
 

 براارزشاافزودهاااتیامالاحهیلا
 

ا
 اتیو کل فیتعار -اول فصل

 د:باشنیمالیمشروحهاذافیتعارایقانون،اداراانیدرااار،یوااصطالحاتازامیمفاها-۱ماده
عقهدااایهاهرانوعامعهامهههااقیازاطرار،غیارائههادهدمهتابههاایهاکهالاای(اعرضهههههه:اوا هذارالف

 ؛یقانون

بهاایصهههنعتاا-یمناطقاآزاداتجاراایددمتاازادارجاازاکشهههوراااای(اواردات:اوروداکالاب
 کشور؛ایقهمروا مرک

 ؛یصنعتا-یمناطقاآزاداتجاراایددمتابهادارجاازاکشورااای(اصادرات:اصدوراکالاپ

واعوارضامتعهقابهاعرضههاکالهااواارائهاددماتااااتیواعوارضافروش:امالاااتی(امالت
 ن؛یدورهامعاکیدراایارضاتوسطامؤدمشمولامالیاتاواعو

کالهااواددماتامشههمولااادیواعوارضامتعهقابهادراااتی:امالدیواعوارضادراااتی(امالث
 ن؛یدورهامعاکیدراایمؤدایاقتصادایهاتیفعالایمالیاتاواعوارضابرا

دورهااکیهادراادیهادرااتیهافروشابهاامهالااتیهاالتفهاوتامهالافزوده:امهابههبراارزشااتیها(امهالج
 ن؛یمع

اهایاارایاوادهااهاایاشهههاردارااایابراااااتاهمراهامالیاقانونابهااانایاکهابهاموجبااااایاعوارض:امبالغااا(اچا
  شههدهااااناصههراحتابیا  ،ابهاازاعوارضابودهااایاگرایاقانون،اهرجاامراد،انوعادااانایادرااااا.اشههودایاوضههماما

دودرواواعوارضاموضهوعامادهااااانهاهاياسهالیاعوارضاا،ایاند ایاآلااااسهت؛اازاجمههاعوارضاواحدهایا
 .اناواقانااانایا(ااا53)ا

صههادراتامبادرتاااایاستاکهابهاعرضهاکال،اارائهادههدمت،اوارداتاااای:اشدصی(امؤدح
 .دینمایم

 .استاباشداوامنطبقابرافصولاسالاشمسیماههاميسهایاتی:ادورهامالی(ادورهامالیاتخ

ایکهالا)اعماازاناهادهاواکهالااادیهابهابهتادراایواعوارضهههههياکههامؤداااتیها:امهالیاتیها(ااعتبهارامهالد
 .ددمتابهاموجباایناقانوناپردادتاکردهااستاای(اییناا

  ت.وضوعاایناقانونابراکالهااواددماواعوارضامااتی:اعدماتعهقامالیاتیمالاتی(امعافذ

وااصالحاتااا03/12/1366مصوباااامیمستقاایهااتی:اقانونامالمیمستقاایهااتی(اقانونامالر
 .آنایبعد

 سازمان:اسازماناامورامالیاتياكشور(از

هايافروشههگاهياوا(اقانوناپایانه1مادها)ا«ب»موضههوعابندااااانهی(اپایانهافروشههگاهي:اپاژ
 .سامانهامؤدیان

هايافروشههگاهياوا(اقانوناپایانه1مادها)ا«پ»(اسههامانهامؤدیان:اسههامانهاموضههوعابندااس
 .سامانهامؤدیان

مالیاتااسهتفادهاشهدهااسهت،امرادامالیاتاواعوارضادراایناقانوناهراكجااازاواژهااا-تبصهره
ارزشاافزودهااسهههههت،اكههامهالیهاتادریهافتيابههادزانههادولهتاواریزاواعوارضادریهافتيامطهابقا

 . رددهااوامناطقاعشایرياتوزیماميهااوادهیاريترتیباتامقررادراایناقانونابیناشارداري
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)قهمروا مركي(اواوارداتاواصهههادراتاارانیعرضههههاكالهااواارائهاددماتادرااا-2ماده
 .ایناقانونااستآناا،اازالحاظامالیاتاواعوارضامشمولامقرراتا

ا،یداریدراایقیحقاانیقانوناکهاتوسهطامؤداانیکالهااواددماتامشهمولاموضهوعاااا-1تبصهره
اشهتهاشهوداعرضههاکالابهابردایمصهارفاشهدصهااایکهابراایدراصهورتااشهود،یماادیتولااایاالیتحصها

عرضههاکالابهااکهیدراصهورتا.واعوارضادواهداشهداااتیوامشهمولامالااشهودیدودامحسهوبام
 .واعوارضاندواهداشدااتیمالاولباشدامشمایاستفادهاشغهایدودابرا

معاوضهههاکالهااواددماتادراایناقانون،اعرضهههاکالاواارائهاددمتاازاطرفااا-۲تبصههره
 .قانونااستانیوامشمولامقرراتااااشودیمحسوبامانیازامتعامهاکیهرا

صههههدوراصههههورتحسههههابامطابقاباامقرراتااخیواعوارضاتاراااتیتعهقامالاخیتارا-3ماده
  .است

سهازمان،اسهنداااصایکهابهاتشهداایمواردااریقبوضاآب،ابرق،ا از،امدابراتاواسهااا-تبصهره
  .دراحکماصورتحساباهستنداشوند،یددمتامحسوباماایفروشاکالا

واااااتایاکلامالاااي،ااتایاهرادورهامالااایاماِهاپساازاانقضهااااانایامکهفااسهتاحدککرراتااپااایامؤداا- 4ماده 
اسهههت،ابااا تعهقا رفتهااایاارائهاددماتاتوسهههطاوااااایاآنادورهابهافروشاکالاوااایاعوارضهههيارااکهاطا

اکند،یاکهاسهازمانامقررامااایاباترتیا  دود،ابهااایااتایامادهاواپساازاکسهرااعتبارامالااانایا(ااا2تبصهرها)ااتارعایا
   .ادایانمااااردادتاپا

بودناااهیکهانسهاانیقانون،ااصهلابرانقديابودنامعامالتااسهت؛امگراااانیمطابقاااا-1تبصهره
انیطرفاادتأیی ربتاشههههدهاوابهااانیمرتبطابااآنادراسههههامانهامؤدااهایواپردادتااافتیمعامالتاوادر

ااباشههد،اآنامعامههایربتانشههدهااااانیقراردادادراسههامانهامؤدااایکهامعامههاادرامواردیاا.باشههداادهیرسهها
 .شودیماینقدياتهقااد،قرارد

واااکشهههههرطاتمهیهاوااجهارهابههایفروشااقسهههههاطارینظایرنقهدیدرامعهامالتاغا-2تبصهههههره
(اقهانونا5موضهههههوعامهادها)اانیهااياطرفاقراردادابهااکهارفرمهاوامشهههههاورهاایمهانکهاریپاایقراردادهها

وااای(اقانونابرنامهاپنجسهالهاشهشهماتوسهعهااقتصهادي،ااجتماع29وامادها)ایددماتاکشهورااتیریمد
صههههههدوراااخیواعوارضاهمههاناتههارااتیههاتعهقامههالاخیتههاراران،یاایاسهههههالمایجماورایفرهنگ

انیفروشاااااتیباارعایتاتبصههرهافوقامجازااسههتاپردادتامالایصههورتحسههابااسههت؛الکنامؤد
مبهغاقرارداداتوسههههطاکارفرما،اااایاادارینوعامعامالتارااتاازماناپردادتارمنامعامههاتوسههههطادر

نوعاانیواعوارضافروشااااتیهاواسهههههازمهاناتهاازمهاناپردادهتامهالانهدازدیباریمتنهاسهههههبهاأ،ابههاتهأد
درااا.دراپردادتاندواهدکردااریتأدامهیراامشهمولاجراایمؤداادار،یدرااایمعامالتاتوسهطاکارفرماا

دصههوصامعامالتامذکور،اتاازماناپردادتامالیاتاواعوارضاتوسههطادریدار،ااعتبارامالیاتيا
 .براياوياازااینابابتامنظوراندواهداشد

(ا29وامادها)اایماتاکشهورددااتیری(اقانونامد5موضهوعامادها)اانیکارفرماااهیکهاا-3تبصهره
ارانیااایاسههالمایجماوراایوافرهنگاایقانونابرنامهاپنجسههالهاشههشههماتوسههعهااقتصههادي،ااجتماع

دراازیرااناامانکاریدودابهاپااهای¬پردادتااهیکهاا،یمانکاریموظفنداعالوهابراربتااصههلاقرارداداپ
واعوارضامتنهاسهههههبابهااآناراابههااااتیهاهمزمهانابهااهراپردادهت،امهالانموده،ربهتاااانیهاسهههههامهانههامؤد

کنهد،ابعدااایواعوارضافروشادودداراااتیهاچنهانچههاکارفرمااازاپردادتامالاا.پردادتاکنهداامانکهاریپ
متعهقابهاآناتوسهطاسهازماناازااایهامهیواعوارضاواجراااتیاصهلامالاا،یماهتاقانوناایازاانقضها
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منظورااامانکاریواعوارضابهاحسهاباپاااتیاصهلامالاواوصهولازاکارفرماااایاجرائاااتیعمهااقیطر
 .دواهدشد

اهیازااوراقاتسههوااتوانندیمادهاماانیواماندسههانامشههاوراموضههوعاااامانکارانیپاا-4تبصههره 
کشهورامصهوبااینظامامالاایواارتقااریرقابتاپذاادیقانونارفماموانماتول(اا۲دزانهاموضهوعامادها)

ازااامیمسهتقاافتی)منوطابهادرااشهود¬یکهاتوسهطادولتامنتشهراماایاسهالماایوااوراقامالا۱۳۹۴/۲/۱
سهازمانامکهفابهاپذیرشااینااوراقااا.ندیواعوارضادودااسهتفادهانمااااتیمالااهیتسهواایدولت(ابرا

بهاعنوانامالیاتاواعوارضابهامیزاناارزشاتنزیلاشههههدهاآنا)باانرخاحفظاقدرتادریدااسههههنادا
ا.اسههالمي(امتناسههبابااسههالاهاياباقياماندهاتااسههررسههیدااسههتااا-دزانهایاانرخاسههودااوراقامالي

ارشیدراسههالاپذسههازماناااینقدایعنواناعمهکرداوصههولمحلابهاانیازااایمالیاتاوصههولازانیم
تبصهرهاسهازمانامکهفااسهتاکهامعادلاسهاماعوارضاازااانیااایدرااجرااا.شهودیاوراقامحسهوبام

واااههایبههاحسهههههاباعوارضاشهههههاردارایجهاراایههایاوراقامهذکورارااازامحهلاوصهههههولاارشیپهذ
 .دیمربوطهامنظورانماایهایاریده

 

بعداپردادتاشههود،امالیاتاوااهایدورهااایچنانچهاوجهاوارداتاددمتادرادورهااا-5تبصههره
  .شودیعوارضاآناهمادراهمانادورهاپردادتام

 

 مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه -دوم فصل

عضهوااانیمأدذامحاسهبهامالیاتاواعوارضافروشاکالهااواددمات،ادراموردامؤدا-5ماده
اسههتاکهاتوسههطاآنانادرااایکیارزشافروشامندرجادراصههورتحسههاباالکترونااان،یسههامانهامؤد

  .سامانهامزبوراربتاشدهااست

کهاعضواسامانهااایانیمأدذامحاسبهامالیاتافروشاکالهااواددماتادراموردامؤداا-1تبصره
واسههامانهاایفروشههگاهااهایانهی(اقانوناپا9متدهفاموضههوعامادها)ااانیمؤدازیوانااسههتندیناانیمؤد
باشهداکهاتوسهطاسهازمانابرااسهاسااطالعاتارزشاروزاكالایااددمتادرازماناتعهقاميااان،یمؤد

ایکارشهناسهاااأتیهااایکارشهناسااانییتعااایااصهالحیاسهتعالماازامراجماذاان،یمؤدااهموجودادراسهامان
مزبور،اازااانیمؤداااتیمأدذامشهمولامالاانییتعاایبراااتواندیسهازماناماانیهمچناا.شهودیمشهدصام

مکهفااایمؤداا.دااااسههتفادهانمای(اآنیکیالکترونریغااایاایکیالکتروندفاتر،ااسههناداوامدار)ا)اعماازاا
اایکارشههناساااا،یاتیوامدار)امذکوراراادراصههورتادردواسههتامأمورانامالاااداسههتادفاتر،ااسههن

 .بهاآناناارائهاکندایکارشناساأتیه

 باشد:مالیاتانميمواردازیراجزءامأدذامحاسبهاا-2تبصره

 انواعاتدفیفاتااعطائي؛ا-الف

دهندهاددمتامالیاتاموضههههوعاایناقانوناكهاقبالأاتوسههههطاعرضهههههاكنندهاكالایااارائهاا-ب
 است؛ پردادتاشده

موضوعهاهنگاماعرضهاانیكهابهاموجباقوانایهاياغیرمستقیماواعوارضمالیاتااریسااا-پ
 یااارائهاددمتابهاآناتعهقا رفتهااست؛كالا

بهاااایایوابهاحسههابادرآمداعمومااشههودیوصههولاماانیقواناریکهابهاموجباسههاایوجوهاا-ت
  ردد؛یمازیواراهایحسابادرآمداشاردار
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وابسهتهابهادودااایارانتفاعایاغاایاهاابهاسهازمانااهاایاارایاوادهااهاایاشهاردارااایاپردادتاایاهااکمکااا-اثا
وامقرراتاموضهوعه،امشهروطابهاآناكهامالیاتامتعهقهابهاعنوانابدشهياازاآنااحتسهابااطبقاقوانینا

 باشد؛انشدهاا

یارانهاپردادتيادولتابابتاجبراناتمامایااقسههههمتياازاقیمتاكالهااواددماتامشههههمولااا-ج
 .نشدهاباشدمشروطابهاآناكهامالیاتافروشابهاعنوانابدشياازاآنااحتساباا؛ی ذارامتیق

وجوهياكهاازاردیفاايابودجهاايامصههوبادسههتگاهااابیناشههركتااياتابعهادراقوانینااا-چ
ددماتانباشهداشهودامشهروطابراآناكهابابتادریدایاافروشاكالاوابودجهااياسهنواتياجاابهاجاامي

 .شوددرآمدامحسوبانمي

امهتیمجموعاارزشا مركيا)قامهأدهذامحهاسهههههبههامهالیهاتاواعوارضاوارداتاكهال،ا-6مااده 
(ایاواسهههههودابهازر هانایوروديا)حقوقا مرک(اواحقوقامههیحمهلاوانقهلاواحقابانههیهزاد،یهادر
 .شودمذکوراجزءاحقوقاوروديامحسوبانميااتیمالا.باشدمي

اااداصاکهانرخاآنایکالهااااسهههههترنایواعوارضاکالهااواددمات،ابهاااتینرخامالا-7ماده
 .باشدی%(ام9درصدا)شده،انهاحینوناتصر(افصلاششماایناقا28درامادها)

انجامااایبراااازیکالهااواددماتامورداناادیدراایبرااانیکهامؤدایواعوارضهااااتیمالا-8ماده
واازااآنهانامنظوراشهههههدهاایاتیهابههاعنوانااعتبهارامهالااکننهد،یدوداپردادهتاماایاقتصهههههادایههاتیهافعهال
دراهرادورهامالیاتياایمؤداایاتیدراصهورتياكهاجممااعتبارامالا.شهودیفروشاآناااکسهراماااتیمال
اهایدورهااایواامبهغامازاداراابهادورهاباشههد،اسههازماناموظفااسههتایفروشاواااتیمالازاااشههتریب

مسهههتردا ردد،اایدردواسهههتاکنداکهامازادامزبورابهاوایکهامؤدایدراصهههورتاا.دیبعدامنتقلانما
ربتادردواسههت،انسههبتابهااسههترداداااخیازاتارااماهکیسههازماناموظفااسههتاحداکرراظرفامدتا

دراغیراایناصههههورت،امشههههمولااا.دیاقدامانمااایجارایهایوصههههولاحلالتفاوتامذکوراازامبهما
%(ادراماهاازاتاریخاربتادردواستانسبتابهامبهغاقابلااسترداداوا2دودرصد)ازانیبهامدسارتياا

انیامتدهفاا. رددیمااپردادتاایجاراهاییکهاتوسهطاسهازماناواازامحلاوصهولااباشهدیتأدیراممدتاا
بهامجازاتابندااایبهاتدهفاتاادارااید یرسههاااأتیهاایرکواایحکماباادردواسههتامؤداانیااایازااجرا

 .شوندیمحکوماما7/9/1372مصوبایبهاتدهفاتااداراید ی(اقانونارس9»د«امادها)

ایههااییتمههکاداراااهایمربوطابههاطرحااههای¬ناهادهادیهاواعوارضادرااتیهامهالا-1تبصهههههره
مزبورامنظوراااهایییتماماشهدهادارااای(ادولتاقابلااسهتردادانیسهتاواجزءاباای)عمراناایاهیسهرما

  . رددیم

اشتغالاداشتهادراصورتياكهامؤديافقطابهاعرضهاكالهااواارائهاددماتامعافاااا-2تبصره
وااااتیمشهمولامالیاتاواعوارضانباشهد،امالاایباشهداوایااطبقامقرراتاایناقانوناکالاواددماتاو

 .باشداااقابلاتااترایاااستردادانميآناهایناادهادیبابتادرایعوارضاپردادت

بهاعرضههاتوکماکالهااواددماتامشهمولاوامعافااشهتغالااایدراصهورتياكهامؤداا-3تبصهره
کالهااوااادیولتاایبراااازیموردنااهایناادهاادیکهابابتادرایواعوارضههااااتیصههرفاأامالداشههتهاباشههد،اا

  .استردادااستااید،اقابلاکسر،اتااترااست،احسبامور ددماتامشمولاپردادتاکرده

مشههمولااشههتغالاااااایابهاعرضهههاکالهااواددماتامعافاانظراازاآنکهامؤدیاصههرفاا-ا4تبصههرها
قابلاکسههر،اتااتراواااایاوااادایادطوطاتولااآلتانایامربوطابهاماشههااادایاوعوارضادرااااتایاداشههتهاباشههد،امالا

 .اباشدایااسترداداما
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مؤدیاناكهاطبقامقرراتاایناقانوناقابلاااایاآناقسههمتاازامالیاتاواعوارضاپردادتااا-ا5تبصههرها
مسهتقیمامحسهوباهاياامالیاتااهاياقابلاقبولاموضهوعاقانونااسهتردادانیسهت،ابهاعنواناهزینهااااایاتااتراا

اد.اشواميا
واعوارضاااااتایامادهامالااانایا(ااا4(اوا)ا2)ااهایاتبصهرهااتایاسهازمانامکهفااسهتاباارعاااا-ا6تبصهرها

ایقبهلاازابارهابردارااهایارااکهادرادورهاااسایامجوزاتأسههههااایادارااایامعهدنااااایهااایادایهاتولاایاواحدهاااایاپردادتا
اند،اواحداموردنظراپردادتاکردهااااندازیاواراهاااسایاتأسههااایابرااااازایاکالهااواددماتاموردانااادایاجاتادرا

  .ادایانماااادامسترا

وااهایکالهااواددماتاتوسهطاشهارداراادیکهادراموقمادرایواعوارضهاااهااتیمالاا-7تبصهره
قهانوناقهابهلاانیطبقامقرراتااا ردد،یپردادهتامایوادهدمهاتاقهانونافیانجهاماوظهااایبرااههایاریهاده

  .استردادااستاایتااتراوا

هايادیپهماتیك،اها،امأموریتشههدهاتوسههطاسههفارتدانهواعوارضاپردادتاااتیمالاا-8تبصههره
ادیپهمهاتیهكاواكاركنهاناادارياوافنياآناهااکهاتبعههادولتاجماوریاناهاياكنسهههههولي،امأمورپسهههههت
شهدهاتوسهطاواعوارضاپردادتاااتیشهرطاعملامتقابلاواهمچنینامالبهااااباشهند،ینماارانیااایاسهالم

اریباشهندا)اتباعاغایراناميالمههياوااعضهاياآناناكهامقیماجماوريااسهالمياابیناايهدفاتراسهازمان
نحوهااسهتردادابهاموجبادسهتورالعمهيااا.(،ابااارائهااسهناداوامداركامربته،اقابلااسهتردادااسهتیرانیا

امورااقتصههادياوادارایيا)سههازمان(اتصههویباواهاياامورادارجهاوااسههتاكهاتوسههطاوزارتدانه
 .شودیابالغام

