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برخی از مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده 

 فصل اول:کلیات و تعاریف

 ماده 1
عرضه كاالها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات اين قانون 

می باشد.
 ماده2

 منظور از ماليات در اين قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، ماليات بر ارزش 
افزوده مي باشد.

 ماده3
و  ارزش كاالها  با  ارزش كاالها و خدمات عرضه شده  بين  تفاوت  قانون،  اين  در  افزوده  ارزش   

خدمات خريداري يا تحصيل شده در يك دوره معين مي باشد.
 ماده۴

عرضه كاال در اين قانون، انتقال كاال از طريق هر نوع معامله است.
در  مي شود  توليد  يا  تحصيل  خريداري،  مؤدي  توسط  كه  قانون  اين  موضوع  كاالهاي  تبصره: 
شخصي  مصارف  براي  يا  گردد  ثبت  دفاتر  در  دارايي  به عنوان  شغلي  استفاده  براي  صورتي كه 

برداشته شود، عرضه كاال به خود محسوب و مشمول ماليات خواهد شد.
 ماده 5

ارائه خدمات در اين قانون، به استثنای موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات براي غير در 
قبال ما به ازا مي باشد.

 ماده 6
واردات در اين قانون، ورود كاال يا خدمت از خارج از كشور يا از مناطق آزاد تجاري صنعتي و 

مناطق ويژه اقتصادي به قلمرو گمركي كشور مي باشد.
 ماده 7

صادرات در اين قانون، صدور كاال يا خدمت به خارج از كشور يا به مناطق آزاد تجاري صنعتي و 
مناطق ويژه اقتصادي مي باشد.

 ماده 8
 اشخاصي كه به عرضه كاال و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمايند، به عنوان 

مؤدي شناخته شده و مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
از  يك  هر  از طرف  يا خدمت  كاال  عرضه  قانون،  اين  در  و خدمات  كاالها  معاوضه   9 ماده   

متعاملين تلقي و به طور جداگانه مشمول ماليات مي باشد.
 ماده 1۰

هر سال شمسي به چهار دورۀ مالياتي سه ماهه، تقسيم مي شود. در صورتي كه شروع يا خاتمه 
فعاليت مؤدي در خالل يك دورۀ مالياتي باشد، زمان فعاليت مؤدي طي دوره مربوطه، يك دوره 

مالياتي تلقي مي شود.
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 ماده 11
تاريخ تعلق ماليات به شرح زير است:

الف( در مورد عرضه كاال:
1 تاريخ صورت حساب،تاريخ تحويل كاال يا تاريخ تحقق معامله كاال، هر كدام كه مقدم باشد، 

حسب مورد؛
تاريخ شروع  يا  تاريخ ثبت دارايي در دفاتر  اين قانون،  2 در موارد مذكور در تبصره ماده )4( 

استفاده، هركدام كه مقدم باشد يا تاريخ برداشت، حسب مورد؛
3 در مورد معامالت موضوع ماده)9( اين قانون، تاريخ معاوضه.

ب( در مورد ارائه خدمات:
1 تاريخ صورت حساب يا تاريخ ارائه خدمت، هر كدام كه مقدم باشد حسب مورد؛

2 در مورد معامالت موضوع ماده)9( اين قانون،تاريخ معاوضه.
ج( در مورد صادرات و واردات:

در مورد صادرات، هنگام صدور)از حيث استرداد( و در مورد واردات تاريخ ترخيص كاال از گمرك 
و درخصوص خدمت، تاريخ پرداخت ما به ازا.

تاريخ تعلق ماليات،تاريخ ثبت معامله در  از ماشين هاي صندوق،  تبصره ـ در صورت استفاده 
ماشين مي باشد.

فصل دوم:معافیت ها

 ماده 12
از پرداخت ماليات معاف  ارائه خدمات زير و همچنين واردات آنها حسب مورد  عرضه كاالها و 

مي باشد:
1 محصوالت كشاورزي فراوري نشده؛

2 دام و طيور زنده، آبزيان، زنبور عسل و نوغان؛
3 انواع كود، سم، بذر و نهال؛

4 آرد خبازي، نان، گوشت، قند، شكر ، برنج، حبوبات و سويا، شير، پنير، روغن نباتي و شيرخشك 
مخصوص تغذيه كودكان؛

5 كتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير و انواع كاغذ چاپ، تحرير و مطبوعات؛
6 كاالهاي اهدايي به صورت بالعوض به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي 

با تأييد هيئت وزيران و حوزه هاي علميه با تأييد حوزه گيرنده هدايا؛
7 كاالهايي كه همراه مسافر و براي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق مقررات صادرات 

و واردات، وارد كشور مي شود. مازاد بر آن طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات خواهد بود؛
8 اموال غير منقول؛

9 انواع دارو، لوازم مصرفي درماني، خدمات درماني)انساني، حيواني وگياهی( و خدمات توان بخشي 
و حمايتي؛

10 خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق، موضوع قانون ماليات هاي مستقيم؛
11 خدمات بانكي و اعتباري بانك ها، مؤسسات و تعاوني هاي اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه 

مجاز وخدمات معامالت و تسويه اوراق بهادار و كاال در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس؛
12 خدمات حمل و نقل عمومي مسافري درون و برون شهري جاده اي، ريلي، هوايي و دريايي؛

13 فرش دستباف؛



18۰181

14 انواع خدمات پژوهشي و آموزشي كه طبق آيين نامه هايی با پيشنهاد مشترك وزارت خانه هاي 
علوم تحقيقات و فناوري، امور اقتصادي و دارايي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و 
پرورش و كار و رفاه اجتماعي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيئت 

وزيران مي رسد؛ 
15 خوراك دام و طيور؛

براساس فهرستي كه به پيشنهاد  ناوبري هوانوردي ويژه فرودگاه ها  رادار و تجهيزات كمك   16
مشترك وزارت راه و ترابري و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ظرف مدت شش ماه از تاريخ 

تصويب اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي رسد؛
17 اقالم با مصارف صرفاً دفاعي) نظامي و انتظامي( و امنيتي براساس فهرستي كه به پيشنهاد 
مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب 

هيئت وزيران می رسد.
فهرست مذكور از اولين دورۀ مالياتي پس از تصويب هيئت وزيران قابل اجرا خواهد بود.

فصل سوم:مأخذ، نرخ و نحوۀ محاسبۀ مالیات

 ماده 1۴
 مأخذ محاسبه ماليات، بهاي كاال يا خدمت مندرج در صورت حساب خواهد بود. در مواردي كه 
صورت حساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداري شود و يا به موجب اسناد و مدارك مثبته 
احراز شود كه ارزش مندرج در آنها واقعي نيست، مأخذ محاسبه ماليات بهاي روز كاال يا خدمت 

به تاريخ روز تعلق ماليات مي باشد.
تبصره: موارد زير جزء مأخذ محاسبه ماليات نمي باشد:

الف( تخفيفات اعطايي؛
ب( ماليات موضوع اين قانون كه قباًل توسط عرضه كننده كاال يا خدمت پرداخت شده است؛

ج( ساير ماليات هاي غيرمستقيم و عوارضي كه هنگام عرضه كاال يا خدمت به آن تعلق گرفته 
است.

 ماده 15 
 مأخذ محاسبه ماليات واردات كاال، عبارت است از ارزش گمركي كاال)قيمت خريد، هزينه حمل و نقل و 

حق بيمه( به عالوه حقوق ورودي )حقوق گمركي و سود بازرگاني( مندرج در اوراق گمركي.
تبصره: مأخذ محاسبه ماليات واردات خدمت، عبارت است از معادل ارزش ريالي مربوطه به ما 

به ازاء واردات خدمت مزبور.

 فصل چهارم: وظایف و تکلیف مؤدیان
 ماده 18

 مؤديان مكلف اند به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعالم مي نمايد نسبت به ارائه 
اطالعات درخواستي سازمان مذكور و تكميل فرم هاي مربوطه اقدام و ثبت نام نمايند.

 ماده 19
مؤديان مكلف اند در قبال عرضه كاال يا خدمات موضوع اين قانون، صورت حسابي با رعايت قانون نظام 
صنفي و حاوي مشخصات متعاملين و مورد معامله به ترتيبي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور 
تعيين و اعالم می شود، صادر و ماليات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمايند. در مواردي 
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كه از ماشين هاي فروش استفاده مي شود، نوار ماشين جايگزين صورت حساب خواهد شد.
تبصره: كاالهاي مشمول ماليات كه بدون رعايت مقررات و ضوابط اين قانون عرضه گردد، عالوه 
بر جرائم متعلق و ساير مقررات مربوط موضوع اين قانون، كاالي قاچاق محسوب و مشمول قوانين 

و مقررات مربوط مي شود.
 ماده 2۰

 مؤديان مكلف اند، ماليات موضوع اين قانون را در تاريخ تعلق ماليات، محاسبه و از طرف ديگر 
معامله وصول نمايند.

