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  تعالی باسمه
  

  مالیات بر ارزش افزودهالیحه 
  

  کلیاتو  فیتعار -اول فصل
 

   :باشند یم لیمشروحه ذ فیتعار يقانون، دارا نیدر ا ر،یو اصطالحات ز میمفاه - 1ماده 
 یا عقد قانونی؛ هر نوع معامله قیاز طرغیر ارائه خدمت به ایکاال  يواگذار :عرضه - الف
  ؛نیدوره مع کیدر  يتوسط مؤدمالیات متعلق به عرضه کاالها و ارائه خدمات مشمول  اتیمال :فروش اتیمال - ب
دوره  کیدر  يمؤد ياقتصاد يها تیفعال يبرامالیات  کاالها و خدمات مشمول دیمتعلق به خر اتیمال :دیخر اتیمال - پ
 ؛نیمع
 ؛نیدوره مع کیدر مالیات خرید با مالیات فروش  التفاوت به ما :افزوده بر ارزش اتیمال - ت
این در . شودها وضع میها و دهیاريهمراه مالیات براي شهرداريمبالغی که به موجب این قانون به :عوارض - ث

است؛ از جمله عوارض سالیانه آالیندگی صراحت بیان شده، بهقانون، هرجا مراد، نوع دیگري از عوارض بوده
  .خودرو و عوارض آالیندگی واحدهاي تولیدي

  . دینما یصـادرات مبادرت م یاواردات  ،خـدمت ارائه ،است که به عرضه کاال یشخص :يمؤد - ج
  .دوره مالیاتی سه ماه استهر . است ینطبق بر فصول سال شمسم تیایدوره مال :یدوره مالیات - چ
یا خدمت به موجب ) اعم از نهاده و کاالي نهایی(مالیات و عوارضی که مؤدي بابت خرید کاال  :اعتبار مالیاتی - ح

 .این قانون پرداخت کرده است
  .  بر کاالها و خدماتو عوارض موضوع این قانون  اتیعدم تعلق مال :یاتیمال تیمعاف - خ
 .آن يو اصالحات بعد 03/12/1366مصوب  میمستق يها اتیقانون مال :میمستق يها اتیقانون مال -د
  سازمان امور مالیاتی کشور :سازمان -ذ
  .هاي فروشگاهی و سامانه مؤدیانقانون پایانه) 1(ماده  »ب«پایانه موضوع بند  :پایانه فروشگاهی -ر
  .هاي فروشگاهی و سامانه مؤدیانقانون پایانه) 1(ماده  »پ«امانه موضوع بند س :سامانه مؤدیان -ز

در این قانون هر کجا از واژه مالیات استفاده شده است، مراد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض است، که  -تبصره
ها و مالیات دریافتی به خزانه دولت واریز و عوارض دریافتی مطابق ترتیبات مقرر در این قانون بین شهرداري

 .گرددها و مناطق عشایري توزیع میدهیاري
 این  مقررات ها، از لحاظ مالیات مشمولواردات و صادرات آن ارائه خدمات در ایران و وکاالها  عرضه -2ماده 
   .باشد می قانون

 دیتول ای لیتحص ،يداریخر یقیحق دیانکه توسط مؤ و خدمات مشمول موضوع این قانون کاالها -1تبصره 
. شود یم اتیبرداشته شود عرضه کاال به خود محسوب و مشمول مال یمصارف شخص يکه برا یدر صورت شود، یم

  .باشد نمی اتیباشد مشمول مال یاستفاده شغل يعرضه کاال به خود برا که یدر صورت
محسوب  نیاز متعامل کیخدمت از طرف هر  هئقانون، عرضه کاال و ارا نیمعاوضه کاالها و خدمات در ا -2 صرهتب

  .باشد یقانون م نیو مشمول مقررات ا
  . صدور صورتحساب است خیتار ات،یتعلق مال خیتار - 3 ماده

هاي آنها و هاي صادره توسط شرکتهاي بیمه یا شعب و نمایندگینامهقبوض آب، برق، گاز و مخابرات، بیمه - تبصره
  . شوند، در حکم صورتحساب هستندسایر مواردي که به تشخیص سازمان، سند فروش کاال یا خدمت محسوب می
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مؤدي مکلف است حدأکثر تا پایان ماه پس از انقضاي هر دوره مالیاتی، کل مالیاتی را که طی آن دوره به  - 4ماده 
این ماده و پس از کسر اعتبار ) 2(است، با رعایت تبصره فروش کاال و یا ارائه خدمات توسط وي تعلق گرفته

  .  کند، پرداخت نمایدسازمان مقرر می ترتیبی کهمالیاتی خود، به
مطابق این قانون، اصل بر نقدي بودن معامالت است؛ مگر این که نسیه بودن معامالت و دریافت و  -1تبصره 
در مواردي که اصل معامله یا . باشدطرفین رسیده تأییدهاي مرتبط با آن در سامانه مؤدیان ثبت شده و بهپرداخت

  .شودباشد، آن معامله یا قرارداد از نظر این قانون، نقد تلقی میؤدیان ثبت نشدهقرارداد در سامانه م
، فروش اعم از دولتی و خصوصیاي در معامالت غیرنقدي نظیر قراردادهاي پیمانکاري و مشاوره -2تبصره 

حساب است؛ شرط تملیک و سایر معامالت نسیه، تاریخ تعلق مالیات همان تاریخ صدور صورتاقساطی، اجاره به
لکن مؤدي مجاز است پرداخت مالیات فروش این نوع معامالت را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خریدار یا 
مبلغ قرارداد توسط کارفرما، متناسباً، به تأخیر بیندازد و سازمان تا زمان پرداخت مالیات فروش این نوع معامالت 

  . کند نمیتأخیر در پرداخت  توسط کارفرما یا خریدار، مؤدي را مشمول جریمه
هاي خود به عالوه بر ثبت اصل قرارداد پیمانکاري، کلیه پرداختد نموظف یو خصوص یدولت انیکارفرما هیلک - 3تبصره 

. دن، همزمان با هر پرداخت، مالیات متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کننمایندپیمانکار را نیز در سامانه مؤدیان ثبت 
 يها مهیجر و اتیاصل مال ،یمهلت قانون يبعد از انقضا کارفرما از پرداخت مالیات فروش خودداري کند،چنانچه 

  . شود میبه حساب پیمانکار منظور  اصل مالیات از کارفرما وصول و یئاجرا اتیعمل قیاز طر ه توسط سازمانمتعلق
قانون  )2(موضوع ماده  خزانه هیتسو اوراقاز  توانند یماده م نیمشاور موضوع ا ناو مهندس مانکارانپی - 4تبصره 

خود استفاده  اتیمال یبده هیتسو يبرا 1/2/1394و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب پذیر  رقابت دیرفع موانع تول
میزان  .دیمنظور نما به حساب مؤديرا ارزش اسمی آن  و معادل رفتهیرا پذ وراقا نیسازمان مکلف است ا. ندینما

 .شود محل به عنوان عملکرد وصولی نقدي سازمان در سال مربوط محسوب می وصولی از این
    .باشدمیوجه معامله پرداخت دوره  ،پرداخت مالیات براي واردات خدمت دوره -5تبصره 

  
  مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه - دوم فصل

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

  . که توسط آنان در سامانه مزبور صادر شده است استالکترونیکی  در صورتحساب
فروش کاالها و خدمات در مورد مؤدیانی که عضو سـامانه مؤدیـان نیسـتند و نیـز      مأخذ محاسبه مالیات -1تبصره 

 زمـان  درارزش روز کاال یا خدمت هاي فروشگاهی و سامانه مؤدیان، قانون پایانه) 9(مؤدیان متخلف موضوع ماده 
صالح یا تعیین ذي سامانه مؤدیان، استعالم از مراجع در موجودبر اساس اطالعات توسط سازمان باشد که  تعلق می

 انیمؤدتواند براي تعیین مأخذ مشمول مالیات همچنین سازمان می .شود میکارشناسی مشخص  هیأتکارشناس یا 
مؤدي مکلف است دفاتر، . ها استفاده نمایدآن یکیالکترون ریغ ای یکیالکترون اسناد و مدارك اعم از  ،دفاتر مزبور، از
  .کندبه آنان ارائه  ی، کارشناس یا هیأت کارشناسیاتیمأموران مال درخواست در صورت رامدارك مذکور اسناد و 
  :تنیس موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات -2تبصره 

 ؛انواع تخفیفات اعطائی - الف
 است؛پرداخت شده دهنده خدمت هئکننده کاال یا ارا وع این قانون که قبالً توسط عرضهموض مالیات -ب
خدمت به آن  هئیا ارا موضوعه هنگام عرضه کاال  نیکه به موجب قوان یهاي غیرمستقیم و عوارض مالیات ریسا -پ

 تعلق گرفته است؛
 ها يبه حساب درآمد شهردار ای یو به حساب درآمد عموم شود یوصول م نیقوان ریکه به موجب سا یوجوه -ت
  گردد؛ یم زیوار
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و مقررات  طبق قوانین ي غیرانتفاعی وابسته به خود آنهاسازمبه  ها ياریو ده ها يشهردار یپرداخت يهاکمک -ث
  ؛باشد به عنوان بخشی از آن احتساب نشده  همتعلق موضوعه، مشروط به آن که مالیات

مشروط به  یارانه پرداختی دولت بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کاالها و خدمات مشمول قیمت گذاري؛  - ج
  .به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشدآن که مالیات فروش 

و ) مهیحمل و نقل و حق ب نهیهز د،یخر متیق(مجموع ارزش گمرکی   محاسبه مالیات واردات کاال، مأخذ -6ماده  
  .شود مذکور جزء حقوق ورودي محسوب نمی اتیمال. باشد می) یو سود بازرگان یحقوق گمرک(ورودي  حقوق 

فصل ششم این قـانون  ) 27(ها در ماده استثناي کاالهاي خاص که نرخ آن، بهو خدماتکاالها  اتینرخ مال -7 ماده
 .باشدمی%) 9( درصد نهتصریح شده، 

خود پرداخت   ياقتصاد يها تیفعالخرید کاالها و خدمات موردنیاز براي انجام  يبرا انیکه مؤد یاتیمال - 8ماده 
جمع اعتبار مالیاتی در صورتی که   .شودها کسر میآن فروش اتیاز مال وکنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور  می

هاي و یا دوره  به دورهمبلغ مازاد را   بیشتر از مالیات فروش وي باشد، سازمان موظف است در هر دوره مالیاتی مؤدي
موظف است  سازمان مسترد گردد، مزبور به ويکه مازاد  کنددرخواست  يکه مؤد یدر صورت. نتقل نمایدبعد م

 يجار يها یالتفاوت مذکور از محل وصول به ثبت درخواست، نسبت به استرداد ما خیماه از تار یک مدت حداکثر ظرف
درخواست نسبت به  ثبت در ماه از تاریخ%) 2(دو درصد  زانیبه م مشمول خسارتی  ،این صورت یردر غ دیاقدام نما

 یدگیرس هیأت أيربا درخواست مؤدي و حکم  نیا ياز اجرا نیمتخلف  .بود تأخیر خواهد مبلغ قابل استرداد و مدت 
  .  می شوندمحکوم  7/9/1372قانون رسیدگی به تخلفات اداري مصوب ) 9(ماده  »د«مجازات بند به  يبه تخلفات ادار

قابـل اسـترداد   دولـت  ) عمرانی(ي ا هیسرما يها ییتملک دارا يهاطرحهاي مربوط به مالیات خرید نهاده -1ه تبصر
 . گرددهاي مزبور منظور مینبوده و جزء بهاي تمام شده دارایی

اشتغال داشته باشد و یا طبـق مقـررات    خدمات معاف  هئبه عرضه کاالها و ارا فقط صورتی که مؤدير د -2تبصره 
  .دباش ها قابل تهاتر یا استرداد نمیآن پرداختی اتینباشد، مال این قانون مشمول مالیات

مالیـات   صرفاً  باشد، داشته  اشتغال معاف و مشمول خدمات و کاالها توأم عرضه به مؤدي که صورتی در -3 صرهتب
است، حسب مـورد،  ها پرداخت کردههاي موردنیاز براي تولید آنیا نهاده مشمول، خدمات و خرید کاالها که بابت

    .باشد می تهاتر یا استرداد کسر، قابل
  . شودمعافیت تلقی نمی خدمات، و کاالها شده تمام قیمت از بخشی جبران بابت دولت پرداختی یارانه -4تبصره 
ـ مال باشد، داشته اشتغال مشمول ای معاف خدمات و کاالها عرضه به يمؤد آنکه از نظرصرف -5 تبصره ـ خر اتی  دی
 .است استرداد و تهاتر کسر، قابل وي دیتول خطوط آالت نیماش به مربوط
نیست، به عنوان  تهاتر یا استرداد مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابلپرداختی  آن قسمت از مالیات - 6تبصره 
   . شود مستقیم محسوب می هاي  هاي قابل قبول موضوع قانون مالیات هزینه

ا پرداختی واحدهاي تولیدي ی این ماده مالیات) 5(و ) 2(هاي سازمان مکلف است با رعایت تبصره - 7تبصره 
هاي قبل از بهره برداري جهت خرید کاالها و خدمات مورد نیاز براي معدنی داراي مجوز تأسیس را که در دوره

 . اند ، مسترد نمایداندازي واحد موردنظر پرداخت کردهتأسیس و راه
لماتیک دیپ  مأموران ،هاي کنسولیهاي دیپلماتیک، پست ها، مأموریت سفارتخانه شده توسطپرداخت اتیمال - 8تبصره 

همچنین و ؛ شرط عمل متقابل به  باشند، ینم رانیا یاسالم يها که تبعه دولت جمهورو کارکنان اداري و فنی آن
 باشند یایران م المللی و اعضاي آنان که مقیم جمهوري اسالمی  ي بینآنهادفاتر سازمشده توسط مالیات پرداخت

که  استنحوه استرداد به موجب دستورالعملی . اسناد و مدارك مثبته، قابل استرداد است هئبا ارا ،)ایرانیاتباع غیر(
  . گردد میتصویب و ابالغ ) سازمان(امور اقتصادي و دارایی  هاي امور خارجه و  توسط وزارتخانه
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  معافیت ها -سومفصل 
  

 . دباش یمعاف م اتیاز پرداخت مال ریخدمات زارائه کاالها و عرضه  - 9ده ما
  کاالها - الف

محصوالت خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، محصوالت مرتعی،  مشتمل برنشده  يفرآور يمحصوالت کشاورزکلیه  .1
  ).از جمله سبزي، صیفی، گل و گیاه و انواع قارچ(، محصوالت گلخانه )از جمله چوب خام(محصوالت جنگل 

انبارداري و نگهداري محصول در دماي مناسب در سردخانه،  ،يبند مراحل بستههاي مربوط به  فعالیت -تبصره
شستشو،  ،یکوب یمانند شال يریگ پوستبوجاري بذور،  ،يبند کردن، درجه ، پاك)شامل سردخانه(انجماد محصول 

کشمش و خرما،  ي،مانند چاهاي مختلف محصوالت با روشنواع اکردن  خشک سازي، تمیزکاري، تفکیک، همگن
ارائه خدمات مزبور به . شود یمحسوب نم يمحصوالت کشاورز يفرآور کنی، پاك ي و پنبهنخودپزدادن مانند  تفت

  .رزي مشمول مالیات فروش نیستمحصوالت کشاو
، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزي، و خوراك آنزنده دام  .2

 بافت؛کمپوست، کشت بافت و بستر آماده کشت 
انسان یا  هگردد که براي امور تغذی اطالق می) شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات(دام به حیواناتی  -تبصره

 .شوند دام و فعالیتهاي اقتصادي، تولیدي و آزمایشگاهی، تولید، نگهداري و پرورش داده می
 بذر، نشاء، نهال، سم و کود؛ .3
 ي؛مصارف کشاورز آب .4
 :ریز يکاالها .5

  شیر، پنیر و ماست؛ 1-5
  ماکیان؛ تخم 2-5
  ؛نان و آرد 3-5
 ؛گوشتانواع  4-5
  ی؛ماکارونانواع  5-5
  ؛شکر و قند 6-5
  ؛سویا نیپروتئ و ایبرنج، حبوبات، سو 7-5
  ی؛روغن نبات 8-5
 مخصوص تغذیه کودکان؛ رخشکیش 9-5

 :انواع کاالهاي زیر .6
  ؛کاغذ و کاغذ باطله ریخم 6- 1   
  ؛دفتر تحریر 6- 2   
 ؛ریکاغذ چاپ و تحر 6- 3   