 هاتیمعاف -سوم فصل

  .باشدیواعوارضامعافامااتیازاپردادتامالاریعرضهاکالهااواارائهاددماتازا-9ماده

 (اکالهاالف

ا،یواباغاینشهدهامشهتملابرامحصهولتادامازراعایفرآورایمحصهولتاکشهاورزااهیکهاا-1
محصهولتاجنگلا)ازاجمههاچوبادام(،امحصهولتا هدانهااا،یمحصهولتامرتعاا،ییداروااهانی 

اچ(واانواعاقارااهی لاوا ا،یفیصا،ی)ازاجمههاسبز
ایمحصولادرادمااایوانگاداراایانبارداراا،یبندمربوطابهامراحلابستهاایهاتیفعالاا-تبصره

ایبوجارااا،یمناسههبادراسههرددانه،اانجمادامحصههولا)شههاملاسههرددانه(،اپا)اکردن،ادرجهابند
کردناادشهکا،یسهازهمگنااک،یتفکاا،یزکاریشهسهتشهو،اتماا،یکوبیماننداشهالاایری بذور،اپوسهت

دادناماننداپدتاندوداوامدتهف،اتفتاایوادرماابااروشاهاااشهمشکاا،یانواعامحصهولتاماننداچا
ارائهاددماتامزبورابهااا.شههههودیمحسههههوبانمایمحصههههولتاکشههههاورزایفرآوراا،یکنپا)اپنبه

 .ستیواعوارضافروشانااتیمشمولامالایمحصولتاکشاورز

مرلادامازندهامطابقاپروانهاصهههههادرهااادیتولاایموادااصههههههااهیدامازندهاوادورا)اآن،اکهاا-2
 کمپوست،اکشتابافتاوابستراآمادهاکشتابافت؛ا،یتوسطاوزارتاجااداکشاورز

 ردداچاارپایان،اپرند ان،اآبزیاناواحشههرات(ااطالقاميدامابهاحیواناتيا)شههاملاااا-تبصههره
كهابرايااموراتغذیةاانسهانایااداماوافعالیتاايااقتصهادي،اتولیدياواآزمایشهگاهي،اتولید،انگاداريا

 .شوندواپرورشادادهامي

ابذر،انشاء،اناال،اسماواکود؛ا-3
 ؛یآبامصارفاکشاورزا-4
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 ر:یزایکالهاا-5
  واماست؛اریپنار،یشا-5-1

  ان؛یتدماماکا-5-2

  آرداوانان؛ا-5-3

کهاهراسالاوزارتاباداشت،اااهايا وشتيامطابقاباافارستیانواعا وشتاوافرآوردهاا-5-4
ارسالااایاتیاجراءادراسالابعدابهاسازماناامورامالاایبراااماهیدااانیتااپااایدرماناواآموزشاپزشک

 کند؛یم

  سویا؛انیواپروتئاایبرنج،احبوبات،اسوا-5-5

  ازا یاهياواحیوانيااعما؛یدوراکاهایانواعاروغنا-5-6

 کودکان؛اهیمدصوصاتغذاردشکیشا-5-7

 اروزه؛کیآنابهاجوجهاالیداراواتبدتدمامرغانطفها-5-8

 ر:یزایانواعاکالهاا-6

  کاغذاواکاغذاباطهه؛اریدما-6-1

  دفتراتحریر؛ا-6-2

 واروزنامه؛اریكاغذاچاپ،اتحرا-6-3

 ر:یمحصولتازایکیواالکترونایکاغذایهانسدها-7
  كتاب؛ا-7-1

  روزنامه؛ا-7-2

 مجههاوانشریه؛ا-7-3

كالهاياواردهاهمراهامسهافرابرايااسهتفادهاشهدصهياتاامیزانامعافیتامقرراطبقاقانونااا-8
 صادراتاواواردات؛مقرراتا

ایدارااایکیالکترونااایایکاغذااهای(اواانواعاحوالهیوادادهاایانواعاشهههههمشاطال)وارداتاا-9
ا%(اطالا100پشتوانهاصددرصد)

 ؛براآنااایمبتنایکیالکتروناایایکاغذاهایواانواعاحوالهارمنقولیغایهاییداراا-10

ایاسهالمااایتوسهطاشهوراهااایجزءامانماوضهماعوارضامحهاانیموضهوعااااتیمعافاا-تبصهره
 .باشدینماییواروستاایشارایوافضاهاایشاراوابدشابراامال)،امستغالت،ااراض

پروژهاموضوعاقانوناتوسعهااای ذارهیسرمااایهابه/اازاصندوقااییهر ونهاانتقالادارااا-11
اصههلاچالاواچاارمااایکهاایهااسههتیسههااایاجرااالیبهامنظوراتسههااادیجداایمالاایابزارهااواناادها

بهاپروژه،ااای ذارهیسهرمااایهاصهندوقایفرعاایهاشهرکتااای25/09/1388مصهوباااایقانونااسهاسها
 پروژه؛ای ذارهیسرماایهانقداشرکاءادراهماناصندوقاریعنواناآوردهاغ

 ذارياهاياسهرمایهدراصهورتياكهامالكیتاوامدیریتاشهركتاايافرعياصهندوقا-تبصهره
ایپروژهاموضههوعاقانوناتوسههعهاابزارهااواناادهاااای ذارهیسههرماااهایپروژهامتعهقابهاصههندوق

باشهد،ااایاصهلاچالاواچاارماقانونااسهاسهااایکهاایهااسهتیسهااایاجراالیبهامنظوراتسهااادیجداایمال
پروژهاكهاصههرفاأادرااای ذارهیسههرمااایهاشههركتاايافرعياصههندوقااازبه/ااااییهر ونهاانتقالادارا

باشهد،امشهمولامالیاتاواعوارضاااهايامذكورراسهتايااجراياپروژهاوامرتبطابااوظایفاصهندوق
 .ستین
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ایاز/ابهانااداواسههطاموضههوعاقانوناتوسههعهاابزارهااواناادهاااییهر ونهاانتقالادارااا-12
  ی(اقانونااساس44اصلاچالاواچاارما)ایکهایهااستیسایاجراالیبهامنظوراتساادیجدایمال

 فرشادستبافاواموادااولیهااصهياآنا-13

ازاهنرمندان،ااسههتادکاراناوااااتایا(اقانوناحماا1دادلاموضههوعامادها)ااادایاتولااایادسههتااامایاصههناااا-ا14
ماهاهراسههالاتوسههطاااایاداااانایاکهاتااپااایامطابقافارسههتاا1396/ا10/ا26مصههوبااایادسههتااامایافعالناصههناا

اموراارایاوزاااباتصههویاشههوداوابهامياااشههناادایاپااایادسههتااامایاواصههناااایا ردشههگراا،ایافرهنگااراثایاوزارتاما
  رسد؛ایاماااییاواداراااایااقتصادا

 ؛یوالوازماتوانبدشایدرمانای(،الوازمامصرفیوادامایدارواواواکسنا)انسانانواعاا-15

موضهههوعاایوااطالعاتاایتجایزاتانظاماا،یهوانورداایکمکاناوبراازاتیراداراواتجااا-16
اتیباارعاا22/08/1390مصوبااای(اقانوناامورا مرک119»پ«،ا»ت«اوا»ث«امادها)اایبندها
  .مذکورایمقررادرابندهااباتیترت

(اقانوناامورا119جزءادرادصهوصااقالماموضهوعابندا»پ«امادها)اانیاااتیمعافاا-تبصهره
امورااریوزاادییمسهههههحاواتأاایروهایناایبانیباااعالماوزارتادفاعاواپشههههتاایدراحوزهادفاعای مرک

 .قابلااعمالااستاییواداراایاقتصاد

  .یوااطالعاتایتیامنا،یانتظاما،ینظاما،یوااقالمابااکاربرداصرفاأادفاعازاتیتجاا-17

مسههحااایروهایناایابانیوزارتادفاعاواپشهتااشهناادایوااقالمابااپاازاتیتجااانیفارسهتاااا-1تبصهره
  .رسدیمارانیهیأتاوزابیتصومسهحابهایروهایستاداکلانایواهماهنگ

(ابندا»الف«ا17(اوا)16(،ا)9(،ا)6(،ا)2)ایموضههوعاجزءهاایوارداتاکالهااا-2تبصههره
(،ا1)اایموضوعاجزءهاایوارداتاکالهااا.باشدیمادهامعافاازاپردادتامالیاتاواعوارضاماانیا
واعوارضابهاانرخاااتیهانبودهاوامهالاتیهامهادهامشهههههمولامعهافانی(ابنهدا»الف«اا13(اوا)5(،ا)3)

کالهاادرادادلاانیضههههااعراا.ردی یبهاآناتعهقامای مرکاای%(ادرامباد9درصهههد)اسهههتانداردانه
درااا.واعوارضامعافااسهههتاااتیازاپردادتامالاایمشهههابهادادهایکشهههور،اماننداعرضههههاکالها

ایباداشهت،ادرماناواآموزشاپزشهکاریکهابااتأییداوزایبند،ادراصهورتانی(اا15دصهوصاجزءا)
ازاپردادتامالیاتاواعوارضامعافااآنكالياموردانظرامشههابهادادهيانداشههتهاباشههد،اوارداتاا

بازار،اضرورتاااازیدادلانسبتابهاناادیکمبوداتولاالیموردنظرابهادلاباشداواا راوارداتاکالیمي
واعوارضاااااتیمزبورباارعایتاقانوناحداكرراتواناتولید،امشمولامالایداشتهاباشد،اوارداتاکالا

درادادلاکشههور،امانندااکالهااانیعرضهههاااا.باشههدميای مرکاای%(ادرامباد3درصههد)باانرخاسههه
 .واعوارضامعافااستااتیازاپردادتامالایمشابهادادهایعرضهاکالها

بندامكهفنداكهابرچسههبااانیموضههوعااااکنند اناکالهایعرضهههااایوااادکنند انیتولا-3تبصههره
سههازمانااا.مذکورادرجانماینداایکالهااابندیبسههتهایبراارزشاافزودهاراابرارواااتیازامالااتیمعاف

هايامناسهبامكهفااسهتافارسهتاكالهااواددماتامعافاازامالیاتاواعوارضارااازاطریقاشهیوه
سههازمانااا.عمهیاتاالكترونیكياسههازمانابهااطالعاعمومامردمابرسههاندااسههامانهازاجمههادرجادرا

هايامردميامبنيابرادریافتامالیاتاواعوارضاتوسههههطامكهفااسههههتاكهاامكانادریافتا زارش
كهالههااوادهدمهاتامعهافاازامهالیهاتاواعوارضاارااازاطریقاسهههههامهانههاعمهیهاتااكننهد هانعرضهههههه

واعوارضاازاكهالههااوادهدمهاتامعهافاتوسههههطاالیهاتدریهافهتامهااا.الكترونیكيادودافراهمانمهایهد
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ايامعادلادوابرابرامالیاتاواعوارضادریافتيابودهاواقابلاكنند اناآنااامشهههمولاجریمهعرضهههه
 .باشدبدشود يانمي

ایهاللااحمراجماورااتایابهاصههههورتابالعوضابهاجمعاااییااهدااایااتاکالهااوارداا-ا4تبصههههرها
امداداامامااااتهایامقدسههاواکماااهایاآسهتانااا،ایاسهتایاسهازمانااورژانساکشهور،اسهازمانابازااران،ایااااایااسهالما

اهیاحوزهاعهمااتایارایامرکزامداااداییابااتأاااهایاعهماایاهااامورااقتصههههادياوادارایي،احوزهاارایاوزاااداییابااتأااایانایادما
مراجماصهههادرکنندهامجوزاآناااازاپردادتامالیاتاوااااداییابااتأاااهایارایاوامؤسهههسهههاتادااوطهااسهههتانامربا

 عوارضامعافااست؛ا

 خدمات -ب

واددماتااایتیواحمااایددماتاتوانبدشههههااا،یریشههههگیتشههههدیصههههياواپاا،یددماتادرماناا-1
 ها؛آرامستان

(اونایزاسههایماشههینياكردنا)مکاناایواحدهااا،یاهیوا اایداماایریشههگیواپایددماتادرماناا-2
 اهان؛ی ایریتکرایهااندامادیکشتابافتاواتولا،یآباکشاورز

وااهیکتاب،انشههراا،یکیالکترونااایای،اانتشههاراروزنامهااعماازاکاغذچاپانک،یددماتازاا-3
كالهااااغاتیآنااابهااسهترناياموسهسهاتاكمكاآموزشهياواكنكوراواهر ونهاتبهاامیددماتانشهراواتوز
 اات؛یهااوانشردراروزنامهواددماتادادهيا

اایقیتئاتراواموسا،سلایراهم،یپدشاواعرضهافاد،یتولاه،یمراحلاددماتاتااهیکها-4
درااشههههودیازاياآنابهاصههههورتاحقوقاوادسههههتمزداپردادتامکهامابهاایارائهاددماتاا-5
 باشد؛امیمستقایهااتیبرادرآمداحقوقاموضوعاقانونامالااتیمشمولافصلامالاکهیصورت

اقیکهاازاطرااییهاواشهرکتاایانسهاناایروینانیتأماایارائهاددمتاتوسهطاشهرکتاادرااا-تبصهره
اکنندیارائهاماایکارابهامتقاضهههااایروی ذاشهههتناناااریددماتادودارااباادراادتاایحجماایقراردادها

ازاقرارداداکهامربوطااای(،ابدشههایواددماتانظافتاایدهندهاددماتاپرسههتارارائهایاا)ماننداشههرکت
حقوقاازانیماادییبندامشهروطابهاتأاانیحکماااا.باشهدوادسهتمزدااسهت،امعافاميااحقوقایهانهیبهاهز

 .استا رمهیتوسطاسازماناباایوادستمزداوامزا

اعتبار،اااجادیاااایواااالتیتسهههااایسهههپرده،ااعطاااافتیشهههاملادراایواددماتابانکاااتیعمهاا-6
 پولاوااعتبار؛ایمربوطاوامصوباتاشوراانیارچوباقوانانامهاواانتقالاوجهادراچارائهاضمانت

ازابانکاااتیمجوزافعالاایالحسهنهاداراقرضااایهاالحسهنهاصهندوققرضااایددماتااعتباراا-7
ایهاصهندوقاانیبانکامذكوراواهمچناادییمراجمامورداتأااریسهاااایجماوريااسهالمياایرانااایمرکز
 شوند؛یماایشدهااسیالحسنهاکهابهاموجباقانوناتأسقرضا

ضههههمانتااا،یتیحماایهاتوسههههطاصههههندوقااالتیتسههههااایاعطااایوااعتباراایددماتامالاا-8
کهابهاموجباقانونایااباامجوزاقانوناایواپژوهشاوافناوراایامهیباا،ی ذارهیصههههادرات،اسههههرما

 ...شوندادراچاارچوبااساسنامهاآناایاامياشدهاسیتأس

امههیدهدمهاتابا،یههايامحصهههههولتاکشهههههاورززنهد ي،ادهدمهاتابیمههایههامههیدهدمهاتابا-9
 وادرماناتكمیهي؛ایاجتماع

اوراقابااداراواکالادراااهیشههههاملاددماتامعامالتاواتسههههوااهیددماتابازاراسههههرمااا-10
 .بورساوااوراقاباادارایعالیشورااصایدارجاازابورسابهاتشدایهااوابازارهابورس
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اوراقابااداراموضوعاااارایاالشرکهاواسااانتشاراوانقلاواانتقالاساام،احقاتقدم،اساماددماتاااا-ا11
بهاااا1384/ا9/ا1مصههههوباارانایاااایااسههههالماایا(اقهانونابهازارااوراقاباهاداراجماورا1(امهادها)ا24بنهدا)ا

 اصالحاتابعدي؛ا

ای ذارهیسههرمااایهاصههندوقای ذارهیسههرمااایصههدوراواابطال،انقلاواانتقالاواحدهااا-12
 مجوزاازاسازمانابورسااوراقاباادار؛ایدارا

منحصهراأاسهوداتسهایالتااعطایياشهركتاايالیزیناا)واسهپاري(ادارايامجوزافعالیتااا-13
 ن(.كنند اياایرانابهامشتریانا)مصرفازابانكامركزياجماوريااسالم

هااوااموالامورداوا ذارياموضهوعاقراردادامالیاتابراارزشاافزودهاباايادارایياا-تبصهره
 ا.باشندلیزینااباامشتریانامشمولااینافعالیتانمياشركتااي

ا،یااجادهاایالمههنیوابایشهاراعماازاباراوامسهافر(ادروناوابرونددماتاحملاوانقلا)اا-14
 ؛ییایدرواایهیر

طبقاااصههالح¬یمجوزاازامراجماذاایداراایددماتاآموزشههي،اپژوهشههياواورزشههااا-15
)سهههازمان(،اعهوم،اااییوادارااایاقتصهههادامورااایهااياكهابااپیشهههناادامشهههتركاوزارتدانهنامهآیین

پرورش،اتعاون،اكاراوارفاهااجتماعي،اباداشت،ادرماناواآموزشاتحقیقاتاوافناوري،اآموزشاواا
اماهاازاتاریخاابالغاششمسهحاظرفامدتااایروهایناایبانیورزشاواجواناناوادفاعاواپشتاا،یپزشک

 رسد؛تصویباهیأتاوزیراناميایناقانونابه

ایمراکزااقامتااریواسههههااارهایمامانپذااتر،نیسهههههاسههههتارهاواپائااهایهتلاایددماتااقامتاا-16
 ربط؛یذاهایهیاتحاداایایدستامیواصناای ردشگرا،یفرهنگاراثیمجوزاازاوزارتامایدارا

موضهوعاقانوناایددماتااایتوسهطاشهرکتاایافتیمشهتر)ا)شهارژ(ادرانهیقدرالسهاماهزاا-17
ایازاواحدهاااا31/2/1387مصهههوباایصهههنعتاهایواادارهااموراشهههار)اااتیمالکااینحوهاوا ذار

 بابتاارائهاددماتابهاآنااایصنعتاهایمستقرادراشار)اایواددماتایصنعتا،یدیتول

(ابندا»الف«ا17موضههوعاجزءا)ایکالهااایوانگاداراریتعماا،یبازسههازاا،یددماتافناا-18
مطابقاااشهود،یارائهاماایتیواامناایانتظاماا،ینظاماااایمادهاکهاتوسهطامرکزاوابسهتهابهادسهتگاهاانیا

ابالغاااییوادارااایمسههحاواامورااقتصهاداایروهایناایبانیدفاعاواپشهتایوزراابیکهابااتصهوایفارسهت
 .شودیم

ارائهاااایمسههههتندابهافروشاکالااایمؤداکیوجهاتوسههههطاااافتیکهادرایدراموارداا-تبصههههره
ا،یارزاایهاییداراااریحاصههلاازاتسههعاایهر ونهادسههارت،ادرآمدهاااافتیمانندادرااسههت،یددمتان

اایااینگردد(،اآوردهانقداایازابااياکالاواددماتاتهقاایکهابدشهااای)مادامامهیانواعاسهود،اانواعاجر
وامأدذاااشهودیعرضههاددمتامحسهوبانماا،یدولتایهاواانواعاکمکااهیرمابهاعنواناسهاااینقدریغ

 .باشدینمااتیمحاسبهامال

ایهااناادهادیدراااتیواعوارضامعافاهسهتنداوامالاااتیازاپردادتامالاریمواردازا-10ماده
 د:شویااامستردامآن

ایمباداااقیازاطراایصنعتاا-یبهامناطقاآزاداتجارااایصادراتاکالهاابهادارجاازاکشوراااا-الف
)دراموردااایبرگادروجااایصههادرهاتوسههطا مر)اااایبااارائهاپروانهاسههبزا مرکاایرسههماایدروج

ادییهاانجهاماکهاراکههابههاتهأااایصهههههادراتاکهال(اواصهههههادراتادهدمهاتابهااارائههاقراردادامربوطاوا واه
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ای واهاااایباشههداااادهیدراکشههورامقصههدارسههااارانیااایاسههالماایجماوراایرسههماایند اینمااانیاکترینزد
 .اسناداوامدار)امربتهاریسااایایبانکامرکزادییبااتأایارزآور

 از،انفتاکوره،انفتاان،ی)بنزااینفتایهاددماتامعاوضههها)سههوآپ(انفتادام،افرآوردهاا-ب
 وابرق؛ایعی(،ا ازطبییهوااواسودتامی ازمااد،ینفتاسف

)فروشاایبهاصههورتاارزااشیپالااایشههرکتاااایدیتولاایهافرآوردهااهیفروشاکهاا-1تبصههره
)فروشاای(،امرزیدادهایدرافرود اهاااایدارجااییمایهواپاایاابهاشههههرکتااییهوااایهاسههههودت