 ماده 21
توسط  كه  و دستورالعملي  نمونه  را طبق  مالياتي  دوره  اظهارنامه هر  مكلف اند،  مالياتي  مؤديان   
سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعالم مي شود، حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاء هر دوره، 
به ترتيب مقرر تسليم و ماليات متعلق به دوره را پس از كسر ماليات هايي كه طبق مقررات اين 
قانون پرداخت كرده اند و قابل كسر مي باشد، در مهلت مقرر مذكور به حسابي كه توسط وزارت امور 
اقتصادي و دارايي )خزانه داري كل كشور( تعيين و توسط سازمان امور مالياتي كشور اعالم مي گردد، 

واريز نمايند.
تبصره 1: چنانچه مدت فعاليت شغلي مؤدي كمتر از مدت يك دوره مالياتي باشد، تكليف مقرر 

در اين ماده نسبت به مدت ياد شده نيز جاري مي باشد.
تبصره 2: اشخاص حقيقي و حقوقي كه بيش از يك محل شغل يا فعاليت دارند، تسليم اظهارنامه 

وپرداخت ماليات براي هر محل شغل يا فعاليت به طور جداگانه الزامي است.
تبصره 3: در مورد كارگاه ها و واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني كه نوع فعاليت آنها ايجاد 
دفتر، فروشگاه يا شعبه در يك يا چند محل ديگر را اقتضا نمايد، تسليم اظهارنامه واحد مطابق 

دستورالعملي است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعالم مي گردد.
از لحاظ تسليم  آنان  ثابت براي شغل خود ندارند، محل سكونت  تبصره ۴: مؤدياني كه محل 

اظهارنامه و ساير امور مالياتي مناط اعتبار خواهد بود.
 ماده 22

 مؤديان مالياتي در صورت انجام ندادن تكاليف مقرر در اين قانون و يا در صورت تخلف از مقررات 
اين قانون، عالوه بر پرداخت ماليات متعلق و جريمه تأخير، مشمول جريمه اي به شرح زير خواهند 

بود:
1 عدم ثبت نام مؤديان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد)75٪( ماليات متعلق تا تاريخ 

ثبت نام يا شناسايي حسب مورد؛
2 عدم صدور صورت حساب معادل يك برابر ماليات متعلق؛

3 عدم درج صحيح قيمت در صورت حساب معادل يك برابر ما به التفاوت ماليات متعلق؛
پنج  و  بيست  معادل  شده  اعالم  نمونه  طبق  صورت حساب  اطالعات  تكميل  و  درج  عدم   4

درصد)25٪( ماليات متعلق؛
5 عدم تسليم اظهارنامه از تاريخ ثبت نام يا شناسايي به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد 

)50٪( ماليات متعلق؛
6 عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارك حسب مورد معادل بيست و پنج درصد) 25٪( ماليات متعلق.

 ماده 23
 تأخير در پرداخت ماليات هاي موضوع اين قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جريمه اي به ميزان 

دو درصد )2٪( در ماه، نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تأخير خواهد بود.
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فصل پنجم: سازمان مالیات برارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن

 ماده 27
 مؤديان موضوع اين قانون مي توانند تنظيم گزارش هاي حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده خود را به 
سازمان حسابرسي جمهوري اسالمي ايران يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي 
ارجاع نمايند. اشخاص مذكور در صورت قبول درخواست مؤدي، مكلف اند گزارش حسابرسي ماليات 
بر ارزش افزوده را با رعايت شرايط زير و طبق نمونه و دستورالعملي كه سازمان امور مالياتي كشور 
تعيين می كند، تنظيم نموده و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط، در اختيار مؤدي قرار دهند.
بر  ماليات  حسابرسي  امر  براي  حسابداري  مدارك  و  اسناد  كفايت  به  نسبت  اظهارنظر  الف( 

ارزش افزوده طبق مفاد قوانين و مقررات و استانداردهای حسابداري؛
اين قانون و  ب( تعيين مأخذ مشمول ماليات و ماليات متعلق هر دوره مالياتي بر اساس مفاد 

مقررات مربوط.
اين  اخيرالذكر  با رعايت شرايط  را كه  مالياتي  مالياتي گزارش حسابرسي  امور  ادارۀ   :1 تبصره 
ماده تنظيم شود، بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر مي كند. قبول 
گزارش حسابرسي مالياتي هر دورۀ مالياتي موكول به آن است كه مؤدي گزارش مزبور را به همراه 
تسليم  مهلت  انقضاء  تاريخ  از  ماه  يك  مدت  ظرف  حداكثر  يا  و  مزبور  دورۀ  مالياتي  اظهارنامه 

اظهارنامه، تسليم ادارۀ امور مالياتي مربوط نموده باشد.
تبصره 2: سازمان امور مالياتي كشور مي تواند حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده اشخاص حقيقي و 
حقوقي را به سازمان حسابرسي جمهوري اسالمي ايران يا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي 
پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات  اين صورت،  نمايد. در  واگذار  عضو جامعه حسابداران رسمي 

مربوط به عهده سازمان امور مالياتي كشور مي باشد.

تذکر مهم: 
 مطابق قانون ماليات بر ارزش افزوده، نرخ ماليات و عوارض براي كاالها و خدمات عمومی 

از نيمه دوم سال 1387 تا 1395 به شرح زير بوده است:

جمع)درصد(نرخ عوارض)درصد(نرخ مالیات)درصد(سال

1/51/53از نيمه دوم سال 1387 تا سال 1389

13902/21/84

13912/92/15

13923/62/46

13935/32/78

1394639

1395639



182183

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره )3( ماده 169 قانون مالیات های 
مستقیم اصالحی مصوب 1394/04/31 

فصل اول:تعاریف
ماده 1ـ در اين آيين نامه اصطالحات در معانی مشروح زير به كار می روند:

الف( سازمان: سازمان امور مالياتی كشور.
ب( قانون: قانون ماليات های مستقيم مصوب 1366 و اصالحی های بعدی آن.

كليه اشخاصی كه به موجب قوانين و مقررات مربوط به عنوان شخص  ج( اشخاص حقوقی: 
حقوقی شناخته می شوند. دستگاه های اجرايی موضوع ماده )5( قانون خدمات كشوری از نظر اين 

آيين نامه شخص حقوقی محسوب می شوند.
د( صاحبان مشاغل: كليه اشخاص حقيقی مشمول فصل چهارم باب سوم قانون.

ه( شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است كه توسط سازمان امور مالياتی كشور، حسب 
مورد به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل اختصاص داده می شود.

و( سامانه ثبت نام: سامانه الكترونيكی است كه برای ثبت نام مؤديان مالياتی توسط سازمان 
ايجاد می شود.

ز( سامانه معامالت: سامانه الكترونيكی است كه به منظور انجام تكاليف مقرر توسط اشخاص 
مشمول برای ارسال فهرست معامالت در اجرای اين آيين نامه توسط سازمان ايجاد می شود.

ح( معامالت: هرگونه فعاليت اعم از تجاری و غير تجاری است كه منجر به خريد كاال و خدمات 
و دارايی يا تحصيل درآمد در ازای فروش كاال و دارايی يا ارائه خدمت برای اشخاص حقوقی و 

صاحبان مشاغل موضوع قانون می شود.
و  كاال  فروش  و  به خريد  مربوط  اطالعات  اقالم  است حاوی  گزارشی  ط( فهرست معامالت: 

خدمت.
ی( صورت حساب: مطابق فرم های تعريف شده در آيين نامه اجرايی ماده 95 قانون می باشد.

ک( ثبت نام: ثبت اطالعات هويتی، مكانی و مجوزهای فعاليت مؤديان در سامانه به منظور صدور 
شمارۀ اقتصادی.

ل( مصرف کننده نهایی: شخص حقيقی است كه كاال و خدمات را متناسب با نياز خود برای 
مصارف شخصی خريداری كند و از آن برای عرضه كاالها و خدمات به ديگران استفاده ننمايند.

صاحبان  برای  سازمان  توسط  كه  است  شناسايی  شماره  مدنی:  مشارکت  شناسه  م( 
مشاغل)اشخاص حقيقی( كه به صورت مشاركت مدنی اداره می شوند، تخصيص داده می شود.

ن( کارت اقتصادی: كارتی است حداقل شامل نام مؤدی و شماره اقتصادی وی كه از طرف 
سازمان صادر و حسب مورد در اختيار اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل قرار داده می شود.

مقررات  است كه طبق  فردی  به  س( شماره اختصاصی اشخاص خارجی: شماره منحصر 
موضوعه به اتباع خارجی تخصيص داده می شود.

فصل دوم:ثبت نام در نظام مالیاتی
اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مكلف اند با رعايت ضوابط و مقررات اين آيين نامه 

و به ترتيبی كه سازمان اعالن می نمايد، نسبت به ثبت نام در نظام مالياتی كشور اقدام نمايند.
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تبصره : فراخوان های قبلی ثبت نام سازمان كه تا پايان سال 1394 انجام شده، كماكان معتبر می باشد.
 ماده 3

 صاحبان مشاغل مكلف به ثبت نام، می بايست برای هر واحد شغلی يا برای هر محل، جداگانه در 
نظام مالياتی ثبت نام نمايند.

تبصره 1: چنانچه صاحبان مشاغل موضوع اين آيين نامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع 
ذی صالح، بيش از يك محل فعاليت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی اين محل ها فقط 
يك ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنابر اعالم مؤدی يكی از اين محل ها، به عنوان محل اصلی 
فعاليت مشخص و ساير محل ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد. در صورت عدم انتخاب مؤدی، 

تعيين محل اصلی فعاليت به تشخيص سازمان خواهد بود.
تبصره 2: چنانچه صاحبان مشاغل موضوع آيين نامه در يك محل بيش از يك فعاليت شغلی 

داشته باشند، مكلف به ثبت نام برای كليه فعاليت های شغلی محل مذكور می باشند.
تبصره3: در مورد كارگاه ها و واحدهای توليدی كه نوع فعاليت آنان ايجاد دفتر يا فروشگاه در 
يك يا چند محل ديگر را اقتضا نمايد، مؤدی می تواند برای كليه محل های مذكور يك ثبت نام 
كليه  برای  اظهارنامه  فقره  و  انجام  می نمايد،  اعالم  فعاليت  اصلی  محل  به عنوان  كه  نشانی  به 
درآمدهای حاصل از فعاليت های خود تسليم نمايد. در اين صورت برای مؤدی مزبور يك پرونده 

به نشانی كه اعالم می نمايد، تشكيل می شود.
 ماده ۴

مشاغلی كه به صورت مشاركت مدنی اعم از قهری يا اختياری اداره می شوند، به عنوان يك مؤدی در 
نظام مالياتی ثبت نام خواهند شد. صاحبان مشاغل مذكور مكلف اند در زمان ثبت نام، اطالعات مورد 

نياز كليه شركا و نسبت سهم هر شريك را اعالم نمايند.
 ماده  5  

يا  ]دائم  فعاليت  تعطيلی  انحالل،  از جمله  تغييرات  هرگونه  مكلف اند  ثبت نام  مشمولين 
يا  و  مشاركتی  به  انفرادی  فعاليت  تبديل  نشانی،  تغيير  تغيير شغل،  نام،  تغيير  موقت)تعليق([، 
بالعكس، تغيير شركا )اختياری يا قهری( و يا ساير موارد را حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ 

انجام يا وقوع تغييرات به سازمان اعالم نمايند.
 ماده 6 

آنها شماره  برای  مالياتی،  نام مؤديان در نظام  فرايند ثبت  از تكميل  سازمان موظف است پس 
اقتصادی تخصيص و كارت اقتصادی صادر نمايند.

