشا جامعه و تر نییپا و تیجمع نفر هزار ستیب یدارا یشهرها و روستاها در ساکن افراد درمان کامل پوشش و یریشگی، به پشودیم

 مراکز و یمارستانیب زاتیتجه نیتأم و لیتکم به نسبت مذکور هدف تحقق از پس و ابدی یم اختصاص(، رجاعا نظام چهارچوب)در 

 و العالج صعب مارانیب مهیب سط  یارتقا و یارز یامنا هیئت مصارف افته،یمناطق توسعه ن یهامارستانیب تیاولو با یدرمان و یبهداشت

 یهانهیهرگونه پرداخت هز .شود اقدام تیجمع نفر هزار ستیب یباال یشهرها و ستاهارو از خارج یتیحما ینهادها پوشش تحت افراد

 و ونید ،یکارنوبت ت،یریمد ،یوربهره کارانه، ت،یمأمور یهاالعادهفوق پاداش، ،یرفاه یهاکمک کار، اضافه ا،یمزا و حقوق رینظ یپرسنل

 .باشدیم ممنوع محل نیا از یادار منصوبات و هیاثاث نیأمت و یادار یمصرف اقالم رینظ یادار یهانهیهز و آن مانند

یمشخص م یسنوات یهاکه در بودجه ییهافیرد طریق از (28( ماده )ت)نابع موضوع بند مسهم دولت از ( %100صددرصد ) -50 ماده

و توسعه ورزش به  آموزش از مصرف آن، یناشو عوارض  هایماریب درمان و اتیو کاهش مصرف دخان یریشگیپ کنترل،در جهت  شود

 بهآموزش و پرورش و  و و جوانان ورزشی، بهداشت، درمان و آموزش پزشک یهاوزارتخانه اریدر اخت در مدارس یخصوص ورزش همگان

امات با اقد ریو مغا هابرنامه ریسا در کردنهیهرگونه هز . گیردمی قرار( %20) درصد بیست و( %40) درصد هلچ(، %40) درصد چهل نسبت

 .باشدیم ممنوع ماده نیشده در ا نییتع

یمشخص م یسنوات یهاکه در بودجه ییهافیاز طریق رد (28)ماده  (پ)منابع موضوع بند سهم دولت از ( %100صددرصد ) -5۱ ماده

 یالگو اصالح و رییتغند، را دار یو اجتماع یاقتصاد نهیهز نیشتریکه ب یو عوامل خطر سالمت هایماریب با مقابله و یریشگیپ یبرا، شود

 هایخانهوزارت در اختیار (%30( و سی درصد )%70به نسبت هفتاد درصد ) همگانی و ورزش بانوان ، توسعه ورزشیزندگ سبک و مصرف

 یشورا بیسالمت که به تصو یو فرابخش یبخش ریقالب تداب تا در گیردمی قرار ورزش و جوانان و یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

ممنوع  ماده نیشده در ا نییبا اقدامات تع ریمغا و هابرنامه ریسا در کردنهیهرگونه هز .شود نهیهز رسد،یم ییغذا تیسالمت و امن یلعا

  .باشدیم

 شود( این قانون به حساب خزانه دولت واریز می33( و )32های موضوع مواد )منابع حاصل از مالیات -52ماده 

 مقررات ریسا -همد فصل

توانند صرفاً در چارچوب ابالغیه وزیر کشور و در راستای اجرای قانون تشکیالت، وظایف و اسالمی شهر و بخش می هایشورا -53اده م

 های شهر و روستاهزینه تامین های بعدی آن( برایو اصالحیه 1375های اسالمی کشور و انتخابات شهرداران )مصوب انتخابات شورای

ها، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای شهری و روستایی و ضع عوارض اعم از عوارض بر ساختمانبرقراری و و به نسبت

های غیرمنقول در محدوده و حریم شهر و روستا اقدام نمایند. شهری و روستایی و دارایی توسعه هایطرح اجرای از ارزش افزوده ناشی

ها ارض مذکور را با توجه به شرایط هر منطقه جغرافیایی با همکاری شورای عالی استاناست عناوین، مأخذ و نرخ عو وزیر کشور موظف

 ابالغ نماید.  ای اسالمی شهر و بخشپایان آذرماه هر سال تعیین و به شوراه حداکثر تا
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این قانون تکلیف  در که اتخدم ارائه و همچنین تولیدی وارداتی و کاالهای انواع برای وجوه سایر و عوارض گونه هر برقراری :1 تبصره

مالیات، سود  محاسبه مأخذ درآمدهای به عوارض برقراری ، همچنین)اعم از معاف یا مشمول( استها تعیین شدهو عوارض آن مالیات

ز، ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاگذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها، سود اوراق مشارکت، سود سپردهسهام شرکت

( بند )الف( 10از جزء ) هاها و دهیاریاخذ شده توسط شهرداری عوارض و وجوه .باشدمی ممنوع مراجع سایر و اسالمی شوراهای توسط

  نیست.این تبصره حکم  قوانین و مقررات مربوطه مشمول سایر مطابق با( این ماده 9ماده )

 پانزدهم تا عوارض محلی در چارچوب ابالغیه وزیر کشور و تغییر نسبت به وضع موظفند بخش و شهر اسالمی شوراهای :2تبصره 

 .نمایند عمومی نموده و پس از تصویب اعالم اقدام بعد سال در اجرا برای سال هر ماهبهمن