پروانهااایکشهور(اواهمچنینافروشاسهودتاداراایمرزاایمسهتقرادرانواحاایگاهاایسهودتادراجا
 .شودی)بنكرینا(اصادراتامحسوبامهایکشتابهارانیاایاسالمای مر)اجماورایصادرات

صهادراتامواداداماواموادااولیهاتولیداکهادراااایابرااادایاواعوارضادرااااتایااسهتردادامالاا-ا2تبصهرها
اند،اممنوعاذکراشهدهاا1366/ا12/ا3مصهوبااامایامسهتقااایاهاااتایا(اقانونامالا141فارسهتامربوطابهامادها)ا

 .ااستا

ویاااایرانیااای)اشههداصاحقیقيایااحقوقاارانیااامیددماتياكهاتوسههطااشههداصامقاا-3تبصههره
مقصهداددماتاااای(اارائهامياشهوداوامحلامصهرفاددماتاوارانیااامیمقاایدارجاااایشهعباشهرکت

واوارداكشهورامسهتقیمایااغیرامسهتقیماارزاحاصهلاا،ادراصهورتياكهیاادارجاازاکشهورباشهداادادلاا
 . رددیبشوداصادراتامحسوبام

مهدتاکههاظرفاارانیکهالههاادرادادهلااادیهابهابهتادرایواعوارضاپردادتااتیهامهال -11مااده
از،یواناشههودیازاکشههورادارجاماایوادارجاایرانیهمراهامسههافرانااعماازااادیدرااخیماهاازاتاردو
شهههههدهاازایداریهادراایپروازادهارجااطیبهابهتابهای ردشهههههگرانادهارجاایواعوارضاپردادتاااتیهامهال

اسناداااایوااایکیدروجاازاکشورابااارائهاصورتحساباالکتروناانگامهاا،یرانیاااییمایهواپاایااشرکت
ایاجرائااانامهنییآا. رددیمسهتردامایجارایهایوامدار)امربته،اتوسهطاسهازمان،اازامحلاوصهول

ابیتصهووابهااشهودیمااهیقانوناتوسهطاسهازماناتااانیابالغاااخیماهاازاتارمادهاظرفامدتاشهشاانیا
  .رسدیتاوزیرانامأهی

ازامالیاتااانیقواناارسایکنند اناکالهااواددماتاكهابهاموجباایناقانوناواعرضها-12ماده
واایصهنعتاا-یمسهتقرادرامناطقاآزاداتجاراایباشهنداواهمچنینافعالنااقتصهادواعوارضامعافامي

ادییاسههازمانابهاتأااشههناادیکهابهاپاایكهاحجمامعامالتاسههالنهاآناااازامبهغاایاقتصههاداژهیمناطقاو
واربتامعامالتادراسههامانهامؤدیانااتیباشههد،امکهفابهاعضههوااشههتریبارسههد،یماانتاوزیرأهی

اژهیوامناطقاواایصههنعتاا-یمناطقاکشههوراازاجمههامناطقاآزاداتجارااهیحکماشههاملاکهاانیااا.هسههتند
(ا22موضهههوعابندا»ب«امادها) مهیمادهاعالوهابراجرانیمتدهفاناازاحکماااا.شهههودیماایاقتصهههاد
ايامعادلانهامشهمولاجریمهاا21/7/1398مصهوبااانیمؤدااسهامانهواایفروشهگاهاایهاااانهیقانوناپا
مادهااانیااایاجرائاانامهنآییاا.شهوندنهامذكورامي%(اارزشامعامالتاربتانشهدهادراسهاما9درصهدا)

ماهاپساازاظرفامدتاسهههاایاقتصههاداژهیوامناطقاواایصههنعتاا-یدرادصههوصامناطقاآزاداتجار
واایصههنعتاا-یمناطقاآزاداتجاراایعالاایوراشههاااردانهیسههازماناوادبااشههناادیقانونابهاپاانیابالغاا

 .رسدیتاوزیرانامأهیابیتصوشودابهتایهاميایاقتصاداژهیمناطقاو

ا
 و اشخاص ثالث انیمؤد فیو تکال فیوظا -چهارم فصل
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کهااایبیقانوناموظفندابهاترتاانیهمهامشهمولناااان،یسهامانهامؤداااندازیپساازاراها-13ماده
دراسههامانهامزبوراربتانامانمودهاوامعامالتادوداراادراآناربتاااکند،یسههازمانامقرراوااعالمام

ا.اسههتااایبهامنزلهاربتادرادفاتراقانونااان،یربتامعامالتا)دریداوافروش(ادراسههامانهامؤداا.ندینما
اااحسبامقرراتابهاآنااید یمالیاتياوارسااهاینام،انحوهاارائهااظاارنامهزمان،اترتیباتاربتااآنتااا

اریادراسهههااا.آنااسهههتااوااصهههالحاتابعدیاا17/2/1387قانونامالیاتابراارزشاافزودهامصهههوبا
مسههحاواوزارتادفاعاوااایروهایربتامعامالتاوااطالعاتاناا.اسهتاایقانوناجاراانیموارد،امفاداا

ایمطابقادسههتورالعمهااان،یمسهههحادرادصههوصااقالمامحرمانهادراسههامانهامؤداایروهایناایبانیپشههت
ایروهایناایبانی)سازمان(اوادفاعاواپشتااییوادارااایامورااقتصادااهایکهاتوسطاوزارتدانهااباشدیم

 .شودیواابالغاماهیمسهحاتاایروهایستاداکلانایمسهحابااهمکار

واسهههامانهااایفروشهههگاهایهاااانهیچنانچهاسهههازمانادراماهتامقررادراقانونا»پاا-14ماده
اانیبهااظاارنامهامؤداید یراامسههههتقراکند،امکهفااسههههتارسههههااانینتوانداسههههامانهامؤداان«یمؤد

ایزانایصهرفاأابهامااشهود،یماامیقانونارااکهابعداازااتماماماهتامزبورابهاسهازماناتسههانیموضهوعاا
قبولاااید هااراابدونارسههیاظاارنامهااراسههت،امحدودانمودهاواسههایآمدهااااادهماانیکهادراتبصههرهاا

 .دینما

درصهههداازاااکیسهههازمانامجازااسهههتاحداکررااااانیبعداازااسهههتقراراسهههامانهامؤداا-تبصهههره
اید ایبزرگاموردارسهههااانیمؤدااتیرااباااولواانیعضهههواسهههامانهامؤداانیمؤداایاتیمالااهایپرونده

دراارد،یقرارا اید یهاموردارسهههههاادیهاکههاپرونهدهاآناهاابهاایانیهاانتدهابامؤدایچگونگا.قرارادههد
انیمعارسههد،یماایوادارایاایامورااقتصههاداریوزاابتصههویبهاازمانکهابااپیشههنااداسههااایدسههتورالعمه

کهامشههمولااایانیمؤداایمارماهاهراسههالافارسههتااسههاماانیسههازمانامکهفااسههتاتااپااا.شههودیم
 .دینماایدودااعالماعمومایکیالکترونااتیراادراسامانهاعمهارندی یقراراماید یرس

ایدهدمهاتاکشهههههوراتیهاری(اقهانونامهد5موضهههههوعامهادها)ایاجرائاااهایدسهههههتگهاها-15مااده
ایوافرهنگاای(اقانونابرنامهاپنجسههالهاشههشههماتوسههعهااقتصههادي،ااجتماع29وامادها)اا8/7/1386

ااامکهفابهاربتامعامالتاوابسهههتهابهاآناهایواسهههازماناا14/12/1395اارانیااایاسهههالمایجماور
اتداذاکندااایبیصنعت،امعدناواتجارتاموظفااستاترتازارتواا.باشندیماااندودادراسامانهامؤدی

(امادها5دولتاموضهوعاتبصهرها)اایکیکهااطالعاتامعامالتاربتاشهدهادراسهامانهاتدارکاتاالکترون
واااناأایآناعاایباااصههالحاتاواالحاقاتابعدا1366مصههوباسههالاااامیمسههتقااهایاتی(اقانونامال169)
  .منتقلاشوداانصورتابردطابهاسامانهامؤدیبه

اااایهاادارایهاقهانونارااازادراانایاواعوارضافروشاموضههههوعاااااتایهامکهفنهدامهالااانایهامؤداا- 16مااده 
سهازمانااامطابقامقرراتابهاحسهابااا،ایاکارفرمااوصهولاکننداواپساازاكسهرامالیاتاواعوارضاپردادتا

 .اندایانمااازایاوارا

ااارااآناانیمشهترااایقانونااانیتوانداتمامایاابردياازامؤدیانامشهمولااسهازمانامياا-1تبصهره
نمایدامالیاتاواعوارضامتعهقهارااهمزمانابااصههدوراصههورتحسههابابهاحسههاباسههازمانامكهفاا

حکماانیکهامشهههمولاااایانیتبصهههره،امشهههتملابرافارسهههتامؤداانیااایاجرائاانامهنآییاا.واریزانمایند
امورااریوزابیتصههوسههازمان،ابهااشههناادیواعوارضامتعهقهابااپاااتیمالااردادتوانحوهاپااشههوندیم

  .رسدیمایوادارائایاقتصاد
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ایبهاحسهابابسهتانکاراااشهود،یبهاسهازماناپردادتاماابیترتانایکهابهااایواعوارضهااااتیمال
نباشههد،ااعتبارااایکنندهاناائکهامصههرفایدراصههورتاادار،یدراایشههوداوابرافروشههندهامنظورامي

 .دآیحسابامیبهایاتیمال

ایوارداتاای مركاجماوريااسهالمياایرانامكهفااسهتامالیاتاواعوارضاکالهااا-2تبصهره
واعوارضاكهالههايامتروكههارااقبهلاازاتردیصاناهایياااتیهاوامهالایقطعاصایراادرازمهاناترد

موظفااارانیااایاسالماای مر)اجماوراا.كنداازصورتابردطابهاحساباسازماناواریوصولاوابه
هايامربوط،اامكانادسهترسهيا مركياوایاافرمااهايروانهاسهتاضهمنادرجااطالعاتاپردادتادراپ

 مر)امکهفااسهههتادرا»ورودااا.دیفراهمانماراااااربطیذاایاطالعاتاایهاگاهیپاابردطاسهههازمانابه
لزماراابراسهههاسامقرراتاتبصهههرهامادهاااناتیپردازش«،اتضهههماایموقت«اوا»وروداموقتابرا

  .دیکدذانماای(اقانوناامورا مرک53)

ایمکهفنداکالهااایااصهاانایابهاسرزمااایاصنعتااا-ایاواردکنند اناکالاازامناطقاآزاداتجارااا-ا3تبصرها
اظاهاراشههههدهاکهاایاازاکالهااایا مر)اموظفااسههههتاازاقسههههمتااا.اندایامزبوراراابها مر)ااظاهارانمهاا

،ا1395/ا11/ا10توسهعهاکشهورامصهوبااهایابرنامهااا(اقانونااحکامادائمیا65موجبابندا»ب«امادها)ابها
ا«یاوارداتاایاکها»کالاااماندهایاواعوارض،اواازاقسمتاباقااااتایافقطامالاااشود،ایاماامحسوبادادل«اااادایا»تولا

واعوارضاآناراابهاااااتایاوامالاااافتایاراادراایاواعوارضاواحقوقاورودااااتایامالااشههههود،ایامحسههههوباما
 .اکنداازایاحساباسازماناوارا

وااااتی(اایناقانون،امال10(مادها)3واردکنند اناددمتامکهفنداباارعایتاتبصرها)ا-4تبصره
چنانچهامحلاارائهاددمتااا.ندیقانوناپردادتانماانیعوارضامتعهقهاراامحاسههبهاواطبقامقرراتاا

اا.باشندحکمانميانیوامصرفاآنادرادارجاازاکشوراباشد،امشمولاا
دراواعوارضامنهدرجااااتیهاواعوارضاآب،ابرقاوا هازابهااتوجههابههامهالااتیهامهالاا-5تبصهههههره

)نفتادام،امیعاناتا ازياوا ازایدینفتاتولانیکنند اناواهمچنمصههرفاصههورتحسههابا)قبوض(
افرآورده درازمههانافروش)صههههههدوراابههارکیههافقطاا،یواوارداتایدیههاتولایهههاطبیعيادههام(او

واپدشاااشیپالااایآناااتوسههههطاشههههرکتامهامیواتوزاادیتولاارهیزنجاایصههههورتحسههههاب(،ادراانتاا
نفتااشیپالااایشهرکتاا(اوایااهوایی  واسهودتاای)بابتاپنجافرآوردهااصههاارانیاااینفتایهافرآورده

اربطیتابماذاایواشههرکتاااای ازااسههتاناایوزارتانفتاواشههرکتااااربطیتابماذاایدولتاایواشههرکتاا
امتیقاایبرامبنااایاسهتانااییروسهتااواایبرق،اآباوافاضهالباشهارامیتوزاایواشهرکتااارویوزارتان

محاسهههبه،اربتاواوصهههولاواپساازاكسهههرااعتباراتامالیاتاواعوارضاااایفروشامصهههوباداده
 .شوددارياكلاكشوراواریزاميهامذكورابهاحساباسازمانانزدادزانهزنجیر

اجرائياایناتبصههرهادرادصههوصانحوهاربتامالیاتاواعوارضادرادفاترایااسههامانهااانامهآیین
مؤدیهاناتعییناشههههركتاهايافعهالادرازنجیرهاقبهلاازاانتاهايازنجیرهاتوزیماوافروش،انحوهاانتقهالا
اعتباراتامالیاتاواعوارضابهاانتاايازنجیره،ارسههههید ي،امطالبه،اتااتر،ااسههههترداد،اوصههههولاوا

ماهاپساازاتصویباایناقانونابااپیشناادامشتركاسازماناظرفامدتاششااشدهاتعیینحسابااواریزابه
تصهویباوزیراناامورااقتصهادياواسهازماناامورامالیاتياكشهور،اشهركتامهيانفتاایراناواتوانیرابه

  .رسددارایي،انفتاوانیروامي

(ا29وامادها)اایددماتاکشهههورااتیری(اقانونامد5موضهههوعامادها)ااانیکارفرماااهیکهاا-17ماده
موظفندااارانیااایااسهالماایجماوراایوافرهنگاایبرنامهاپنجسهالهاشهشهماتوسهعهااقتصهادي،ااجتماعااقانون
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ماهاپساازاانعقاداقراردادادراسههامانهاااکیرااحداکرراتااااایمانکاریپاایااطالعاتامربوطابهاقراردادهاا
اهایاانهای(اقانوناپا9مادها)ااتیسهازمانامکهفااسهتاباارعاااصهورت،نیاااریدراغاا.اندینماااربتااانیمؤد

دراسامانهامذکوراراامورداقبولااامانکارانیاطالعاتاربتاشدهاتوسطاپااانیواسامانهامؤداایفروشگاه
 .دینماایکارفرمااتهق

وزیراامورااقتصهههادياوادارایيامجازااسهههتابااپیشهههنااداسهههازماناامورامالیاتياا-18 ماده
كشههورامدتادورهامالیاتياراابراياهرا روهاازامودیانادوایاایكاماههاتعیینانمایدا؛امشههروطابرا

اگاهیپاااان،یازاطریقاسامانهامؤداا،یاتیماهاقبلاازاشروعادورهامالمذکوراحداقلاسهااراتییکهاتغآناا
اا.شودایعمومایرساناطالعاارالنتشاریکرایهاازاروزنامهایکیازماناواحداقلاسایاطالعارسان

كهاشههروعایااداتمهافعالیتامؤديادراداللایكادورهامالیاتياباشههد،ادراصههورتياا-تبصههره
 .شودزمانافعالیتامؤدياطيادورهامربوط،ایكادورهامالیاتياتهقيامي

 -19ماده
نوعاواحدامشهمولامالیاتادرااکیازااااشیکهاباایقیاشهداصاحقاایبراااتواندیسهازماناماا-الف

 .کنداجادیکارپوشهاواحداااانیمتعددادارند،ادراسامانهامؤداهایمکاناایمکانااکی

اکیهاواحدامشهههههمولامالیهاتادراشهههههعهبامتعهدداهسهههههتنهد،امکهفنهداازااایکهادارااایانیهامؤداا-ب
 .استفادهاکننداانیکارپوشهاواحدادراسامانهامؤد

ایدراهراواحداشهغهاایقیاشهداصاحقا،یواقاراایاریاعماازاادتاا،یمدناایهامشهارکتدرااا-پ
ایاتایمالاافیتکالاهیکهاا.ندیانتدابانمااایواحداشهههههغهااندهیعنوانانمانفراراابهاکیدودااانیازابمکهفنداا

بهااایتوسهطاواااتیواپردادتامالااانیناماواربتامعامالتادراسهامانهامؤدازاجمههاربتاا،یواحداشهغه
واحدامزبورااایسهازماناموظفااسهتادسهترسهااصهورت،نیااریدراغاا.شهودیشهرکااانجاماماایند ینما

 .دیآناراامسدودانماایفروشگاهاانهیرااقطماواپااانیبهاسامانهامؤد

محلاسههههکونتاآنان،اازالحاظاداندارند،ااشههههغلادواایکهامکانارابتابرااایانیمؤداایبرااا-ت
سکونتادوداداشتهااایمتعددابراااهایمکاناایکهامؤدایدراصورت .مالكااعتبارااستاایاتیامورامال

صهورت،انیااریدراغاا.دینماایمعرفاایاتیمالاافیانجاماتکالاایازاآناااراابرااایکیباشهد،امکهفااسهتاا
اعالمااایانتداباوابهاواایاتیمالاافیانجاماتکالاایبراراااایسهکونتامؤدااهایازامکاناایکیسهازمانا

 .کندیم

دراموردااشهههداصاحقوقياکهاحكمابهاانحاللاآنااادادهاشهههدهااسهههتاتاازمانادتما -20ماده
مکهفابهاااهیمدیراناتصفااایاریشوداوامدمحسوباميایشدصاحقوقيامزبوراکماکانامؤدااه،یتصف

 .باشندیقانونامانیمقررادرااافیانجاماتکال

اتیاتاااتماماانتقال،امسهؤولاایشهدصادارندهاواحداصهنفاا،یواحداصهنفاکیدراانتقالااا-21ماده
مربوطاازاجمههاصههدوراصههورتحسههاب،اربتااایاتیمالایهادورهاافیتکالاایمقرراتاواتماماایاجرا

دراقبالااایتیمسهؤولاداریدراا.راابراعادهادارداایقانوناافیتکالااریواسهاااانیمعامالتادراسهامانهامؤد
اتیامسهؤولاانیکهابهاموجباسهندارسهمياااانیقبلاازااتماماانتقالاندارد؛امگرااااینفواحداصهااافیتکال
 .باشد رفتهیرااپذ

حداکرراظرفامدتادهاروزاسههههازماناراانسههههبتابهازمانااتماماااددهندهابایانتقالاا-تبصههههره
دراااد،یجداایتوسههههطامؤدااتیدراصههههورتاعدمااطالعاواشههههروعافعالاا.دودامطهماسههههازدااتیفعال

  .دواهداداشتایتضامناتیمسؤولایبااواهامهیواجرااتیپردادتامال
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واعوارضاجزءاااتیمالاا.واعوارضامأدوذهاضهامنااسهتاااتینسهبتابهامالاایمؤدا-22ماده
واعوارضامتعهقانسهبتابهااااتیوصهولامالاایسهازمانابرااا. رددیمحسهوبانماایدرآمداوااموالاو

لباتاکار راناواوامطاااقه،یصههاحباناحقوقانسههبتابهامالامورداوراایطهبکارانابهااسههترناااریسهها
  .ازاددمت،احقاتقدمادواهداداشتایشهاياناکارمنداناواجریمه

 بر ارزش افزوده،  اتیمال یساختار سازمان -پنجم فصل
 آن اراتیو اخت فیوظا

هاامتناسهبابااسهازمانادراسهطحاکشهوراوااسهتانااازیموردانااالتیسهادتاراواتشهکا-23ماده
تعداداااات،یوصههههولامالازانیمانندامااهاییهرامنطقهاوابااتوجهابهاشههههادصااایاقتصههههادااطیشههههرک
امورااریوزااقیازاطراایکشهههورااماتیسهههطحاتقسهههااتیبدوناالزامابهارعاااانیهااواتعدادامؤدپرونده

هیأتااابیواپساازاتصههوااشههناادیکشههوراپاایوااسههتدداماایادارامانبهاسههازااییوادارااایاقتصههاد
 ا.قابلااجراءااستارانیوز