 ماده 7
صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی مشمول ثبت نام مكلف اند مادامی كه برای آنها شمارۀ اقتصادی 
جديد صادر نشده است، حسب مورد از شمارۀ ملی، شناسۀ ملی، شناسۀ مشاركت مدنی و شمارۀ 

اختصاصی اشخاص خارجی استفاده نمايند.
تبصره : اشخاص حقوقی كه قباًل در نظام مالياتی ثبت نام كرده و شمارۀ اقتصادی دوازده رقمی 
اقتصادی  از شماره  اقتصادی جديد  تا زمان دريافت شماره  را دريافت نموده اند، می توانند  خود 

مذكور در معامالت خود استفاده نمايند.

فصل سوم :نحوۀ صدور صورت حساب و استفاده از شماره اقتصادی

 ماده 8
 اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مكلف اند برای فروش كاال و عرضه خدمات خود 
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صورت حساب صادر و شماره اقتصادی خود و خريدار را بر روی صورت حساب ها، قراردادها و ساير 
اسناد مشابه درج نمايند.

و  نباشد  مالياتی  نظام  در  ثبت نام  به  مكلف  دارايی  يا  و  خدمت  كاال،  خريدار  چنانچه  تبصره: 
قانون   81 ماده  موضوع  حقيقی  اشخاص  يا  و  نهايی  مصرف كننده  حقيقی  اشخاص  از جمله  يا 
)فعاليت های كشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طيور، صيادی 
و ماهيگيری، نوغان داری، احيای مراتع و جنگل ها، باغات اشجار از هر قبيل و نخيالت( باشد، 

الزامی به درج شماره اقتصادی خريدار در صورت حساب صادره نخواهد بود.

فصل چهارم :تکالیف مؤدیان در خصوص ارسال فهرست معامالت

 ماده 9
 اشخاص زير مشمول ارسال فهرست معامالت می باشند:

الف( كليه اشخاص حقوقی؛
ب( صاحبان مشاغلی كه حسب نوع و يا حجم فعاليت جزء گروه اول موضوع ماده 2 آيين نامه 

اجرايی ماده 95 قانون محسوب می شوند؛
ج( صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده.

امور  مالياتی كشور و تصويب وزير  امور  با پيشنهاد سازمان  اين ماده  تبصره: اشخاص موضوع 
اقتصادی و دارايی قابل تغيير خواهند بود.

 ماده 1۰
 اشخاص مشمول ماده 9 آيين نامه مكلف اند فهرست معامالت خود را مطابق اقالم اطالعاتی مندرج 
در سامانه معامالت تهيه و ارسال نمايند. فهرست معامالت حداكثر در مقاطع سه ماهه )فصلی( 
اينترنتی  از طريق درگاه  الكترونيكی  به صورت  پايان هر فصل  از  نيم پس  و  ماه  تا يك  و  تهيه 
درخواستی  اطالعات  قالب  در  فشرده  لوح  به صورت  يا  و  ارسال  معامالت  سامانه  برای  سازمان 
سازمان به اداره امور مالياتی ارائه شود. چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی درخالل يكی 
از فصول سال شمسی باشد، اين اشخاص مكلف اند برای آن فصل دو فهرست معامله تنظيم و 
ارسال نمايند. به نحوی كه از ابتدای فصل تا پايان سال مالی خود يك فهرست معامله و همچنين 

از ابتدای سال مالی تا پايان آن فصل نيز يك فهرست معامالت ديگر ارسال نمايند.
تبصره1: سازمان می تواند تمام يا برخی از اشخاص مشمول را مكلف نمايد كه فهرست معامالت 
خود را به تفكيك هر صورت حساب، از طريق درگاه اينترنتی سازمان برای سامانه معامالت ارسال 

نمايند.
تبصره2: چنانچه معامالت انجام شده به صورت ارزی صورت پذيرفته باشد، بايد مبالغ ارزی، نوع 
ارز، نرخ برابری ارز)نرخ ارز مورد معامله( و معادل ريالی معامله انجام شده در صورت حساب ها و 

اسناد درآمدی صادره و همچنين در فهرست معامالت ارسالی، قيد شود.
تبصره3: سازمان می تواند حسب ضرورت جهت تسهيل در ارسال فهرست معامالت و مطابق با 
ماهيت اطالعات، با موافقت وزير امور اقتصادی و دارايی بازه زمانی دريافت اطالعات را افزايش و 

يا روش اطالعات را تغيير دهد.
 ماده 11

 مشمولين ارسال فهرست معامالت در موارد خريد كاال، خدمت و يا دارايی از اشخاص حقيقی 
موضوع ماده 81 قانون)فعاليت های كشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل 
از  اشجار  باغات  جنگل ها،  و  مراتع  احيای  نوغان داری،  ماهی گيری،  و  صيادی  طيور،  پرورش  و 
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الزامی به  از اشخاصی كه مكلف به ثبت نام در نظام مالياتی نيستند،  يا  هر قبيل و نخيالت( و 
درج شماره اقتصادی فروشنده در فهرست معامالت ارسالی نخواهند داشت و می توانند اين گونه 

خريدها را به صورت مجموع اعالم نمايند.
 ماده 12

 ارسال اطالعات واردات و صادرات كاال و خدمات می بايد با درج شماره كوتاژ اظهارنامه گمركی و 
كد گمرك ترخيص كننده و شماره اختصاصی اشخاص خارجی حسب مورد صورت پذيرد.

فصل پنجم :موارد عدم شمول ارسال فهرست معامالت

ماده 13ـ موارد زير مشمول ارسال فهرست معامالت نمی باشند:
  خريد و فروش و سود و كارمزد اوراق بهادار؛

  خريد و فروش سهام و سهم الشركه و حق تقدم سهام يا سهم الشركه؛
بخش  توسعه  از  حمايت  صندوق های  صندوق تعاون،  بانك ها،  جريمه های  و  كارمزد  و  سود    

كشاورزی، مؤسسات اعتباری غير بانكی مجاز و صندوق های قرض الحسنه؛
  سود سهام و سهم الشركه؛

  حق عضويت اعضای مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشكل های غيردولتی دارای مجوز 
از مراجع ذی صالح؛

  كمك ها، جوايز و هدايای بالعوض؛
  مبالغی كه تحت عناوين جريمه يا خسارت، انواع عوارض و ماليات)به استثناء ماليات و عوارض 
ماليات بر ارزش افزوده( حق ثبت، حق تمبر، حقوق گمركی و موارد مشابه، به دستگاه های اجرايی 

پرداخت می گردد؛
  حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب قانون ماليات های مستقيم؛

  وجوه پرداختی بابت حق نگهداری)شارژ( ساختمان محل فعاليت و آبونمان های پرداختی.

فصل ششم : سایر مقررات

 ماده 1۴
معامالت كوچك  مبلغ حدنصاب  ميزان ٪5  تا  اشخاص حقيقی  از  در هر صورت حساب خريد   
موضوع تبصره يك ماده )3( قانون برگزاری مناقصات، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده 
در فهرست خريد نمی باشد. خريداران اطالعات خريدهای مذكور را در فهرست معامالت خريد با 

عنوان »معامالت كمتر از 5٪ حدنصاب« درج و ارسال نمايند. 
 ماده 15

 فرايند ارسال و دريافت اطالعات معامالتی كه محرمانه می باشد، متناسب با وضعيت ارسال كننده 
و ماهيت اطالعات، با هماهنگی دستگاه اجرايی ذی ربط و موافقت سازمان تعيين خواهد شد.

 ماده 16
 اشخاصی كه در چارچوب آيين نامه موضوع تبصره)5( ماده 169 مكرر قانون نسبت به ارسال 
اين  مندرجات  راستای  در  اطالعات  همان  مجدد  ارسال  می نمايند،  اقدام  معامالت  اطالعات 

آيين نامه با دستور العمل های مرتبط ضرورت ندارد.
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 ماده 17
 در موارد ذيل شماره اقتصادی باطل می گردد:

  فوت اشخاص حقيقی؛
  اعالم اشخاص حقيقی مبنی بر خاتمه فعاليت اقتصادی؛

اعالم ختم تصفيه و ساير  اتمام عمليات تصفيه و  از  انحالل اشخاص حقوق ثبت شده پس    
اشخاص پس از لغو مجوز فعاليت؛

  صدور حكم مراجع قضايی مبنی بر ابطال شماره اقتصادی.
 ماده 18

 عدم انجام تكاليف مقرر در اين آيين نامه و دستورالعمل های مرتبط مشمول جرائم مقرر در قانون 
می باشد. اين حكم مانع اجرای ديگر قوانين موضوعه نخواهد بود.