 : زیر محصوالت یکیالکترون و يکاغذ يها نسخه .7
  ؛کتاب 7- 1   

  ؛روزنامه 7- 2   
 ؛مجله و نشریات 7- 3   

 صادرات و واردات؛ وارده همراه مسافر براي استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون مقررات  کاالهاي .8
 طال؛ %)100( هاي کاغذي یا الکترونیکی داراي پشتوانه صد درصدو انواع حواله طال شمش .9

 هاي کاغذي یا الکترونیکی مبتنی بر آنها؛هاي غیرمنقول و انواع حواله دارائی .10
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به  دیجد یمال  يپروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادها يگذار هیسرما يها از صندوق /به ییگونه انتقال داراهر .11
به عنوان  ، 25/09/1388مصوب  یقانون اساس) 44(اصل چهل و چهارم  یکل يها استیس ياجرا لیمنظور تسه

 پروژه؛ يگذار هیسرما يها در همان صندوق نقد شرکا ریآورده غ
 فرش دستباف .12
مصوب  یدست عیاستادکاران و فعاالن صناقانون حمایت از هنرمندان، ) 1(صنایع دستی تولید داخل موضوع ماده  .13

ي و گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیسازمان م توسط سال هر ماه يد انیپا تا که یفهرست قمطاب 26/10/1396
  ؛رسد یمو دارایی  ياقتصاد امور ریوز بیتصو به و پیشنهاد

 ی؛و توانبخش یدرمان ی، لوازم مصرف)انسانی و دامی(و و واکسن نواع دارا .14
ماده  »ث«و  »ت«، »پ« يبندها موضوع  یو اطالعات یتجهیزات نظام ،يهوانورد يکمک ناوبر زاتیرادار و تجه .15

 .مذکور يمقرر در بندها باتیترت تیبا رعا  20/08/1390مصوب  یقانون امور گمرک )119(
هاي صنعت، اي مرکب از وزارتخانهاقالم زیر مطابق فهرستی که دي ماه هر سال براي اجرا در سال بعد، توسط کمیته .16

 :رسدمی هیأت وزیرانو به تصویب  شود می و دارایی و راه و شهرسازي پیشنهادمعدن و تجارت، امور اقتصادي 
 ی؛صنعت دیو خطوط تول يکشاورز ،یمعدن يا هیسرما زاتیو تجه آالت نیماش 1-16
   ؛يگذار لیها و ر تونل يحفار ،يپل ساز ،يراهساز يا هیسرما زاتیو تجه آالت نیماش 2-16
  نجات؛ و یمنیا و ینشان آتش و قیحر اطفاء زاتیتجه 3-16
 واگن؛ و ویلوکوموت امداد، و ینشان آتش يخودروها کوپتر، یهل ما،یهواپ 4-16
   ی؛پزشک زاتیمعلوالن، آمبوالنس و تجه یکمک توانبخش زاتیتجه 5-16

با و اقالم  زاتیتجه نیفهرست ا. یو اطالعات یتیامن ،یانتظام ،ینظام ،یدفاعبا کاربرد صرفاً و اقالم  زاتیتجه .17
 وزیران به تصویب هیأتمسلح  يروهایستاد کل نو هماهنگی مسلح  يروهاین یبانیوزارت دفاع و پشت پیشنهاد

 .رسد یم
 خرید و فروش ارزهاي خارجی .18
 ارزهاي رمزي داراي مجوز از مراجع ذیربط؛ .19

 »الف«ند ب) 17(و ) 16(، )15(، )14(، )9(، )7(، )6(، )5(، )3(، )2(، )1( اجزاءواردات کاالهاي موضوع  -1 تبصره
بند ) 14(و ) 7(، )6(، )5(، )3(، )1( اجزاءواردات کاالهاي موضوع . باشد این ماده معاف از پرداخت مالیات می

%) 9(مشمول معافیت نبوده و مالیات با نرخ استاندارد  ،کاال مشابه داخلی داشته باشدکه  یدر صورتاین ماده  »الف«
عرضه این کاالها در داخل کشور، مانند عرضه کاالهاي مشابه داخلی از . گیرد در مبادي گمرکی به آن تعلق می

این بند، در صورتی که وزیر بهداشت، درمان و آموزش ) 14(در خصوص جزء . استپرداخت مالیات معاف 
ه واردات کاالي موردنظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، ضرورت دارد، واردات کند ک تأییدپزشکی 

  .گردد می%) 3(کاالي مزبور، مشمول مالیات با نرخ سه درصد 
کنندگان کاالهاي موضوع این بند از معافیت، منوط به درج برچسب برخورداري تولیدکنندگان و یا عرضه - 2تبصره 

در صورت تخلف از حکم این تبصره، . بندي کاالهاي مذکور استیات بر ارزش افزوده بر روي بستهمعافیت از مال
  .گردند می%) 9( نه درصد کاالهاي مذکور مشمول مالیات مقطوع به نرخ

سازمان بهزیستی،  ران،یا یاسالم يهالل احمر جمهور تیبه صورت بالعوض به جمع یئاهدا يکاالهاواردات  - 3تبصره 
 تیریمرکز مد تأییدبا  هیعلم يها حوزه وزیر امور اقتصادي و دارایی، تأییدبا ) ره(هاي مقدسه و کمیته امداد امام خمینی آستان

  .از پرداخت مالیات معاف است مراجع صادرکننده مجوز آنها تأییدبا  هیریاستان مربوطه و مؤسسات خ هیحوزه علم
  خدمات - ب

 ؛آنهاو خدمات آرامست یتیو حما یخدمات توانبخشي، ریشگیو پ ینخدمات درما .1
 هاي تکثیري گیاهان؛ کشاورزي، کشت بافت و تولید اندامواحدهاي مکانیزاسیون آب ، یاهیو گ خدمات درمانی و پیشگیري دامی .2
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ها  تبلیغات در روزنامهه، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها، و هرگونه روزنامه نگاري، خدمات چاپ کتاب، روزنام .3
 و نشریات؛ 

بر  اتیمشمول فصل مال که یدر صورت شود یازاء آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت م که مابه یخدمات هئارا .4
 باشد؛ میمستق يها اتیدرآمد حقوق موضوع قانون مال

خدمات  یحجم يقراردادها قیکه از طر ییهاو شرکت یانسان يروین نیمأت يهادر ارائه خدمت توسط شرکت -تبصره
و  يارائه دهنده خدمات پرستار يهاتمانند شرک کنند یارائه م یکار به متقاض يرویگذاشتن ن اریخود را با در اخت

بند  نیحکم ا. حقوق و دستمزد است، معاف خواهد بود يها نهیاز قرارداد که مربوط به هز ی، بخشیخدمات نظافت
 .است گربیمهتوسط سازمان  ایمزد و مزاحقوق و دست زانیم تأییدمشروط به 

نامه و انتقال وجه  اعتبار، ارائه ضمانت جادیا ایو  التیتسه يسپرده، اعطا افتیدرعملیات و خدمات بانکی شامل  .5
 ؛پول و اعتبار يو مصوبات شورانین مربوط اوارچوب قهدر چ

در ) لیزینگ( واسپاري شرکت توسط غیرمنقول و منقول از اعم کاال تهیه طریق از مشتري مالی تأمین خدمات .6
  مشتري به آن واگذاري و چارچوب قانون بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و قوانین موضوعه کشور

کاالها و خدماتی که توسط آن ، به معنی معافیت هاي واسپاريأمین مالی توسط شرکتمعافیت خدمات ت -تبصره
 .ی شود، نیستها خریداري و به مشتري واگذار مشرکت

 یا ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک از فعالیت مجوز داراي الحسنه قرض هاي صندوق الحسنه قرض اعتباري خدمات .7
 شوند؛ می یا شده تأسیس قانون موجب به که الحسنه قرض هاي صندوق همچنین و مذکور بانک تأیید مورد مراجع سایر

 يا مهیو ب يگذار هیضمانت صادرات، سرما ،یتیحما يها ها توسط صندوق نامه و صدور ضمانت التیتسه ياعطا .8
 .هاامه آنارچوب اساسنهاند در چ شده سیکه به موجب قانون تأس

 مهیخدمات ب ،رانیا یاسالم يجمهور يمرکز مهیاز ب تیمجوز فعال يدارا ییو اتکا میمستق مهیب خدمات .9
 ؛مه اجتماعیي و خدمات بیمحصوالت کشاورز

 یبازارگردانی و سبدگردان ها و بازارهاي خارج از بورس و  خدمات معامالت و تسویه اوراق بهادار و کاال در بورس .10
 ؛سازمان بورس و اوراق بهادار ایبورس  یعال ياز شورا تیمجوز فعال يتوسط اشخاص دارا

 اشخاص داراي مجوز فعالیت از شوراي عالی بورس یا سازمان توسط  ییبر دارا ینقل و انتقال اوراق مبتنانتشار و  .11
 ؛اوراق بهادارو بورس 

 ؛مجوز از بورس اوراق بهادار يدارا يگذار هیسرما يها صندوق  يگذار هیسرما   ينقل و انتقال واحدها .12
 ؛ییایدر و ی لیر ،يا جاده یالملل نیو ب يدرون و برون شهر )اعم از بار و مسافر( حمل و نقل خدمات .13
 ؛یمیو س يا خطوط انتقال لوله  لهیوس حمل و نقل به خدمات .14
 ؛)تیترانز(کاال  یخارج حمل و نقل عبور  خدمات .15
 »ییو دارا ياقتصاد امور « يها اي که با پیشنهاد مشترك وزارتخانه نامه طبق آیینو ورزشی پژوهشی  ،آموزشی خدمات .16

بهداشت، درمان و آموزش « ،»تعاون، کار و رفاه اجتماعی«، »پرورش آموزش و «، »علوم، تحقیقات و فناوري«، )سازمان(
 رسد؛ ت وزیران میأهی تصویب بهاین قانون  االجراء شدنالزم شش ماه از تاریخ ظرف مدت  »ورزش و جوانان«و » یپزشک

با توقف  ایبدون توقف و  يعبور يدر پروازها مایمراقبت از هر هواپ يها سیو سرو یو مخابرات يخدمات ناوبر .17
 .کنند یاستفاده م کشور ییکه از قلمرو هوا رانیدر ا

در صورتی که به  ماده نیا »الف« بخش )17( بند موضوع يکاالها ينگهدار و ریتعم ،يبازساز ،یفن خدمات .18
 ؛.تشخیص سازمان توسط مراکز وابسته به دستگاههاي نظامی، انتظامی یا امنیتی ارائه شود

  یمراکز اقامت ریهتلها و ساخدمات اقامتی  .19
 دریافت مانند نیست، ارائه خدمت یا کاال فروش به مستند مؤدي یک وجه توسط دریافت که مواردي در -تبصره

 غیرنقدي یا نقدي آورده جریمه، انواع سود، انواع ارزي، هاي دارایی تسعیر از حاصل درآمدهاي خسارت، گونه هر
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 .باشدشود و مأخذ محاسبه مالیات نمیخدمت محسوب نمیعرضه  دولتی، هايکمک انواع و سرمایه عنوان به
  :شود یمسترد م آنها يها نهاده دیخر اتیمعاف هستند و مال اتیاز پرداخت مال ریموارد ز - 10ماده 
 ارائهبا  یرسم یخروج يمباد قیاز طرصنعتی  -به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاري کاالها  صادرات - الف

صادرات خدمات با ارائه و  )در مورد صادرات کاال(ی برگ خروج ایصادره توسط گمرك  یپروانه سبز گمرک
نزدیکترین نمایندگی رسمی جمهوري اسالمی ایران در کشور مقصد  تأییدقرارداد مربوط و گواهی انجام کار که به 

 .اسناد و مدارك مثبتهبانک مرکزي یا سایر  تأییدرسیده باشد یا گواهی ارزآوري با 
 ،بالگردي، گذار لیتونل و ر يحفار ،يراهساز ،يکشاورز ،یمعدن ي صنعتی،ا هیسرما زاتیو تجه آالت نیماش -ب

در صورتی که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت  و واگن ویلوکوموت ،ینشان آتش يخودروهاهواپیما، 
فهرست . شود ه تولیدکننده مسترد میها ب نهادهبوده و مالیات خرید  معاف تولید داخل محسوب شود، از مالیات

االجراء شدن این قانون توسط کاالهاي مذکور و مشخصات تولیدکنندگان آنها ظرف مدت سه ماه از تاریخ الزم
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است هرگونه اصالح و  .شودوزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم می

 .ماه هر سال براي اجرا در سال بعد اعالم کندتغییر در فهرست مزبور را تا پایان بهمن 
و  عیگازما د،یکوره، نفت سف گاز، نفت نفت ن،یبنز( ینفت هاي فرآورده و خام نفت) سوآپ( معاوضه خدمات -پ

  و برق؛ یعی، گازطب)ییهوا  سوخت
 به هوایی هايسوخت فروش( ارزي صورت به پاالیش شرکتهاي تولیدي هاي فرآورده کلیه فروش - 1 تبصره
 نواحی در مستقر جایگاههاي در سوخت فروش( مرزي ،)داخلی فرودگاههاي در خارجی هواپیمایی هايشرکت
 ،)هاداراي پروانه صادراتی گمرك جمهوري اسالمی ایران به کشتی سوخت فروش( بنکرینگ و) کشور مرزي

 .شود می محسوب صادرات
 )141(مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده  صادرات مواد خام و يبرا دیخر اتیاسترداد مال - 2 تبصره

   .اند، ممنوع است ذکر شده میمستق يها اتیقانون مال
اشخاص حقوقی ایرانی، اشخاص حقیقی مقیم ایران، شعب (خدماتی که توسط اشخاص مقیم ایران  - 3تبصره 

و محل مصرف خدمات و یا مقصد ارائه خدمات خارج از کشور باشد،  شود می ارائه) شرکتهاي خارجی مقیم ایران
 .گرددصادرات خدمت محسوب می

دو ماه از تاریخ خرید همراه مسافران اعم از  مدت مالیات پرداختی بابت خرید کاالها در داخل ایران که ظرف - 11ماده 
پرواز خارجی خریداري ران خارجی بابت بلیط شود و نیز، مالیات پرداختی گردشگ ایرانی و خارجی از کشور خارج می

 مثبته،اسناد و مدارك صورتحساب الکترونیکی و یا  ارائههنگام خروج از کشور با  هاي هواپیمایی ایرانی،شده از شرکت
 خیماه از تار ششمدت  ظرف ماده نیا یئاجرا نامه نییآ. گردد یمسترد م يجار يها یز محل وصول، اتوسط سازمان

  . رسد ی میوزیر امور اقتصادي و دارای بیو به تصو شود می هیقانون توسط سازمان ته نیا االجراء شدن الزم
ها و هرگونه مشوق مالیاتی در این قانون و سایر قوانین، براي مؤدیانی که حجـم معـامالت   اعمال معافیت -12ماده

رسد، بیشـتر باشـد، منـوط بـه     ی میوزیر امور اقتصادي و دارای تأییدپیشنهاد سازمان به ها، از مبلغی که بهساالنه آن
این حکم شامل کلیـه منـاطق کشـور از    . عضویت مؤدي در سامانه مؤدیان و ثبت معامالت در سامانه مذکور است

  .شودصنعتی و مناطق ویژه اقتصادي می-جمله مناطق آزاد تجاري
  

  و اشخاص ثالث انیمؤد فیو تکال فیوظا - چهارم فصل
 

اندازي سامانه مؤدیان، همه مشموالن این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعالم پس از راه - 13ماده 
منزله ثبت  به ان،یثبت معامالت در سامانه مؤد. نام و معامالت خود را در آن ثبت نمایند کند، در سامانه مزبور ثبت می

ات بر هاي مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیتا آن زمان، نحوه ارائه اظهارنامه .است یدر دفاتر قانون
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  .در سایر موارد، مفاد این قانون جاري است. باشد میو اصالحات بعدي آن 1387ارزش افزوده مصوب سال 
د سامانه مؤدیان را نتوان» ؤدیانهاي فروشگاهی و سامانه مپایانه«چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون  -تبصره

هاي مالیاتی مؤدیان بعد از تاریخ مزبور را صرفاً براساس خود ی نماید، مکلف است اظهارنامهطراحی و اجرائ
  .اظهاري آنان مورد پذیرش قرار دهد

قانون ) 29(و ماده  8/7/1386مصوب قانون مدیریت خدمات کشوري ) 5(ی موضوع ماده هاي اجرائدستگاه - 14 ماده
وزارت صنعت، معدن و . باشندهاي وابسته به آنها مکلف به ثبت معامالت خود در سامانه مؤدیان میبرنامه ششم و سازمان