  .حذفاشدا-24ماده

دراسهامانهامزبورابهاایفعالابودناکارپوشههامؤداان،یپساازااسهتقراراسهامانهامؤدا-25ماده
واعوارضاازاااتیهامهالاافهتیهادرایلزمابراااطیاسهههههتاکههااواازانظراسهههههازمهان،اشهههههرکایمعنانیا

واعوارضارااازااااتیمالاافتیدراایلزمابراااطیشهههرکایکهامؤدایدراصهههورتاا.راادارداادارانیدر
ا.داینماارفعالیغاانیراادراسهامانهامؤداایبالفاصهههاکارپوشههاوااسهتدسهتابدهد،اسهازماناموظفاا

دراایکارپوشههههامؤداشهههدن رفعالمحضاغیاتداذاکنداکهابهاایبیموظفااسهههتاترتایبانکامرکز
 .شوندارفعالیبااآن،اغمرتبطا (pos) یفروشگاهاانهیپاااایدستگاهاهیکهاان،یسامانهامؤد

باشهداکهاحداکرراظرفااااینامهنییمسهتندابهاآاادیبااینمودناکارپوشههامؤدارفعالیغاا-تبصهره
ا.رسدیتاوزیرانامأهیابیتصوسازمانابهاشناادیقانون،ابااپانیماهاپساازاابالغاامدتاسه
 .حذفاشدا-26ماده 

 -27ماده

(،ا177(امهادها)1(،اتبصهههههرها)171)(امکرر،ا169(،ا)167(،ا)162(،ا)161)مواداا-الف
(،ااحكامامربوطابهافصههههلا202(،ا)198(،ا)191(اآن،ا)1(اواتبصههههرها)186)(،اا182(،ا)178)

(،ا238(،ا)235(،ا)232(،ا)231(،ا)219(،اا)218(،ا)216(اتاا)210هشتماباباچاارماواموادا)
بندااای(امناا274(،ا)257مربوطابهافصلاسوماباباپنجم،اموادا)ااکام(،ااح243(،ا)242(،ا)239)
ایقانوناجارانیادراموردااامیمسهههتقاایهااتیمال(اقانونا279(اوا)277(،ا)276(،ا)275(اآن،ا)3)

برااااتیدراموادافوق،ادراموردامحاسههبهامأدذامالاااتیاحکامامربوطابهادرآمدامشههمولامالاا.اسههت
  .استایجارازیارزشاافزودهان

(اقانونا219شناسایي،اتشدیصادرآمدامشمولامالیاتاوارسید ياموضوعامادها)اا-1تبصره
واسهامانهااایفروشهگاهااهایانهیقابلااعتماداموضهوعاقانوناپااانهايامسهتقیمادراموردامؤدیمالیات

قانوناوااانی(اا14کهاسههازمانابراسههاسامادها)اایحکماشههاملاموارداانایاا.باشههدجاريانمياانیمؤد
بهاااید یاجازهارسههههااانیواسههههامانهامؤدایفروشههههگاهااهایانهی(اقانوناپا19(امادها)1تبصههههرها)
(اقهانونا219دراهراصهههههورتامفهادامهاده)اا.بهاشهههههدیراادارد،انماانیهامؤداایاتیهامهالااههایاظاهارنهامهه

اانیواسامانهامؤدایفروشگاهااهایانههايامستقیمانبایدامانمااجرايااحكاماموضوعاقانوناپایمالیات
 .شود
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سهازمانامکهفااسهتااوراقاابالغااان،یدؤعضهواسهامانهاماانیدؤدرادصهوصاما-2تبصهره
   .دینماایبار ذارازینایراادراکارپوشهاوایشدهابهامؤد

عالياهاياقابلاطرحاایناقانونادراشهههههورايبهاپروندهااید یهابهامنظورارسهههههااا-3ااتبصهههههره
  .یابدهادوابرابراافزایشاميمالیاتي،اتعداداشعباشورايامذكوراب

(،ا181(،ا)169(،ا)97موادا)اانیدراصههورتاعدماعضههویتامؤدیانادراسههامانهامؤداا-ب
ایقانون،اجاراانیاااهاياتیدراموردامالاامیمسههههتقااهایاتی(اقانونامال274(امادها)3(اوابندا)230)

  .است

آناتااقبلاازااتماماماهتااایواتبصهههرهاهااامیمسهههتقایهااااتی(اقانونامال272مادها)اا-تبصهههره
انیاااهاياتیدراموردامالاان،یواسههههامانهامؤدایفروشههههگاهااهای¬انهی(اقانوناپا3ادها)مقررادرام
  .استایقانوناجار

 

 خاص یکاالها اتیمال -ششم فصل

ارینوشههابهاواسههاااگار،یفهزاتا رانباا،اسههااا،ینفتایواعوارضاکالهااااتینرخامالا-28ماده
 :شودیمانییتعارشرحازیبهاسالمتابهارسانبیآسایکالها

 ینفتایکالهاا-الف

 %(؛30)ادرصدیسامایواسودتاهواپانیانواعابنزا-1

 %(.15درصدا)پانزدهامیوا ازاماایعینفتاکوره،ا ازاطباد،ینفتا از،انفتاسفا-2

نفتادام،امیعاناتا ازي،اوا ازاطبیعياداماكهاتوسهطاوزارتانفتا)شهركتاايااا-1تبصهره
شههود،اهمچنیناوارداتافتيافرودتهاميهايانتابعه(اكهابهاشههركتاايادادلازنجیرهاتولیدافرآورده

بنزیناواسهههودتاهواپیمااوا ازاطبیعياتوسهههطاوزارتانفتا)شهههركتااياتابعه(،ادرااینامرحهها
مالیاتاواعوارضاارزشاافزودهاازاحهقهابعدياوانیزاپردادتادرااافتمسههههتهزمامحاسههههبهاوادری

شدهاازاكالياولیدهاياتمالیاتاواعوارضافروشافرآوردهاا.باشدمرحههاوارداتاحسبامورد،انمي
مزبوراوانیزابنزیناواسههودتاهواپیمااوا ازاطبیعياوارداتيادرامراحلابعدياعرضههه،احسههبا

 .شودمقرراتامربوطامحاسبهاواوصولامي

وانفتا ازاانیبنزافروشهههیواعوارضافروشادرادردهاااتیمأدذامحاسهههبهامالاا-2تبصهههره
امتالتفاوتاقیمجوزاازاوزارتانفت،اعبارتااسهههتاازامابهاایدارااایردولتیغااایتوسهههطاشهههرکت

واعوارضاموضهوعابندا»الف«ااااتی)باااحتسهابامالااشیپالااااایمحصهولتافوقاازاشهرکتاادیدر
ازاااعنوانادرآمداناشهههیالتفاوتامزبورابهمابهاا.کنندهااابهامصهههرفعرضههههاآناامتیماده(،ابااقاانیا

(ا7شهدهاواباانرخامذکورادرامادها)اایفتا ازاتهقوانانیعرضههابنزااهایگاهیارائهاددماتاتوسهطاجا
واانیبنزاادیبابتادراایواعوارضاپردادتاااتیمالاا. رددیواعوارضاماااتیقانونامشهههمولامالاانیا

 .شودیمنظورانمادارانگاهیجاایبراایاتعنوانااعتبارامالینفتا ازابه

ایبند،ادراصورتاانیموضوعاااایبابتاکالهاااانیمؤداایواعوارضاپردادتاااتیمالاا-3تبصره
ایاتایعنوانااعتبارامالکارابردهاشههود،ابهبهاایدیتولاایتوسههطاواحدهااایاصهههااهیعنواناموادااولکهابه

توسهههههطاواردکننهد اناوااایواعوارضاپردادتاااتیهامالاانیهمچن .باشهههههدیمارشیپذآناواحدهااقابلا
 . رددیآنانامنظورامایاتعنوانااعتبارامالی¬مزبورابهایکالهااکنند انمیتوز
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اازیموردنااهایناادهاادیدراایبرااارانینفتااایواعوارضاکهاشهههرکتامهاااتیمالاا-4تبصهههره
ا.باشههدایتااترانماایقابلااسههتردادااااکند،یپردادتامااایهیسههرماااهایییتمهکادارااااایجاتاطرح

الذکرافوقااهایییشدهاداراتماماایازاباااابدشیعنوانامجازااستامبالغامزبوراراابهااادشدهیشرکتا
ازاتمهکااریغایمصههههارفاایواعوارضههههياکهاشههههرکتامزبورابرااااتیمالااریسههههااا.دیانظورانمم

آناشهههرکتااایاتعنوانااعتبارامالیمقررات،ابهاتیباارعاااکند،یپردادتامااایهیسهههرماااهایییدارا
اریاسههاااایآناشههرکتااایاتیمالاایبااتأییداسههازماناقابلاتااتراباابدهااادشههدهیاعتبارااا. رددیمنظورام

 .باشدینفتامارتتابعهاوزاایااشرکت

 نی،اجواهراواپالتطالا-ب

شههدهاازافهزاتامزبور،ابهاکارارفتهادرامصههنوعاتاسههادتهاانی،اجواهراواپالتاصههلاطالاا-1
  .باشدیواعوارضامااتیمعافاازامال

وااااتیبندامشهمولامالاانیموضهوعااافروشهندهاکالهایالعملاواسهوداااجرتاسهادت،احقاا-2
 .باشدی%(ام9عوارضاباانرخانهادرصدا)

بندااانکنند اناکالاواددماتامربوطابهاایعرضهههههاان،یسههههامانهامؤداایاندازساازاراهپاا-3
،ادرجاارزشااصهلاطالااا.وافروشادوداراادراسهامانهامزبوراربتاکنندادیدراااتیعمهااهیمکهفنداکه

دراصههههورتحسههههاباااکیالعملاواسههههودافروشههههندهابهاتفک،ااجرتاسههههادت،احقنیجواهراواپالت
بردياازامعامالتادراسهامانهاااایصهورتاكتماناوایااعدماربتاتمامااادراا.اسهت  یالزاماایکیالکترون

اسههتاکهااان،اجواهراواپالتی%(اارزشااصههلاطال9درصههدا)ايامعادلانهمذكورامشههمولاجریمه
(ااینا39مذکورادرابندا»ب«امادها)امهیعالوهابراجراامهیجرانیااا.باشهههدیماایقابلابدشهههود اریغ

 .قانونااست

اینابنهدامکهفنهداکههاااعرضههههههاكهالاوادهدمهاتامربوطابههاارهیفعهالادرازنجاایاواحهدههاااهیهاکها-4
سازمانااستفادهااادییمورداتأاایفروشگاهااانهیقانوناازاپااانشدناایالجراءماهاپساازالزمحداكرراتاادو

اتیهاموظفنهداپروانههافعهالااارانیوااتهاقااصههههنهافااااربطیذاایاههاهیهاصههههورتااتحهادااانیاااریدراغاا.کننهد
اقدامابهااایفروشهگاهااانهایمربوطارااکهابدونااسهتفادهاازاپااارهیبندادراکلازنجاانیموضهوعاااایاهاواحد

ایاواحدهااااتایموظفااسهتاازاادامهافعالاایاانتظاماایرویناا.ندایباطلانماااکنند،یددمتامااایفروشاکالاا
    .دینماایریفاقداپروانهاجهو 

  بهاسالمتارسانبیآسایکالهااریقنديا ازداراوابدونا ازاواساایهانوشابها-پ

ااسهترنایبهاسهالمتا)بهاارسهانبیآسهاایکالهاااریقنديا ازداراوابدونا ازاواسهااایهانوشهابه
درصداواعوارضاباانرخاشانزدهاااتیدادلامشمولامالاادیایناماده(اتولاا«ت»موضوعابنداااایکالها

ا.باشهندای%(ام36درصهدا)واشهشاایواعوارضاباانرخاسهااااتی%(اواوارداتاآنااامشهمولامال16)
انیماهاپساازاابالغااآناااحداکررادواادکنندهیتولاایبنداواواحدهاانیااعاموضههههواایفارسههههتاکالها

ماهابعداازاآناتوسهطاکیواحداکرراااایقانونابهاپیشهنااداوزارتاباداشهت،ادرماناواآموزشاپزشهک
وزارتدانهامزبور،اوزارتاصههنعت،امعدناواتجارتاااارالدتیتامااند انیمرکباازانماایکار روه

ماهایداایفارستاموردنظراتااانتااااراتییتغاا.شودیمابیتصواایایواداراایواوزارتاامورااقتصاد
واتوسهطاوزارتاباداشهت،ادرماناواابیفوقاتصهواابترتی اجراءادراسهالابعد(ابهاایهراسهالا)برا
فارسهتامزبورادراماهتاابیصهودراصهورتاعدماتا. رددیاجراءااعالماماایبرااایآموزشاپزشهک
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ایعالیشهورااادییپساازاتأاایپزشهکاموزشوزارتاباداشهت،ادرماناواآاایشهناادیمقرر،افارسهتاپ
  .مال)اعملااستا،ییغذااتیسالمتاواامن

 یوامحصولتادداناگاریانواعاسا-ت

 :شوندیواعوارضامااتیمشمولامالارشرحازیبهایوامحصولتادداناگاریساانواعا

 %(؛25درصدا)واپنجاستیبا،یدادهادیتولایواتنباکواپیتوتوناپاگار،یسا-1

کهافارسههتاآناهراسههالااایالمههنیدادلاباانشههاناباادیتولاایواتنباکوااپیتوتوناپااگار،یسههااا-2
اشههههود،یابالغامارانیهیأتاوزاابیوابااتصههههوااهیتوسههههطاوزارتاصههههنعت،امعدناواتجارتاتا

 %(؛40درصدا)چال

 %(؛65درصدا)شصتاواپنجا،یوارداتایواتنباکواپیتوتوناپاگار،یسا-3

 %(؛10درصدا)توتوناداماوارداتيادها-4

 %(؛35درصدا)وارداتيا)ِدرمناتوتون(اسياواپنجاتوتونافرآورياشدها-5

اشیقانوناهراسهالاپنجاواحدادرصهداافزااایازاسهالادومااجراااشهدهنییتعاایهانرخا-1تبصهره
ایواتنباکواااپیتوتوناپاا،یوامحصههولتاددانااگاریعاسههاانوااایکهانرخامذکورابرااایتازمانااابدییم

بههانوداوااایالمههنیدادهلابهاانشهههههانابااداتیهاتولای%(،ابرا55درصهههههدا)دادهلابههاپنجهاهاواپنجادیهاتول
بهااایوارداتاایواتنباکوااپیتوتوناپاا،یوامحصهولتاددانااگاریانواعاسهااای%(اوابرا95درصهدا)پنج

 .%(ابرسد125درصدا)واپنجاستیصداواب

انالجراءشهدناایمکهفنداازازمانالزماایوامحصهولتاددانااگاریتولیدكنند اناسهااا-2تبصهره
بنديامحصههولتاددانيادرجافروشههياواتاریخاتولیداراابراروياپاكتابسههتهاادرده قانون،اقیمت

شهوداوامشهمولادراصهورتاتدهفاازاحكماایناتبصهره،ااعتبارامالیاتيامربوط،اپذیرفتهانمياا.ندنمای
 .هايامذكورااستهانرخمالیاتاواعوارضافروشاب

 

 و عوارض خاص هااتیمال -هفتم فصل

 سبز عوارض

سهههازمانااصایکهابهاتشهههدااندهیواحدهاياتولیدي،اصهههنعتي،امعدنياواددماتياآلاا-29ماده
دراااکننهد،ینماتیهاراارعااایطمحیسهههههتیزاایحدودامجهازاوااسهههههتهانداردهاااسهههههت،یزطیحفهاظتامح

نسهبتابهارفمااشهود،یماانییآناااتعاایکهاتوسهطاسهازمانامزبورابرااایکهادراماهتازمانایصهورت
بااااینهد یشهههههدت،امهدت،انوعاوامکهاناآلااارینظاییارههایهامعاابراسهههههاساانهد،یدودااقهداماننمهاااینهد یآلا

مأدذافروشاکالااا%(،ابه5/1)اادرصهدمینوکی%(اوا1)ادرصهدکی%(،اا5/0)اادرصهدمینااهاینرخ
اعماازااانده،یآلااایواحدهاااهیحکمادرامورداکهانیااا.شهههوندددمات،امشهههمولاعوارضاسهههبزاميااای

وااایصههنعتاا-یمسههتقرادرامناطقاآزاداتجاراایاواواحدهاایصههادراتارمعاف،یمعافاواغاایواحدها
عملاااایواحدها،امبنااایند یآلااسهطحاانییکهادراتعااییارهایمعاا.اسهتاایجاراایاقتصهاداژهیمناطقاو

قانون،اتوسهطااانیالجراءشهدنااماهاپساازالزم یرد،احداکرراسههقرارامياسهتیزااطیسهازمانامح
باداشهت،ادرماناااایهاواوزارتدانهااسهتیزطیمتشهکلاازانمایند اناسهازماناحفاظتامحایکار روه

اهیا)سهازمان(اتاااییوادارااایصهنعت،امعدناواتجارت،اکشهوراواامورااقتصهاداا،یواآموزشاپزشهک
مادهابراسهاسااانیموضهوعاااایمیزانافروشاواحدهااا.رسهدیمارانیوزااأتیهاابیتصهوشهوداوابهمي

  . رددیمانییتعاشود،یمنظورابهاسازماناارائهامانهمی کهابهاایاظاارنامهاایاانیسامانهامؤد
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مجزااباااایدیدطوطاتولاایماده،ادارااانیموضههههوعاااایواحدهااکهیدراصههههورتاا-1تبصههههره
 .شودیماافتیدراندهیمحصولامستقلاازاهماباشنداعوارضاسبزاصرفاأاازادطوطاآلا

اند،ینماایکارمزداادیماده،امبادرتابهاتولاانیموضهوعاااایدراصهورتياكهاواحدهاا-2تبصهره
مادهامشمولاعوارضااانیمذکورادراصدرااااهایبااپنجابرابرانرخاا،یکارمزداادیازاتولاایدرآمداناش
نفتاکوره،اااد،ینفتاسههفااما،یواسههودتاهواپانیبنزاادیتولاارهیکهادرازنجااییااشههرکتاا.شههودسههبزامي

قیمتااا.باشههندتبصههرهامسههترناامياانیازاشههمولاحکمااااکنند،یمااتیوابرقافعالاایعیب از،ا ازطنفت
شركتااياكنندهاناائيامبنايامحاسبهاعوارضاموضوعااینامادهابراياافروشافرآوردهابهامصرف

باشداوابرقامياایعی از،ا ازطبنفتاکوره،انفتااد،ینفتاسفااما،یواسودتاهواپاانیزنجیرهاتولیدابنز
اآنااامتضامناأامسؤولاپردادتاعوارضامربوطهاهستنداايكهاشركتاايابالدست

ماهاپساازامکهفااسههتاحداکرراظرفامدتاشههشااسههتیزطیسههازماناحفاظتامحاا-3تبصههره
واامکهانااادیهانمهاااجهادیرااااانهدهایآلااایاواحهدههااایاطالعهاتاااگهاهایقهانون،اپهااانیالجراءشهههههدناالزمااخیتهار

اسهتیازااطیسهازماناحفاظتامحاا.(اسهازمانابهاسهامانهامزبوراراافراهماکندنیابردطا)آنالاایدسهترسها
مزبورادرجانمودهاواآنارااااگاهایآناااراادراپااایند یواسهههطحاآلاااندهایآلااایموظفااسهههتاناماواحدها

 .کنداروزرسانیمستمراأابه

ایواحدهاااگاهیراادراپااایناماواحدااسهتیزااطیکهاسهازماناحفاظتامحاایدراصهورتاا-4تبصهره
دهد،اواحداموردنظراازاااشیمزبوراافزاااگاهیآناواحداراادراپااایند یسهطحاآلاااایاادیدرجانماااندهیآلا

نرخاعوارضامزبورااایااشهود،یدورهامالیاتيابعد،احسهبامورد،امشهمولاعوارضاسهبزاماایابتدا
 .ابدییماشیزاآناواحداافایبرا

ایواحدهاااگاهیرااازاپااایناماواحداسهتیزااطیکهاسهازماناحفاظتامحایدراصهورتا-5تبصهره
مزبوراکاهشادهد،اواحداموردنظراااگاهیآناواحداراادراپااایند یسهههههطحاآلاااایهاااد،یهاحذفانمهاااندهیآلا

نرخاعوارضاااایاشهود،یهمانادوره،احسهبامورد،اازاپردادتاعوارضاسهبزامعافاماایازاابتدا
 .ابدییمااهشآناواحداکایمزبورابرا