فصل هفتم : جرائم
 ماده 19

 عدم انجام هر يك از تكاليف مقرر در ماده 169 قانون مشمول جريمه های مقرر در ماده مذكور به 
شرح زير می باشد. جرائم مذكور با رعايت مهلت مقرر در ماده )157( قانون قابل مطالبه خواهد بود.

مأخذ محاسبه جریمهنرخ جریمهشرح تخلفردیف

مبلغ مورد معامله2٪عدم صدور صورت حساب فروش كاال يا ارائه خدمت1

مبلغ مورد معامله2٪عدم درج شماره اقتصادی خود2

مبلغ مورد معامله2٪عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله3

مبلغ مورد معامله2٪استفاده از شماره اقتصادی خود برای معامالت ديگران4

مبلغ مورد معامله2٪استفاده از شماره اقتصادی ديگران برای معامالت خود5

عدم ارائه فهرست معامالت انجام شده به سازمان طبق 6
مبلغ معامالتی كه فهرست 1٪روش های تعيين شده

آنها از ارائه نشده است
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تبصره : در صورت انجام تخلفات موضوع رديف های يك الی سه جدول فوق الذكر در هر معامله، 
جريمه قابل محاسبه و مطالبه حداكثر معادل 2٪ مبلغ همان معامله خواهد بود.

يك نمونه ترازنامه )در تاريخ 29 اسفند 1394( و قسمتی از صورت سود و زيان)برای سال منتهی 
به 29 اسفند 1394( شركت ............ به صورت زير است: 
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شركت ....)سهامی عام(
ترازنامه

برای سال منتهی به 29 اسفند 1394

139۴1393یادداشت

ميليون ريالميليون ريالميليون ريال

181.300.9131.392.255فروش خالص*

)1.067.115()964.656(19بهای تمام شده كاالی فروش رفته

336.257325.140سود ناخالص

)131.610()126.999(20هزينه های فروش، اداری و عمومی

214.2195.307ساير اقالم عملياتی

)122.780(

213.477198.837سود عملياتی

)113.566()117.022(22هزينه های مالی

409)7.822(23ساير درآمدها و هزينه های غير عملياتی

)124.844()113.157(

88.63385.680سود عمليات در حال تداوم قبل از ماليات

)21.203()19.356(11ماليات بر درآمد

69.27764.477سود خالص

يادداشت های توضيحی، بخش جدايی ناپذير صورت های مالی است.

* بعضاً در صورت های مالی از عنوان »درآمدهای عملياتی« استفاده می شود.
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معافیت های مالیاتی اجاره )ماده 53 ق.م.م(
يا  همسر  يا  مادر  يا  پدر  سكونت  محل   :  1 تبصره 
فرزند يا اجداد و همچنين محل سكونت افراد تحت 
به  اينكه  مگر  نمی شود  تلقی  اجاری  مالك  تكفل 
موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت 
محل  مسكونی،  واحد  چند  كه  صورتی  در  می شود. 
سكونت مالك و يا افراد مزبور باشد، يك واحد برای 
سكونت مالك و يك واحد مسكونی برای هر يك از 
افراد مذكور به انتخاب مالك از شمول ماليات موضوع 

اين بخش خارج خواهد بود.

وظایف مؤدیان مالیاتی درخصوص مالیات های تکلیفی

ماده قانونیمیزان کسر مالیاتموعد کسر و ایصالپرداخت کنندگان

پرداخت كنندگان اجاره محل 
تبصره 9 ماده 53نرخ ماده 131تا پايان ماه بعد)مؤجر شخص حقيقی(

پرداخت كنندگان اجاره محل 
نرخ ماده 105 تا پايان ماه بعد)مؤجر شخص حقوقی(

تبصره 9 ماده 53)25 درصد(

پرداخت كنندگان حق الوكاله به 
تبصره 2 ماده 5103 درصدتا پايان ماه بعدوكال 

پرداخت كنندگان به اشخاص 
ماده 107ماليات متعلقتا پايان ماه بعدحقوقی خارجی

ماده 86نرخ ماده 85تا پايان ماه بعدپرداخت كنندگان حقوق

پرداخت به غير از كاركنان خود 
تبصره ماده 1086 درصدتا پايان ماه بعدبابت حق المشاوره،...

دريافت كنندگان حقوق از اشخاص 
مقيم خارج

دريافت  تاريخ  از  بعد  ماه  پايان  تا 
ماده 88نرخ ماده 85حقوق

ماده 102نرخ ماده 131زمان تسليم اظهارنامهصاحبان سرمايه در مضاربه

تبصره 5 ماده 2109 درصدتا پايان ماه بعدبيمه گران اتكايی خارجی

شركت های غيربورسی در هنگام 
نقل و انتقال سهام

را  متعلق  ماليات  انتقال  از  قبل 
تبصره 1 ماده 4143 درصدپرداخت نمايد

شركت های بورسی
 )اندوخته صرف سهام(

افزايش  ثبت  از  بعد  ماه  پايان  تا 
تبصره 2 ماده 143نيم درصدسرمايه

كارگزاران بورس ها و بازارهای 
خارج از بورس

در زمان انتقال ماليات را پرداخت و 
ظرف ده روز از تاريخ انتقال، رسيد 

پرداخت را تسليم نماييد.
143 مكررالحاقینيم درصد

معافیت های
 مالیاتی
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تبصره 2 : امالكی كه مجاناً در اختيار سازمان ها و مؤسسات موضوع ماده )2( اين قانون قرار 
می گيرد غير  اجاری تلقی می شود.

تبصره 3 : از نظر ماليات بر درآمد اجاره امالك هر واحد آپارتمان يك مستغل محسوب می شود.
تبصره ۴ : در مورد امالكی كه با اثاثه يا ماشين آالت به اجاره واگذار می شود، درآمد ناشی از اجاره 

اثاثه و ماشين آالت نيز جزء درآمد ملك محسوب و مشمول ماليات اين فصل می شود.
تبصره 5  : مستحدثاتی كه طبق قرارداد از طرف مستأجر در عين مستأجره به نفع مؤجر ايجاد 
می شود، براساس ارزش معامالتی روز تحويل مستحدثه به مؤجر تقويم و 50٪ )پنجاه درصد( آن 

جزء درآمد مشمول ماليات اجاره سال تحويل محسوب می گردد.
مستأجر  از طرف  و  است  مالك  عهده  به  قرارداد  يا  قانون  موجب  به  كه  هزينه هايی  تبصره6  : 
انجام می شود و همچنين مخارجی كه به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده 
در صورتی كه عرفاً به عهده مالك باشد به بهای روز انجام هزينه تقويم و به عنوان مال االجاره 

غيرنقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزينه اضافه می شود.
تبصره 7: در صورتی كه مالك اعيان احداث شده در عرصه استيجاری ملك را كاًل يا جزئاً به اجاره 
واگذار نمايد مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال االجاره دريافتی كسر و 

مازاد طبق مقررات صدر اين ماده مشمول ماليات خواهد بود.
تبصره 8  : در صورتی كه مالك محل سكونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی 
برای تخليه ملك داده شود در مدتی كه محل سكونت انتقال دهنده می باشد تا شش ماه و در بيع 
شرط مادام كه طبق شرايط معامله مبيع در اختيار بايع شرطی است، اجاری تلقی نمی شود مگر 

اينكه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت می شود.
از  قسمتی  يا  تمام  كه  دستگاه هايی  و  دولتی  شركت های  و  مؤسسات  وزارتخانه ها،   :9 تبصره 
بودجه آنها به وسيلۀ دولت تأمين می شود نهادهای انقالب اسالمی، شهرداری ها و شركت ها و 
مؤسسات وابسته به آنها و همچنين ساير اشخاص حقوقی مكلف اند ماليات موضوع اين فصل را 
از مال االجاره هايی كه پرداخت می كنند كسر و تا پايان ماه بعد به ادارۀ امور مالياتی محل وقوع 

ملك پرداخت و رسيد آن را به مؤجر تسليم نمايند. 

ماليات های  قانون  ماده 53  به  الحاقی   9 تبصره  مقررات  اينكه طبق  به  نظر 
مستقيم وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت های دولتی و دستگاه هايی كه تمام 
انقالب  نهادهای  می شود،  تأمين  دولت  وسيله  به  آنها  بودجه  از  قسمتی  يا 
اسالمی، شهرداری ها و شركت ها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنين ساير 
اشخاص حقوقی از اول سال 1371 ملكف اند از مال االجاره های پرداختی ماليات 
متعلق را كسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادی و دارايی محل وقوع ملك 
پرداخت و رسيد آن را به مؤجر تسليم نمايند، لذا در اجرای مقررات فوق الذكر 
از مال االجاره های پرداختی با احتساب اقساط دريافتی قبلی بابت مال االجاره 
سال مذكور پس از كسر 25٪ آن بابت هزينه ها و استهالكات و تعهدات مالك 
نسبت به مورد اجاره ماليات متعلقه را به نرخ ماده 131 اصالحی قانون مذكور 
كسر و به حساب های مربوطه واريز نمايند. بديهی است كه مسئولين امر در 
تضامنی  داشتن مسئوليت  بر  قانونی مذكور عالوه  تكليف  انجام  صورت عدم 
نسبت به پرداخت ماليات مشمول جريمه ای معادل 20٪ ماليات پرداخت نشده 
و همچنين مجازات مقرر در تبصره های 1 و 2 ماده 199 قانون ياد شده حسب 

مورد خواهند بود.