تجارت موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطالعات معامالت ثبت شده در سامانه تدارك الکترونیکی دولت موضوع تبصره 
  . صورت برخط به سامانه مؤدیان منتقل شودعیناً و به هاي مستقیمقانون مالیات) 169(ماده ) 5(

مطابق مقررات، وصول کنند و  خریدار یا کارفرماقانون را از  نیموضوع ا فروش اتیمکلفند مال انیمؤد -15ماده 
 .ندینما زیسازمان وار  به حساب

متعلقه را مکلف نماید مالیات  یا مشتریان آنها قانون نیتواند تمام یا برخی از مؤدیان مشمول ا می سازمان -1 تبصره
مشتمل بر فهرست  ،تبصره نیا یئنامه اجرانییآ .واریز نمایند ازمانس به حسابصدور صورتحساب همزمان با را 

وزیر امور  بیبه تصو ،سازمان شنهادیبا پ متعلقه اتیمالشوند و نحوه پرداخت مؤدیانی که مشمول این حکم می
   .رسدی میایاقتصادي و دار
، و براي خریدار، شود میشود، به حساب بستانکاري فروشنده منظور این ترتیب به سازمان پرداخت میمالیاتی که به

 . آیدحساب میی نباشد، اعتبار مالیاتی بهکننده نهائدر صورتی که مصرف
و مالیات  ی،قطع صیدر زمان ترخ کاالهاي وارداتی را گمرك جمهوري اسالمی ایران مکلف است مالیات - 2 تبصره
گمرك جمهوري . کند زیبه حساب سازمان وار صورت برخطبهوصول و ، یئقبل از ترخیص نهارا ي متروکه هاکاال

امکان دسترسی  وط،هاي مربفرم یاگمرکی و  هاي  در پروانهاطالعات پرداخت ضمن درج  اسالمی ایران موظف است
ورود موقت «و  »ورود موقت«مکلف است در  گمرك  .دیفراهم نما را  ربط يذ یاطالعات يهاگاهیبرخط سازمان به پا

  . ایدخذ نمأ 22/8/1390مصوب  یقانون امور گمرک )53(الزم را براساس مقررات تبصره ماده  ناتی، تضم»پردازش يبرا
صنعتی به سرزمین اصلی مکلفند کاالهاي مزبور را به گمرك  -واردکنندگان کاال از مناطق آزاد تجاري -3تبصره 

قانون احکام ) 65(ماده  »ب«موجب بند شده که بهف است از قسمتی از کاالهاي اظهارگمرك موظ. اظهار نمایند
شود، فقط مالیات، و از قسمت محسوب می» تولید داخل«، 10/11/1395هاي توسعه کشور مصوب دائمی برنامه
 .شود، مالیات و حقوق ورودي دریافت و به حساب سازمان واریز کندمحسوب می» کاالي وارداتی«باقیمانده که 

چنانچه  .ندیپرداخت نما طبق مقررات این قانون متعلقه را محاسبه و اتیمال مکلفند خدمت واردکنندگان - 4تبصره  
 .شود نمیمحل ارائه خدمت و مصرف آن در خارج از کشور باشد، مشمول این حکم 

 کیرا حداکثر تا  يمانکاریپ يند اطالعات مربوط به قراردادهاموظف یو خصوص یدولت انیکارفرما هیکل - 16ماده 
شده توسط  اطالعات ثبت اید، سازمان بصورت نیا ریدر غ ندیثبت نما انماه پس از انعقاد قرارداد در سامانه مؤدی

  .در سامانه مذکور را مورد قبول کارفرما تلقی نماید مانکارانیپ
را با توجه به  ی برخی از مؤدیاناتیمال يها دورهمدت  وزیر امور اقتصادي و داراییبا موافقت  تواند یسازمان م - 17ماده 

طریق  از ،یاتیمذکور حداقل سه ماه قبل از شروع دوره مال راتییکه تغ مشروط بر آن  ؛هدتغییر د ت،ینوع و حجم فعال
   . شود یعموم یرسان اطالع راالنتشاریکث يها از روزنامه یکیو حداقل  مؤدیان، پایگاه اطالع رسانی سازمانسامانه 
دوره زمان فعالیت مؤدي طی  که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدي در خالل یک دوره مالیاتی باشد،  در صورتی -تبصره

   .شود مربوط، یک دوره مالیاتی تلقی می
   -18 ماده
در دارنـد،   در یک مکان یا مکانهاي متعـدد  شغل نوع کیاز  شیکه ب یقیاشخاص حق يبراتواند  سازمان می -الف

  .سامانه مؤدیان کارپوشه واحد ایجاد کند
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کارپوشـه در سـامانه مؤدیـان     کی ازمکلفند  ،مؤدیانی که داراي شغل واحد در شعب یا مکانهاي متعدد هستند -ب
 .استفاده کنند

 کیخود  نیاز ب مکلفند  یدر هر واحد شغل یقیاشخاص حق ،يو قهر ياریاعم از اخت ،یمدن يها در مشارکت -پ
ـ مال فیتکال هیکل. ندیانتخاب نما یواحد شغل ندهیعنوان نما نفر را به و ثبـت   نـام  از جملـه ثبـت   ،یواحـد شـغل    یاتی

صـورت،  در غیـر ایـن   گیـرد  مـی شرکا انجام  یندگینما به  ويتوسط  اتیو پرداخت مال معامالت در سامانه مؤدیان
 .سازمان موظف است دسترسی واحد مزبور به سامانه مؤدیان را قطع و پایانه فروشگاهی آن را مسدود نماید

ـ از لحاظ امور مال آنان، کونتمحل س شغل خود ندارند،  يثابت برا کانکه م یانیمؤد يبرا -ت اعتبـار   الكمـ  یاتی
انجام  ياز آنها را برا یکیسکونت خود داشته باشد، مکلف است   يمتعدد برا کانهايم يکه مؤد یدر صورت . است
 فیانجـام تکـال   يبـرا  را  يسکونت مؤد يهاکاناز م یکیصورت، سازمان  نیا ریدر غ دینما  یمعرف یاتیمال فیتکال
  .کند میاعالم  ويانتخاب و به  یاتیمال

 يکماکان مؤد مزبور شخص حقوقی ه،یتا زمان ختم تصف شوند یدر مورد اشخاص حقوقی که منحل م - 19ماده 
  .باشند میقانون  نیمقرر در ا فیمکلف به انجام تکال هیمدیران تصف ای ریشود و مد محسوب می 

 یمقررات و تمام ياجرا تیتا اتمام انتقال، مسئول یشخص دارنده واحد صنف ،یواحد صنف کیانتقال  در -20ماده 
تکالیف  ریو سا ، ثبت معامالت در سامانه مؤدیانمربوط از جمله صدور صورتحساب یاتیمال يها دوره فیتکال

مگر این که رسماً ؛ نداردقبل از اتمام انتقال  یواحد صنف فیدر قبال تکال یتیولؤمس داریخر. داردرا بر عهده  قانونی
 .باشداین مسئولیت را پذیرفته

در  .خود مطلع سازد تیسازمان را نسبت به زمان اتمام فعال ده روزحداکثر ظرف مدت  دیواگذارکننده با - تبصره
  . دارد یتضامن تیولؤمسبا وي  ها مهیو جر اتیدر پرداخت مال ،دیمؤدي جد عدم اطالع و شروع فعالیت توسط صورت

سازمان  .گردد یمحسوب نم يجزء درآمد و اموال و اتیمال .خوذه ضامن استأم اتیمؤدي نسبت به مال  -21 ماده
براي وصول مالیات و جرایم متعلق نسبت به سایر طلبکاران به استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه، و 

  . داردمطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم 
  

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

هر منطقه و  ياقتصاد طیمتناسب با شرا آنهاسازمان در سطح کشور و است ازیمورد ن التیساختار و تشک -22ماده 
سطح  تیبدون الزام به رعاها و تعداد مؤدیان  با توجه به شاخصهایی مانند میزان وصول مالیات، تعداد پرونده

و  گردد می شنهادیکشور پ یو استخدام يبه سازمان ادار ییو دارا يامور اقتصاد ریوز قیاز طر يکشور ماتیتقس
  .استقابل اجرا  هیأت وزیران تصویبپس از 

که  يا نامه نییخود را بر اساس آ یاستخدام يمجوزها%) 2(تا دو درصد   شود  به سازمان اجازه داده می - 23ماده 
از  رسد یم هیأت وزیران بیکشور به تصو یو استخدام يو سازمان ادار ییي و دارااقتصاد امور وزارت دشنهایبه پ

نامه موضوع ضوابط مذکور در آیین  . بدون برگزاري آزمون به استخدام درآوردبنیاد نخبگان  تأییدمورد بین نخبگان 
آیند، باید نامه مذکور به استخدام سازمان در میآییناستناد این ماده و نام و سوابق علمی و اجرائی افرادي که به

  . صورت عمومی اعالم شود به
پس از . سازمان موظف است صالحیت مؤدیان را براي دریافت مالیات موضوع این قانون احراز کند -24ماده 

استقرار سامانه مؤدیان، فعال بودن کارپوشه مؤدي در سامانه مزبور به این معنی است که او از نظر سازمان، حائز 
ی که احراز کند مؤدي صالحیت خود سازمان در صورت. صالحیت الزم براي دریافت مالیات از خریداران می باشد

 . را از دست داده، موظف است بالفاصله، حسب مورد، کارپوشه یا پایانه فروشگاهی وي را غیرفعال نماید
اي باشد نامهسلب صالحیت مؤدي براي دریافت مالیات و غیرفعال نمودن کارپوشه وي باید مستند به آیین -تبصره
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  .رسد ین قانون، به پیشنهاد سازمان به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی میکه حداکثر سه ماه پس از تصویب ا
 تحقق زمینه نمودن فراهم منظور به قانون این تصویب تاریخ از ماه سه مدت ظرف است مکلف سازمان -25ماده 

 مقررات و قوانین موقع به و صحیح اجراي و کارکنان انگیزش سطح ارتقاي و سازمان هاي مأموریت و اهداف
 وزارت مشترك پیشنهاد با و کند اقدام خود تشکیالتی و استخدامی مالی، اداري، نامه آیین تهیه به نسبت مالیاتی،

سازمان در . نماید اجرا هیأت وزیران تصویب از پس کشور، استخدامی و اداري سازمان و دارایی و اقتصادي امور
  .دولت مستثنی استموارد یاد شده از شمول قوانین و مقررات عمومی 

 منظور بودجه قوانین در اي  جداگانه ردیف در  متمرکز صورتبه هرسال ربطذي استانی واحدهاي و سازمان بودجه
 هاي دارایی تملک و جاري هاي هزینه انجام جهت و شود می تلقی یافته تخصیص %) 100( صددرصد طور به و

   .شود می داده قرار سازمان اختیار در استانی واحدهاي و ستاد  اي سرمایه
  - 26ماده 
آن، ) 1(و تبصره ) 186(  ، )182(، )178(، )177(ماده ) 1(تبصره  ،)171(مکرر، ) 169( ،)162(، )161(  مواد  - الف

، )231( ،)219(  ،)218(، )216(تا ) 210(و مواد  هشتم باب چهارم احکام مربوط به فصل ،)202(، )198(، )191(
 میمستق يها اتیمال قانون ) 279( و) 277(، )276(، )275(آن،  )3(منهاي بند  )274( ،)257(، )243( ،)235(، )232(

 اتیالذکر در خصوص درآمد مشمول مال که احکام فوق يدر موارد . است يقانون جار  نیاهاي اتیدر مورد مال
  .گردد می يجار اتیمال ،بر ارزش افزوده نسبت به مأخذ محاسبه اتیمال باشد، در مورد 

هاي مستقیم در قانون مالیات) 219(شناسایی، تشخیص درآمد مشمول مالیات و رسیدگی موضوع ماده  - 1تبصره 
در هر صورت مفاد . باشدهاي فروشگاهی و سامانه مؤدیان جاري نمیمورد مؤدیان قابل اعتماد موضوع قانون پایانه

 .هاي فروشگاهی و سامانه مؤدیان شودپایانهماده مذکور نباید مانع اجراي احکام موضوع قانون 
دي را در کارپوشه شده به مؤ ان، سازمان مکلف است اوراق ابالغدیدر خصوص مؤدیان عضو سامانه مؤ - 2تبصره 

  .   وي نیز بارگذاري نماید
، )230(، )181(، )169(، )97(اند، مواد در خصوص مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع ورزیده -ب
  . هاي این قانون، جاري است هاي مستقیم در مورد مالیات ون مالیاتقان) 274(ماده  )3(و بند ) 239(، )238(

قانون ) 3(هاي آن تا قبل از اتمام مهلت مقرر در ماده  هاي مستقیم و تبصره قانون مالیات) 272(ماده  -تبصره
  . هاي این قانون جاري است هاي فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در مورد مالیات پایانه

  :هاي مستقیم به شرح زیر اصالح و به این قانون تسري داده می شود فصل سوم باب پنجم قانون مالیات - ج
  :هاي مستقیم می شود قانون مالیات )244(متن زیر جایگزین ماده  -1

ـ که ضـمن مقـررات ا   يجز در موارد یاتیمال يها اختالف هیبه کل یدگیمرجع رس - 244ماده   يگـر یقـانون مرجـع د   نی
  :شود می لیتشک ریبه شرح زسه نفر از  یاتیحل اختالف مال هیأتهر . است یاتیحل اختالف مال هیأتشده،  ینیب شیپ
  ؛کشور یاتیسازمان امور مال ندةینفر نما یک -1
استان، از میان قضات شاغل یا بازنشسته یا سایر اشخاص آگاه در امـور  به انتخاب مدیرکل دادگستري نفر  کی -2

  . شوند یسال منصوب م دومدت  يبرا مالیاتی که
تشکلهاي صنفی از جملـه اتـاق    فهرستی که انیخود را از م ندهیموظف است نما يمؤدیک نفر نماینده مؤدي؛  -3

هـاي   هاي صنفی، اتحادیـه  یران، اتاق اصناف ایران، اتحادیهبازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران، اتاق تعاون ا
ـ ا یجامعه حسابداران رسـم ، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی، )یا شهرستان(تعاونی در هر شهر  کـانون وکـال،    ران،ی

  . دکنانتخاب  مرکز امور مشاوران حقوقی و وکالء قوه قضائیه به سازمان امور مالیاتی همان شهر اعالم می کنند،
 بـر  اي آنهـا دبیرخانـه  امور ادارة مالیاتی و اختالف حل هايهیأت جلسات فراهم نمودن مقدمات برگزاري -1 تبصرة
مالیاتی برعهده عضو معرفی شده از سـوي مـدیرکل دادگسـتري     اختالف حل هیأتریاست  .باشد می سازمان عهدة

انشاء رأي باید . ، توسط وي یا تحت نظر او انجام می شودانشاء رأي هیأتاست و ) این ماده 2موضوع بند (استان 
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مؤدي یا نماینده قانونی وي مجاز به . پذیرد و به امضاي آنان برسددر حضور تمام اعضاي حاضر در جلسه صورت 
  .حضور کامل در جلسه و ارائه دفاعیه به صورت کتبی یا شفاهی است

ها باید با رعایت نوبت، به هیأتوجود دارد، ارجاع پرونده به  هیأت هاي مالیاتی که بیشتر از یک در حوزه -2تبصره 
امور  رکلیمد. انجام شود) سازمان و مؤدي(و بدون اعمال نظر هریک از طرفین )  یسیستم( اي سامانهصورت 

حکم نظارت کند و در صورت احراز تخلف، به مراجع  نیا قیدق ياهر استان، موظف است شخصاً بر اجر یاتیمال
  . پاسخگو باشد ینظارت

این ماده در صورتی که بیشتر از سه جلسه متوالی یا چهار جلسـه  ) 3(و ) 2(هریک از افراد مذکور در بندهاي  - 3تبصره 
دادگستري استان یا  خودداري کنند، حکم آنان لغو می شود و مدیر کل هیأتمتناوب در یک سال از حضور در جلسات 

  .  تشکل معرفی کننده، حسب مورد، موظف است ظرف ده روز کاري فرد جایگزین را معرفی کند
حل اختالف مالیاتی توسط سازمان درخواست شده باشـد، مـؤدي موظـف     هیأتدر صورتی که تشکیل  -4تبصره 

این ماده بـه  ) 3(ده روز از تاریخ وصول اعالمیه سازمان، نماینده خود را به ترتیب مذکور در بند  مدت است ظرف
در صورت امتناع مؤدي، با توجه به نوع فعالیت مؤدي یا موضوع مالیات مورد رسـیدگی، یـک   . سازمان معرفی کند