اخیازاتارااماهکیموظفااسهتاحداکرراظرفامدتاااسهتیزطیسهازماناحفاظتامحاا-6تبصهره
واهر ونهااادیآناواحدااعالمانظرانمااایند یکاهشاآلاااایدرادصوصارفمااانده،یدردواستاواحداآلا

دراا.دیهامنعکسانمهااانهدهیآلاایواحهدههااایاطالعهاتااگهاهیواحهداموردنظراراادراپهااتیهادراوضهههههعارییتغ
دراماهتامقرر،اواحدامزبورابهاصهورتادودکاراااسهتیزااطیمحااسهازمانصهورتاعدمااعالمانظرا

 .شوددارجامياندهیآلاایهاازافارستاواحد

انجاماااندهیآلااایواحدهااایند یکاهشاآلاااایمنظورارفماکهابهااهاییی ذارهیسهههرمااا-7تبصهههره
دراسهالاااسهت،یزااطیتوسهطاسهازماناحفاظتامحاایند یکاهشاآلاااایرفمااادییدراصهورتاتأااشهود،یم

اارفمای  کهابهایوادراصهههورتااشهههودیعوارضاآناواحدهااکسهههراماایبعد،اازابدهاااایسهههالااایاولا
 .شودیمارفتهیپذایاتیقابلاقبولامالانهیعنواناهزنشود،ابهانجرمایند یکاهشاآلا

آنااانفتاکورهاوااایکهاسهودتااصههاییرو اهاایوانااهاشهگاهیپالااکهیدراصهورتاا-8تبصهره
اهایازاسهالاباادردواسهتادولت،امجبورابهااسهتفادهاازاسهودتاایدرامقاطماداصهاااسهت، ازانینفت

موضهوعاراادرااحتسهاباسهطحاواانیموظفااسهتااااسهتیزااطیمزبوراشهوند،اسهازماناحفاظتامح
واافزایشاآلیند ياناشههياازااسههتفادهانفتاكورهاوانفتا ازااادینماااظآناواحدهاالحااایند یمدتاآلا

  .راامطابقابااقبلاازاالزامامزبورامحاسبهاكند



18 

 

بعداازاربتادراسهامانهامالكاااهایدورهاایصهرفاأابرااسهتیزااطیاعالماسهازمانامحاا-9تبصهره
ایدایتولاایواحدهااایند یآلاااایاعتبارااسهتاواسهازمانامذکورامجازابهااظاارانظرانسهبتابهارفماوا

 .ستیشدهادراسامانهاتحتاعنوانااصالحاواتصحیحااشتباهانربتاهایدورهایبرا

قانون،اجزءااانی(اا5(امادها)2دولتاموضوعابندا»ج«اتبصرها)اایپردادتااارانهیاا-10تبصره
 .ستیمأدذامحاسبهاعوارضاسبزان

کهاایمادهامکهفنهدااظاهارنامهاهرادورهاراامطهابقافرماانیموضهههههوعااااانیهامؤداا-11تبصهههههره
واعوارضارااظرفااامیدوره،اتسههههاایماهاپساازاانقضهههاااانیحداکرراتااپااادینمایماانییسهههازماناتع

مقرراموجبااایهااظاارنامهادراماهتاامیعدماتسهاا.ندینمااازیشدهاوارانییبهاحساباتعماهتامزبورا
باشهدامادهامياانی%(اعوارضاموضهوعاا10درصهدا)دهازانیبهاماایبدشهود ارقابلیغامهیتعهقاجر

(اایناقانونا40موضههههوعامادها)اامهیدراپردادتاعوارض،امشههههمولاجرااریوادراصههههورتاتأد
واحدهاياعضهواسهامانهامؤدیانامهزمابهاارائهااظاارنامهاموضهوعاایناتبصهرهانبودهاوااا.شهودیم

  .کندیمؤدیان،اعوارضاآلیند يارااوصولاماانهسازمانابهااستنادافروشاابرازياآنااادراسام

 هیوسائط نقل گذاریو عوارض شماره اتیمال

براسهاسارتبهاااکهت،یواموتورسهااانیسهبکاواسهنگایانواعادودروهااای ذارشهمارها-30ماده
مندرجادراااهایطبقانرخاااسهههت،  دهیرسهههااارانیاسهههتانداردااایسهههازمانامهاادییآناا،اکهابهاتأاایانرژ

ماده،اانیواعوارضاموضهوعاااااتیمأدذامالاا.باشهدواعوارضاسهبزامياااتیمشهمولامالاریجدولاز
ایبرااایواحقوقاورودایوامجموعاارزشا مرکاایدادهاداتیهاتولاموردفروشاکهاردهانههادراامهتیق

ا.استایوارداتایدودروها
(باشدارقاماجدولاذیلابهادرصدامي)  

 حشر
سواری و وانت دو 

 کابین

کابین، وانت تک
خودروی سواری با 

 گذاری عمومیشماره
 موتورسیکلت خودروهای سنگین

رتبه 
 انرژی

 وارداتی تولید داخل وارداتی داخلتولید  وارداتی تولید داخل وارداتی تولید داخل

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 
ا

سهههبکاواایانواعادودروهااایمادهابرااانیواعوارضاموضهههوعاااااتیمأدذامالاا-1تبصهههره
ایوابراااانییتوسهطاسهازماناتعااماه،یدااانیتااپااایوارداتااایدادلاااادیتولااهايکهتیواموتورسهااانیسهنگ

وارداااایاادیتولااداأایکهاجدااایهیوسههههائطانقهاایمأدذامزبورابرااا.شههههودیاجراءادراسههههالابعدااعالمام
   .شودوااعالماميانییوارداتاتوسطاسازماناتعاایادیپساازاتولاصههبالفااشوند،یم
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ادیبریواتمامابرقيا)هاایبرقااهایکهتیواموتورسههااانیسههبکاواسههنگایدودروهااا-2تبصههره
انیواعوارضاموضههوعااااتیوزارتاصههنعت،امعدناواتجارتامشههمولامالااصای(ابهاتشههدنیپال 

 .باشدیمادهانم

ابالغاااخیماهاازاتاروزارتاصهنعت،امعدناواتجارتامکهفااسهتاظرفامدتاسههاا-3تبصهره
فارسههتاااران،یاسههتاندارداااایواسههازمانامهااسههتیزطیسههازماناحفاظتامحایقانون،ابااهمکاراانیا

کههادرااا،یراابهااتوجههابههارتبههاانرژاایدادهلاواوارداتاادیهاتولایههاکههتیكهیههادودروههااواموتورسههههها
اطالعااایوابرااادیصههورتابردطابهاسههازمانااعالمانمابهاااسههت، شههدهآنااادرجاااایبرچسههباانرژ

  .دیعموم،امنتشرانما

مادهافاقدابرچسهبااانیموضهوعااااهایکهتیکهادودروهااواموتورسهاایدراصهورتاا-4تبصهره
ایتهقا (G) فیردااهیباشههند،امصههداقاوسههائطانقهاارانیاسههتاندارداااایسههازمانامهاادییمورداتأاایانرژ

 .شودیم

مادهااانیموضهوعااااهیانواعاوسهائطانقهاادکنند انیواردکنندهاواتولاایاشهداصاحقوقاا-5تبصهره
وسهائطاااقیمشهدصهاتادقاانیواهمچناای ذارواعوارضاشهمارهاااتیمکهفندااظاارنامهامربوطابهامال

بههاااکنهد،یکههاسهههههازمهانااعالماماانحویشهههههدهاهرمهاهارااحهداکرراتهااپهانزدهمامهاهابعهدابههفرودتههااهیهانقه
عدماپردادتامذکورادرااا.ندیواعوارضامتعهقابهاآنارااپردادتانمااااتیماوامالیسههههازماناتسههههه

واعوارضاااااتی%(امال10درصهههدا)دهاازانیبهاماایبدشهههود ارقابلیغاامهیماهتامقرر،اموجباجر
(ا40موضهوعامادها)ایهامهیدراپردادتاآن،امشهمولاجرااریمادهاوادراصهورتاتأداانیموضهوعاا
 .شودیایناقانونام

ا،ی ذارمکهفنداقبلاازاشهمارهااکهتیواردکنندهادودرواواموتورسهااایقیاشهداصاحقاا-6تبصهره
کههااایبیواعوارضامتعهقابههاآناراابههاترتااتیهامهالاربط،یذایاتیهابهاامراجعههابههااداراتاامورامهال

ایروهایمتعهقابهادولتاوانااهیوسههههائطانقهاای ذارشههههمارهاا.پردادتاکننداادینمایماانییسههههازماناتع
 .دهااستماانیمشمولااازینایمواانتظااینظام

(امکهفایوارانند اایی)معاونتاراهنمااارانیااایاسههالمایجماوراایانتظاماایرویناا-7تبصههره
ااتیپردادتامالاای واهاا،یقیوارداشهدهاتوسهطااشهداصاحقااهیوسهائطانقهاای ذارشهمارهاسهتاقبلاازاا

واعوارضاآناااپردادتانشهدهااااتیکهامالاایاهیوسهائطانقهاای ذارواعوارضارااکنترلاواازاشهماره
  .دیمانایاست،ادوددار

 هیوسائط نقل یندگیساالنه آال عوارض

وااانیسههههبکاواسههههنگایاعماازادودروهاااهیوسههههائطانقهااهسههههالنهاکهی عوارضاا-31ماده
 :شودیمانییتعالیشرحاذبهاهاکهتیموتورس

اهیفروشاکهاردهانههاواوسههههائطانقهااامهتیدرهزاراقااکیهادادهلامعهادلاااادیهاتولااهیهاوسههههائطانقهاا-الف
مشهمولاعوارضاسهالنهااایواحقوقاوروداایدرهزارامجموعاارزشا مرکمعادلایكاوانیماااایاواردات

(ااینا30(امادها)1مأدذامحاسهههبهاعوارضاموضهههوعااینابندامأدذامذكورادراتبصهههرها)اا.اشهههوندیم
 .قانونااست

(ا1دراشهارهاياآلودهاتاادهاسهالاپساازاتولیداباامأدذامذکورادراتبصهرها)ااهیوسهائطانقهاا-ب
هايامندرجادراجدولامادهامذکورامشههمولاعوارضانرخااسههتمبیقانوناوامعادلایكاانی(اا30مادها)

پساازااا.شهوندیاینامادهاماا«الف»عالوهابراعوارضاموضهوعابندااااهیوسهائطانقهااید نسهالنهاآلی
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اهیاوسهائطانقهاایند یعوارضاآلاااهی%(ابهانرخاپا10درصهدا)دهازانیهراسهالابهامااید،سهالادهماتول
کهانرخاااايهیوسههههائطانقهاا.ابدیااشیافزاااهیتااحداکررابهادوابرابرانرخاپااشههههودیمذکورااضههههافهام

سهالاازاتااسهپرياشهدناپنجااباشهد،ی(اصهفرام30مادها)االیآنااادراجدولاذاایند یعوارضاسهالنهاآلا
اهیاواپساازاآن،اوسهههائطانقهااباشهههندیمعافاماایند یازاپردادتاعوارضاسهههالنهاآلاااد،یسهههالاتول

وسهائطاااری(اواسها30جدولامادها) (D) فهايامندرجادراردینرخاادهمکیمعادلااایباانرداانیسهنگ
مهذکورامشهههههمولاعوارضاافیرد (C) فیدهمانرداهايامنهدرجادراردکیهامعهادلاایبهاانردااهیهانقه

مأدذاااشههود،یوارداتاآنااامتوقفامااایاادیکهاتولاییدودروهااددراموراا.باشههندیماایند یسههالنهاآلا
فارسههتااا.شههودیماانییوارداتاتعااایاادیسههالاتولاانیمحاسههبهاتوسههطاسههازماناوامتناسههبابااآدر

شهههارهاياآلودهاكهاوسهههائطانقهیهابااپالكاانتظاميامتعهقابهاشهههارهايامذكورامشهههمولاعوارضاا
هراسههالابااپیشههنااداسههازماناحفاظتامحیطاااهماشههوند،احداكرراتااپایاناديسههالنهاآلیند يامي

 .شوندزیستاواتصویباهیأتاوزیرانابرايااجراءادراسالابعداتعیینامي

سهامانهاااجادی(امکهفااسهتاباااهااريهااوادهیوزارتاکشهورا)سهازماناشهارداريا-1تبصهره
ایکایاامکهاناپردادهتاواصهههههدوراالکترونااه،سهههههالنههاوسهههههائطانقهیها متمرکزاعوارضاااکیهاالکترون

اباعوارضاموضههوعابندهايا»الف«اوا»ب«ااینامادهاراابرايامالکاناوااسههتعالمامفاصههاحسهها
وادفاترااایانتظامارويیراابرايانااهیبهاوسهههائطانقهااربوطعوارضاپردادتانشهههدهامازانیبردطام

 .فراهماکندایاسنادارسم

موضههههوعابندهايا»الف«اوا»ب«ااینامادهابرعادهامالکااپردادتاعوارضااا-2تبصههههره
ا.ندایهماناسهالاپردادتانماااانیمذكوراهراسهالارااتااپاامکهفنداعوارضاااهمالکاناوسهائطانقهیاا.اسهت

چنانچهامالكیتاوسههائطانقهیهامذكوراپساازاسههالاتولیداتغییرانماید،اپردادتاعوارضاسههالنهاوا
 .موضوعااینامادهاازاسالاانتقالابراعادهامالكاجدیدااستاد يعوارضاسالنهاآلین

اسهقاطادارند،ادراسهالااسهقاط،امشهمولاعوارضابنداایاياکها واهااهیوسهائطانقهاا-3تبصهره
 .شوندیمادهانمانی»ب«اموضوعاا

 ذارياشهدهاقانوناشهمارهاانیشهدنااالجراءبعداازالزمااایکهاقبلااااهیوسهائطانقهااهیکهاا-4تبصهره
 .شوندیمادهامانیموضوعااامشمولاعوارضااز،یباشندان

پالكاتوسهطاااضایتعوااایواایتوسهطادفاترااسهنادارسهمااهیوسهائطانقهربتاسهنداانتقالاااا-5تبصهره
اهیهاجماوريااسهههههالمياایرانا)معهاونهتاراهنمهایياواراننهد ي(،امنوطابههاتسهههههوایانتظهامارويین

وسههائطااریموردامعامههاواسههاااهبندهايا»الف«اوا»ب«ااینامادهامربوطابهاوسههائطانقهیاعوارضا
 .استارندهی واانتقالادهندهلمتعهقابهاانتقااهینقه

هايا»الف«اوا»ب«ااینامادهاهرسال،احداکرراتااپردادتاعوارضاموضوعابندا-6تبصره
 .%(ااست20درصدا)ستیبازانیبهامافیهماناسال،اموجبابردوردارياازاتدفاانپای

ایبدشهود ااارقابلیغاامهمذكوراپساازاموعدامقررامشهمولاجریااپردادتاعوارضااا-7تبصهره
عالوهابراااکماه،یازااااشیبااریاسهههتاوادراصهههورتاتأد%(اعوارضاسهههالنهاا10درصهههدا)ده معادل

%(اعوارضاسهالنهابهاازاياهراماهانسهبتابها2ايامعادلادودرصهدا)مهیمذکورامشهمولاجراامهیجر
 .استاریمدتاتأد

اکهتیواموتوراسهااانیسهبکاواسهنگایمالکانادودروهاااایکهامالکااایدراصهورتاا-8تبصهره
اایوااااندینمااایدودداراات،یمادهابهامدتاپنجاسهالاازاسهالامالکاانیموضهوعاااازاپردادتاعوارضا
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%(انصههابامعامالتاکوچکاموضههوعا5درصههدا)ازاپنجنشههدهااپردادتاامهیمبهغاعوارضاواجر
ایرویشههههود،انااشههههتری،اب25/1/1383مصههههوباااناقصههههات(اقانونابر زاريام3(امادها)1جزءا)
هااوایوزارتاکشهههورا)سهههازماناشهههارداراایاعالماموظفااسهههتابراسهههاسافارسهههتاایانتظام

 .اقداماكندایمزبوراتااپردادتابدهاهی(انسبتابهاتوقفاوسائطانقههایاریده

ایهاامکهفنداامکانادسهترسهاواشهاردارياارانیااایجماوريااسهالماایانتظامارويیناا-9تبصهره
بنديابراياوزارتاکشورا)سازمانادودارااباارعایتاطبقهااهیاطالعاتاوسائطانقهااگاهیبردطابهاپا
 .(افراهماکنندهااريهااوادهیشارداري

(اموظفااسههتانسههبتابهاهااريهااوادهیوزارتاکشههورا)سههازماناشههاردارياا-10تبصههره
ازاجمههاازاایبهاطرقامقتضهاااهیمالکاناوسهائطانقهاافیواتکالاافیدرادصهوصاوظااایاطالعارسهان

 .اقداماکنداامکیارسالاپاقیطر

قانونابااانیابالغاااخیماهاازاتارمادهاظرفامدتاسههههههاانیاااینامهااجرائنییآا-11ااتبصهههههره
 .رسدیمارانیوزاأتیهابیتصوه(ابهااريهااوادهیوزارتاکشورا)سازماناشاردارياشناادیپ

 
 هینقل و انتقال وسائط نقل اتیمال

ا،یاراهسهههازاااهایانیبهااسهههترناءاماشهههاااکهت،اینقلاواانتقالاانواعادودرواواموتورسهههااا-32ماده
ادیاتولا:ااباشهندیماالیشهرحاذنقلاواانتقالابهاااتایواشهناورها،امشهمولامالاایکشهاورزاا،یمعدناا،یکار اه

(امادها1%(ابهامأدذامذکورادراتبصهرها)2درصهدا)دواایا%(اواواردات1درصهدا)کیاازانیدادلابهام
سهالاپساازاسهالاامادهاتااشهشاانیموضهوعاااااتایمأدذامحاسهبهامالاا.ادیسهالاتولاایقانونابرااانی(اا30)

درصدابعد،اچال  ششمابهاایهاسالاایوابراااابدیی%(اهمانامأدذاکاهشام10درصدا)سالنهادهااد،ایتول
 .شدهااستااد%(امأدذای40)

پال)اتوسهطااضایتعوااایوااایتوسهطادفاترااسهنادارسهمااهیربتاسهنداانتقالاوسهائطانقهاا-1تبصهره
اسهههتاکهااایبترتیمادهاوابهاااانینقلاواانتقالاموضهههوعاااااتیمنوطابهاپردادتامالاا،یانتظاماایروین

حکم،امهزمابهاپردادتادوبرابرااانیمراجمامزبورادراصههورتاتدهفاازاااا.کندیسههازمانامقررام
 .نشدهاهستندپردادتااتیمال

اایهاوااایمونتهاژکننهدهادادهاایهاانتقهالادودرواازاکهاردهانجهاتاسهههههازنهدهاواانیاولا-2تبصهههههره
هر ونهاانتقالابهااانیواهمچناادارانی(ابهادریدارجااایشهرکتایرسهماایهایند یواردکنند انا)نما

مادهااانینقلاواانتقالاموضههههوعاااااتیصههههورتاصهههههحاواهبهابهانفمادولتامشههههمولاپردادتامال
 .شودیم

ا-دودرواواموتوراسیكهتابااپالكاانتظاميامناطقاآزاداتجاريانقلاواانتقالاانواعاااا-3تبصره
 .شودیصنعتيامشمولامالیاتاموضوعااینامادهانم

  خروج از کشور اتیمال

مادهاااانایا(ااا1جزاموارداتبصهرها)ابهااایارانایاسهازمانامکهفااسهتابابتادروجاهرامسهافرااااا- 33ماده 
وابهاحسههههابااااافتایاازامسههههافرانادرااااتایاعنوانامالاراابهااایاوجوهااایانایاوازماااییااایادرااا،اییاهواااایاازامرزهاا

اایابودجهاسههنواتااانایامذکورادراقوانااااتایامالااازانایامااا.ادایانماااازایاکلاکشههوراوارااایادارانزدادزانهااایادرآمداعموما
  .ا رددایامااایانایاباشایاپا
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وااینیزمایعمومااهینقهاالیواددمت،اددمهاوسههااایاسههایسههااایهادارند انا ذرنامهاا-1تبصههره
درادارجاازاکشههورا)دارند انااجازهااالیشههاغلابهاتحصههاااانیدانشههجوا،یوادطوطاپروازااییایدر

جاتادرمانابهادارجاازاکشورااعزامااایپزشکاایکهاباامجوزاشورااایمارانی(،ابییدروجادانشجو
معالجهااایکهابرااایوامرزنشهینان،اجانبازاناانقالبااسهالمای ذرامرزااهدارند اناپرواناا ردند،یم