نکته 1
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تبصره 1۰: واحدهای مسكونی متعلق به شركت های سازنده مسكن كه قبل از انتقال قطعی و 
طبق اسناد و مدارك مثبته به موجب قرارداد واگذار می گردد مادام كه در تصرف خريدار می باشد، 
در مدت مذكور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالياتی با خريدار مانند مالك رفتار خواهد شد 
مشروط بر اينكه ماليات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده )59( اين قانون به مأخذ تاريخ تصرف 

پرداخت شده باشد.
تبصره 11: مالكان مجتمع های مسكونی دارای بيش از سه واحد استيجاری كه با رعايت الگوی 
مصرف مسكن بنا به اعالم وزارت مسكن و شهرسازی ساخته شده يا می شوند در طول مدت اجاره 
از صد درصد )100٪( ماليات بر درآمد امالك اجاری معاف می باشند در غير اين صورت درآمد 
هر شخص ناشی از اجاره واحد يا واحدهای مسكونی در تهران تا مجموع يكصد و پنجاه مترمربع 
زيربنای مفيد و در ساير نقاط تا مجموع دويست مترمربع زيربنای مفيد از ماليات بر درآمد ناشی 

از اجاره امالك معاف می باشد.

تعیین درآمد مشمول اجاره 

 ماده 5۴
 درآمد اجاره براساس قرارداد اعم از رسمی يا عادی مبنای تشخيص ماليات قرار می گيرد و در 
مواردی كه قرارداد وجود نداشه باشد يا از ارائه آن خودداری گردد و يا مبلغ مندرج در آن كمتر 
از هشتاد درصد )80٪( ارقام مندرج در جدول امالك مشابه تعيين و اعالم شده توسط سازمان 
امور مالياتی كشور باشد و نيز در مورد ماده )54 مكرر( اين قانون، ميزان اجاره بها براساس جدول 

اجاره امالك مشابه تعيين خواهد شد.
تبصره 1: در صورتی كه مستأجر جزء مشموالن تبصره )9( ماده )53( اين قانون باشد، اجاره 

پرداختی مستأجر مالك تعيين درآمد مشمول ماليات اجاره خواهد بود.
تبصره 2: چنانچه براساس اسناد و مدارك مثبته معلوم شود اجاره ملك بيش از مبلغی است 
مقررات  طبق  مابه التفاوت  ماليات  است  گرفته  قرار  ماليات  مشمول  درآمد  تشخيص  مأخذ  كه 
اين قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی پرونده قابل رسيدگی در مراجع حل اختالف 

موضوع اين قانون خواهد بود.
تبصره 3: در مواردی كه درآمد اجاره واقعی كمتر از درآمد تعيين شده طبق مقررات اين ماده 
باشد و ماليات تعيين شده مورد اعتراض مؤدی باشد، در اين صورت پرونده قابل رسيدگی در 

مراجع حل اختالف مالياتی موضوع اين قانون خواهد بود.

مالیات واحدهای مسکونی خالی
ماده 5۴ مکرر: واحدهای مسكونی واقع در شهرهای با جمعيت بيش از يكصدهزار نفر كه به 
استناد سامانه ملی امالك و اسكان كشور )موضوع تبصره 7 ماده 69 مكرر اين قانون( به عنوان 

قانون نکته 2 ماده 104  و  ماده 85  و  ماده 53  تبصره 9  به موجب  اينكه  به  نظر 
ماليات های مستقيم، پرداخت كنندگان موضوع مواد فوق الذكر مكلفند در هر 
پرداخت يا تخصيص، ماليات متعلق را طبق ضوابط مربوط محاسبه، كسر و 
به حساب درآمدهای مالياتی واريز و مدارك مربوط را ظرف مهلت مقرر در 

قانون به حوزه مالياتی ذی ربط تسليم نمايند.
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»واحد خالی« شناسايی می شوند، از سال دوم به بعد مشمول ماليات معادل ماليات بر اجاره به 
شرح زير خواهند شد:

سال دوم : معادل يك دوم ماليات متعلقه
سال سوم: معادل ماليات متعلقه

سال چهارم و به بعد: معادل يك و نيم )1/5( برابر ماليات متعلقه

سایر معافیت های اجاره
 ماده 55  

برای  نمايد و خود محل ديگری  واگذار  اجاره  به  را  آپارتمان مسكونی آن  يا  مالك خانه  هرگاه 
سكونت خويش اجاره نمايد يا از خانۀ سازمانی كه كارفرما در اختيار او می گذارد استفاده كند در 
احتساب درآمد مشمول ماليات اين فصل ميزان مال االجاره ای كه به موجب سند رسمی يا قرارداد 
می پردازد يا توسط كارفرما از حقوق وی كسر و يا برای محاسبۀ ماليات حقوق تقويم می گردد از 

كل مال االجارۀ دريافتی او كسر خواهد شد.
 ماده 57

حقوق  درآمد  مالياتی  معافيت  ميزان  تا  ندارد  درآمدی  هيچ گونه  كه  حقيقی  مورد شخص  در   
موضوع ماده )84( اين قانون از درآمد مشمول ماليات ساالنۀ مستغالت از ماليات معاف و مازاد 
بايد اظهارنامۀ مخصوصی  طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات می باشد. مشموالن اين ماده 
طبق نمونه ای كه از طرف سازمان امور مالياتی كشور تهيه خواهد شد به اداره امور مالياتی محل 
وقوع ملك تسليم و اعالم نمايند كه هيچ گونه درآمد ديگری ندارند. ادارۀ امور مالياتی مربوط بايد 
خالصۀ مندرجات اظهارنامۀ مؤدی را به ادارۀ امور مالياتی محل سكونت مؤدی ارسال دارد و در 
صورتی كه ثابت شود اظهارنامۀ مؤدی خالف واقع است ماليات متعلق به اضافۀ يك برابر آن به 

عنوان جريمه وصول خواهد شد.
از  حقوق بازنشستگی و وظیفۀ دریافتی و جوایز و سود ناشی  اين ماده  اجرای حكم  در 

سپرده های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.
 تبصره 1: حكم اين ماده در مورد فرزندان صغيری كه تحت واليت پدر باشند جاری نخواهد بود.

تبصره 2: در صورتی كه ساير درآمدهای مشمول ماليات ماهانۀ مؤدی كمتر از مبلغ مذكور در 
اين ماده باشد، آن مقدار از درآمد مشمول ماليات اجارۀ امالك كه با ساير درآمدهای مؤدی بالغ 

بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود.

مالیات حقوق
 ماده 82

 درآمدی كه شخص حقيقی در خدمت شخص ديگر )اعم از حقيقی يا حقوقی( در قبال تسليم 
غيرنقد  يا  نقد  به طور  يافته  انجام  كار  يا  مدت  برحسب  ايران  در  اشتغال  بابت  كار خود  نيروی 

تحصيل می كند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است.
تبصره: درآمد حقوقی كه در مدت مأموريت خارج از كشور )از طرف دولت جمهوری اسالمی ايران 
يا اشخاص مقيم ايران( از منابع ايرانی عايد شخص می شود مشمول ماليات بر درآمد حقوق می باشد.

 ماده 83  
درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق )مقرری يا مزد، با حقوق اصلی( و مزايای مربوط به 

شغل اعم از مستمر و يا غيرمستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيت های مقرر در اين قانون.
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تقویم مزایای غیرنقدی به نقدی

تبصره ذیل ماده 83 :
درآمد غيرنقدی مشمول ماليات حقوق به شرح زير تقويم و محاسبه می شود:

الف( مسكن با اثاثيه معادل بيست و پنج درصد )25٪( و بدون اثاثيه بيست درصد )20٪( حقوق 
و مزايای مستمر نقدی )به استثنای مزايای نقدی معاف موضوع مادۀ )91( اين قانون( در ماه پس 

از وضع وجوهی كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر می شود.
ب( اتومبيل اختصاصی با راننده معادل ده درصد )10٪( و بدون راننده معادل پنج درصد )٪5( 
حقوق و مزايای مستمر نقدی )به استثنای مزايای نقدی معاف موضوع ماده )91( اين قانون( در 

ماه پس از كسر وجوهی كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر می شود.
ج( ساير مزايای غيرنقدی معادل قيمت تمام شده برای پرداخت كننده حقوق.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق
 ماده 8۴  

تا ميزان يكصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده 1 )قانون نظام هماهنگ 
پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370( درآمد ساالنه مشمول ماليات حقوق كليه حقوق بگيران از 

جمله كارگران مشمول قانون كار، از يك يا چند منبع، از پرداخت ماليات معاف می شود.

نحوۀ برگشت اضافه پرداخت مالیات
 ماده 87  

اضافه پرداخت بابت ماليات بر درآمد حقوق طبق مقررات اين قانون مسترد خواهد شد مشروط 
بر اينكه بعد از انقضای تيرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست كتبی حقوق بگير از ادارۀ امور 

مالياتی محل سكونت مورد مطالبه قرار گيرد.
رسيدگی های  درخواست  تسليم  تاريخ  از  ماه  سه  ظرف  است  موظف  مذكور  مالياتی  امور  ادارۀ 
الزم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی ديگر در آن ادارۀ امور 
مالياتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی های جاری اقدام كند. در صورتی كه 
درخواست كننده بدهی قطعی مالياتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور 

و مازاد مسترد خواهد شد.
 ماده 88 

دريافت  ندارند حقوق  نمايندگی  يا  ايران شعبه  در  كه  مقيم خارج  اشخاص  از  كه  مواردی  در   
شود دريافت كنندگان حقوق مكلف اند تا پايان ماه بعد از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را 
طبق مقررات اين فصل به اداره امور مالياتی محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تيرماه سال 
بعد اظهارنامه مالياتی مربوط به حقوق دريافتی خود را به اداره امور مالياتی مزبور تسليم نمايند.