  . انتخاب خواهد شد هیأتاین ماده توسط رئیس ) 3(هاي مذکور در بند عضاء تشکلنفر از ا
، موکول به معرفی نماینده هیأتتوسط مؤدي درخواست شده باشد، تشکیل  هیأتتشکیل  در صورتی که -5تبصره 

روز از تاریخ ثبت درخواست مؤدي نماینده  سیچنانچه تا مدت . این ماده از سوي وي خواهد بود )3(موضوع بند 
  .شود لقی مید، اعتراض وي کأن لم یکن تخود را معرفی ننمای

 يأو ر ابـد ی یمـ  تیرسـم  عضـو در نوبت اول با حضور هـر سـه    یاتیحل اختالف مال يهاهیأتجلسات  -6تبصرة 
چنانچه جلسـه  . گردد دیق يأدر متن ر دیبا تینظر اقل یاست، ولا االجر و الزم یآراء قطع تیمزبور با اکثر يهاهیأت

پـس از  . شـود  یکه حـداقل ده روز پـس از نوبـت اول برگـزار مـ      ،در نوبت بعد ،در نوبت اول به حدنصاب نرسد
ی کـه  ورتصـ در . افتیخواهد  تیرسم گرید نفر کیو حداقل  هیأترئیس جلسه با حضور رسانی مناسب،  اطالع

 .است هیأترئیس  يأر ،يریگ می، مالك تصمتعداد اعضاي حاضر کمتر از سه نفر باشند
هایی از قبیل تعداد و مدت جلسـات برگـزار    براساس شاخص اختالف حل هايهیأت اعضاي الزحمۀ حق -7تبصره 

 تصویب پیشنهاد وزیر امور اقتصادي و دارایی به بهکه اي  نامه آیین اساس بر هاي مورد رسیدگیشده و تعداد پرونده
شـود،   مـی بودجه ساالنه سازمان پـیش بینـی   ، تعیین شده و از اعتباري که به همین منظور در درسمی هیأت وزیران
الزحمـه پرداختـی بـه اعضـاي     پذیري نتیجه دادرسی از میزان حقنامه مذکور باید عدم تأثیرینآی. گردد پرداخت می

  . را تضمین نماید هیأت
توانـد آنهـا را   پس از استقرار سامانه مؤدیان، ثبت اعتراض توسط مؤدي، اطالع از فهرست افرادي که می -8تبصره 

هاي حل اختالف معرفی کند، معرفی نماینده از فهرسـت مـذکور و دریافـت موافقـت     هیأت اینده خود درعنوان نمبه
از، ابالغ تاریخ تشـکیل  هاي حل اختالف، مشاهده اسناد، مدارك و اطالعات موردنیهیأتوي، ارائه هرگونه الیحه به 

مالیاتی از طریق سامانه ، اطالع از نتایج دادرسی و هرگونه اطالع دیگر در خصوص پرونده دادرسی جلسات هیأت
  . شودمذکور انجام می

سازمان مکلف است زمینه دسترسی کامل نماینده مؤدي به مفاد پرونده مورد اعتراض را قبل از تشـکیل   -9تبصره 
  .فراهم نماید هیأت

 :شودشرح زیر اصالح میهاي مستقیم بهقانون مالیات )251(ماده  -5
ت حل اختالف مالیاتی، به استناد عدم روز از تاریخ ابالغ رأي قطعی هیأمدت سی تواند ظرف  دي میمؤ -251ماده 

وراي عالی مالیاتی شکایت و نقـض  رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعالم دالیل کافی به ش
  .ي و تجدید رسیدگی را درخواست کنندرأ
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 : اضافه شود) 251(تبصره ذیل به ماده  -6
هاي قابل طرح این قانون در شوراي عالی مالیاتی، تعداد شعب شوراي مـذکور بـه دو   پروندهبه منظور رسیدگی به 

  .یابدبرابر افزایش می
مکـرر قـانون   ) 251(و ) 250(، )249(، )248(آن، ) 5(تا ) 1(هاي و تبصره) 247(و تبصره آن، ) 246(، )245(مواد  -7

 .یابددي آن به این قانون تسري میبا اصالحات و الحاقات بع 1366هاي مستقیم مصوب مالیات
در قسمت اخیر بند مزبـور بـه    »نظر اکثریت اعضاي شوراي عالی مالیاتی«قانون، عبارت ) 255(ماده ) 3(در بند  -د
  .یابدتغییر می »قانون مزبور) 258(نظر اکثریت اعضاي هیأت عمومی شوراي عالی مالیاتی موضوع ماده «
  

    خاصمالیات کاالهاي  - فصل ششم  
  

شـرح  رسان به سالمت بهنرخ مالیات کاالهاي نفتی، فلزات گرانبها، سیگار، نوشابه و سایر کاالهاي آسیب -27ماده
  : شودزیر تعیین می

  ینفت يکاالها -الف
  ؛%)30( درصد یس مایو سوخت هواپ نیانواع بنز -1
 %).15( درصد پانزده عیو گاز مای عیگاز طب، نفت کوره، دینفت سف ،نفت گاز -2
بـه  ) رکت ملـی نفـت ایـران   شـ (کـه توسـط وزارت نفـت     خـام  یعیو گاز طب يگاز عاناتینفت خام، م -1 بصرهت

 یعـ یو گـاز طب  مـا یو سـوخت هواپ  نیواردات بنزهمچنین . باشدشود، مشمول مالیات نمیها فروخته میپاالیشگاه
نیست و مالیات فروش کاالي مزبور در مراحل  اتیمالدر این مرحله مشمول ، )تابعه هايشرکت(توسط وزارت نفت 

  . شود میبعدي عرضه حسب مقررات مربوط مشمول 
مجـوز از   يدارا یردولتـ یغ هايو نفت گاز توسـط شـرکت   نیبنزفروشی مأخذ محاسبه مالیات فروش در خرده - 2تبصره 

موضوع  اتیبا احتساب مال(هاي پاالیش از شرکتمحصوالت فوق  دیخر متقی التفاوتمابهعبارت است از  وزارت نفت،
ناشی از ارائه خدمات توسـط  عنوان درآمد التفاوت مزبور بهمابه. کنندهبه مصرف هاعرضه آن متیبا ق ،)ماده نیا »الف« بند

مالیـات  . گـردد این قانون مشمول مالیات می) 7(هاي عرضه بنزین و نفت گاز تلقی شده و با نرخ مذکور در ماده جایگاه
  .شودداران منظور نمیعنوان اعتبار مالیاتی براي جایگاهداختی بابت خرید بنزین و نفت گاز بهپر

اصـلی توسـط    هیعنوان مواد اول که به  یدر صورت موضوع این بند، يبابت کاالها انیمؤد یپرداخت اتیمال -3تبصره 
همچنـین مالیـات      .خواهـد بـود   رشیپذ قابل  ی آن واحدهااتیعنوان اعتبار مال کار برده شود، به به يدیتول واحدهاي

 .گرددعنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور میکنندگان کاالهاي مزبور بهپرداختی توسط واردکنندگان و توزیع
 هـاي یـی تملـک دارا  هـاي طرحهـاي موردنیـاز جهـت    که شرکت ملی نفت ایران براي خرید نهاده اتیمال - 4تبصره  

 یبخشـ  عنوان شرکت یادشده مجاز است مبالغ مزبور را به. باشدد، قابل استرداد یا تهاتر نمیکنپرداخت می ايهیسرما
بـراي مصـارفی غیـر از تملـک      شرکت مزبور ها کهاتیمال ریسا. نمایدمنظور  الذکرهاي فوقییتمام شده دارا ياز بها
اعتبـار  . گـردد اعتبار مالیاتی آن شرکت منظـور مـی  عنوان به ،مقررات کند، با رعایتاي پرداخت میهاي سرمایهیدارای

 . تابعه وزارت نفت خواهد بود هايشرکتسایر  یاآن شرکت  یاتیمال یقابل تهاتر با بده یادشده با تأیید سازمان
  نیپالتو  طال -ب
  . باشدمی اتیمعاف از مال و پالتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، اصل طال -1
  .باشد می %)9( فروشنده کاالهاي موضوع این بند مشمول مالیات با نرخ نه درصد و سود العملساخت، حق اجرت - 2
فقط به مؤدیان عضو سامانه کـه عملیـات    »ب«بند ) 1(جزء موضوع  تیمعافپس از راه اندازي سامانه مؤدیان،  -3

درج ارزش اصل طال، اجـرت سـاخت،   . اهدگرفتکنند، تعلق خوخرید و فروش خود را در سامانه مزبور ثبت می
  .العمل و سود فروشنده به تفکیک در صورتحساب شرط برخورداري از حکم معافیت اصل طالست حق
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اسـتفاده از  این ماده » ب«بند ) 1(جزء اندازي سامانه مؤدیان، شرط برخورداري از معافیت موضوع تا قبل از راه -4
ربط و اتاق اصـناف ایـران موظفنـد پروانـه فعالیـت      هاي ذي اتحادیه. باشدسازمان می تأییدپایانه فروشگاهی مورد 

واحدهاي موضوع این ماده در کل زنجیره مربوط را که بدون استفاده از پایانه فروشگاهی اقدام به فـروش کـاال یـا    
  .   پروانه جلوگیري نماید نیروي انتظامی موظف است از ادامه فعالیت واحدهاي فاقد. کنند، باطل نمایند خدمت می

   به سالمت رسان بیآس يکاالها ریو سا و بدون گازگازدار قندي  يها نوشابه -پ
 »ت«استثناي کاالهاي موضوع بنـد  به( به سالمت رسان بیآس يکاالها ریو ساو بدون گاز گازدار قندي  يها نوشابه

ها مشمول مالیـات بـا نـرخ سـی و     و واردات آن%) 16( دشانزده درصمشمول مالیات با نرخ  داخل دیتول )این ماده
حداکثر دو مـاه پـس از    آنهاکاالهاي موضوع این بند و واحدهاي تولیدکننده فهرست  .باشندمی%) 36(شش درصد 

 به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد و حداکثر یک ماه بعـد از آن توسـط   ابالغ این قانون
وزارت صـنعت، معـدن و تجـارت و وزارت امـور      ،خانـه مزبـور  وزارتاالختیار نمایندگان تاممرکب از  یکارگروه
 )اجـرا در سـال بعـد    يبرا(ماه هر سال  يد يتا انتهاتغییرات فهرست موردنظر  .شود یمی تصویب و دارای ياقتصاد

در صـورت  . گـردد اعالم می ترتیب فوق تصویب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براي اجرابه
پـس از   یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک يشنهادیدر مهلت مقرر، فهرست پمزبور فهرست  تصویبعدم 
  . استیی، مالك عمل غذا تیسالمت و امن یعال يشورا تأیید
  یو محصوالت دخان گاریانواع س - ت

 :شوندشرح زیر مشمول مالیات میانواع سیگار و محصوالت دخانی به
  ؛)%25(درصد و پنج  ستیب ،یداخل دیتول يو تنباکو پیتوتون پسیگار،  -1
که فهرست آن هر سال توسط وزارت صنعت،  یالملل نیب نشان داخل با دیتول تنباکوي و پیپ توتون ،گاریس -2

 ؛)%40(درصد  چهل شود، یابالغ م هیأت وزیران بیو با تصو هیمعدن و تجارت ته
 ؛%)65(درصد و پنج  شصت ،یواردات يو تنباکو پیتوتون پ گار،یس -3
 ؛%)10(توتون خام وارداتی ده درصد  -4
  ؛%)35(سی و پنج درصد ) خرمن توتون(توتون فرآوري شده وارداتی  -5

یابد تازمانی که نرخ افزایش می%) 5(درصد  پنج هر سال از سال دوم اجراي قانون شده نییتع يهانرخ - 1تبصره 
براي ، %)60(درصد  به شصت داخل دیتول و محصوالت دخانی، توتون پیپ و تنباکوي گاریسواع ان يبرا مذکور

 پ،ی، توتون پیو محصوالت دخان گاریانواع سي و برا ،%)95(درصد  ی به نودوپنجالملل نیب نشان داخل با اتدیتول
  .برسد%) 125(درصد  وپنج به صدوبیست یواردات يتنباکو

االجرا شدن این قانون، قیمت و تاریخ تولیدکنندگان سیگار و محصوالت دخانی مکلفند از زمان الزم - 2تبصره 
در صورت تخلف از حکم این تبصره، اعتبار . بندي محصوالت دخانی درج نمایندتولید را بر روي پاکت بسته
  .باشد هاي مذکور میشود و مشمول مالیات فروش به نرخمالیاتی مربوط، پذیرفته نمی

    
  و عوارض خاص ها اتیمال -هفتمفصل 

  عوارض سبز
ي مجاز و استانداردها ودحد ست،یز طیسازمان حفاظت مح صیکه به تشخ آالینده يواحدها - 28 ماده

آنهـا   يبـرا توسط سازمان مزبور که  یکه در مهلت زمان یدر صورت کنند، ینم تیرا رعا محیطی ستیز
مدت، نـوع   دت،ش رینظ ییارهایبراساس مع ند،یخود اقدام ننما یندگینسبت به رفع آال ،شود یم نییتع

ـ و %) 1(  درصد کی، %)5/0(  درصد مین يهابا نرخ یندگیو مکان آال ـ  و کی مأخـذ  بـه  ،%)5/1( درصـد  مین
ي آالینده، اعـم  واحدهاکلیه حکم در مورد  نیا. شوند میسبز عوارض مشمول  ،خدمات کاال یافروش 

و منـاطق   یصنعت - يآزاد تجار مناطقمستقر در  يو واحدها یصادرات ،رمعافیمعاف و غ از واحدهاي
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، مبناي عمل سازمان محیط واحدها یندگیآال  سطح نییتع یی که درارهایعم .است يجار ياقتصاد ژهیو
 کـارگروهی متشـکل از   توسط ،قانون نیاالجراء شدن ا ماه پس از الزم حداکثر سه، گیرد میزیست قرار 

هاي بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی، صـنعت، معـدن و     و وزارتخانه ستیز طیسازمان حفاظت مح
. رسـد مـی  رانیوز أتیه بیو به تصو شود می هیته )سازمان(تجارت، کشور و امور اقتصادي و دارایی 

ر بـه  همین منظـو اي که بهمیزان فروش واحدهاي موضوع این ماده براساس سامانه مؤدیان یا اظهارنامه
 . گرددشود، تعیین میسازمان ارائه می

مجزا با محصول مستقل از هـم باشـند    يدیخطوط تول يدارا ي موضوع این ماده،واحدها که یدر صورت -1 تبصره
 .شود میدریافت  ندهیخطوط آال از سبز صرفاً عوارض
ـ مبادرت به تول موضوع این ماده، يواحدها در صورتی که -2 تبصره ناشـی از تولیـد   درآمـد   نـد، ینما يکـارمزد  دی

درآمـد خـدمات تولیـد    . شـود  مـی سـبز  عـوارض   ماده مشمول نیامذکور در صدر  يهابا پنج برابر نرخ کارمزدي،
و برق  یعیبگازط ،گاز نفت کوره، نفت د،ینفت سف ،و سوخت هواپیما نیبنز دیتول رهیکه در زنج ییهاشرکتکارمزدي 
 .تبصره مستثنی استاز شمول حکم این ، کنندفعالیت می

االجراءشدن  الزم خیماه پس از تار مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ستیز طیسازمان حفاظت مح - 3 تبصره
 به سامانه مزبور را سازمان) نیآنال(برخط  یو امکان دسترس جادیارا  ندهیآال يواحدها یاطالعات گاهیقانون، پا نیا

ها را در پایگاه مزبور درج ی آنندگیسطح آالواحدهاي آالینده و  نام سازمان محیط زیست موظف است. فراهم کند
  .روزرسانی کندنموده و آن را مستمراً به

یا ید نمانام واحدي را در پایگاه واحدهاي آالینده درج  محیط زیستحفاظت ی که سازمان در صورت - 4تبصره 
ی آن واحد را در پایگاه مزبور افزایش دهد، واحد موردنظر از ابتداي دوره مالیاتی بعد، حسب مورد، ندگیسطح آال

  .یابد می، یا نرخ عوارض مزبور براي آن واحد افزایش شود میمشمول عوارض سبز 
، یا نمایدمحیط زیست نام واحدي را از پایگاه واحدهاي آالینده حذف  حفاظت در صورتی که سازمان -5تبصره 