)ع(ابهامقصهههداااینیحسهههاانیاربعااامیکهادراااایرانیزائرانااااشهههوند،یاعزامامااگریدایبهاکشهههورها
ازااایکارنامهاشهههغهاایدارجاازاکشهههوراکهادارااامیمقااانیرانیوااااشهههوندیعراقاازاکشهههورادارجام

 .اهستنداایماده،امسترناانیموضوعاااااتیازاپردادتامالااستندهاایوزارتاتعاون،اکاراوارفاهااجتماع

کهاصهرفاأاازامبدکااایاصهنعتااا-ایاموقتامناطقاآزاداتجارااااایادائماااانایا ردشهگران،اسهاکناا-ا2تبصهرها
مشههمولاعوارضادروجاازاکشههوراموضههوعااااکنند،ایاماامتایامناطقامذکورابهادارجاازاکشههوراعزا

مربوطهااایااجرائاااهایانامهانایایاواآااایااسالماایاجماورااایاصنعتااا-ایاادارهامناطقاآزاداتجارااایاقانوناچگونگا
 .اشوندایاما

دروجاازااااتیموظفااسهتاپردادتامالارانیااایاسهالمایجماوراایانتظاماایرویناا-3تبصهره
ادیانمایماانییکهاسهازماناتعاایکهاعازمادارجاازاکشهوراهسهتنداراابهاروشهااایرانیکشهورامسهافراناا

 .دینماایریاند،اجهو مزبورارااپردادتاننمودهااتیکهامالایکنترلاواازادروجامسافران

 برون شهري مسافر عوارض

شهاريامسهافراوافروشابهیطادرادادلاوانقلابروناشهداصهياكهامبادرتابهاحملاا-34ماده
%(ابااءا5درصههد)كنند،امكهفنداپنجكشههورابااوسههائطانقهیهازمیني)بهااسههترناءاریهي(اوادریایيامي

حسهههههاب(،احسهههههبامورد،ابههاعنواناعوارضاابهیطاراابهاادرجادرابهیطاوایهااقراردادا)صهههههورت
اهاحداكرراتااپانزدهماماهابعدابهاحسههاباشههارداريامبدکاسههفراواهرامااذشههاردارياازامسههافراناکد

ايابههامیزاناعهداازاموعهدامقرراموجهباتعهقاجریمههواریزاعوارضامهذكورابا.واریزانمهاینهد
ادتالفاوااسههههتنكافاازاپردادتاعوارضااا.%(ابهاازاياهراماهاتأدیرادواهدابود2دودرصههههد)

باااصههالحاتاوااا11/4/1334صههوبامااهااري(اقانوناشههارد77موضههوعااینامادهامشههمولامادها)
 .الحاقاتابعديادواهدابود

اا. رددایامحسههوبانمااایااتایاعنوانااعتبارامالافصههلابهااانایاواعوارضاموضههوعااااااتایامالاا- 35ماده  
ارفتهیاپذااایااتایاقابلاقبولامالااانهاعنواناهزیاقانونابهاانایا(ااا32(اوا)ا30واعوارضاموضههوعاموادا)ااااتایامالا
 .اشودایاما

وااااتیدرارابطهاباامالاام،یمسهههتقاایهااتیاحکامافصهههلاسهههوماباباپنجماقانونامالا-36ماده
احکاماا.اسههتاای(اوافصههلاشههشههماجار34(اوا)31فصههلابهااسههترناءاموادا)انیموضههوعااعوارضا

مصهههههوباامیمسهههههتقاههایاتیها(اقهانونامهال219(اوا)218(اوا)216(اتهاا)210موضهههههوعاموادا)
(اوا29آنادرادصهههوصاعوارضاموضهههوعامادها)اایباااصهههالحاتاواالحاقاتابعداا3/12/1366
 .باشدایمایفصلاجارانی(اا32موضوعامادها)ااتی(اوامال30واعوارضاموضوعامادها)ااتیمال

اااتیاقانوناامکانااظااراواپردادتامالااانایاسههازماناموظفااسههتابراياكهیهامؤدیاناااا- 37ماده 
 .افراهماکندااانایاسامانهامؤداااقایاموضوعافصولاششماواهفتمارااازاطرا

 

 هامهیجر -هشتم فصل
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عالوهابراپردادتاااانددهیامتناعاورزااانیدراسههامانهامؤداتیکهاازاعضههواایانیمؤدا-38ماده
اهایانههیها(اقهانوناپها22قهانوناوابنهدا»ب«امهادها)اانی(اا39موضهههههوعابنهدا»الف«امهادها)ایههامههیجر

ماهاپساکیدودارااحداکرراتااااایاتیمکهفندااظاارنامهاهرادورهامالااانیواسهههامانهامؤداایفروشهههگاه
واعوارضافروشادوداراابهاحسههههابااااتیوامالاامیبهاسههههازماناتسهههههاایاتیدورهامالاهرااانیازاپا

 .ندینماازیسازماناوار

واعوارض،اااتیدراصههههورتاارتكاباتدهفاتاذیلاعالوهابراپردادتامالاانیمؤدا-39ماده
 :باشندمياریشرحازبهاییهامهیمشمولاجر

واسههامانهاایفروشههگاهااهایانهیتاازمانااسههتقراراسههامانهامؤدیانا»موضههوعاقانوناپااا-الف
وابعداازااسههتقراراسههامانهااانیمؤدااهیکهاایاظاارنامهادراهرادورهامالیاتيابرااامیعدماتسهههاان«یمؤد

اونیهیاند:ادهامامتناعاکردهاانیدراسههامانهامؤداتیکهاازاعضههواایانیآنادسههتهاازامؤداایمذکورابرا
انی(اا4نشدهاتااموعدامقررادرامادها)وعوارضاپردادتاااتیدوابرابرامالااایا(الایر10.000.000)

(اقانونا22مذکورادرابندا»ب«امادها)اامهیعالوهابراجرامهیجراانیااا.باشههدااشههتریقانون،اهراکداماب
ادیابااانینامادراسامانهامؤدعدماربتاالیبهادلاایاستاکهامؤداانیواسامانهامؤدایفروشگاهااهایانهیپا
 .پردازدب

اریمعهامهههاغااایهااریربهتامعهامهههادودابههانهاماغاا،یاظاهارکمااایهااایاظاهارشیکتمهانامعهامههه،ابا-ب
اسهههترداداااایاااتیمالاااظااریکهابهاکماایگریواهراعملادایبهانامادود،ااسهههتنادابهااسهههناداصهههور

ان(اای4نشههدهاتااموعدامقررادرامادها)وعوارضاپردادتاااتیمنجراشههود:ادوابرابرامالایرواقعیغ
  .نشدهپردادتااتیمالصورتاتکراراتدهفاقبلاازادوسال،اسهابرابراارقانوناواد

واعوارضاااتی:ادوابرابرامالرمجازیواعوارضاتوسههههطااشههههداصاغاااتیمالااافتیدراا-ج
 .یافتیدر

قانونادرامواعدامقرر،اموجباااانایاواعوارضاموضهوعااااهاااتایادراپردادتامالااارایاتأداا- 40ماده 
نشهدهاوامدتاواعوارضاپردادتااااتایادراماه،انسهبتابهامالااا%(ا2)ادرصهدادوااازانایامابهااایااامهایاتعهقاجرا

کهاااکایاواعوارض،اهرااااتایاپردادتامالاادایاسهررسهااااایااظاارنامهااامایاماهتاتسههااایاازازماناانقضهاااارایاتأدا
 .ادواهدابوداااشد،امقدماباا

 

 اتیمال عیانتقال و توز ص،یتخص -نهم فصل

اههایمههیقهانوناواجرانی(اا30(اوا)28(،ا)7موضهههههوعاموادا)اواعوارضااااتیهامهالا-41مااده
 .شودیمامیتوزاریزابترتی بها،یمربوطابهاآناااپساازاکسراکسوراتاقانون

انی(اا7واعوارضاموضههوعامادها)اااتی%(اازامال27/0درصههدا)واهفتاصههدمااسههتیباا-1
ورزشاا،یریواعشهههاااییورزشاروسهههتااا،ی،اورزشاهمگانتوسهههعهاورزشامدارساایقانونابرا

ااهههایورزشاالمههینیباونیفههدراسهههههاا،یبههانوان،اورزشامعهولناواجههانبههازان،اورزشاقارمههان
ا.یابداورزشاادتصهاصامياایهاسهادتریزااتوسهعهاموراجواناناوااا،یپاهواناایواکشهتااایزوردانه

مربوطابههاوزارتاورزشاواجوانهاناواوزارتاآموزشاواپرورشادرااههایفیمبهغادراردانای
وزارتدهانههاقراراانیااااریهاواپساازامبهادلههاموافقتنهامههادراادتااشهههههودیمااینیبشیپاایبودجههاسهههههنوات

هراشهکلاوابهاهرانحوابهاابهقانونااانیازامحلامنابماموضهوعاااایپردادتاهر ونهاوجااا.رد ییم
  .استایدراوجوهاوااموالادولتایرقانونیممنوعااستاوادراحكماتصرفاغاایورزشاحرفه
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»الف«اوا»ب«امهادهاای(اوابنهدهها7مهادها)ایواعوارضاوصهههههولاههااتیهاازامهالانامکیهاا-2
اعنوانامهالیهاتاسهههههالمهتابههاوزارتاباهداشهههههت،ادرمهاناواآموزشاپزشهههههکی(اایناقهانونابهه28)

  .بدایادتصاصامي

اهایاریوادهاهایکشهوراواسهاماشهاردارایسهامادرآمداعمومانسهبتامسهاویاابهاامانده،یباقاا-3
ا.شهودایمازیکلاکشهوراواراایرداحسهابادزانه بهاااتیبهاعنوانامالایسهامادرآمداعموماا.باشهدیم

عنواناعوارضاحسهباموردابهاحسهاباتمرکزاوجوهاادارهاکلابهااهایاریوادهااهایسهاماشهاردار
اهايیاریوادهاهایواحسهاباتمرکزاوجوهاوزارتاکشهورا)سهازماناشهارداراااناسهتاایاتیامورامال

ا.شودیمازیكشور(اوار
ایارایفاقدادهاایهااواروسههتاهاها،ادهیاريسههاماشههارداريااهایامهیعوارضاواجراا-تبصههره

هايارابطياكهابناابهادردواسههتاسههازماناواوزارتاكشههوراتوسههطاموضههوعاایناقانونابهاحسههاب
دارياكلاكشههوراحسههباموردابهاناماحسههاباتمركزاوجوهاادارهاكلامالیاتيااسههتاناواوزارتادزانه

عوارضاسهامااا.شهود ردد،اواریزامياحاميهاياكشهور(اافتتهااوادهیاريكشهورا)سهازماناشهارداري
متعهقابهاآن،ادرآمدادولتانبودهاواااهایامهیواجراایاریفاقدادهااهااواروسهتاهایاهیاريها،ادشهارداري

(اایناقانونابها42%(اآناراامطابقاباامقرراتامادها)100سهههازماناموظفااسهههتاصهههددرصهههدا)
رعایتاحكماایناتبصههههرهادراطولااا.واریزانمایدااذكورربطامهاياذيصههههورتاماهانهابهاحسههههاب

  .توسعهاالزاميااستاجراياقانونابرنامهاششما

ا،یریوامناطقاعشهههااایاریفاقدادهاایروسهههتاهاااها،یاریدهااها،یسهههاماشهههاردارا-42ماده
اهاییاریوادهااهایبراساساترتیباتاذیلابهاحساباتمرکزاوجوهاوزارتاکشورا)سازماناشاردار

کلاکشهوراااایدارنزدادزانهااربطیاسهتاناذاایاتیکشهور(اواحسهاباتمرکزاوجوهاادارهاکلاامورامال
 د:شویمازیواراهایاریوادهاهایشاردارانیبامیتوزایبرا

(ابهها28»ب«اوا»پ«امهادها)ا(اوابنهدههای7ههايامربوطابههامهادها)عوارضاواجریمهها-الف
انیتاابراساساشادصاجمعیتادراسرزماازیاستاناواراایاتیحساباتمرکزاوجوهاادارهاکلاامورامال

(اواادارهاکلایاریفاقدادهااهاا)سههاماروسههتاهایفرمانداريااها،یاریدهااها،یمیاناشههارداراایاصههه
  . ردد(اتوزیماوابهاحساباآناناواریزایریمناطقاعشااساماستانا)اریاموراعشا

(ابهها30(اوامهادها)28»الف«اوا»ت«امهادها)اایمربوطابههابنهدههاااههایمههیعوارضاواجرا-ب
تاابراساسااشودیزمی(اوارهایاریوادهاهایحساباتمرکزاوجوهاوزارتاکشورا)سازماناشاردار

امیتوزایریوامناطقاعشهااایاریفاقدادهاایروسهتاهااها،یاریدهااها،یشهارداراانیمااتیشهادصاجمع
  . ردد

ازیشههارسههتانامربوطهاواراایبهاحسههابافرمانداراایاریفاقدادهایسههاماروسههتاهااا-1تبصههره
هماناااایواآبادانایاموراعمراناایمربوطهابرااایاجرائاااایدسههتگاهااریشههوداتااباامشههارکتاسههامي

قانونااانیماهاپساازاابالغااتبصهرهاظرفامدتاسههاانیااایدسهتورالعملااجرائاا.شهودانهیروسهتاهااهز
اییوادارااایوزارتاامورااقتصههاد(اوااهایاریوادهاهایشههارداراازمانتوسههطاوزارتاکشههورا)سهها

 .شودميابی)سازمان(اتصو

انی(اا28(اوا)7مربوطابهامادها)اهایمهیازاعوارضاواجراایریسهامامناطقاعشهااا-2تبصهره
مناطقاااانیمااتیتاابراساساشادصاجمعاشودیمازیهرااستاناواراریقانونابهاادارهاکلااموراعشا

 . رددامیتوزایریعشا
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ازااایفاقداشهاردارااسیتازهاتأسهااادیجداایمادهاشهارهااانیماااحکااایاجرااایدراراسهتااا-3تبصهره
  .شوندیمایتهقایمادهاحسبامورداشاردارانینظراموضوعاا

(اوا7%(اازامالیاتاواعوارضابراارزشاافزودهاموضههوعامادها)1)درصههدکیاا-4تبصههره
اازیهاموردانایمنهابمامهالانیمنظوراتهأم(اایناقهانونابهه28پ«اوا»ت«امهادها)بنهدههايا»ب«،ا»

پسهههمانداوااتیرها،امدیتكمیلاوانگاداريازیرسهههادتااجاد،یااایبراایصهههنعتااهااوانواحیشهههار)ا
ایهااوانواحاسههبزادرامحوطهادادلاوااطرافاشههار)ااابندواکمرایفاضههالب،اارائهاددماتاشههار

امیاکهابهادردواسهتاوزارتاصهنعت،امعدناواتجارتا)سهازماناصهناااایژهیصهنعتيادراحسهاباو
ازیوارااشههود،یکلاکشههوراافتتاحامااداری(اواتوسههطادزانهرانیااایصههنعتاهایکوچکاواشههار)ا

ایصههنعتااهایکوچکاواشههار)ااامیوزارتاصههنعت،امعدناواتجارتا)سههازماناصههنااا. رددیم
امنابماحسههابامذکوراراامیاناشههركتاایوادسههتورالعمهاابی(امكهفااسههتابرااسههاساضههرارانیا

واادارهاااتیمالکااهاياصهنعتيااسهتانياواشهركتااياددماتياموضهوعاقانونانحوهاوا ذاریشهارك
  .باااصالحاتاواالحاقاتابعدياتوزیمانمایدا31/2/1387مصوباایصنعتاهایاموراشار)ا

(اوا7)%(اازامالیاتاواعوارضابراارزشاافزودهاموضههوعامادهاا10درصههدا)دهاا-5تبصههره
اهايافنهاورامسههههتقرادرا(اایناقهانونادریهافتياازاشههههركت28بنهدههايا»ب«،ا»پ«اوا»ت«امهادها)

انهد،ابههاانابههاسهههههازمهاناپردادهتاكردهههاياعهماوافنهاورياكههابهابهتافروشاكهالههايادانشابنیهاپهارك
هااوافضاهاياعمومي،اآموزشي،اپژوهشياوافناوريازیرسادتااگاداريمنظوراایجاداواتوسعهاوان

انیاااایاجرائاانهامههنآییاا.ایهابهددمهاتاشههههاريابههاهمهاناپهاركاعهماوافنهاورياادتصهههههاصاميواارائههادها
ااسههتیراایوافناوراایمعاونتاعهمااشههناادایماهاپساازاابالغاقانونابهاپظرفامدتاشههشاادیتبصههرهابا

وزارتاباهداشهههههت،ادرمهاناواآموزشاپزشههههكياوااا،ایروافنهاوااقهاتایوزارتاعهوم،اتحقاا،یجماور
  .رسدارانیهیأتاوزابیتصوبهاییواداراایوزارتاامورااقتصاد

 .باشدمحلاکدذامالیاتاارزشاافزودهاواحدهاياتولیديامحلااستقراراآناااميا-6تبصره

»پ«اوا»ت«ااایازامحلامنابماحاصهلاازابندهااهایاریواده  هايسهاماشهارداراا-7تبصهره
اییغذاااتیسههالمتاواامناایعالیشههورااایابالغااهایاسههتیمطابقابااسههااادیقانونابااانی(اا28مادها)

شههارهاابرعادهامنابمامزبورادراکالنااکرد¬نهیدرادصههوصانحوهاهزاایر یمیتصههما. ردداانهیهز
ایوزارتاباداشههت،ادرماناواآموزشاپزشههکاااندهیشههارداراوانماااار،متشههکلاازافرماندااایتهکمی

 .است

وااهایجزاپردادتابهاشهههاردارهر ونهابرداشهههتاازاحسهههاباتمرکزاوجوهابهاا-8تبصهههره
  .مادهاممنوعااستانیوااشداصامذکورادراااهایاریده

اهایمهیواجراااتیازامالاایاریفاقدادهاایواروسهتاهااهایاریدهااها،یسهاماشهارداراا-9تبصهره
ندارداواسهازماناااصایمراحلاتدصهاایبهاطااازیوانااسهتیمادهادرآمدادولتاناانیموضهوعااایوصهول
هاياكشههورامکهفنداکهاوجوهامذکورارااحدککرراتااهااوادهیاريواسههازماناشههاردارياایاتیامورمال

ازیواراهایاریوادهااهای%(ابهاحسههاباشههاردار100صههدا)صههددرااصایتدصههاااباپانزدهماماهابعدا
   .دینما

 .حذفاشدا-10تبصره

كار روهيامركباازاوزارتاكشههههور،اسههههازماناامورامالیاتياوایكاناظراازااا-ا11تبصههههره
اجرايااینامادهاتشهكیلاوا زارشاعمهكردااینامادهامجهساشهورايااسهالميابرايانظارتابراحسهناا
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همهاسههالهاتوسههطاسههازماناامورامالیاتياواوزارتاكشههورابهاكمیسههیونااقتصههاديامجهساشههورايا
 . ردداسالمياارائهامي

براارزشاافزودهااااتیوصولامالاازانماههامیسازمانامکهفااستادرامقاطماسهاا-12تبصره
رااازاطرقامناسهبااایریوامناطقاعشهاااهایفرماندارااها،یاریدهااها،یازاشهارداراکیواسهاماهر

 .بهااطالعاعمومامردمابرساند

انی(اا7دریافتياسهامادولتاموضهوعامادها)اااتی%(اازامال25درصهدا)بیسهتاواپنجا-43ماده
بهااا،یاتیتوسهههطاسهههازماناامورامالاافتیهمزماناباادران،یازاقبوضابرقامشهههترکاایافتیقانونادر

کلاکشههورامکهفااسههتااایداردزانهاا. رددیمازیکلاکشههوراوارااداریدزانهايانزداحسههاباویژه
ایوروابارهااریدپذیتجداایهایهراماهارااتااپانزدهماماهابعدابهاحسهاباسهازماناانرژاایافتیمبالغادر

ارمجازیمبهغامذکورادراحکماتصههرفاغااصایعدماتدصههااا.دینماازی)سههاتبا(اوارارانیبرقاااایانرژ
افیردااقیموضهوعااینامادهاازاطراایافتیمنابمادر(ا%۱۰۰صهددرصهدا)اا.اسهتایدرااموالاعموم

ادیصهههرفادرااشهههود،یمااینبیشیپاایبودجهاسهههنواتاانیمنظورادراقواناانیااایکهابراااهاییفیردااای
 . رددمناطقامحروماواروستاهاامياتیباااولوایردولتیواپا)اغاریدپذیبرقاتجداینیتضم