 ماده 89   
صدور پروانۀ خروج از كشور يا تمديد پروانۀ اقامت و يا اشتغال برای اتباع خارجه، به استثنای 
كسانی كه طبق مقررات اين قانون از پرداخت ماليات معاف می باشند، موكول به ارائۀ مفاصا الحساب 
مالياتی يا تعهد كتبی كارفرمای اشخاص حقوقی ايرانی طرف قرارداد با كارفرمای اتباع خارجی يا 

اشخاص حقوقی ثالث ايرانی است.
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 ماده 9۰
 در مواردی كه پرداخت كنندگان حقوق ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند يا كمتر از ميزان 
واقعی پرداخت نمايند، اداره امور مالياتی ذی صالح مكلف است ماليات متعلق را به انضمام جرايم 
موضوع اين قانون محاسبه و از پرداخت كنندگان حقوق كه در حكم مؤدی می باشند به موجب 
برگ تشخيص با رعايت مهلت مقرر در مادۀ )157( اين قانون مطالبه كند. حكم اين ماده نسبت 

به مشموالن مادۀ )88( اين قانون نيز جاری خواهد بود.

درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است )مادۀ 91 ق.م.م(
1 رؤسا و اعضای مأموريت های سياسی خارجی در ايران و رؤسا و اعضای هيأت های نمايندگی 
فوق العاده دولت های خارجی نسبت به درآمد حقوق دريافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله 
متقابل و همچنين  رؤسا و اعضای هيأت های نمايندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی 
آن در ايران نسبت به درآمد حقوق دريافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی كه تابع دولت 

جمهوری اسالمی ايران نباشند.
2 رؤسا و اعضای مأموريت های كنسولی خارجی در ايران و همچنين كارمندان مؤسسات فرهنگی 

دولت های خارجی نسبت به درآمد حقوق دريافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل.
3 كارشناس خارجی كه با موافقت دولت جمهوری اسالمی ايران از محل كمك های بالعوض 
فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و يا مؤسسات بين المللی به ايران اعزام می شوند 

نسبت به حقوق دريافتی آنان از دولت متبوع يا مؤسسات بين المللی مذكور.
اسالمی  دولت جمهوری  نمايندگی های  و  كنسول گری ها  و  محلی سفارت خانه ها  كارمندان   4
ايران در خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتی از دولت جمهوری اسالمی ايران در صورتی كه 

دارای تابعيت دولت جمهوری اسالمی ايران نباشند به شرط معامله متقابل.
5 حقوق بازنشستگی و وظيفه و مستمری و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و 

وظيفه يا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ايام مرخصی استفاده نشده
6 هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل.

7 مسكن واگذاری در محل كارگاه يا كارخانه جهت استفاده كارگران و خانه های ارزان قيمت 
سازمانی در خارج از محل كارگاه يا كارخانه كه مورد استفاده كارگران قرار می گيرد.

8 وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.
9 عيدی ساالنه يا پاداش آخر سال جمعاً معادل يك دوازدهم ميزان معافيت مالياتی

مأموران  اختيار  آيين نامه های خاص در  به موجب  يا  قانونی  اجازه  با  10 خانه های سازمانی كه 
كشوری گذارده می شود.

11 وجوهی كه كارفرما بابت هزينه معالجه كاركنان خود يا افراد تحت تكفل آنها مستقيماً يا به 
وسيلۀ حقوق بگير به پزشك يا بيمارستان به استناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند.

12 مزايای غيرنقدی پرداختی به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافيت قانون.
13 درآمد حقوق پرسنل نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران اعم از نظامی و انتظامی، مشموالن 

قانون استخدامی وزارت اطالعات و جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحميلی و آزادگان.
 ماده 92

 پنجاه درصد )50٪( ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته طبق فهرست 
سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور بخشوده می شود.
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نحوۀ ارسال لیست مالیات حقوق به اداره امور مالیاتی
 ماده 86

 پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلف اند ماليات متعلق را طبق قانون 
محاسبه و كسر و تا پايان ماه بعد ضمن تسليم فهرستی متضمن نام و نشانی دريافت كنندگان 
حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغييرات را صورت 

دهند.
اشخاص  به  حقوق  اصلی  پرداخت كنندۀ  از  غير  طرف  از  كه  پرداخت هايی  مورد  در  تبصره1: 
حقيقی به عمل می آيد پرداخت كنندگان مكلف اند هنگام هر پرداخت ماليات متعلق را با رعايت 
معافيت های قانونی مربوط به حقوق به نرخ مقطوع ده درصد )10٪( محاسبه، كسر و حداكثر 
تا پايان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دريافت كنندگان و ميزان آن به اداره امور مالياتی 
محل، پرداخت كنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت ماليات و جريمه های متعلق خواهند بود.

مالیات تکلیفی نقل و انتقال سهام )ماده 1۴3 ق.م.م(
معادل ده درصد )10٪( از ماليات بر درآمد حاصل از فروش كاالهايی كه در بورس های كااليی 
پذيرفته شده و به فروش می رسد و ده درصد )10٪( از ماليات بر درآمد شركت هايی كه سهام 
آنها برای معامله در بورس های داخلی يا خارجی پذيرفته می شود و پنج درصد )5٪( از ماليات بر 
درآمد شركت هايی كه سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی يا خارجی پذيرفته 
می شود از سال پذيرش تا سالی كه از فهرست شركت های پذيرفته شده در اين بورس ها يا بازارها 

حذف نشده اند با تأييد سازمان بخشوده می شود.
شركت هايی كه سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی يا خارجی يا بازارهای خارج از بورس 
داخلی يا خارجی پذيرفته شود در صورتی كه در پايان دوره مالی به تأييد سازمان حداقل بيست 
بخشودگی  از  فوق  معافيت های  برابر  دو  معادل  باشند  داشته  آزاد  شناور  سهام   )٪20( درصد 

مالياتی برخوردار می شوند.
تبصره1: از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشركه و حق تقدم سهام و سهم الشركه شركا در ساير 
شركت ها ماليات مقطوعی به ميزان چهار درصد )4٪( ارزش اسمی آنها وصول می شود. از اين 
بابت وجه ديگری به عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان 
سهام و سهم الشركه و حق تقدم سهام مكلف اند قبل از انتقال، ماليات متعلق را به حساب سازمان 

امور مالياتی كشور واريز كنند.
ادارات ثبت يا دفاتر اسناد رسمی مكلف اند در موقع ثبت تغييرات يا تنظيم سند انتقال حسب 

مورد گواهی پرداخت ماليات متعلق را اخذ و ضميمه پرونده مربوط به ثبت يا انتقال كنند.
اندوخته صرف سهام مشمول ماليات  تبصره2: در شركت های سهامی پذيرفته شده در بورس 
نمی گيرد.  تعلق  ماليات ديگری  اين درآمد  به  و  بود  نيم درصد )0/5٪( خواهد  نرخ  به  مقطوع 
شركت ها مكلف اند تا پايان ماه بعد از تاريخ ثبت افزايش سرمايه آن را به حساب سازمان امور 

مالياتی كشور واريز كنند.

حکم قانونی مسئولیت مدیران )ماده 199(
هر شخص حقيقی يا حقوقی كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال ماليات مؤديان 
ديگر می باشد در صورت تخلف از انجام وظايف مقرره عالوه بر مسئوليت تضامنی كه با مؤدی در 

پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه ای معادل 20٪ ماليات پرداخت نشده خواهد بود.
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توجه: هرگاه مكلف به كسر ماليات شخص حقوقی غيردولتی باشد، مدير يا مديران مربوطه عالوه 
بر مسئوليت تضامنی نسبت به پرداخت ماليات و جرائم متعلق، به حبس تأديبی از سه ماه تا دو 

سال محكوم خواهد شد.

مالیات حق تمبر
حق تمبر در زمان صدور برخی از اسناد، مدارك و اوراق كه توسط صادركنندگانی از قبيل بانك ها، 
شركت های تجاری، مؤسسات تجاری، وزارت خانه ها، سازمان های دولتی، اتحاديه ها و مجامع امور 
صنفی، اتاق های بازرگانی و غيره مبالغی تحت عنوان حق تمبر به صورت الصاق و ابطاق تمبر و 

يا دريافت وجه تحت عنوان حق تمبر اخذ می شود.
مالیات حق تمبر از انواع مالیات های مستقیم است كه از طريق الصاق و ابطال تمبر بر اسناد، 
اوراق و مدارك به منظور رسميت بخشيدن يا الزم االجرا نمودن آنها از مؤدی گرفته می شود. در 
قانون ماليات های مستقيم مواد 44 تا 51 به اين نوع ماليات اشاره دارد كه در ذيل توضيحاتی در 

اين خصوص ارائه می شود:
 ماده ۴۴

 از هر برگ چك كه از طرف بانك ها چاپ می شود در موقع چاپ دويست )200( ريال حق تمبر 
اخذ می شود.
 ماده ۴5

 از اوراق ديگر مانند برات و سفته طلب )سفته( و نظاير آنها نيز نسبت به مبلغ آنها معادل نيم در 
هزار حق تمبر اخذ می شود. حق تمبر مقرر در اين ماده بابت كمتر از هزار ريال معادل حق تمبر 

هزار ريال خواهد بود.
 ماده ۴6

داده  قرار  استفاده  مورد  و  معامله  يا  و  صادر  ايران  در  كه  انتقال  قابل  تجاری  اسناد  كليه  از   
می شود )به استثنای اوراق مذكور در مواد 45 و 48 اين قانون( و اسناد كاشف از حقوق مالكيت 
نسبت به مال التجاره از قبيل بارنامه دريايی و هوايی و همچنين اوراق بيمه مال التجاره پنج هزار 
تمبر  حق  ريال   )1000( هزار  يك  مسافری  وضعيت  صورت  و  زمينی  بارنامه  و  )5000( ريال 

دريافت خواهد شد.
مؤسسه های حمل و نقل، مسئول تنظيم دقيق بارنامه هستند و بايد هويت و نشانی صحيح صاحب 
كاال و ساير اطالعات مربوط را در آن درج نمايند و نسخ كافی اوراق مذكور را حداقل تا پنج سال 

از تاريخ صدور نگهداری كنند.