سطح آالیندگی آن واحد را در پایگاه مزبور کاهش دهد، واحد موردنظر از ابتداي همان دوره، حسب مورد، از 
  .یاد می، یا نرخ عوارض مزبور براي آن واحد کاهش شود میپرداخت عوارض سبز معاف 

واحد  درخواست خیاز تار ماه کیموظف است حداکثر ظرف مدت  ستیز طیحفاظت مح سازمان -6تبصره 
در خصوص رفع یا کاهش آالیندگی آن واحد اعالم نظر نموده، و هرگونه تغییر در وضعیت واحد موردنظر  نده،یآال

در مهلت  ستیز طیسازمان مح نظر در صورت عدم اعالم. را در پایگاه اطالعاتی واحدهاي آالینده منعکس نماید
 .شود میخارج  ندهیآال يبه صورت خودکار از فهرست واحدهامقرر، واحد مزبور 

رفـع   تأییددر صورت  ،شود یانجام م ندهیآال يواحدها یندگیکاهش آال ایمنظور رفع  که بههایی يگذار هیسرما - 7 تبصره
، از بدهی عوارض آن واحدها کسر بعد يهاسال ایدر سال اول  ست،یز  طیتوسط سازمان حفاظت مح یندگیکاهش آال ای

 .گردد می پذیرفته یاتیقابل قبول مال نهیعنوان هز به یا کاهش آالیندگی منجر نشود،رفع شود و در صورتی که بهمی
در مقاطع  گاز نیست،ها نفت کوره و نفتیی که سوخت اصلی آنروگاههاینپاالیشگاهها و  که یدر صورت -8 تبصره
 سـت یز طیشوند، سازمان حفاظـت محـ   هاي مزبوردولت، مجبور به استفاده از سوخت از سال با درخواست یخاص

   .دیلحاظ نما ی آن واحدهاندگیمدت آال سطح وموضوع را در احتساب  نیموظف است ا
هاي بعد از ثبت در سامانه مـالك اعتبـار اسـت و    محیط زیست صرفاً براي دوره حفاظت اعالم سازمان -9تبصره 

هـاي ثبـت شـده در    ی واحدهاي تولیـدي بـراي دوره  سازمان مذکور مجاز به اظهار نظر نسبت به رفع و یا آالیندگ
  .باشدسامانه تحت عنوان اصالح و تصحیح اشتباه نمی

دیان موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه هر دوره را مطابق فرمی که سازمان تعیین می نماید حـداکثر  مؤ -10ره تبص
عـدم  . ندبه حساب تعیین شده واریز نمای تا پایان ماه پس از انقضاي دوره، تسلیم و عوارض را ظرف مهلت مزبور

عـوارض  %) 10(هاي مقرر موجب تعلق جریمه غیرقابل بخشودگی به میـزان ده درصـد    تسلیم اظهارنامه در مهلت
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ایـن قـانون   ) 37(خیر در پرداخت عوارض مشمول جریمه موضوع مـاده  و در صورت تأ شود میموضوع این ماده 
و سـازمان بـه اسـتناد     نیسـتند واحدهاي عضو سامانه مؤدیان ملزم به ارائه اظهارنامه موضوع ایـن تبصـره   . گردد می

  . کند میفروش ابرازي آنها در سامانه مؤدیان، عوارض آالیندگی را وصول 
 
  گذاري وسائط نقلیهمالیات شماره 

 تأییـد آنهـا، کـه بـه    يانـرژ  رتبه راساسب ،کلتیو موتورس نیسبک، سنگ أنواع خودروهاي يگذار شماره -29ماده 
 مأخـذ . شـود  مـی  سبز اتیمشمول مال ریمندرج در جدول ز يهاطبق نرخ ،است رسیده رانیاستاندارد ا یسازمان مل

 يو حقوق ورود یگمرک زشمجموع ار و یداخل اتدیدر مورد تول نهفروش کارخا متیق مالیات موضوع این ماده،
 .است یواردات يخودروها يبرا

    
  )باشدارقام جدول ذیل به درصد می(         

سواري و وانت   شرح
  کابیندو

کابین،  وانت تک
خودروي سواري با 

  گذاري عمومی شماره

  موتورسیکلت  خودروهاي سنگین

  وارداتی  تولید داخل  وارداتی  تولید داخل  وارداتی  تولید داخل  وارداتی  تولید داخل  رتبه انرژي
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  

 
یـا   داخل دیتول هاينواع خودروهاي سبک، سنگین و موتورسیکلتأخذ مالیات موضوع این ماده براي ام -1تبصره 

مأخذ مزبـور بـراي وسـائط    . شودمیاجراء در سال بعد اعالم  يو برا نییتوسط سازمان تع، ماه يد انیتا پاوارداتی 
 .  شود میشوند، بالفاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان تعیین و اعالم اي که جدیداً تولید یا وارد مینقلیه

وزارت صـنعت،   صیبه تشخ نیپالگ دیبریه تمام هاي برقی وتخودروهاي سبک، سنگین و موتورسیکل -2 تبصره
 .باشد یماده نم نیموضوع ا اتیمعدن و تجارت مشمول مال

سازمان  يبا همکارماه از تاریخ ابالغ این قانون،  ظرف سهوزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است  -3 تبصره
ـ تول هـاي کلیه خودروها و موتورسیکلت فهرست ران،یاستاندارد ا یو سازمان مل ستیز طیحفاظت مح داخـل و   دی

صورت برخط به سازمان اعـالم و   به است، رتبه انرژي، که در برچسب انرژي آنها درج شدهرا با توجه به  یواردات
  .کند، منتشر اطالع عموم رايب

سـازمان   تأییدد مور يبرچسب انرژفاقد ماده  نیموضوع ا هايخودروها و موتورسیکلتکه  یدر صورت -4 تبصره
 .شوند میتلقی   (G) فیرد مصداق وسائط نقلیه، ملی استاندارد ایران باشند

ماده مکلفند اظهارنامه مربوط  نیموضوع ا هیانواع وسائط نقل دکنندگانیواردکننده و تول یاشخاص حقوق -5 تبصره
را حداکثر تا پانزدهم مـاه بعـد   هرماه شده  فروخته هیوسائط نقل قیمشخصات دق نیو همچن يگذار شماره اتیبه مال

م پرداخـت مـذکور در   عـد . نـد کنرا پرداخـت   متعلقه اتیو مال میسازمان تسل کند، بهنحوي که سازمان اعالم میبه
مـاده و در صـورت    نیـ موضـوع ا  اتیمال%) 10( درصد ده زانیبه م یبخشودگ رقابلیغ مهیجر وجبم، مهلت مقرر
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 .شود میاین قانون ) 37(موضوع ماده  يها مهیدر پرداخت آن، مشمول جر ریتأخ
بـا مراجعـه بـه ادارات     ي،گذار مکلفند قبل از شماره خودرو و موتورسیکلتواردکننده  یقیاشخاص حق -6 تبصره

 هیوسائط نقل يگذار شماره. پرداخت کنند دینما یم نییکه سازمان تع یبیرا به ترت همتعلق اتیمال ،ربط يذ یاتیامور مال
 .باشد یماده م نیمشمول ا زین یو انتظام ینظام يروهاینه دولت و متعلق ب
اري گذ شماره مکلف است قبل از  )معاونت راهنمایی و رانندگی(امی جمهوري اسالمی ایران انتظ يروین -7 تبصره

ـ وسائط نقل يگذار را کنترل و از شماره اتیپرداخت مال یگواه شده توسط اشخاص حقیقی،وسائط نقلیه وارد  يا هی
   .کند يآنها پرداخت نشده است، خوددار اتیکه مال

هاي مستقیم در خصوص مالیـات موضـوع   قانون مالیات) 219و  218و  216تا  210(احکام موضوع مواد  -8تبصره 
 .باشد این فصل جاري می) 31و  29، 28(د موا

  عوارض ساالنه آالیندگی وسائط نقلیه
 :باشند یم یندگیساالنه آالل عوارض مشمو لیشرح ذ به هاموتورسیکلتکلیه خودروهاي سبک، سنگین و  - 30 ماده
در مورد . باشد یقانون م نیا) 29(مأخذ مذکور در ماده  ه،یوسائط نقل یندگیساالنه آالعوارض  مأخذ محاسبه -الف

 سال تولیـد  نیمأخذ محاسبه توسط سازمان و متناسب با آخر شود، یم قفها متوآن یا واردات دیکه تول ییخودروها
  .شود یم نییتعیا واردات 

منـدرج در   يهـا نرخ دهـم  کیمعادل  تولید،تا ده سال بعد از سال  هیوسائط نقل یندگیساالنه آال عوارضنرخ  -ب
ـ هر سـال بـه م   ،پس از سال دهم. این قانون است) 29(جدول ماده  ـ پا بـه نـرخ  %) 10( درصـد  ده زانی  عـوارض  هی

ـ سائط نقلو. ابدی  شیافزا هیبرابر نرخ پا وحداکثر به د تا شود یمذکور اضافه م هینقل طیوسا یندگیآال  کـه نـرخ   يا هی
 عـوارض  از پرداخـت  تولیـد،  پنج سال از سال شدن يتا سپر باشد، یصفر م) 29(ماده  لیها در جدول ذآن عوارض
ـ معـادل   یبا نرخ نیسنگ هینقل طیو پس از آن، وسا باشند یمعاف م یندگیساالنه آال منـدرج در   يهـا نرخ دهـم  کی

جـدول  ) C( فیـ منـدرج در رد  يهانرخ دهم کیمعادل  یبا نرخ هیوسائط نقل ریو سا) 29(جدول ماده  )D( فیرد
  .باشند یم یندگیساالنه آالعوارض  مذکور مشمول

هـاي  هـا و دهیـاري  سـازمان شـهرداري  (وزارت کشور حساب متمرکز عوارض موضوع این ماده باید به -1تبصره 
 .  واریز شود) کشور
 مکلفنـد  هیـ مالکـان وسـائط نقل  . استماده برعهده مالک  نیموضوع ا یندگیساالنه آالعوارض پرداخت  -2 تبصره

 .کنندهمان سال پرداخت  انیهر سال را تا پا یندگیساالنه آالعوارض 
 .شوند نمیماده  نیموضوع ا عوارض مشمول اسقاط،اسقاط دارند، در سال  یکه گواه يا هیوسائط نقل -3 تبصره
 باشـند،  شـده  يگـذار  قـانون شـماره   نیاالجراء شدن ا الزم یا بعد از قبلکلیه وسائط نقلیه اعم از این که  -4 تبصره

 .شوند یماده م نیموضوع ا عوارض مشمول
سـویه  منـوط بـه ت   می و یا تعویض پالك توسـط نیـروي انتظـامی،   تنظیم سند وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رس - 5 تبصره

وزارت کشور  .باشدگیرنده می دهنده و انتقالمتعلق به انتقال هیوسائط نقل ریمورد معامله و سا هیوسائط نقلمربوط به  عوارض
آالیندگی وسـائط نقلیـه،   مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض ساالنه ) هاها و دهیاريسازمان شهرداري(

امکان پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض آالیندگی وسائط نقلیه را براي مالکان و اسـتعالم بـرخط میـزان    
 . ي نیروي انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم کندرا برا هیسائط نقلنشده مربوط به وعوارض پرداخت

ـ به م فیاز تخف يموجب برخوردار ،همان سال انیحداکثر تا پاآالیندگی هرسال،  عوارضپرداخت  -6ه تبصر  زانی
 .است%) 20(  درصد ستیب

 عوارض%) 10( درصد دهمعادل  یبخشودگ رقابلیغ مهیپس از موعد مقرر مشمول جرعوارض پرداخت  -7 تبصره
معـادل   يا مـه یمـذکور مشـمول جر   مـه یعـالوه بـر جر   ماه، کیاز  شیب ریو در صورت تأخ است یندگیساالنه آال

 .شود می ریهر ماه نسبت به مدت تأخ يازا به یندگیساالنه آالعوارض %) 2(  درصد دو
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موضـوع   عوارضاز پرداخت  کلتیو موتور س نیسبک، سنگ خودروهايمالکان  ایمالک در صورتی که  -8 تبصره
 درصـد  از پنج نشدهپرداخت مهیو جرعوارض مبلغ  ایو  دکنن يخوددار ت،یماده به مدت پنج سال از سال مالک نیا
نیروي انتظامی موظف است براساس فهرسـت اعالمـی وزارت کشـور    ، شود شتریب، نصاب معامالت کوچک%) 5(
 .ندکنسبت به توقیف وسائط نقلیه مزبور تا پرداخت بدهی اقدام ) هاها و دهیاريسازمان شهرداري(

اطالعـات   گـاه یبرخط به پا یمکلفند امکان دسترس ها يو شهردار رانیا یاسالم يجمهور یانتظام يروین -9 تبصره
 .ندکنفراهم  )هاها و دهیاريشهرداري سازمان(وزارت کشور  يخود را برا هیوسائط نقل

در خصـوص   یرسـان  موظف است نسبت بـه اطـالع   )هاها و دهیاريشهرداري سازمان(وزارت کشور  -10 تبصره
  .دکناقدام  امکیارسال پ قیاز جمله از طر یبه طرق مقتض هیمالکان وسائط نقل فیو تکال فیوظا

 سـازمان (وزارت کشـور   شـنهاد یقـانون بـا پ   نیا ابالغ خیماه از تارسه ماده ظرف  نیا یاجرائ نامه نییآ -11 تبصره
  .رسد می رانیوز أتیه بیتصو به )هاها و دهیاريشهرداري

  مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه
هاي راهسازي، کارگاهی، معدنی، کشاورزي و و موتورسیکلت، به استثناء ماشین نقل و انتقال انواع خودرو -31ماده 

و وارداتـی دو  %) 1(تولید داخل به میزان یـک درصـد    :دباش ل و انتقال به شرح ذیل میشناورها، مشمول مالیات نق
ع ایـن مـاده تـا    مأخذ محاسبه مالیات موضـو . داین قانون براي سال تولی) 29(خذ مذکور در ماده به مأ%) 2(درصد 

بعـد، چهـل درصـد    هاي ششـم بـه  یابد و براي سالکاهش می%) 10(د تولید، ساالنه ده درصشش سال پس از سال 
  . باشد میمأخذ یاد شده %) 40(

بـه  منـوط   تنظیم سند وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پالك توسط نیـروي انتظـامی،   -1ره تبص
مراجع مزبور در صـورت  . کندترتیبی است که سازمان مقرر میپرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده و به 

  .باشندنشده می به پرداخت دوبرابر مالیات پرداختتخلف از این حکم، ملزم 
هـاي  نماینـدگی (نـدگان  کنکننده داخلی و یـا وارد از کارخانجات سازنده و یا مونتاژاولین انتقال خودرو  -2تبصره 

به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبـه بـه نفـع دولـت مشـمول      ) هاي خارجیرسمی شرکت
  .شود نمیپرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده 

  مالیات خروج از کشور 
ی و زمینـی اعـم از   سازمان مکلف است بابت خروج هر مسافر ایرانـی از مرزهـاي هـوایی، دریـای     - 32ماده 

و بـه  صنعتی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافـت   - مرزهاي سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاري
ذکور در قـوانین بودجـه سـنواتی    میزان مالیات مـ . کندداري کل کشور واریز  حساب درآمد عمومی نزد خزانه

 . شود بینی می پیش
ـ یزم یعموم هینقل لیو خدمت، خدمه وسا یاسیس يها دارندگان گذرنامه - 1تبصره ـ و در ین و خطـوط   ییای
کـه   یمارانی، ب)ییدارندگان اجازه خروج دانشجو(در خارج از کشور  لیشاغل به تحص انیدانشجو ،يپرواز

ي و ، دارنـدگان پروانـه گـذر مـرز    شـوند  یجهت درمان به خارج از کشور اعزام م یپزشک يبا مجوز شورا
ـ یشوند، زائـران ا  یاعزام م گرید يمعالجه به کشورها يکه برا یجانبازان انقالب اسالم ،مرزنشینان کـه   یران

ـ رانیو ا شوندیمقصد عراق از کشور خارج م به) ع( ینیحس نیاربع امیدر ا خـارج از کشـور کـه     میمقـ  انی
ـ وضـوع ا م مالیـات  تهستند از پرداخ یاجتماع رفاهاز وزارت تعاون، کار و  یکارنامه شغل يدارا مـاده،   نی

  .باشندیم یمستثن
نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران موظف است رسید پرداخت مالیـات خـروج از کشـور مسـافران      -2تبصره 

د کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات کن یین میایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان تع
  .دکناند، جلوگیري  نکردهمزبور را پرداخت 