قهانوناپساازاواریزابهااانی(اا29موضههههوعامهادها)ااینهد ههاياآلیواجریمههاعوارضااا-44مااده
انیابااتیاسهههتانابراياهراشهههارسهههتانابهانسهههبتاجمعاایاتایحسهههاباتمرکزاوجوهاادارهاکلاامورامال

(اهمانایریوامناطقاعشههااایاریفاقدادهاای)سههاماروسههتاهاااهاایوافرماندارااهایاریدهااها،ایشههاردار
(ابهاشهتری)پنجاهانفراواباایدیبزرگاتولاایواحدهااایکهاآلود اایدراصهورتاا. رددیماامیشهارسهتاناتوز

کند،اعوارضاآلیند ياهراشههارسههتانابهانسههبتاااتیاسههتاناسههراااکیشههارسههتانادرااااکیازااااشیب
سههههازمهانابرنهامههاواااسیمرکهباازارئاایااتههیدراکماانهده،ایوافهاصهههههههاازاواحهداآلااایریجمعیهت،اارراپهذ

ایاتایاامورامالااارکلیوامدااسهتیزااطیمحاارکلیمدااربط،یذاایاهاانبودجهااسهتاناوافرمانداراناشهارسهت
 .شودیمامیمتأرراتوزایهاشارستانانیاستاناب

چندااسهتاناواقماشهدهاااایدرادوااایمتأرراازاآلود اایهاکهاشهارسهتانایدراصهورتاا-1تبصهره
(امتشهکلاشهتریبزرگا)پنجاهانفراواباایواحدهااایعوارضاآلود ااکنندهمیتوزااتهیکماایباشهند،ااعضها

ریزيامدیریتاوابرنامهاهایسههههازمانایسههههازمانابرنامهاوابودجهاکشههههور،ارؤسههههاااندهیازانما
ایاتایاداراتاکلاامورامالااندهیوانماااسهههتیزااطیسهههازماناحفاظتامحااندهیانمااربط،یذاایهااسهههتان
امیسهازمانابرنامهاوابودجهاکشهورااقدامابهاتوزاایاعالماایهااسهتیمربوطهابراسهاساسهااایهااسهتان

 .كنندميایعوارضاآلود 

صهههههنعتياواویژهاا-ههاياآلینهد يادرامنهاطقاآزاداتجهاريعوارضاواجریمهها-2صهههههرهتب
باشهد،احسهباموردااقتصهاديادرامواردياكهاشهاردارياوایاادهیاريادرامناطقامذكورامسهتقرانمي

  . رددقتصاديامربوطهاواریزاميصنعتياوایااویژهااا-بهاحسابامنطقهاآزاداتجاري

قانون،اانی(اا7سههههامادولتاموضههههوعامادها)اایافتیدراااتیواحدادرصههههدامالااکیا-45ماده
اداریدزانهاا. رددیمازیکلاکشهوراوارااداریتوسهطاسهازمان،ابهاحسهابادزانهااافتیهمزماناباادر

مشهدصاشهدهااایهاهراماهارااتااپانزدهماماهابعدامطابقاسهاماایافتیکلاکشهورامکهفااسهتامبالغادر
ا .دینماازیمذکوراوارایهادستگاهااببهاحساوستیدراجدولاپ

 ( 45جدول پیوست: موضوع ماده )



27 

 

 درصد تخصیص نام دستگاه ردیف

 %10 ای)وزارت راه و شهرسازی(سازمان راهداری و حمل و نقل جاده 1

 %15 روستایی)وزارت راه و شهرسازی(راه  2

 %10 آب روستایی)وزارت نیرو( 3

 %15 بنیاد مسکن انقالب اسالمی 4

 %10 سازمان هالل احمر جمهوری اسالمی ایران 5

 %10 کمیته امداد امام خمینی)ره( 6

 %5 پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری زیرساخت 7

 %20 تجهیز مدارس کشورسازمان نوسازی، توسعه و  8

 %5 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 9

 

قانوناان(اای31هاياموضهههههوعابندهايا»الف«اوا»ب«امادها)عوارضاواجریمها-46ماده
محلاسههکونتامالکاکهاهنگاماصههدوراپال)اااهايیاریدهاااهااوایبهاحسههاباشههارداريااماأایمسههتق
درصههداآلودهامکهفنداصههددرایشههارهاااهاییشههاردارا. رددیربتاشههدهااسههت،اواریزاماایانتظام

(اایناقانوناراابراياکمکابها31بندا»ب«امادها)اوضهوعا%(ادرآمداحاصهلاازاعوارضام100)
 .ندینماانهیآلودهاهزایتوسعهاوانوسازياناو اناحملاونقلاعمومياشارها

  حذفاشدا-47ماده

ههاياوارداتياكههاحقوقاورودياآناهاا مركياكهالااارزشهزاراادرمعهادلادوازدهاا-48مااده
شهود،اتوسهطا مركاجماوريااسهالمياایرانابهاحسهاباتمركزاوجوهاوزارتاكشهوراوصهولامي

%(ا13درصهههد)هااكشهههور(اواریزاشهههدهاتاابهانسهههبتاسهههیزدههااوادهیاري)سهههازماناشهههارداري
هااوابرااسهاسا%(اسهایراشهارداري52%(اواپنجاهاوادودرصهد)35)درصهدواپنجاكالنشهارها،اسهي

رسهد،اصهرفاكمكاواایجاداكهابااپیشهنااداوزارتاكشهورابهاتصهویباهیأتادولتامياایهایشهادصا
وزارتاا.هااواروسههتاهايافاقدادهیارياواعشههایرا رددهااوادهیاريدرآمداپایدارابراياشههارداري

بهاحسهاباااشهدهنییتعاایهاهابعدابراسهاساسهامهراماهارااتااپانزدهماماایکشهورامکهفااسهتاوصهول
جزاپردادتااواهر ونهابرداشهتاازاحسهاباتمرکزاوجوهابهاادینماازیوارااهایاریوادهااهایشهاردار

 .واروستاهايافاقدادهیارياواعشایراممنوعااستاهایاریوادهاهایبهاشاردار

(اوابندهايا»الف«اوا7واعوارضاوصههههولياموضههههوعامادها)ااهااتیمالاانامکیا-49ماده
توسهطاسهازمانااموراااافتیسهالمت«،اهمزماناباادراااتیعنوانا»مال(اایناقانونابه28»ب«امادها)

هراایافتیدزانهامکهفااسههتامبالغادراا. رددیمازیکلاکشههوراوارااداریبهاحسههابادزانهاا،یاتیمال
ازیواراایرتاباداشهههت،ادرماناواآموزشاپزشهههکماهابعدابهاحسهههاباوزااازدهمماهارااتااپایاناپان

  .استایدرااموالاعمومارمجازیمبهغامذکورادراحکماتصرفاغاصایعدماتدصا.دینما

کهااهاییفیردااایافیردااقیموضههوعااینامادهاازاطراایافتیمنابمادر(ا%۱۰۰)صههددرصههد
واپوشهشاکاملادرماناااایریشهگیبهاپااشهودیمااینبیشیپاایبودجهاسهنواتانیمنظورادراقواناانیااایبرا
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ایریواجامعهاعشهاااترنییواپاااتیهزارانفراجمعااسهتیباایدارااایافراداسهاکنادراروسهتاهااواشهارها
وااالیواپساازاتحققاهدفامذکورانسهبتابهاتکمااابدیی(،اادتصهاصامجاعا)دراچاارچوبانظاماار

منهاطقاااهایمارسهههههتهانیبااتیهاباااولوایوادرماناایوامراکزاباهداشهههههتاایمارسهههههتهانیباازاتیتجااانیتأم
العالجاواافراداصههعبامارانیباامهیسههطحاباایواارتقااایارزاایامناااأتیمصههارفاهااافته،ینتوسههعه

اقداماااتیهزارانفراجمعااسهتیباایبالاایواشهارهاااتاهادارجاازاروسهااایتیحمااایتحتاپوشهشاناادها
ا،یرفاهاهایاضههافهاکار،اکمکااا،یحقوقاوامزااارینظاایپرسههنهااهاینهیهر ونهاپردادتاهزاا.شههود

وامهاننهداآناوااونیداا،کهارینوبهتات،یهاریمهدا،وریکهارانهه،ابارهات،یهامهأمورااههایالعهادهپهاداش،افوق
محهلااانیازاااایوامنصهههههوبهاتاادارااهیهاارهارانیمواتهأاایادارایاقالمامصهههههرفاارینظاایاداراههاینههیهز

 .ممنوعااست

(اپساازا28بندا»ت«امادها)سهامادولتاازامنابماموضهوعا(ا%۱۰۰صهددرصهدا)ا-50ماده
کهادراااهایی¬فی(اایناقانوناازاطریقارد42(امادها)5(او)4كسهراوجوهاموضهوعاتبصهرهاهايا)

وااااتیواکاهشامصهههرفادداناایریشهههگیجاتاکنترل،اپااشهههود،یمشهههدصاماایسهههنواتاایهابودجه
آموزشاواتوسعهاورزشابهادصوصاورزشااااآن،ازامصرفااایواعوارضاناشااهایماریدرماناب
ورزشاواا،یباداشههههت،ادرماناواآموزشاپزشههههکاایهاوزارتدانهاااریدرامدارسادراادتاایهمگان

%(اوا40درصههد)%(،اچال40درصههد)بهانسههبتاچالاابیجواناناواآموزشاواپرورشاوابهاترت
اقداماتاااراباهااوامغایبرنامهااریدراسهههاادکرنههر ونهاهزیاا. یرد%(اقرارامي20درصهههد)بیسهههت

 .مادهاممنوعااستانیشدهادرااانییتع

(اپساازا28سههامادولتاازامنابماموضههوعابندا»پ«امادها)(ا%۱۰۰صههددرصههد)ا-51ماده
کهادراااهاییفی(ایناقانوناازاطریقارد42(امادها)5(او)4كسهههراوجوهاموضهههوعاتبصهههرهاهايا)

واعواملادطراااهایماریوامقابههابااباایریشهههگیپاایبراااشهههود،یمشهههدصاماایسهههنواتاایهابودجه
مصههرفاوااایوااصههالحاالگواارییراادارند،اتغاایوااجتماعاایاقتصههادانهیهزاانیشههتریکهاباایسههالمت

%(اوا70واورزشابانوانابهانسههههبتاهفتاددرصههههد)ااهمگانیاتوسههههعهاورزشاا،یسههههبکازند 
واورزشاوااایباداشههت،ادرماناواآموزشاپزشههکااهای%(ادراادتیاراوزارتدانه30)درصههدیسهها

ایعالایشهوراابیوسهالمتاکهابهاتصهااایوافرابدشهااایبدشهااار یرداتاادراقالباتدابیجواناناقرارامي
باااارهااوامغایبرنامهاریدراسههاااکردنهیهر ونهاهزا.شههوداانهیهزارسههد،یمااییغذاااتیسههالمتاواامن

  .مادهاممنوعااستانیشدهادرااانییاقداماتاتع

(اایناقانوناسههامادولتا33(اوا)32وعاموادا)هاياموضههامنابماحاصههلاازامالیاتا-52ماده
 .شودکلاکشوراواریزاميایداراستاوابهاحسابادزانه

 

 مقررات ریسا -دهم فصل

اریوزاهیتواننداصههرفاأادراچاارچوباابالغهايااسههالمياشههاراوابدشاميشههوراا-53ماده
هايااسههالمياكشههوراواانتداباکشههوراوادرااجراياقانوناتشههكیالت،اوظایفاواانتداباتاشههوراي

هاياشههاراواروسههتااوااصههالحاتابعدياآنابراياتأمیناهزینهاا10/3/1375شههاردارانامصههوبا
ها،امسههههتحدرات،اماازاعوارضابراسههههادتماناعاامحهينسههههبتابهابرقرارياواوضههههماعوارضا

تأسهههیسهههات،اتبهیغاتامعابراوافضهههاهاياشهههارياواروسهههتایياواارزشاافزودهاناشهههياازااجرايا
هاياغیرمنقولادرامحدودهاواحریماشهاراوامحدودهاطرحااياتوسهعهاشهارياواروسهتایياوادارایي
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کوراراابااتوجهابهامذاوارضامأدذاوانرخاعانیکشوراموظفااستاعناواریوزاا.ندیروستاااقدامانما
آذرماهاهراسههالاااانهااحداکرراتااپایاسههتاناایعالیشههوراایهرامنطقهاجغرافیایيابااهمکارااطیشههرا

  .دیشاراوابدشاابالغانماایاسالمایوابهاشوراهاانییتع

برقرارياهر ونهاعوارضاواسهایراوجوهابراياانواعاكالهاياوارداتياواتولیدياواااا-ا1تبصهرها
اسههتااعماازامعافاهمچنیناارائهاددماتاكهادراایناقانوناتكهیفامالیاتاواعوارضاآناااتعییناشههدها

مشهمول،اهمچنینابرقرارياعوارضابهادرآمدهايامأدذامحاسهبهامالیات،اسهوداسهااماشهركتاا،اسهوداااااایا
 ذارياواسهایراعمهیاتاماليااشهداصانزدابانكاااوامؤسهسهاتااعتباريااوراقامشهاركت،اسهوداسهپردها

شهدهاادذاکاعوارضاواوجوهاااا.اغیربانكيامجاز،اتوسهطاشهوراهايااسهالمياواسهایرامراجم،اممنوعااسهتا
انیاقوانااارایاقانونامطابقابااسهاااانایا(ااا9(ابندا»الف«امادها)ا10ازاجزءا)ااهاایاارایاوادهااهاایاتوسهطاشهاردارا

 .استایاتبصرهانااانایامربوطه،امشمولاحکمااااتاوامقرراا

شهوراهايااسهالمياشهاراوابدشاموظفندانسهبتابهاوضهماواتغییراعوارضامحهيااا-2تبصهره
ماهاهراسهالابرايااجراءادراسهالابعدااقداماواکشهوراتااپانزدهمابامناریوزااهیدراچاارچوباابالغ

 .ندیپساازاتصویبااعالماعموميانما

الجراءشهههدناتعهقاآناااقبلاازالزمااخیبراارزشاافزودهاکهاتاراااتیمالااهایپروندهاا-54ماده
وااانیدمؤاافیجرائماواتکالااات،یوانرخامالاااتیمالمأدذامشهههمولااانییقانونااسهههت،اازانظراتعاانای

باااا17/2/1387براارزشاافزودهامصهههوبااااتیتابماقانونامالااید یوانحوهارسهههااایاتیمأمورانامال
ات،یقطعاا،یاماادراموردارفماادتالفاسههههازماناباامؤدااباشههههد،یاصههههالحاتاواالحاقاتابعديام

 .قانونااستانیتابمااحکاماوامقرراتاااه،یواتسوامیوصول،اتوز

واعوارضادرااااتیهاالجراءشهههههدناایناقهانون،ااحکهامامربوطابههامهالازاتهاریخالزما-55مااده
 ردد: نسخامياریزانیقوان

باااصالحاتاواالحاقاتابعديا)بهااا17/2/1387قانونامالیاتابراارزشاافزودهامصوبااا-1
واتبصهرهااارانیااایاتیمالای(اقانونامذکورانسهبتابهاجامعهامشهاورانارسهم28اسهترناءاحکمامادها)

 (قانونانی(اا41(امادها)3(اآناقانونانسبتابهاعوارضاموضوعابندا)39(امادها)1)

(اقهانونابرنهامهها94(اوامهادها)73(اوامهادها)33(اوابنهدا»ر«امهادها)6بنهدا»ب«امهادها)ا-2
مصهههوباارانیااایاسهههالمایجماورایوافرهنگاایاجتماعاا،یپنجسهههالهاشهههشهههماتوسهههعهااقتصهههاد

14/12/1395 

(ا2دولتا)اایازامقرراتامالاایبدشهااامیموادابهاقانوناتنظایناالحاقابرد(ااقانو69مادها)اا-3
 4/12/1393مصوبا

کشهههههورااینظهامامهالایواارتقهااریپهذرقهابهتادیها(ااقهانونارفماموانماتول34احکهامامهادها)ا-4
 براارزشاافزودهااتیدرادصوصامالا1/2/1394مصوبا

 12/6/1392(اقانونااصالحانظاماصنفياكشورامصوبا47(اوا)18موادا)ا-5

 :باشندمواردازیراازاشمولاحکماایناقانونامسترنياميا-56ماده

اارانیااااایااسهالماایاجماوراایاوافرهنگااایاقانونابرنامهاپنجسهالهاشهشهماتوسهعهااقتصهادي،ااجتماعااا-ا1
(اایناا55ردامنسهوخادرامادها)اباااصهالحاتاواالحاقاتابعدي؛ا)بهااسهترناءاموااا1395/ا12/ا14مصهوبا

(اا94(اوامهادها)ا73(اوامهادها)ا52(اوابنهدا»ب«امهادها)ا33(اوابنهدا»ر«امهادها)ا6بنهدا»ب«امهادها)اا،اقهانونا
 (امذكورااناقانوا
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  باااصالحاتاواالحاقاتابعديا3/2/1366هايامستقیمامصوباقانونامالیاتا-2

اتجههاريا-3 امنههاطقاآزاد صهههههنعتياجماوريااسهههههالمياایراناا-قههانوناچگونگيااداره
 باااصالحاتاواالحاقاتابعدي؛ا7/6/1372مصوب

باااصههالحاتاواالحاقاتااا1373/ا4/ا12قانونامقرراتاتردداوسههایلانقهیهادارجيامصههوبااا-ا4
 بعدي؛ا

كالهايا(اقانوناحملاوانقلاواعبورا12ها،اعوارضاموضهههوعامادها)عوارضاآزادراهاا-5
 باااصالحاتاواالحاقاتابعدي؛اا22/12/1374دارجياازاقهمرواجماوريااسالمياایرانامصوبا

هايابازر انياواصههنایماوامعادناجماوريااسههالمياهايااتاققانونانحوهاتأمیناهزینهاا-6
 باااصالحاتاواالحاقاتابعدي؛ا11/8/1372ایراناوااتاقاتعاونامصوبا

انیدرآمدهايادولتاوامصههههرفاآنادرامواردامعا(اقانوناوصههههولابرديااز63مادها)اا-7
 باااصالحاتاواالحاقاتابعدي؛ا28/12/1373مصوبا

باااصههالحاتاواالحاقاتابعدي؛ا)بهااسههترناءااا22/8/1390مصههوباایقانوناامورا مرکاا-8
 (1تعریفاحقوقاورودياواسایراوجوهاموضوعابندا»د«امادها

ایازامقرراتامالاایبدشهههههااامیموادابهاقانوناتنظاای(اقانوناالحهاقابرد70و58،65موادا)اا-9
 باااصالحاتاواالحاقاتابعدي؛ا4/12/1393(امصوبا2دولتا)

انیلابردياازادرآمدهايادولتاوامصهههرفاآنادرامواردامع(اقانوناوصهههو87مادها)اا-10
 باااصالحاتاواالحاقاتابعدي؛ا28/12/1373مصوبا

ای(اقههانونااحکههامادائم48(امههادها)3(اوابنههدا)30»الف«اوا»ب«امههادها)ایبنههدهههاا-11
 باااصالحاتاواالحاقاتابعدي؛ا10/11/1395توسعهاکشورامصوبااهایبرنامه

کشهورااینظامامالاایواارتقاااریرقابتاپذاادیرفماموانماتولا(اقانون28(امادها)5تبصهرها)اا-12
 1/2/1394مصوبا

منظوراتسهههههایهلااجرايا(ااقهانوناتوسهههههعههاابزارههااواناهادههايامهالياجهدیهدابهه7مهادها)ا-13
  25/09/1388(ااقانونااساسيامصوبا44هاياكهيااصلا)سیاست

 29/2/1387قانوناتوسعهاواحمایتاازاصنایمادریایيامصوباا-14

  .پساازادورهاابالغاآنااستایاتیقانوناازادوادورهامالانیاایاجرااخیتارا-57ماده

براارزشاافزودهامصهههوبااااتیقانون،اقانونامالانیالجراءشهههدناالزمااخیتااتاراا-تبصهههره
 .الجراءااستلزمایباااصالحاتاواالحاقاتابعدا1387/ا17/2

باااا3/12/1366مصهوباااامیمسهتقااهایاتی(اقانونامال238مادها)اانیگزیجااریمتنازا-58ماده
 :ابدییمایبراارزشاافزودهاتسرااتیوابهاقانونامالاشودیاصالحاتاواالحاقاتابعديام

شههههود،امؤدياابالغاميدرامواردياکهابرگاتشههههدیصامالیاتاصههههادراوابهاا-238ماده»
روزاازاتاریخاابالغاشهدصهاأایااتوانداظرفامدتاسهيچنانچهامؤديانسهبتابهاآنامعترضاباشهدامي