تبصره: از اوراق و مدارک زیر حق تمبر اخذ می شود
1 از كارت معافيت هر يك از مشموالن كه به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظيفه معاف 

می شوند، بابت صدور كارت معافيت مذكور مبلغ ده هزار )10.000( ريال.
2 از هرگونه گواهينامه رانندگی بين المللی مبلغ پنجاه هزار )50.000( ريال.

3 از هر پالك ترانزيت انواع خودرو و همچنين از شماره گذاری هر وسيله نقليه كه به صورت 
موقت وارد كشور می شود مبلغ دويست هزار )200.000( ريال.

4 از گواهينامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ يك هزار )1000( ريال.
هزار  يك  مبلغ  متوسطه  و  راهنمايی  ابتدايی،  دورۀ  دانش آموزان  گواهينامه  و  كارنامه  از   5

)1000( ر يال.
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6 از دانشنامه و گواهی دانشنامه كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكترا و باالتر مبلغ ده 
هزار )10.000( ريال.

7 از گواهی ارزش تحصيلی دوره های ابتدايی، راهنمايی و متوسطه خارجی مبلغ بيست هزار 
)20.000( ريال.

هزار  پنجاه  مبلغ  دانشگاهی خارجی  و  و حرفه ای  فنی  دوره های  تحصيلی  ارزش  گواهی  از   8
)50.000( ريال.

از پروانه مامايی يا مدرك تحصيلی دورۀ كاردانی و دندان پزشكی تجربی مبلغ بيست هزار   9
)20.000( ريال.

پيراپزشكی، دامپزشكی و داروسازی مبلغ يك صد  پروانه مشاغل پزشكی، دندان پزشكی،  از   10
هزار )100.000( ريال.

11 از جواز تأسيس، كارت شناسايی واحدهای توليدی و معدنی، كارت بازرگانی، پروانه وكالت و 
كارشناسی و ساير پروانه های كسب و كار، بابت صدور مبلغ يكصد هزار )100.000( ريال و بابت 

تجديد آنها مبلغ پنجاه هزار )50.000( ريال.
 ماده ۴7

 از كليه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زير كه بين بانك ها و مشتريان آنها مبادله يا از 
طرف مشتريان تعهد می شود در صورتی كه در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار 

)10.000( ريال حق تمبر اخذ می شود:
1 برگ قبول شرايط عمومی حساب جاری.

2 قرارداد وام يا اعطای تسهيالت از هر نوع كه باشد و نيز اوراق و فرم های تعهدآوری كه بانك ها 
به نام های مختلف در موقع انجام معامالت به امضای مشتريان خود می رسانند.

3 قراردادهای انواع سپرده های سرمايه گذاری.
به  را  امضای خود  و مشتريان حق  تنظيم می شود  بانك  بانكی كه در دفتر  وكالت نامه های   4

ديگری واگذار می نمايند.
و  تعهدات  طرفين  و  می شود  منعقد  مشتريان  و  بانك ها  بين  كه  ديگری  قراردادهای   5

مسئوليت هايی را به عهده می گيرند و به امور مذكور در اين ماده مرتبط می شود.
6 ضمانت نامه های صادره از طرف بانك ها.

7 تقاضای صدور ضمانت نامه  در صورتی كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و ضمانت صادر گردد.
8 تقاضای گشايش اعتبار اسنادی برای داخله ايران يا برای كشورهای خارج در صورتی كه تقاضا 

از طرف بانك قبول شده و اعتبار اسنادی گشايش يابد.
 ماده ۴8

 سهام و سهم الشركه كليه شركت های ايرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شركت های تعاونی 
براساس ارزش اسمی سهام يا سهم الشركه به قرار نيم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. كسور 

صد )100( ريال هم صد )100( ريال محسوب می شود.
تبصره: حق تمبر سهام و سهم الشركه شركت ها بايد ظرف دو ماه از تاريخ ثبت قانونی شركت و در 
مورد افزايش سرمايه و سهام اضافی از تاريخ ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركت ها از طريق 
ابطال تمبر پرداخت شود. افزايش سرمايه در مورد شركت هايی كه قباًل سرمايه خود را كاهش داده اند 

تا ميزانی كه حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.
 ماده ۴9

 در صورتی كه اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد )45 و 46 و 47 و 48( اين قانون در ايران 
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صادر شده باشد صادركنندگان بايد تمبر مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمايند و هرگاه اسناد 
مذكوردر خارج از كشور صادر شده باشد اولين شخصی كه اسناد مزبور را متصرف می شود بايد 
قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنويسی يا معامله يا قبولی يا پرداخت به ترتيب فوق عمل نمايد و 
در هر صورت كليه مؤسسات يا اشخاصی كه در ايران اسناد مذكور را معامله يا دريافت يا تأديه 

می نمايند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.
 ماده 5۰   

وزارت امور اقتصادی و دارايی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق ديگر مشمول حق تمبر 
را چاپ و در دسترس متقاضيان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارايی می تواند در مواردی كه 
مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دريافت حق تمبر در قبال صدور قبض ماليات اكتفا 

نمايد.
 ماده 51  

در صورت تخلف از مقررات اين فصل، متخلف عالوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جريمه 
خواهد شد.

جرایم مالیاتی چیست؟
براساس قوانين مالياتی كشور، جرايم مالياتی مواردی 
يا  و  مالياتی  تكاليف  انجام  عدم  دليل  به  كه  هستند 
انجام تكاليف مالياتی بعد از مهلت قانونی به مؤديان 
گرفته،  تخلف صورت  نوع  براساس  و  می گيرند  تعلق 

انواع و نرخ های متفاوتی دارند.
برخی از جرایمی که در قانون مالیات های مستقیم ذکر شده 

به شرح زیر است:
1 جرايم مالياتی حقوق شامل:

عدم ارسال ليست ماليات حقوق و عدم پرداخت ماليات حقوق در مهلت قانون
2 جرايم ماليات تكليفی:

عدم ارسال اظهارنامه عملكرد در مهلت قانونی و عدم پرداخت ماليات عملكرد در مهلت قانونی.
3 جرايم ماليات تكليفی:

بدين معنی كه مبلغ  نقدی می باشند  به صورت  ماليات ها  قانون  جرايم در نظر گرفته شده در 
جريمه به اصل ماليات اضافه شده و مؤديان بايد اصل ماليات و جريمه مالياتی تعلق گرفته را به 

سازمان امور مالياتی پرداخت كنند.

میزان جرایم
1 ماده 19۰

 پرداخت ماليات پس از آن موعد مقرر مشمول جريمه ای معادل 2/5٪ ماليات به ازای هر ماه 
است.

مبدأ احتساب جريمه در مورد مؤديانی كه مكلف به تسليم اظهارنامۀ مالياتی هستند نسبت به مبلغ 
مندرج در اظهارنامه از تاريخ انقضای مهلت تسليم آن و نسبت به مابه االختالف از تاريخ مطالبه و 
در مورد مؤديانی كه از تسليم اظهارنامه خودداری نموده يا اصوالً مكلف به تسليم اظهارنامه نيستند 

تاريخ انقضای مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات حسب مورد می باشد.
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تبصره 2 ماده 19۰ـ چنانچه فاصلۀ تاريخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخيص ماليات 
تا تاريخ قطعی شدن ماليات از يك سال تجاوز نمايد، جريمه دو و نيم درصد )2/5٪( در ماه موضوع 
اين ماده نسبت به مدت زمان بيش از يك سال مذكور تا تاريخ ابالغی برگ قطعی ماليات قابل 
نمايد كه  اتخاذ  ترتيباتی  مالياتی كشور مكلف است  امور  بود. سازمان  از مؤدی نخواهد  مطالبه 
رسيدگی و قطعيت يافتن ماليات مؤديان حداكثر تا يك سال پس از تاريخ تسليم اعتراض آنان 

صورت پذيرد.
2 ماده 192

در كليه مواردی كه مؤدی يا نمايندۀ او كه به موجب مقررات اين قانون از بابت پرداخت ماليات 
مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتی است چنانچه نسبت به تسليم آن در موعد مقرر اقدام نكند 
مشمول جريمه غيرقابل بخشودگی معادل سی درصد )30٪( ماليات متعلق برای اشخاص حقوقی 
و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون و ده درصد )10٪( ماليات متعلق برای ساير مؤديان می باشد.
حكم اين ماده در مورد درآمدهای كتمان شده در اظهارنامه های تسليمی و يا هزينه های غيرواقعی 

نيز جاری است.
تبصره 1ـ سازمان امور مالياتی كشور مكلف است تكاليف و وظايف مؤديان مالياتی در مورد نحوۀ 
تنظيم و مواعد زمانی تسليم اظهارنامه مالياتی را از طريق رسانه ملی، روزنامه های كثيراالنتشار و 

ساير وسايل ارتباط جمعی به اطالع عموم برساند.
3 ماده 193

 نسبت به مؤديانی كه به موجب اين قانون و مقررات مربوط به آن مكلف به نگهداری دفاتر قانونی 
هستند در صورت عدم تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان يا عدم ارائه دفاتر مشمول جريمه ای 

معادل بيست درصد )20٪( ماليات برای هر يك از موارد مذكور خواهند بود.
عدم  موجب  معافيت  دوره  در  زيان  و  سود  و حساب  ترازنامه  و  اظهارنامه  تسليم  عدم  تبصره: 

استفاده از معافيت مقرر در سال مربوط خواهد شد.
4 ماده 19۴

 مؤديانی كه اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده )158( اين قانون مورد رسيدگی قرار می گيرد، 
درصورتی كه درآمد مشمول ماليات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بيش از 
)15٪( اختالف داشته باشد عالوه بر تعلق جرايم مقرر مربوط كه قابل بخشودن نيز نخواهد بود، تا 
سه سال بعد از ابالغ ماليات مشخصه قطعی از هرگونه تسهيالت و بخشودگی های مقرر در قانون 