مالیـات و عـوارض   . شـود  یمحسـوب نمـ   یاتیـ عنوان اعتبـار مال  به و عوارض موضوع این فصل اتیمال -33ماده  
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  .شودعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میاین قانون به) 31(و ) 29(موضوع مواد 
و  فصل نیموضوع ا  و عوارض اتیطه با مال، در رابمیمستق يها اتیسوم باب پنجم قانون مال فصلاحکام  -34 ماده

     . است يجار زین فصل ششم
ـ موضوع ا اتیسازمان موظف است امکان اظهار و پرداخت مال  - 35ماده  ـ فصـل را از طر دو  نی ـ سـامانه مؤد  قی بـراي   انی

  .فراهم کندشوند، این قانون مؤدي محسوب می) 1(ماده  »چ«که طبق تعریف مذکور در بند  اشخاص موضوع این فصل
  

  ها مهیجر -هشتم فصل
 

ـ قانون در مـوارد ذ  نیدر صورت تخلف از مقررات ا انیمؤد -36 ماده مشـمول   ات،یـ عـالوه بـر پرداخـت مال    لی
 :باشند می ریشرح ز به ییها مهیجر
ـ لیم ده :انـد  یت در سامانه مؤدیان امتناع کـرده در هر دوره براي مؤدیانی که از عضو اظهارنامه میعدم تسل -الف  ونی

ریمه عالوه این ج. باشد شتریب کدام، هر )به تشخیص سازمان(نشده دو برابر مالیات پرداخت ای الیر) 10.000.000(
مؤدي به دلیل عـدم  هاي فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که قانون پایانه) 22(ماده  »ب«بر جریمه مذکور در بند 

 .نام در سامانه مؤدیان باید بپردازد ثبت
اظهاري، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسـناد   اظهاري یا کم کتمان معامله، بیش -ب

نشـده،  دو برابر مالیات پرداخت: اظهاري مالیات یا استرداد غیرواقعی منجر شودصوري و هر عمل دیگري که به کم
  . نشدهیات پرداختو در صورت تکرار تخلف قبل از دوسال، سه برابر مال

  .سه برابر مالیات دریافتی: دریافت مالیات توسط اشخاص غیرمجاز -ج
ـ م بـه   يا مـه یقانون در مواعـد مقـرر، موجـب تعلـق جر     نیموضوع ا يها اتیدر پرداخت مال ریتأخ -37 ماده  زانی
   .شدن استابالغ یا قطعی از زمان رینشده و مدت تأخ پرداخت اتیدر ماه، نسبت به مال  %)2(  درصد دو

  
  اتیمال عیانتقال و توز ص،یتخص - نهم فصل

 
  هاي مربوط به آنها پس از کسـر کسـورات قـانونی، بـه    و جریمه) 29(و ) 27( ،)7(موضوع مواد   اتیمال -38 ماده

  :شودترتیب زیر توزیع می
 ،یورزش همگان توسعهي برا را این قانون) 7(واحد درصد از مالیات موضوع ماده %) 27/0(بیست و هفت صدم  .1

 توسعه و ی، امور جوانانقهرمانش ورزش بانوان، ورزش معلوالن و جانبازان، ورز ،يریو عشا ییورزش روستا
بودجه  در مربوط به وزارت ورزش و جوانان يهافیمبلغ در رد نیا. ورزش اختصاص دهد يهاساختریز

 یپرداخت هرگونه وجه .ردیگیوزارتخانه قرار م نیا اریموافقتنامه در اختشود و پس از مبادله یم ینیب شیپ یسنوات
 یرقانونیو در حکم تصرف غ ممنوعي ابه هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفهمنابع موضوع این قانون از محل 

  .است یدر وجوه و اموال دولت
این قانون به عنوان مالیات سالمت به ) 27(ماده  »ب«و بند ) 7(از مالیات وصولی ماده %) 1(یک واحد درصد  .2

 .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یابد
حساب درآمد ترتیب، بهها بهها و دهیاريعنوان سهم درآمد عمومی و سهم شهردارينسبت مساوي بهباقیمانده، به .3

حساب تمرکز وجوه و ) هاي کشورريها و دهیاسازمان شهرداري(عمومی و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور 
    .شودواریز می استان یاتیاداره کل امور مال

سازمان (براساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور ، هاياریو ده هايسهم شهردار -39 ماده
کل  يدار خزانه ربط نزد ياستان ذ یاتیو حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مال) کشور يهاياریو ده هايشهردار
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  :دشویم زیوار هاياریو ده هاي شهردار نیب عیتوز يکشور برا
 یاتیحساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالبه ) 27(ماده  »پ«و » ب«و بندهاي ) 7(ط به ماده وجوه مربو - الف

براساس  روستاها و مناطق عشایري و%) 30(شهرها و سی درصد %) 70(واریز و به نسبت هفتاد درصد  استان
و مناطق  ياریفاقد ده يسهم روستاها(ها و فرمانداري ها ياری، دهها يبه حساب شهردار تیشاخص جمع

   .شود یتوزیع م) يریعشا
سازمان (وزارت کشور  حساب تمرکز وجوهبه ) 29(و ماده ) 27(ماده  »ت« و »الف« هايوجوه مربوط به بند -ب

 ریسا%) 53( درصد  وسه سهم کالنشهرها، پنجاه %)12( درصد  دوازده تواریز و به نسب) هاها و دهیاريشهرداري
که به موجب نظیر جمعیت  ییهابراساس شاخص يریروستاها و مناطق عشا%) 35( درصد  وپنج یشهرها و س
و  ها ياریو ده ها يتمام شهردار نیمحاسبه و ب شود، یکه توسط سازمان و وزارت کشور ابالغ م یدستورالعمل

   .شود یم عیتوز يریمناطق عشا وروستاها 
تا با  شود میسهم روستاهاي فاقد دهیاري و مناطق عشایري به حساب فرمانداري شهرستان مربوطه واریز  - 1 تبصره

  .ی مربوطه صرف امور عمرانی و آبادانی همان روستا شودئمشارکت بنیاد مسکن انقالب اسالمی و سایر دستگاههاي اجرا
ماده  نیاز نظر موضوع ا يفاقد شهردار سیتازه تأس دیجد يماده شهرها نیاحکام ا ياجرا يدر راستا -2 تبصره

  .شوند یم یتلق يحسب مورد شهردار
و ) 7(ماده  موضوع ها از محل مالیات ارزش افزودهها و دهیارياز سهم شهرداري%) 2(دو درصد  - 3 تبصره

این قانون قبل از توزیع استانی براي تأمین منابع مالی مورد نیاز ایجاد زیر ) 27(ماده  »ت«و » پ« ،»ب«بندهاي 
ها سبز در محوطه داخل و اطراف شهرک کمربندهاي مربوط به مدیریت پسماند و فاضالب شهرکهاي صنعتی،  ساخت

کند سازمان اعالم میبراساس ضرایب و دستورالعملی که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و  و نواحی صنعتی
  .دشو ها و نواحی مربوطه توزیع میبین شهرک

ها از محل مالیات ارزش افزوده دریافتی از شرکتهاي ها و دهیارياز سهم شهرداري%) 20(درصد بیست -4تبصره 
رداخت بنیان به سازمان امور مالیاتی پ ناوري که بابت فروش کاالهاي دانشبنیان مستقر در پارکهاي علم و فدانش
ها و فضاهاي عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوري و داري زیرساختند، به منظور ایجاد و توسعه و نگهاکرده

ی این تبصره باید ظرف مدت نامه اجرائینآی. یابدمدیریت شهري به پارك علم و فناوري همان استان اختصاص می
و  قاتیعلوم، تحق هاي خانهوزارتت علمی و فناوري ریاست جمهوري، نماه پس از ابالغ قانون به پیشنهاد معاو شش
  . رسدب هیأت وزیراني، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادي و دارایی به تصویب فناور
  .باشدخذ مالیات ارزش افزوده واحدهاي تولیدي محل استقرار آنها میمحل أ -5 تبصره
و اشخاص مذکور  ها ياریو ده ها يجز پرداخت به شهردار تمرکز وجوه بههرگونه برداشت از حساب  -6 تبصره
   .باشد یماده ممنوع م نیدر ا

ها از مالیات و جرایم وصولی موضوع این ماده نیاز به طی مراحل تخصیص ها و دهیاريسهم شهرداري - 7تبصره 
پانزدهم  کثر تاوجوه مذکور را حدامکلفند  هاي کشور ها و دهیاري سازمان شهرداريمالیاتی و  ندارد و سازمان امور

  .  کنندها واریز ها و دهیاريبه حساب شهرداري%) 100(صد ماه بعد با تخصیص صد در
یابد، با نظارت و تأیید بنیاد ها اختصاص میکلیه منابعی که در راستاي اجراي این قانون به دهیاري -8تبصره 

  .استها قابل هزینه میان بنیاد مزبور و دهیاريمسکن انقالب اسالمی و تنظیم موافقتنامه 
سازمان امور مالیاتی و یک ناظر از مجلس شوراي اسالمی براي  ت کشور،راکارگروهی مرکب از وز -9 تبصره

ساله توسط سازمان امور مالیاتی و وزارت  کیل و گزارش عملکرد این ماده همهنظارت بر حسن اجراي این ماده تش
  .دشو ه میئمجلس ارا قتصاديکشور به کمیسیون ا

پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل این قانون ) 28( موضوع ماده یندگیو جرایم آال  عوارض -40 ماده
و  ها ياریده ها، يشهردار نیب پذیري از واحد آالیندهو میزان اثر تیبراي هر شهرستان به نسبت جمع یاتیامور مال
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که  یدر صورت. دشو یم عیهمان شهرستان توز) يریو مناطق عشا ياریفاقد ده يسهم روستاها( ها يفرماندار
کند، عوارض  تیاستان سرا کیشهرستان در  کیاز  شیبه ب) شتریپنجاه نفر و ب(ي دیبزرگ تول ياحدهاو یآلودگ
در  ،آالیندهپذیري و فاصله از واحد اثربه نسبت  برنامه و بودجه کشور سازمان یاعالم يها استیبراساس س یآلودگ

و  ستیز طیمح رکلیمد ربط، يذ يآنهااستان و فرمانداران شهرستبرنامه و بودجه سازمان  سیمرکب از رئ يا تهیکم
  .شود یم عیمتأثر توز يآنهاشهرست نیب استان یاتیامور مال رکلیمد

 تهیکم يچند استان واقع شده باشند، اعضا ایدر دو  یمتأثر از آلودگ يآنهاکه شهرست یصورت در -1تبصره
، برنامه و بودجه کشور سازمان ندهیمتشکل از نما) شتریپنجاه نفر و ب(بزرگ  يواحدها یکننده عوارض آلودگ عیتوز

ادارات کل  ندهیو نما ستیز طیسازمان حفاظت مح ندهینما ربط، يذ يآنهااست هاي برنامه و بودجهسازمان يرؤسا
عوارض  عیاقدام به توز برنامه و بودجه کشور سازمان یاعالم يها استیمربوطه براساس س يآنهااست یاتیامور مال
  .کنند می یآلودگ

گیرد تا با ریزي هر شهرستان قرار میاز منابع موضوع این ماده در اختیار کمیته برنامه%) 20(درصد  بیست - 2تبصره 
به واحدهاي آالینده براي رفع منشأ آالیندگی و کاهش همکاري صندوق ملی محیط زیست، در قالب تسهیالت 

  .دشواثرات آن پرداخت 
تمرکز وجوه  به حساب این قانون را) 30(ماده  جرائم موضوع عوارض ومکلفند  الکان وسائط نقلیهم - 41ماده 

ها و سازمان شهرداري(وزارت کشور  .کنند زیوار )هاي کشورها و دهیاريسازمان شهرداري( وزارت کشور
عوارض وصولی هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد، متناسب با جمعیت هر است  وظفم )هاي کشوردهیاري

 .شهر و روستا، مستقیماً به حساب شهرداري یا دهیاري مربوط واریز کند
عـوارض  اسـتثناي  درآمدهاي وصولی مالیات موضـوع ایـن قـانون بـه    از %) 6/1(درصد  دهم و شش یکتا سقف  -42 ماده

  : شود میحساب سازمان واریز  عنوان پاداش عملکرد بهاین قانون، براساس محاسبات زیر به )30(موضوع ماده 
  

  ضریب پاداش عملکرد سازمان= 
  یندهااستقرار سامانه و سیستمی کردن فرآدرصد پیشرفت در + درصد افزایش در کوشش مالیاتی + درصد کاهش در میانگین زمانی استرداد 

  
یس سازمان امور ي و دارایی، رئاقتصادامور وزیر  از متشکل اي لفه توسط کمیتهضریب فوق به تفکیک هر سه مؤ

مالیاتی، وزیر کشور و نماینده کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمی به عنوان عضو ناظر بر اساس اطالعات 
و  هیأت وزیرانبه د و شو بعد محاسبه میدر سال  ءماه هر سال براي اجرا مستخرج از سامانه مؤدیان در بهمن

ي اقتصادامور وزیر . شود میگزارش  یاسالم يمجلس شورا يبرنامه و بودجه و محاسبات و اقتصاد يها ونیسیکم
هاي مذکور در محاسبه  وزن مؤلفه .عهده داردیت تشکیل جلسات و اداره آن را برولکمیته مسؤدر این  و دارایی

 .دشو %)100(صدتواند بیشتر از صد در ع آنها نمیو جم استن یکسان ضریب پاداش عملکرد سازما
و تشویق کارکنان،  آموزش تجهیزات، تعمیر و بازسازي ساختمان و خرید تأمین، براي سازمان موظف است از این پاداش

 ارائهکنندگان و سایر اشخاص که در امر  مؤدیان، تشویق و جایزه به مصرف رسانی و آموزش حسابرسی مؤدیان، اطالع
از  وصولی پاداش عنوان به بند این استناد به پرداختی وجوه. کنند هزینه نماید اطالعات مالیاتی و وصول مالیات فعالیت می

کرد این مبلغ  ز نحوه هزینهاست تا انتهاي اردیبهشت هر سال گزارشی ا موظف سازمان  .مالیات مستثنی است شمول 
برنامه و بودجه و  يها ونیسیو کم هیأت وزیرانبه  ییو دارا يامور اقتصاد ریوز تأییدپس از را تهیه و  در سال قبل

  .دکنارائه  یاسالم يمجلس شورا يمحاسبات و اقتصاد
، میزان شکایات ناخالص داخلیشاخص کوشش مالیاتی باید بر اساس نسبت درآمدهاي وصولی سازمان به تولید  - تبصره

ن عدالت اداري که و میزان شکایات واصله به دیوا هاي مالیاتیهاي حل اختالف مالیاتی نسبت به کل پروندههیأتمؤدیان به 
 .شوددیان شده است، محاسبه ؤي به نفع مأمنجر به صدور ر
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شـود،   وصـول مـی   آنهـا هاي وارداتی که حقوق ورودي  گمرکی کاال ارزش هزار   در  ده معادل دواز - 43 ماده
هـا و     شـهرداري  سـازمان (توسط گمرك جمهوري اسالمی ایران بـه حسـاب تمرکـز وجـوه وزارت کشـور      

 )%35(درصـد  سـی و پـنج  شـهرها،  کالن )%13(درصـد  سـیزده تا به نسـبت   شود میواریز ) هاي کشور   دهیاري
پیشنهاد وزارت کشـور   اکه ب یشاخصهای اساس بر وها  سایر شهرداري )%52(پنجاه و دودرصدها و  دهیاري

 هـا  دهیـاري  و هـا  شـهرداري  براي پایدار مدآدر ایجاد و کمکصرف  رسید، خواهد دولت تأهی تصویب به
بـه   شـده  نیـی تع يهاا تا پانزدهم ماه بعـد براسـاس سـهم   هر ماه ر یوزارت کشور مکلف است وصول. شود

جز پرداخـت بـه     و هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به کند زیوار ها ياریو ده ها يحساب شهردار
  .باشد یممنوع م ها ياریو ده ها يشهردار

، همزمـان  »سالمت اتیمال«عنوان  به) 27(ماده  »ب«و بند ) 7(موضوع ماده  اتیمال %)1(واحد درصد کی -44 ماده
خزانـه مکلـف اسـت مبـالغ     . دشویم زیکل کشور وار يدارخزانه حساب، به یاتیتوسط سازمان امور مال افتیبا در
ـ وار یبه حسـاب وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـک      هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد یافتیدر عـدم  . کنـد  زی

  . است یدر اموال عموم رمجازیمبلغ مذکور در حکم تصرف غ صیتخص
 نیقوان در منظور نیا يبرا که ییهافیرد ای فیرد قیطر از ماده این موضوع یافتیمنابع در) %100(صددرصد 