ایاتایهاالدتیهارادودابهااارائههادلیهلاوااسهههههنهاداوامهدار)اکتبهاأاازاادارهاامورامهالتهامبههاوسهههههیهههاوکیهلا
  .یدتقاضايارسید يامجددانما

موظفنداااشهوند،یمشهدصاماایاتیمربوطاکهاازاطرفاسهازماناامورامالانیمسهؤولاا/مسهؤول
روزاازاتهاریخاربهتاماهتياکههابیشاازاچاهلاواپنجاپساازاربهتادردواسههههههتامؤدياواظرف

رسهید ياوادراصهورتياکهادلیلاوااسهناداوامدار)اابرازاشهدهاراادردواسهتانباشهدابهاموضهوعا
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،اآنارااردااوادراصههورتياکهادلیلاوااسههناداوادانسههتندايردامندرجاتابرگاتشههدیصاکافبراياا
راااااتیدرآمدامشهههمولامالاالیراامؤررادراتعدیلادرآمداتشهههدیصادهنداموارداتعداامدار)اابرازي

راااااتیدرآمدامشهمولامالاالیمربوطادراتعداانینظرامسهؤول/امسهؤولایچنانچهامؤداا.ندیمشهدصانما
بهاااید یرسهااایبرااصهورتنیااریدراغاا.اسهتاایطعقااشهده،لیتعداااتیدرآمدامشهمولامالاادیقبولانما

ا.شوداارجاعامياایاتیحلاادتالفامالااأتیموضوعابهاهاا،یالتفاوتاتاامبهغاموردااعتراضامؤدمابه
هر اهادلیلاوااسهناداوامدار)اابرازيامؤدياراابراياردابرگاتشهدیصایااتعدیلادرآمدااانیهمچن

وامراتباراابرايارسههید يابهااامنعکسمؤررتشههدیصاندهندابایداموضههوعاراامسههتدلأادراپروندهاا
 .ارجاعانمایدایاتیحلاادتالفامالاهیأت

اریوزابیبهاتصهواایاتیسهازماناامورامالااشهناادیمادهابااپانیااایدسهتورالعملااجرائاا-1تبصهره
 .رسدیماییواداراایامورااقتصاد

درامواردياكهامؤديااطالعاتامربوطهارااازاطریقاسههههامانهامؤدیانااظاارااا-2تبصههههره
(ارفتارا1389هايافروشههگاهيامصههوبمؤدیاناواپایانهكردهاباشههد،امطابقااحكاما)قانوناسههامانهاا

ا«ا.دواهداشد
وابهاااشهههودیماامیمسهههتقااهایاتی(اقانونامال239تبصهههرهامادها)اانیگزیجااریمتنازا-59ماده
  :ابدییمایبراارزشاافزودهاتسرااتیقانونامال

(اواقسهههمتا1تبصهههرها)درامواردياکهابرگاتشهههدیصامالیاتاطبقامقرراتاا-239ماده»
شهههرحا(اایناقانوناابالغاشهههدهاباشهههداوامؤديابه208(اوامادها)اا203(امادها)اا2تبصهههرها)ااریکد

شهوداواتشهدیصامالیاتاشهنادتهاميمقرراتااینامادهااقدامانکردهاباشهدادراحکمامعترضابهابرگا
 «. رددیارجاعامایاتیادتالفامالاحلاأتیهاهباید یرسایپروندهاامرابرا

اشودیآنامااهایواتبصرهاامیمستقااهایاتی(اقانونامال244مادها)اانیگزیجااریمتنازاا-60ماده
 :ابدییمایبراارزشاافزودهاتسرااتیوابهاقانونامال

هايامالیاتياجزادرمواردياکهاضمنامقرراتامرجمارسید يابهاکهیهااادتالفاا-244ماده»
هراهیأتاحلاادتالفااا.،اهیأتاحلاادتالفاتامالیاتيااسههتشههدهبینيدیگرياپیشایناقانونامرجما

 :شودیشرحازیراتشکیلامازاسهانفرابهمالیاتيا

 .یکانفرانمایندهاسازماناامورامالیاتياکشورا-1

اایبازنشهسهتهااااایقضهاتاشهاغلااانیاسهتان،اازاماایکلاداد سهترااسینفرابهاانتدابارئاکیاا-2
 .شودیسالامنصوباممدتاسهایکهابراایاتیمادراامورامالوامطهاریاشداصابصاریسا

اتاقاتعاوناااران،ییکانفرانمایندهاازااتاقابازر اني،اصههههنایماوامعادناواكشههههاورزياااا-3
اي،امجامماحرفهااران،یااایاتیمالایجامعهامشهاورانارسهمااران،یایران،اجامعهاحسهابدارانارسهمياا

كارشههناسههانارسههمياوااتاقااصههنافاایران،اشههورايااسههالمياشههار،اکانوناوکال،امركزاوكال،
همزماناباااعتراضابهابرگاایمؤداا.شهوندیسهالامنصهوباممدتاسههاایبراااهمشهاورانادانوادهااک

دوداجاهتاشهههههرکهتادرااانهدهیمهاعنوانانبنهداراابههاانیازامراجماااایکیااتیهامطهالبههامهالاایهاااصایتشهههههد
تشهدیصامالیاتاابالغادراصهورتياکهابرگااا.دنماییمایمعرفاایاتیحلاادتالفامالااأتیجهسهاتاه

اعتراضابهابرگاتشدیصادراماهتاقانونيامؤدياانتداباااهیمقانونياشدهاباشداوایااهمزمانابااتس
 ي،اازابینادوداراااعالماننماید،ابااتوجهابهانوعافعالیتامؤديایااموضهههوعامالیاتاموردارسهههید

 .شودیمادهایکانفراانتدابامانی(اا5تبصرها)اتینمایند انامزبوراباارعا
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اابدییهاياحلاادتالفامالیاتيابااحضهوراهراسههاعضهوارسهمیتامجهسهاتاهیأتاا-1تبصهره
الجراءااسهههههت،اوليانظرااقهیهتابایدادرامتنارکياقیداوالزمایآراءاقطعااتیهاباااکرراأتیهاهاایوارک
 . ردد

حلاادتالفامالیاتيادارايااسهههتقاللاكاملابودهاواصهههرفاأاادارهااموراااهیأتااياا-2تبصهههره
ا.باشهههدااياهیأتااياحلاادتالفامالیاتياواتشهههکیلاجهسهههاتاهیأتااابهاعادهاسهههازماناميدبیردانه

بهااسهناداوامدار)امربتهاوااایاعضهاءاوامتکااهیکهاایطرفیاصهلاعدالتاواباتیباارعاایرکاایانشها
حداکرراظرفامدتاااایدراهماناجهسههاوااایاصهولاواقواعدادادرسهااتیوارعااامتقندلیلاواشهواهداا

ایمادهابهاعملاآمدهاوابهاامضااانی(اا2جهسه،اتوسطانمایندهابندا)اایپساازابر زارایسهاروزاکار
راجهسههههاواارائهامجازابهاحضهههوراکاملادایواایقانونااندهینماااایایمؤداا.رسهههدیاعضهههاءاماایتمام
ایوابهاامضهاااادیدراصهورتجهسههاقاادیبااایاظااراتاشهفاهاا.اسهتاایفاهشهاااایاایبهاصهورتاکتباااتیدفاع

ا،یااتایهاحلاادتالفامالاایأتاهایهامنظورااعمهالانظهارتامؤررابراعمهکرداهسهههههازمانابهاا.برسهههههدایو
 .اقداماكندایبهانحوامقتضاأتیجهساتاهایبر زاراندیفرآایمکهفااستانسبتابهامستندساز

مادهامتناسههباباااانی(اموضههوعاا3(اوا)2)اایموضههوعابندهاایالزحمهااعضههاحقاا-3تبصههره
ازامحلااعتبارياااید یموردارسهااایهاواپروندهاایاتیمراحل،امنابمامالاازیتعداداوامدتاجهسهاتاوان

شهههههود،امطهابقابینياميپیشایاتیهاکههابههاهمینامنظورادرابودجههاسهههههالنههاسهههههازمهاناامورامهال
صهورتااالزحمهااعضهاابهحقاا. رددیواابالغامااهیسهازمانامذکوراتاااطاسهتاکهاتوسهااایدسهتورالعمه

 .شودیکشورابهاحسابااعضاءاپردادتامایاتمتمرکزاازاطرفاسازماناامورامالی

انی(اا3(اوا)2)اایبندهااایدرااجراااشههدهیمعرفااند انینامکهفااسههتانماسههازمااا-4تبصههره
مادهااانی(اا5تبصهرها)اتیواباارعاااردیبپذاایاتیحلاادتالفامالاایهاأتیهایعنوانااعضهامادهاراابه

 .دیمزبورادعوتانمااهایأتیازاآناااجاتاشرکتادراه

کلااریاسههتان،امداایکلاداد سههتراسیشههدهاتوسههطارئایافرادامعرفااهیکهاایاسههاماا-5تبصههره
کهابهاااایهاادراسههامانهشههارسههتانااکیمادهابهاتفکانی(اا3اسههتاناوامراجمامذکورادرابندا)اایاتیمال

قانوناتوسهطاسهازمانااانیالجراءشهدنااماهاپساازالزمصهورتامتمرکزاواحداکرراظرفامدتاسهه
ای(ابراا3(اوا)2(،ا)1)اایانتداباافراداموضهوعابندهااا. رددیدرجامااشهود،یمااجادیااایاتیامورامال

نفراوجوداداشههتهاباشههد،ابهاااکیازاااشههتریکهادراشههارسههتاناموردانظرابایهراپروندهادراموارد
کلااسینظرارئاریزااماأایسهامانهامسهتقاانیااا.شهودیتوسهطاسهامانهامزبوراانجامامایصهورتاتصهادف

  . رددیماتیریسازمان،امد

جهسههااالیهفتهاقبلاازاتشهکاکیکشهورامکهفااسهتاحداقلاااایاتیمالسهازمانااموراااا-6تبصهره
راابرابرامقرراتااایاتیحلاادتالفامالااأتیهایاعضهههااایدسهههترسهههاانهیزماایبهانحوامقتضهههاااأتیه

 .دیمربوطهابهامندرجاتاپروندهاموردااعتراضافراهمانما

ازاااشتریکهابایمادهادراصورتاانی(اا3(اوا)2)اایازاافرادامذکورادرابندهااکیهراا-7تبصره
ایدوددارااأتیسههالاازاحضههورادراجهسههاتاهااکیچااراجهسهههامتناوبادراااایاایسهههاجهسهههامتوال

اسههتاناوامرجمامربوطه،احسههبامورد،ااایکلاداد سههترااسیوارئااشههودیحکماآنانالغوامااند،ینما
 .دینماایراامعرفانیگزیجاافردایروزاکارموظفااستاظرفاده

ایحقوقاشاروندااتیوارعااایطرفیعدالتاوااصلااستقاللاواباایبهامنظورااجرااا-8تبصره
ایاتایحلاادتالفامالااهایأتیمکهفااسهتاسهادتاراادارهاهاایاتیوانظارتامؤرر،اسهازماناامورامال
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کلاسهازماناااسیرئالیدراسهادتارادوداذاایاتیمالاایصهورتامسهتقل،اتحتاعنوانامرکزادادرسهاراابه
الیاسههتاناتشههکاایاتیدراهرااسههتانامسههتقلاازاادارهاکلامالاایاتیمالایدادرسههااایاواحدهاا.دینماااجادیا
 .شودیم

ازااایکیانتدابااا،یربتااعتراضاتوسههطامؤداان،یپساازااسههتقراراسههامانهامؤداا-9تبصههره
حلاادتالف،امشهاهدهااسهناد،اااهایأتیبهاهااحهیماده،اارائهاهر ونهالااانی(اا3مراجماموضهوعابندا)

وااایدادرسهههاااجیاطالعاازانتاااأت،یجهسهههاتاهاالیتشهههکااخیابالغاتارااز،یمدار)اوااطالعاتاموردن
سهههههامانهامذکوراانجاماااقیازاطراایاتیهامالاایدرادصهههههوصاپروندهادادرسهههههااگریهر ونهااطالعاد

  .شودیم

اندهینماااایوااایکاملامؤداایدسههترسههااانهیمکهفااسههتازماایاتیسههازماناامورامالاا-10تبصههره
 .دیفراهمانمااأتیهالیهفتهاقبلاازاتشکاکیبهامفاداپروندهاموردااعتراضارااحداقلاایوایقانون

مادهاممنوعاااانایا(اموضوعااا3(اوا)ا2)ااایابندهااااند انایاهمزمانادرافارستانمااااتایاعضوااا-ا11تبصرها
 .ااستا

وابهاقانوناااشهههههودیماامیمسهههههتقااهایاتیها(اقانونامال251مادها)اانیگزیجااریمتنازا-61ماده
 :ابدییمایبراارزشاافزودهاتسرااتیمال

ابالغاااخیظرفامدتادوماهاازاتارااتوانندیماایاتیمالاایدادسههتاناانتظاماایاایمؤداا-251ماده»
وامقرراتاانیقواناتیهابههااسهههههتنهاداعهدمارعهااادنظر،یهاتجهدایاتیهاحهلاادتالفامهالاأتیهاهایقطعایرک

ادیااعتراضانموده،اتجداایاتیمالاایعالاایبهاشهورااایکافالیباااعالمادلاا،ید ینقصارسهاااایموضهوعها
 «.کننداواستراادرداید یرس

عبارتا»نظرااكرریتااعضهايااامیمسهتقااهایاتی(اقانونامال255(امادها)3درابندا)ا-62ماده
عاليامالیاتياشهههوراياعاليامالیاتي«ابهاعبارتا»نظرااكرریتااعضهههاياهیأتاعمومياشهههوراي

 .یابد(اایناقانون«اتغییرامي258موضوعامادها)

 :شودیالحاقامامیمستقاهایاتی(اقانونامال258بهامادها)الیتبصرهاذا-63ماده

توسهههطااایمتفاوتاایکهانسهههبتابهامواردامشهههابهاآراایمادهادراموارداانیحکماااا-تبصهههره»
 «.استایجارازیصادراشدهاباشدانایاتیحلاادتالفامالاهایأتیه

 :شودیمامیمستقاهایاتی(اقانونامال269مادها)انیگزیجااریمتنازا-64ماده

بهاهاياحلاادتالفامالیاتيادراانجاماتکالیفياکهاتدهفاقضههاتااعضههاياهیأتاا-269ماده»
هاياحلاادتالفا ذاردهاشهههههدهااسهههههت،اباااعالماهیهأتاموجباقوانیناوامقرراتامالیهاتيابهاعاهده

دراموردااا.رد ییمالیاتيادرادادسهراياانتظامياقضهاتاموردارسهید ياقرارامادادسهتانياانتظامي
ایناقانونا(اا244(امادها)3وابندا)ارقضهاتی(اغ2قضهاتابازنشهسهتهاوانیزانمایند اناموضهوعابندا)

 .دشویداد ستريارسید ياماتدهفاآناناباااعالمادادستانياانتظاميادرامحاکمابه

واردهابهادولتابهااانیصهورتاتدهفاعالوهابرمجازاتامتناسهب،ابهاجبراناضهرراوازادر
 «.شوندیكند،امحکومامميانییتعایاتیمالایعالیشوراایعموماأتیکهاهایزانیم

 :شودیواتبصرهاآنامامیمستقاهایاتی(اقانونامال270مادها)انیگزیجااریمتنازا-65ماده

سههازماناامورامالیاتياکشههورادراامجازاتاتدهفامأمورانامالیاتياوانمایند اناا-270ماده»
 :هیأتاحلاادتالفادرامواردازیرعبارتااستااز
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معهوماشههوداکهامأموراناهر اهابعداازاتشههدیصامالیاتاواغیراقابلااعتراضابودناآنااا-1
مالیاتياوانمایند اناسهازماناامورامالیاتياکشهوراعضهواهیأتاحلاادتالفامالیاتياازاروياتعمدا

اند،اعالوهابرجبرانادسهارتاواردهادرآمدامؤديارااکمترایاابیشهتراازامیزاناواقعياتشهدیصاداده
نمهایهدامتدهفابههامجهازاتاادارياميشهههههوراياعهاليامهالیهاتياتعییناایعموماأتیهاهاکههبههامیزانيا
 .شودیسالاانفصالاازاددماتادولتيامحکومامماهاواحداکرراپنجحداقلاسه

درامواردياکهامالیاتامؤدیانابرااررامسهامحهاواغفهتامأمورانامالیاتيامشهمولامرورااا-2
هایياکهادرااجرايا)جزادراموردااظاارنامهاایاتیبهااظاارنامهامالاید یعهتاعدمارسهههابهااایزمانا
الزاميانیست(اغیرقابلاوصولا ردد،امقصرابهاموجبارکيا(اایناقانونارسید يابهاآناا97مادها)

شهههوداواحسهههباموردابهامالیاتيابرکناراميازاددماتاااایاتیمالاایبهاتدهفاتااداراید یرسهههاااأتیه
 .شودیاريامحکومامرسید يابهاتدهفاتاادامجازاتامتناسبامقررادراقانون

مالیاتياشهههوراياعاليااایعمومااأتینسهههبتابهازیاناواردهابهادولتابهامیزانياکهاهاضهههمناأا
هايادادسهتاناانتظاميامالیاتيادراداد اهدهدامتدهفامسهؤولیتامدنياداشهتهاواتوسهطااتشهدیصامي

جوداووادراصهورتااشهودیعنوانادعواياجبراناضهرراوازیانااقامهامحقوقياداد سهتريابهاایناا
 .ردی یجزائياقرارامادادستانياانتظاميامالیاتيامورداتعقیباتوسطسوءانیت،امتاما

مهالیهاتياکههاامرامهالیهاتيامدتوماراامجهدداأاموردااقهداماقرارادهنهدابههاموجهباحکماامهأموران
دولتياازایکاالياچاارسههههالابهاانفصههههالاازاددماتاااایاتیمالاایبهاتدهفاتاادارااید یرسههههاااأتیه

شهههههونهداوادرامواردياکههابهاادادنا زارشادالفاواقمادراامرامهالیهاتياتعمهداأاوسهههههایهلامحکومامي
ماهاساازاششتقصیرندافراهماسازندابهاموجباحکمامحاكماقضائيابهاحبکهابيارامؤدیانياااتعقیب
 .کنندیبهاایناجرائمارسید ياماداد اهااادارجاازانوبتا.شوندسالامحکوماميتاادو

(او)ا156کهادرامواردامذکورادراموادا)اااباشههههدیحکماشههههاملامأمورانامالیاتيانیزاماااین
اياکهاباشهد،ا(اایناقانونابهاطوراکهيابعداازاصهدورابرگاتشهدیصادراهرامرحهه239(او)ا227

آوردنابهادسهههتاابابتافعالیتادیگرامؤديااعماازاایناکهاازاهمانانوعاباشهههدایاانوعادیگرابدون
(ااینا157(اوا)156موادا)مهدر)امربهتایهاادرادهارجاازاماههتامرورازمهانامهالیهاتياموضهههههوعا

 .قانونامطالبهامالیاتانمایند

اأتیهادراهادنظریهامهادهاقهابهلاتجهدانی(اا2(اوا)1)ایمقررادرابنهدههااههایمجهازاتا-تبصهههههره
بودهاوتشههههریفاتارسههههید يابهاتدهفاتاوامجازاتاآناااجزااایاتیمالاایبهاتدهفاتاادارااید یرسهههها

اسهتامطابقااقانونارسهید ياشهدهاابینيدرمواردياکهامقرراتاداصهيابراياآنادراایناقانوناپیش
ا«.بهاتدهفاتااداريااست

هايامسهههتقیماعبارتا»سهههازماناامورا(اقانونامالیات274(امادها)2دراتبصهههرها)ا-66ماده
حكماایناتبصهههرهاوااا. رددیماا«یاتیمالاایانتظاماای»دادسهههتاناعبارتاانیگزیکشهههور«اجااایاتیمال

ایبراارزشاافزودهاتسراااتیبهاقانونامالاامیمستقاایهااتیاحکامافصلاناماازاباباچاارماقانونامال
 .ابدییم

كهیههاعوارضاوامهالیهاتاموضهههههوعاایناقهانوناكههاتوسهههههطا مركاجماوريااا-الحهاقيامهاده
شههود،امشههمولاحكمااسههالمياایرانابهاصههورتاقطعياوصههولاوابهاحسههاباايامربوطهاواریزامي

ا.باشدميا22/8/1390(اقانوناامورا مركيامصوبا160مادها)
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