ماليات ها نيز محروم خواهند شد.
5 ماده 195

 جريمه تخلف آخرين مديران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسليم اظهارنامۀ موضوع مادۀ )114( 
اين قانون ظرف مهلت مقرر يا تسليم اظهارنامۀ خالف واقع به ترتيب عبارت است از دو درصد 

)2٪( و يك درصد )1٪( سرمايه پرداخت شدۀ شخص حقوقی در تاريخ انحالل.
6 ماده 196

 جريمۀ تخلف مدير يا مديران تصفيه در مورد تقسيم دارايی شخص حقوقی قبل از تصفيۀ امور 
مالياتی شخص حقوقی يا قبل از سپردن تأمين مقرر موضوع مادۀ )118( اين قانون معادل بيست 

درصد )20٪( ماليات متعلق خواهد بود كه از مدير يا مديران تصفيه وصول می گردد.
7 ماده 197

 نسبت به اشخاصی كه به شرح مقررات اين قانون مكلف به تسليم صورت يا فهرست يا قرارداد 
يا مشخصات راجع به مؤدی می باشند در صورتی كه از تسليم آنها در موعد مقرر خودداری و يا 
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برخالف واقع تسليم نمايند جريمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از دو درصد )٪2( 
حقوق پرداختی و درخصوص پيمان كاری يك درصد )1٪( كل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدی 

متضامناً مسئول جبران زياده وارده به دولت خواهند بود.
8 ماده 198

اشخاص  مديران  ساير شركت ها  در  و  اشخاص حقوقی  تصفيه  مديران  منحله،  در شركت های   
حقوقی غيردولتی به طور جمعی يا فردی، نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقی 
و همچنين ماليات هايی كه اشخاص حقوقی به موجب اين قانون و قانون ماليات بر ارزش افزوده 
با  باشد،  آنها قطعی شده  مديريت  دوران  در  و  آن می باشند  ايصال  يا  يا وصول  به كسر  مكلف 
به  ضامن ها  مراجعه  از  مانع  مسئوليت  اين  داشت.  خواهند  تضامنی  مسئوليت  حقوقی  شخص 

شخص حقوقی نيست.
9 ماده 199

 هر شخص حقيقی يا حقوقی كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال ماليات 
مؤديان ديگر است در صورت تخلف از انجام وظايف مقرره عالوه بر مسئوليت تضامنی كه با مؤدی 
در پرداخت ماليات خواهد داشت، مشمول جريمه ای معادل ده درصد )10٪( ماليات پرداخت 
نشده در موعد مقرر و دو و نيم درصد )2/5٪( ماليات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخير از 

سررسيد پرداخت، خواهد بود.
چنانچه ماليات توسط دريافت كننده وجوه پرداخت شود در اين صورت جريمه دو و نيم درصد 
)2/5٪( موضوع اين ماده تا تاريخ پرداخت ماليات توسط مؤدی مزبور از مكلفين به كسر و ايصال 

ماليات، مطالبه و وصول خواهد شد.
10 ماده 2۰۰

 در هر مورد كه به موجب مقررات اين قانون تكليف يا وظيفه ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر 
گرديده است در صورت تخلف عالوه بر مسئوليت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت ماليات 
يا ماليات های متعلق مربوط مشمول جريمه ای معادل بيست درصد )20٪( آن نيز خواهد بود 
و در مورد تكرار به »مجازات حبس تعزيری درجه شش« نيز با رعايت مقررات مربوط محكوم 

خواهد شد.
11 ماده 2۰1

 هرگاه مؤدی به قصد فرار از ماليات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زيان يا به دفاتر 
و اسناد و مداركی كه برای تشخيص ماليات مالك عمل می باشد و برخالف حقيقت تهيه و تنظيم 
شده است استناد نمايد يا برای سه سال متوالی از تسليم اظهارنامه مالياتی و ترازنامه و حساب 
سود و زيان خودداری كند عالوه بر جريمه ها و مجازات های مقرر در اين قانون از كليه معافيت ها 

و بخشودگی های قانونی در مدت مذكور محروم خواهد شد.
12 ماده 2۰2

وزارت امور اقتصادی و دارايی يا سازمان امور مالياتی كشور می تواند از خروج بدهكاران مالياتی كه 
ميزان بدهی قطعی آنها از »برای اشخاص حقوقی توليدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی 
ذی ربط از بيست درصد )20٪( سرمايه ثبت شده و يا مبلغ پنج ميليارد )5.000.000.000( 
ريال، ساير اشخاص حقوقی و اشخاص حقيقی توليدی از ده درصد )10٪( سرمايه ثبت شده و يا دو 
ميليارد )2.000.000.000( ريال و ساير اشخاص حقيقی از يكصد ميليون )100.000.000( 

ريال« بيشتر است از كشور جلوگيری نمايد.
حكم اين ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأييد مراجع ذی ربط اعزام كننده 
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مبنی بر ميسورنبودن پرداخت بدهی مالياتی مربوط با اخذ تضمين الزم جاری نمی باشد.
قطعی  بدهی  بابت  اشخاص حقوقی خصوصی  مديران مسئول  يا  مدير  مورد  در  ماده  اين  حكم 
مالياتی شخص حقوقی اعم از ماليات بر درآمد شخص حقوقی يا ماليات هايی كه به موجب اين 
قانون شخص حقوقی مكلف به كسر و ايصال آن می باشد و مربوط به دوران مديريت آنان بوده نيز 

جاری است. مراجع ذی ربط با اعالم وزارت يا سازمان مزبور مكلف به اجرای اين ماده می باشند.
تبصره: در صورتی كه مؤديان مالياتی به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال 
اسناد  ابطال  به  مالياتی كشور می تواند نسبت  امور  نمايند سازمان  يا فرزندان  به همسر و  خود 

مذكور از طريق مراجع قضايی اقدام نمايد.

تشویقات مالیاتی
 ماده 189

 اشخاص حقوقی و همچنين اشخاص حقيقی چنانچه 
زيان  و  ترازنامه و حساب سود  طی سه سال متوالی 
باشد  گرفته  قرار  قبول  مورد  آنان  مدارك  و  دفاتر  و 
و ماليات هر سال را در سال تسليم اظهارنامه بدون 
پرداخت  مالياتی  اختالف  حل  هيأت های  به  مراجعه 
كرده باشند معادل پنج درصد )5٪( اصل ماليات سه 
سال مذكور عالوه بر استفاده از مزايای مقرر در ماده 

)190( اين قانون به عنوان جايزه خوش حسابی از محل وصولی های جاری پرداخت يا در حساب 
سنوات بعد آنان منظور خواهد شد.

جايزه مزبور از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.
 ماده 19۰

 علی الحساب پرداختی بابت ماليات عملكرد هر سال مالی قبل از سررسيد مقرر در اين قانون برای 
پرداخت ماليات عملكرد موجب تعلق جايزه ای معادل يك درصد )1٪( مبلغ پرداختی به ازای 
هر ماه تا سررسيد مقرر خواهد بود كه از ماليات متعلق همان عملكرد كسر خواهد شد. پرداخت 

ماليات پس از آن موعد موجب تعلق جريمه ای معادل 2/5٪ ماليات به ازای هر ماه خواهد بود.
نسبت  هستند  مالياتی  اظهارنامۀ  تسليم  به  مكلف  كه  مؤديانی  مورد  در  جريمه  احتساب  مبدأ 
به مبلغ مندرج در اظهارنامه خودداری نموده يا اصوالً مكلف به تسليم اظهارنامه نيستند تاريخ 

انقضای مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات حسب مورد می باشد.
و  ترازنامه  يا  اظهارنامه  موقع  به  تسليم  به  راجع  قانونی خود  تكاليف  به  1: مؤديانی كه  تبصره 
حساب سود و زيان و پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت ماليات طبق اظهارنامه يا ترازنامه و حساب 
سود و زيان و حسب مورد ارائۀ به موقع دفاتر و اسناد و مدارك خود اقدام نموده اند در موارد 
با ادارۀ امور  مذكور در مادۀ )239( اين قانون، هرگاه برگ تشخيص مالياتی صادره را قبول يا 
مالياتی توافق نمايند و نسبت به پرداخت ماليات متعلقه يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام كنند از 

هشتاد درصد )80٪( جرايم مقرر در اين قانون معاف خواهند بود.
همچنين در صورتی كه اين گونه مؤديان ظرف يك ماه از تاريخ ابالغی برگ قطعی ماليات نسبت 
به پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام نمايند از چهل درصد )40٪( جرايم متعلقه مقرر در 

اين قانون معاف خواهند بود.
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تبصره 2: چنانچه فاصلۀ تاريخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخيص ماليات تا تاريخ 
قطعی شدن ماليات از يك سال تجاوز نمايد، جريمه دو و نيم درصد )2/5٪( در ماه موضوع اين 
ماده نسبت به مدت زمان بيش از يك سال مذكور تا تاريخ ابالغ برگ قطعی ماليات قابل مطالبه 
از مؤدی نخواهد بود. سازمان امور مالياتی كشور مكلف است ترتيباتی اتخاذ نمايد كه رسيدگی و 
قطعيت يافتن ماليات مؤديان حداكثر تا يك سال پس از تاريخ تسليم اعتراض آنان صورت پذيرد.

 ماده 191
 تمام يا قسمتی از جرايم مقرر در اين قانون بنا به درخواست مؤدی باتوجه به داليل ابرازی مبنی 
بر خارج از اختياربودن عدم انجام تكاليف مقرر و با درنظرگرفتن سوابق مالياتی و خوش حسابی 

مؤدی به تشخيص و موافقت سازمان امور مالياتی كشور قابل بخشوده شدن می باشد. 