 يدارا يشهرها و روستاها در ساکن افراد درمان کامل پوشش و يریشگی، به پشودیم ینیبشیپ یسنوات بودجه
 از پس و ابدی یم اختصاص، )ارجاع نظام چهارچوبدر ( يریعشا جامعه و تر نییپا و تیجمع نفر هزار ستیب

 تیاولو با یدرمان و یبهداشت مراکز و یمارستانیب زاتیتجه نیتأم و لیتکم به نسبت مذکور هدف تحقق
 افراد و العالج صعب مارانیب مهیب سطح يارتقا و يارز يامنا هیأت مصارف افته،ین مناطق توسعه يهامارستانیب

هرگونه  .شود یمم اقدا تیجمع نفر هزار ستیب يباال يشهرها و روستاها از خارج یتیحما ينهادها پوشش تحت
 کارانه، ت،یمأمور يهاالعادهفوق پاداش، ،یرفاه يهاکمک کار، اضافه ا،یمزا و حقوق رینظ یپرسنل يهانهیپرداخت هز

 و هیاثاث نیتأم و يادار یمصرف اقالم رینظ يادار يهانهیهز و آن مانند و ونید ،يکارنوبت ت،یریمد ،يوربهره
  .باشدیم ممنوع محل نیا از يادار منصوبات

توسط  افتیقانون، همزمان با در نیا) 7(موضوع ماده  دولت سهم یافتیدر اتیمال %)1(واحد درصد کی - 45 ماده
هر ماه را تا پانزدهم ماه  یافتیخزانه مکلف است مبالغ در. دشویم زیکل کشور وار يدارخزانه حسابسازمان، به 

  . کندهاي مذکور واریز دستگاهبه حساب شده در جدول پیوست  مطابق سهمهاي مشخص بعد
که در  ییهافیرد طریق ازاین قانون  )27(ماده  »ت«نابع موضوع بند مسهم دولت از ) %100(صددرصد  - 46 ماده

و  ها يماریب درمان و اتیو کاهش مصرف دخان يریشگیپ کنترل،در جهت  شود یمشخص م یسنوات يها بودجه
 اریدر اخت در مدارس یو توسعه ورزش به خصوص ورزش همگان آموزشاز مصرف آن،  یناشعوارض 
 درصد چهل نسبت بهآموزش و پرورش و  و ورزش و جوانانی، بهداشت، درمان و آموزش پزشک يها وزارتخانه

با  ریو مغا هابرنامه ریسا در کردنهیهرگونه هز.  گیردمی قرار%) 20( درصد بیست و%) 40( درصد چهل، %)40(
  .باشدیم ممنوع ماده نیشده در ا نییاقدامات تع

که در  ییهافیاز طریق رد این قانون )27(ماده  »پ«سهم دولت از منابع موضوع بند ) %100(صددرصد  - 47 ماده
 نهیهز نیشتریکه ب یو عوامل خطر سالمت هايماریب با مقابله و يریشگیپ يبرا، شود یمشخص م یسنوات يها بودجه
همگانی و ورزش  ی، توسعه ورزشزندگ سبک و مصرف يالگو اصالح و رییتغرا دارند،  یو اجتماع ياقتصاد

بهداشت، درمان و آموزش  هايخانهوزارتدر اختیار  %)30(و سی درصد %) 70(بانوان به نسبت هفتاد درصد 
 یعال يشورا بیسالمت که به تصو یو فرابخش یبخش ریتا در قالب تداب گیردمی قرارو ورزش و جوانان  یپزشک

شده در  نییبا اقدامات تع ریمغا و هابرنامه ریسا در کردنهیهرگونه هز .شود نهیهز رسد،یم ییغذا تیسالمت و امن
   .باشدیماده ممنوع م نیا

  .شودواریز می داري کل کشور هاین قانون به حساب خزان) 32(و ) 31(هاي موضوع مواد منابع حاصل از مالیات - 48ماده 
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  مقررات ریسا -همد فصل
 

کـه در ایـن    خـدمات   کاالهاي وارداتی، تولیدي و ارائـه  برقراري هرگونه عوارض و سایر وجوه براي انواع - 49 ماده
موضـوع   مأخذ محاسبه مالیات یا معاف از مالیـات   نین برقراري عوارض به درآمدهايقانون تعیین تکلیف شده و همچ

شـهر و روسـتا    شوراهاي اسـالمی   .باشد شوراهاي اسالمی و سایر مراجع ممنوع می مستقیم، توسط هاي قانون مالیات
. کننـد وضـع عـوارض اقـدام     ارچوب ابالغیه وزیر کشور که غیر قابل تفویض است، نسبت بههتوانند صرفاً در چمی

منطقه جغرافیایی با همکـاري  است عناوین، مأخذ و نرخ عوارض مذکور را با توجه به شرایط هر  وزیر کشور موظف
شـوراهاي  . کندپایان آذرماه هر سال تعیین و به شوراهاي اسالمی شهر و روستا ابالغ  ها حداکثر تاشوراي عالی استان

 .در سال بعد به اطالع عموم برسانند ءماه براي اجرا پایان بهمن موظفند عوارض مصوب را تا مذکور
از نظر شدن این قانون است، ءاالجراها قبل از الزمافزوده که تاریخ تعلق آن بر ارزشهاي مالیات  پرونده - 50ماده
قانون ی تابع دگیو نحوه رس یاتیو مأموران مال انیمؤد فی، جرائم و تکالاتیو نرخ مال اتیمال مأخذ مشمول  نییتع
وصول،  ت،یقطع  ،مؤديسازمان با اما در مورد رفع اختالف  باشد، یم 2/3/1387بر ارزش افزوده مصوب  اتیمال
   .باشد یقانون م نیتابع احکام و مقررات ا ،هیو تسو عیتوز
 :گرددشدن این قانون، احکام مربوط به مالیات و عوارض در قوانین زیر لغو میءاالجرا از تاریخ الزم - 51 ماده

مذکور  قانون) 28( ماده حکم به استثناي( آن بعدي اصالحات و02/03/1387 مصوب افزوده ارزش بر مالیات قانون -1
 )ایران مالیاتی رسمی مشاوران جامعه به نسبت

قانون برنامه پنجساله ششم ) 94(و ماده ) 73(ماده  و) 52(ماده  »ب«و بند ) 33(ماده » ر«بند و ) 6(ماده  »ب«بند -2
 14/12/1395توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب 

) 1(قانون اصالح ماده  و 26/01/1386گذاري صنعتی مصوب  و سرمایه تولید موانع از برخیرفع  قانون )1( ماده -3
 17/06/1388گذاري صنعتی مصوب  فع برخی از موانع تولید و سرمایهقانون ر

 )2( دولتقانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ) 69(ماده و ) 1(ماده  »و«بند  -4
  04/12/1393مصوب

 پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور قانون رفع موانع تولید رقابت)  34(ماده  و) 28(ماده ) 5(و تبصره ) 15(احکام ماده  -5
  در خصوص مالیات بر ارزش افزوده 01/02/1394مصوب  

ن نیازهاي کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی در تامی)  9(ماده  - 6
حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی در اصالحیه قانون  و 01/05/1391مستقیم مصوب قانون مالیاتهاي ) 104(ماده 

 28/09/1391قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب ) 104(تأمین نیازهاي کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده 
چهل و هاي کلی اصل  سیاست يقانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید به منظور تسهیل اجرا )7(اده حکم م -7

 در خصوص مالیات بر ارزش افزوده 25/09/1388قانون اساسی مصوب )  44(چهارم
  12/06/1392قانون اصالح نظام صنفی کشور مصوب ) 47(و ) 18(مواد  -8

  :باشند شمول حکم این قانون مستثنی میموارد زیر از  -تبصره
ران مصوب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ای  -1

  )قانون مذکور 73ماده و) 52(ماده  »ب«و بند ) 33(ماده » ر«بند و  ) 6(ماده  »ب«بند به استثناي(؛ 14/12/1395
 هاي بعدي آن؛ و اصالحیه 3/12/1366هاي مستقیم  مصوب  قانون مالیات  -2
  ؛07/06/1372قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران مصوب  -3
 ؛05/09/1384قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادي جمهوري اسالمی ایران مصوب   -4
  ي آن؛اصالحیه بعد و 12/04/1373قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب  -5
قانون حمل و نقل و عبور کاالهاي خارجی از قلمرو جمهوري ) 12(ها، عوارض موضوع ماده عوارض آزادراه -6
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 ؛26/12/1374اسالمی ایران مصوب 
 و اصالحات بعدي آن؛ 11/08/1372قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب  - 7
  28/12/1373قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ) 63(ماده -8
 )1(ماده  »د«تعریف حقوق ورودي و سایر وجوه موضوع بند  به استثناي( ؛22/08/1390قانون امور گمرکی مصوب  - 9

 04/12/1393مصوب ) 2( دولتانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ق) 70و 65، 58(مواد  - 10
و  28/12/1373قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ) 87(ماده  -11

 اصالحیه بعدي آن؛
 01/12/1395هاي توسعه کشور مصوب  قانون احکام دائمی برنامه) 48(ماده ) 3(بند  -12

   .دباش یم  1/7/1398قانون از  نیا ياجرا خیتار -52 ماده
   .باشد یم ءاالجرا الزم  17/02/1387بر ارزش افزوده مصوب  اتیقانون، قانون مال نیشدن اءاالجرا الزم خیتا تار - تبصره 

  
  )45(موضوع ماده: جدول پیوست

  درصد تخصیص  نام دستگاه  ردیف
  %15  )وزارت راه و شهرسازي(سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي  1
  %15  )وزارت راه و شهرسازي(راه روستایی  2
  %10  )وزارت راه و شهرسازي(آب روستایی  3
  %15  بنیاد مسکن انقالب اسالمی  4
  %10  سازمان هالل احمر جمهوري اسالمی ایران  5
  %10  )ره(کمیته امداد امام خمینی  6

  هاي علوم، تحقیقات و فناوري تجهیزات آزمایشگاهی وزارتخانه  7
  %5  و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  %15  سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشور  8
  %5  میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري سازمان  9

  
***************  

  798/7: هشمار
  20/9/1396 :تاریخ

  به مجلس شوراي اسالمی بهداشت و درمانگزارش کمیسیون 
عنـوان   یون بـه نامه داخلی بـه ایـن کمیسـ    در اجراي آیینکه  460به شماره چاپ مالیات بر ارزش افزوده الیحه 

روز جلسـه  ربط بررسی شد و در نهایت الیحـه مـذکور در    با دعوت از باالترین مقام دستگاه ذي فرعی ارجاع شده بود،
   .تصویب رسید با اصالحاتی به 19/9/1396مورخ یکشنبه 

  .شود اینک گزارش آن به مجلس شوراي اسالمی تقدیم می
  

  بهداشت و درمانرئیس کمیسیون       
  حقیقی علی نوبخت
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  :اصالحات کمیسیون
  :تصویب رسید به) 4(ماده » الف«ند ب) 14(عنوان متن جایگزین جزء  هذیل بمتن  -1

ی، زیستی، گیاهی، دامی و طبیعی، غذاهاي ویژه و متابولیک، أ شیمیایی و مواد اولیه آن با منشیورهاي دا فرآورده(
انسانی و دامی ي ها بیماري نامصرفی درمانی که براي پیشگیري، تشخیص و درمو کاالهاي شیر خشک کودکان 

هاي بهداشت، درمان و آموزش  بار توسط وزارتخانه ماه یک فوق هر ششهاي  هلیست فرآورد. شود مصرف می
  .)گردد پزشکی و جهاد کشاورزي اعالم می

مواد اولیه تولید و «حذف و عبارت  »ها و مراکز پژوهشیدانشگاه«عبارت ) 4(ماده » الف«بند ) 17(در جزء  -
  .جایگزین آن گردید »مربوطه، خودروهاي امداديقطعات یدکی 

  .اضافه گردید »تشخیصی، ورزشی«عبارت  »انواع خدمات درمانی«بعد از عبارت ) 4(ماده » ب«بند ) 2(در جزء  - 
و در  »و کاالهاي ورزشی«عبارت  »کاالهاي مصرفی درمانی تولید داخل«در سطر اول بعد از عبارت » ب«بند ) 5(در ماده  - 

  .اضافه گردید »ورزش و جوانان، «عبارت  »بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ياروز«وم بعد از عبارت سطر د
  

***************  
  د/18777/46: هشمار
  10/3/1396 :تاریخ

  به مجلس شوراي اسالمی انرژيگزارش کمیسیون 
عنـوان فرعـی ارجـاع     کمیسیون بهکه جهت رسیدگی به این  460به شماره چاپ مالیات بر ارزش افزوده الیحه 

دارایـی و راه و شهرسـازي، سـازمان     هاي نفت، نیرو، امور اقتصادي و حضور مدیران و کارشناسان وزارتخانه باشده بود 
روز  در جلسـه هاي مجلس شوراي اسالمی مورد بحث و بررسی قـرار گرفـت و    برنامه و بودجه کشور و مرکز پژوهش

   .تصویب رسید بهذیل   شرح اکثریت آراء به با 9/3/1396مورخ  شنبه سه
  

  انرژيرئیس کمیسیون  نایب        
  امیري خامکانی حسین                            

  :اصالحات کمیسیون
  .تصویب نرسید به) 4(ماده » ب«بند ) 10(ردیف » د«جزء  -1
  .تصویب رسید عیناً به) 35(و ) 9(مواد  -2
  

***************  
  ك/61080/16: هشمار
  6/6/1396 :تاریخ

  به مجلس شوراي اسالمی امور داخلی کشور و شوراهاگزارش کمیسیون 
عنـوان فرعـی ارجـاع     به این کمیسیون بـه  بررسیکه جهت  460به شماره چاپ مالیات بر ارزش افزوده الیحه 

رسیدگی قرار گرفـت و بـا   مورد ربط  هاي اجرائی ذينمایندگان دستگاه حضور با 6/6/1396طی جلسه مورخ  شده بود 
  .تصویب رسید بهاصالحاتی 

   .شود اینک گزارش آن به مجلس شوراي اسالمی تقدیم می
  

  امور داخلی کشور و شوراهارئیس کمیسیون       
  محمدجواد کولیوند              
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  :اصالحات کمیسیون
  .افزوده شود» از قبیل«عبارت » وسائل نقلیه اختصاصی«بعد از عبارت ) 33(ماده ) 6(در تبصره  -1
گواهی پرداخت «و پس از عبارت » و حقوقی«عبارت » اشخاص حقیقی«بعد از عبارت ) 33(ماده ) 7(در تبصره  -2

  .شود افزوده می» این قانون«عبارت » مالیات
  .عیناً تصویب شد) 34(ماده ) 11(تبصره  -3

  د/81706/50: هشمار
  26/9/1396 :تاریخ

  به مجلس شوراي اسالمیاجتماعی گزارش کمیسیون 
ارجـاع  ) 24و  23مـواد  (عنوان فرعی  که به این کمیسیون به 460به شماره چاپ مالیات بر ارزش افزوده الیحه 

 ربط مورد بحث و تبادل نظر قـرار گرفـت و   ذي اجرائی نها و مسؤوال ده دولت و مرکز پژوهشا حضور نماینببود   شده
  .تصویب رسید بهشرح زیر  بهبا اصالحاتی سیون اجتماعی کمی 21/9/1396جلسه مورخ  در

   .شود اینک گزارش آن به مجلس شوراي اسالمی تقدیم می
  

  اجتماعیرئیس کمیسیون 
  عبدالرضا عزیزي             

  :اصالحات کمیسیون
  .تصویب رسید عیناً به) 23(ماده  -1
  .حذف شد) 24(ماده  -2
  

***************  
  

  د/39170/48: هشمار
  16/5/1396 :تاریخ

  به مجلس شوراي اسالمیصنایع و معادن گزارش کمیسیون 
عنـوان فرعـی ارجـاع     به که جهت رسیدگی به این کمیسیون 460به شماره چاپ مالیات بر ارزش افزوده الیحه 

ي مجلـس شـوراي   هـا  مرکز پژوهشکارشناسان  ،هاي اجرائیمتمادي با حضور نمایندگان دستگاهطی جلسات  بود شده
بـا حضـور    25/4/1396جلسه مورخ  نهایتاً در قرار گرفت وبررسی  بحث ونمایندگان بخش خصوصی مورد  واسالمی 

  .تصویب رسید به شرح ذیل و الحاقاتی بهاعضا با اصالحات 
   .شود اینک گزارش آن به مجلس شوراي اسالمی تقدیم می