خذ مشمول مأ نییاز نظر تعاین قانون است،  االجراشدنالزمپرونده های مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ تعلق آن ها قبل از  -54 ماده

 یم 1387بر ارزش افزوده مصوب  اتیقانون مالی تابع دگیو نحوه رس یاتیو مأموران مال انیمؤد فی، جرائم و تکالاتیو نرخ مال اتیمال

 .باشدیقانون م نیتابع احکام و مقررات ا ،هیو تسو عیوصول، توز ت،یقطع ،سازمان با مؤدیاما در مورد رفع اختالف  باشد،

 گردد:در قوانین زیر لغو میو عوارض تاریخ الزم االجرا شدن این قانون، احکام مربوط به مالیات  از -55 ماده

 جامعه به مذکور نسبت قانون( 28) ماده به استثناء حکم) آن بعدی اصالحات و02/03/1387 مصوب افزوده ارزش بر مالیات قانون -1

 ایران( مالیاتی رسمی مشاوران

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، ( 94( و ماده )73) ماده ( و52( و بند )ب( ماده )33( ماده )بند )ر( و 6ماده )بند)ب(  -2

 14/12/1395اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

( قانون رفع برخی از 1قانون اصالح ماده )و26/01/1386و سرمایه گذاری صنعتی مصوب  تولید موانع از برخیرفع  قانون (1) ماده -3

 17/06/1388موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 

 04/12/1393مصوب  (2) دولتانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ق  (69ماده ) -4

در خصوص مالیات  01/02/1394 مصوب کشورقانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی (  34ماده ) ( و15احکام ماده ) -5

 بر ارزش افزوده

( 104(  قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده )9) ماده -6

دی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و حداکثر استفاده از توان تولیواصالحیه قانون  01/05/1391 مستقیم مصوبقانون مالیاتهای 

 28/09/1391( قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 104تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده )

در خصوص  15/02/1398ی مصوب رانیا یاز کاال تیکشور و حما یو خدمات یدیقانون حداکثر استفاده از توان تول( 13ماده ) -7

 مالیات بر ارزش افزوده

 12/06/1392( قانون اصالح نظام صنفی کشور مصوب 47( و )18مواد ) -8

 د:نباشمستثنی می موارد زیر از شمول حکم این قانون -تبصره

؛ )به استثناء بند)ب( 14/12/1395قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب   -1

 قانون مذکور( 73ماده ( و52ند )ب( ماده )( و ب33بند )ر( ماده )( و  6ماده )

 های بعدی آن؛و اصالحیه -1366مصوب  -های مستقیم قانون مالیات  -2

 ؛07/06/1372قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسالمی ایران مصوب -3

 ؛05/09/1384قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران مصوب   -4

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/136174?keyword=%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/136174?keyword=%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/930339?keyword=%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/929088?keyword=%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6
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 واصالحیه بعدی آن؛ 12/04/1373قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب  -5

( قانون حمل و نقل و عبور کاالهای خارجی از قلمرو جمهوری اسالمی ایران مصوب 12ها، عوارض موضوع ماده )عوارض آزادراه -6

 ؛26/12/1374

 و اصالحات بعدی آن؛ 11/08/1372اون مصوب قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تع -7

  28/12/1373( قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 63ماده) -8

 (1؛)به استثناء تعریف حقوق ورودی و سایر وجوه موضوع بند د ماده 22/08/1390قانون امور گمرکی مصوب  -9

 04/12/1393مصوب ( 2) دولتانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ( ق 70و  65، 58مواد  ) -10

 ن؛و اصالحیه بعدی آ 28/12/1373( قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 87ماده ) -11

 01/12/1395های توسعه کشور مصوب ( قانون احکام دائمی برنامه48( ماده )3بند )  -12

 01/12/1395های توسعه کشور مصوب ( قانون احکام دائمی برنامه48( ماده )3( و بند )30بندهای )الف( و )ب( ماده )  -13

 01/02/1394مصوب   قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور( 28( ماده )5تبصره )  -14

 مصوب اساسی قانون(  44) اصل کلی هایسیاست اجرا تسهیل منظور به جدید مالی نهادهای و ابزارها توسعه قانون(  7)ماده   -15

25/09/1388  

  باشد.ابالغ آن می دوره از ره مالیاتی پسدو دواز قانون  نیا یاجرا خیتار -56 ماده

 .باشدیاالجرا مالزم 17/02/1387بر ارزش افزوده مصوب  اتیقانون، قانون مال نیاالجرا شدن االزم خیتا تار -تبصره 

 

 (45)جدول پیوست: موضوع ماده 

 درصد تخصیص نام دستگاه ردیف

 %۱0 و نقل جاده ای)وزارت راه و شهرسازی(سازمان راهداری و حمل  ۱

 %۱0 راه روستایی)وزارت راه و شهرسازی( 2

 %۱0 آب روستایی)وزارت نیرو( 3

 %۱5 بنیاد مسکن انقالب اسالمی 4

 %۱0 سازمان هالل احمر جمهوری اسالمی ایران 5

 %۱0 کمیته امداد امام خمینی)ره( 6

7 
علوم،  ژوهشی وزارتهای پتجهیزات آزمایشگاهی و زیرساخت

 تحقیقات و فناوری 
5% 

 %25 سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور 8

 %5 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 9
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