  
  صنایع و معادنرئیس کمیسیون 

  عزیز اکبریان
  :اصالحات کمیسیون

  :شرح ذیل تصویب شد با اصالحات به - 4ماده 
  :»الف«بند 

  .اضافه گردید» ی و تفت دادنگندزدای«عبارت » خشک کردن«ارت بعد از عب» الف«بند ) 1(در سطر اول ردیف  -
  .اضافه گردید» واردات«کلمه » ندگانپر«بعد از کلمه » الف«بند ) 6(ف در سطر اول ردی -
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  :»ب«بند 
  .اضافه گردید» طریقاز «بعد از عبارت  »و بخش خصوصی«عبارت » ب«بند ) 12(در ردیف  -
  .عیناً تصویب گردید» ب«بند ) 13(در ردیف  -
  :شود اضافه می) 4(ذیل به ماده  شرح هیک تبصره ب -

  .باشند بر ارزش افزوده معاف می ت و خودروهاي الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیاتخودروهاي برقی، بنزینی، موتورسیکل - تبصره
   - 5ماده 

  .عیناً تصویب شد) 5(ماده » ج«بند  -
  :تصویب رسید شرح ذیل به با اصالحاتی به - 32ماده 

به %) 1( یک درصد ، عدد%)0.3(دهم درصد  سهبه %) 0.5(نیم درصد سوم و چهارم صدر ماده عدد  هايدر سطر - 
  .تغییر یافت%) 1(درصد  یکبه %) 1.5(درصدنیم  و یکو عدد %) 0.7(دهم درصد  هفت

  .اضافه گردید» و وزارت صنعت، معدن و تجارت«عبارت » محیط زیست«سطر دوم پاراگراف دوم بعد از عبارت  در - 
  .اضافه گردید» و وزارت صنعت، معدن و تجارت«عبارت » سازمان«بعد از کلمه ) 3(در انتهاي سطر دوم تبصره  -
  .حذف شد» در صورت تأیید رفع یا کاهش آالیندگی توسط سازمان حفاظت محیط زیست«عبارت ) 4(در سطر دوم تبصره  - 

  :شرح ذیل تصویب شد یک تبصره بهبا الحاق دو تبصره و حذف  - 33ماده 
  .حذف شد) 6(تبصره  -
  :به این ماده الحاق گردید) 9(و ) 8(هاي  عنوان تبصره متون ذیل به -

کیفی تولید  گذاري موضوع قوانین ارتقاي هاي شماره ده مانع اجراي ممنوعیتاین ما هاي موضوع مالیات - 8تبصره 
  .باشد خودرو و قانون هواي پاك نمی

هاي الزم و  تمهید زیرساختاین قانون جهت ) 33(از درآمدهاي حاصل از اجراي ماده %) 30(درصد  سی - 9تبصره 
) 29(ماده  )1(و تبصره ) 19(و ) 18(وخت، موضوع مواد هاي مورد نیاز با هدف تغییر الگوي مصرف سارائه مشوق

 یتتولید خودرو و سایر تولیدات صنع کیفی قانون ارتقاي) 2(و ) 1(و مواد  25/4/1396قانون هواي پاك مصوب
  .یابد اختصاص می 26/2/1389داخلی مصوب 

شرح  ی جمهوري اسالمی ایران بهششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگپنجساله برنامه ) 73(متن ماده  - 36ماده 
  :الیحه گردید) 36(یگزین متن ماده ذیل جا

  - 36ماده 
 از ابتداي اجراي قانون برنامه، تولید و واردات انواع سیگار و محصوالت دخانی عالوه بر مالیات و عوارض - الف

 17/2/1387صوب بر ارزش افزوده م  و قانون مالیات 3/12/1366هاي مستقیم مصوب  موضوع قانون مالیات
  :شرح زیر است مشمول مالیات به

قیمت درب کارخانه و مشترك بیست درصد %) 10(درصد   خلی به میزان دهمالیات هر پاکت سیگار تولید دا -1
قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل  %) 25(بیست و پنج ) برند(المللی  تولید داخل با نشان بین%) 20(

  .شود میتعیین ) CIFسیف (اال، بیمه و کرایه تا بندر مقصد قیمت ک%) 40(درصد 
قیمت درب کارخانه و %) 10(ده درصد مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوي آماده مصرف تولید داخلی به میزان  -2

  .شود میتعیین ) CIFسیف (، بیمه و کرایه تا بندر مقصد قیمت کاال%) 40(وارداتی به میزان چهل درصد 
قانون ) 52(هاي مغایرت بر ماده ر طول اجراي قانون برنامه در بخشد) 73(ماده » الف«بند ) 2(و ) 1(هاي  جزء -3

  .حاکم هستند 17/2/1387مالیات بر ارزش افزوده مصوب 
  :موظف است 1396وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتداي سال  -ب
ذ محاسبه مالیات موضوع این ماده را به مراجع دخانی مأخ فروشی انواع سیگار و محصوالت قیمت خرده -1

  .ددرج بر روي پاکت محصول اعالم کنربط و براي  ذي



٢٨ 

اطالعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار ) سیستم(امکان دسترسی بر خط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه  -2
  .محصوالت دخانی را فراهم کندو انواع 

  .نون در موارد مغایرت بر سایر مواد حاکم استاین قا) 73(ماده » ب«حکم بند 
نرخ مضاعف  رزش افزوده به استثنايمالیات موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ا -پ

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این ماده را وصول و آن را به . مالیات این ماده خواهد بود
  .کندداري کل کشور واریز  زد خزانهردیف درآمدي ن

بر ارزش  مالیاتاین ماده، مالیات عملکرد، » الف«االجراء شدن این قانون، عالوه بر عوارض موضوع بند  با الزم -ت
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از ) 69(ماده » ب«افزوده، حقوق ورودي، حق انحصاري و بند 

  .شود  ز به محصوالت دخانی اعمال مینی) 2(مقررات مالی دولت 
 هایی که در بودجه سنواتی این ماده طی ردیف» الف«درآمدهاي حاصل از اجراي بند %) 100(درصد صد -تبصره

ناشی از آن، بازتوانی و درمان شود در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیري و درمان بیمارهاي  مشخص می
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم ) 69(ماده » ب«ض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند راعو

ي ورزش و جوانان، آموزش و ها در اختیار وزارتخانه 4/12/1393مصوب ) 2(بخشی از مقررات مالی دولت 
  .گیرد پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می

  
***************  

  د/66530/52: هشمار
  9/8/1396 :تاریخ

  به مجلس شوراي اسالمی عمرانگزارش کمیسیون 
به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع گردیده به این کمیسیون که  460به شماره چاپ مالیات بر ارزش افزوده الیحه 

هاي مجلس و دیوان  ربط و کارشناسان مرکز پژوهش ن اجرائی ذيوالبا حضور مسؤهاي متعددي  بود، در جلسه
  .محاسبات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موارد ارجاعی با اصالحات و الحاقاتی به شرح زیر تصویب شد

  .گردد مه داخلی تقدیم مجلس شوراي اسالمی مینا اینک گزارش آن در اجراي آیین    
  

  عمرانرئیس کمیسیون         
  کوچی محمدرضا رضایی                      

  :اصالحات کمیسیون
  : 15بند ) کاالها - بخش الف( 4ماده 

رادار و تجهیزات کمک «بعد از عبارت  »تجهیزات فرودگاهی«عبارت  )4(ماده ) کاالها - الف بخش( ،)15(در بند 
  .الحاق شد »ناوبري هوانوردي

  : 16بند ) کاالها - بخش الف( 4ماده 
 .الحاق شد »و تجهیزات بندري و دریایی«عبارت  )4(ماده ) بخش کاالها( ،)16(بند  »ب«در انتهاي جزء 
بالگرد و موتور، قطعات و تجهیزات مرتبط با هواپیما و «عبارت  )4(ماده ) بخش کاالها( ،)16(بند  »ج«در انتهاي جزء 

 .الحاق شد »)کوپتر هلی(
  : 10بند ) خدمات - بخش ب( 4ماده 

 .الحاق شد »بین المللی« قبل از عبارت »داخلی و«عبارت  )4(ماده) بخش خدمات( ،)10(بند  »ب«در جزء 
 :الحاق شد )4(ماده ) بخش خدمات( ،)10(شرح زیر به بند  یک جزء جدید به

  بارخدمات حمل و نقل ریلی : جزء الحاقی
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  : 13بند ) خدمات - بخش ب( 4ماده 
 :شرح زیر اصالح و تصویب شد به) 4(ماده ) بخش خدمات( 13بند 
 ارائه خدمات ناوبري و ارتباطی و مراقبت پروازها به هر هواپیما  - 13

  :5ماده 
 .الحاق شد» ، فرودگاهی و هوانوردي«عبارت » گذاري ریل«پس از عبارت  )5(ماده  »د«در انتهاي بند 
  .الحاق شد» بوس و اتوبوس و مینی«عبارت  )5(ماده  « ه«در انتهاي بند 

  :الحاق شد )5(یک بند جدید به شرح زیر به ماده 
  ارائه خدمات فرودگاهی و ناوبري هوایی: بند الحاقی

  :الحاق شد )5(یک بند جدید به شرح زیر به ماده 
  وسط واحدهاي مجازعرضه خدمات حمل و نقل ریلی بار و مسافري ت: جزء الحاقی

  :7ماده 
 :شرح زیر اصالح و تصویب شد به )7(ذیل تبصره ماده  »ز«بند 
 هاي تابعه خود، طبق قوانین و مقررات موضوعهو شرکت آنهاها به سازم ها و دهیاري هاي پرداختی شهرداريکمک - ز

  :16ماده 
 :ابقاء شد )1(شرح زیر اصالح و تبصره  آن به) 2(و تبصره  )16(ماده 

 )5(ی موضوع ماده اي، دستگاههاي اجرائ هاي سرمایه ملک داراییهاي تاي طرح کاري و مشاورهدر قراردادهاي پیمان
صورت و  در غیر این. ندکنند در تاریخ تعلق، مالیات متعلق را به پیمانکار پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوري مکلف

هاي متعلق از طریق  هدرخواست پیمانکار، اصل مالیات و جریمبعد از انقضاي مهلت تسلیم اظهارنامه هر دوره، طبق 
ی از کارفرما وصول و بر اساس مقررات به حساب تعیین شده سازمان یا پیمانکار حسب مورد واریز عملیات اجرائ

  .خواهد شد
 درصد دونشده پس از سه ماه از سررسید پرداخت و  مالیات پرداخت%) 5( درصد پنججریمه استنکاف کارفرما معادل 

ن مشاور در پیمانکاران و مهندسا. به خواهد شدخیر از سررسید پرداخت، محاسبه و مطالبت به تأبه ازاي هر ماه نس %)2(
  .ولیت تضامنی نخواهند داشتهاي مذکور مسؤ لیات متعلق و جریمهرابطه با پرداخت ما

داري کل کشور مکلف است با اعالم سازمان از حساب آنها نزد  کارفرما، خزانه در صورت عدم پرداخت - 2تبصره 
میزان بدهی از حساب دستگاه اجرائی  داري و یا در اولین تخصیص همان طرح حسب مورد، نسبت به برداشت خزانه
  .دربط اقدام کن ذي

  :42ماده 
ها  سهم شهرداري%) 50( درصد مومی کشور و پنجاهعنوان سهم درآمد ع به%) 50( به نسبت پنجاه«عبارت  )42(در ماده 

عنوان سهم درآمد عمومی کشور و  به%) 67( درصد هفت و به نسبت شصت«جایگزین عبارت  »ها و دهیاري
  .شد »ها ها و دهیاري سهم شهرداري%) 33( درصد سه و سی

 :شود الحاق می )42(شرح زیر به ماده  یک تبصره به
داري  شده موضوع این ماده پس از واریز به حساب خزانه هاي وصول ها و جریمه رجمع مالیاتاز س%) 3(سه درصد  - تبصره الحاقی

هاي تمرکز وجوه وزارت راه و راههاي روستایی و فرعی به حساب مساوي جهت آسفالت و روکش آسفالت تکل کشور به نسب
  .شود واریز می) اي اهداري و حمل و نقل جادهشرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور و سازمان ر(شهرسازي 

  :شود الحاق می )42(یک تبصره به شرح زیر به ماده 
شده موضوع این ماده پس از واریز به  هاي وصول ها و جریمه رجمع مالیاتاز س%) 2(دو درصد  - تبصره الحاقی
بنیاد مسکن   به حساب هاي هادي روستاییجهت بهسازي روستاها و تکمیل طرح داري کل کشور حساب خزانه

  .شود انقالب اسالمی واریز می
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  :43ماده 
 :آن ابقاء شد) 4(تا ) 1(هاي  به شرح زیر اصالح و تبصره )43(ماده 
به حساب تمرکز وجوه سازمان  )42(ها موضوع ماده  ها و دهیاري مالیات و جرائم سهم شهرداري - 43ماده 

سی درصد شهرها و  )%70( هفتاد درصد داري کل کشور واریز شده تا به نسبت امور مالیاتی کشور نزد خزانه
. ها واریز گردد ها و دهیاري  و مناطق عشایري و بر اساس شاخص جمعیت به حساب شهرداري وستاهار )30%(

 درصدتا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صد ته و حداکثروصولی هر ماه نیاز به طی مراحل تخصیص نداش
  .شود میها واریز  ها و دهیاري به حساب شهرداري %)100(

 .اصالح شد »هاي اقتصادي و عمران کمیسیون«به عبارت  »کمیسیون اقتصادي«عبارت   )43(ماده ) 5(در تبصره 
  :44ماده 
 :شدشرح زیر اصالح و تصویب  و بندهاي ذیل آن به )44(ماده 
ریز به حساب درآمد با رعایت ترتیبات قانونی و پس از وا) 34(و ) 33(، )32(مالیات و جرائم موضوع مواد  - 44ماده 

هاي تمرکز وجوه وزارت کشور و ترتیب به حساب به%) 40( درصد و چهل%) 60( درصد هاي شصتعمومی به نسبت
  :دشو میشود تا صرف امور ذیل  وزارت راه و شهرسازي واریز می

در توسعه و بازسازي حمل و نقل عمومی و تأمین ) هاي کشور ها و دهیاري سازمان شهرداري(وزارت کشور  - الف
  .آالت خدماتی و عمران شهرها ماشین

شهري و نوسازي ناوگان عمـومی   هاي حمل و نقل بین وزارت راه و شهرسازي براي نگهداري و توسعه زیرساخت - ب
  .)اي و ریلی جاده(ترافیک  هاي پایش و ایمنی و زیرساخت

  :45ماده 
  .تصویب شد عیناً )45(تبصره ماده 

  :52ماده 
  .تصویب شد عیناً )52(ماده  »ب«بند 
 .تصویب شد عیناً »52«ماده  »ج«بند 
 .تصویب شد عیناً )52(ماده  »ح«بند 

 :الحاق شد )52(شرح زیر به ماده  جدید بهیک بند 
  10/11/1395هاي توسعه کشور مصوب  قانون احکام دائمی برنامه )30(ماده  »پ«و  »ب«، »الف«بندهاي : بند الحاقی

  :الحاق شد )52(شرح زیر به ماده  یک بند جدید به
  4/12/1393مصوب ) 2(قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  )70(ماده : بند الحاقی

 :لحاق شدا )52(شرح زیر به ماده  یک بند جدید به
قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران  )71(ماده  )16(بند : بند الحاقی

  1/3/1375مصوب 
  :الحاق شد )52(شرح زیر به ماده  جدید بهیک بند 

  17/2/1387قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مصوب  )45(ماده : بند الحاقی
  :54ماده 
   .تصویب شد عیناً )54(ماده 

  
***************  
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  75671/50: هشمار
  5/9/1396 :تاریخ

  به مجلس شوراي اسالمیکشاورزي، آب، منابع طبیعی و محیط زیست گزارش کمیسیون 
به عنوان فرعی ارجاع گردیده بود، در به این کمیسیون که  460به شماره چاپ مالیات بر ارزش افزوده الیحه 

و  بحث و بررسیها مورد  با حضور نمایندگان دولت و کارشناسان مرکز پژوهش متعدد کاگروه و کمیسیونات جلس
شرح پیوست  با اصالحاتی بهکمیسیون  23/8/1396شنبه مورخ  در نهایت در جلسه روز سه قرار گرفت و تبادل نظر

  .تصویب رسید به
  .شود میمجلس شوراي اسالمی تقدیم به اینک گزارش آن     

  
  کشاورزي، آب، منابع طبیعی و محیط زیسترئیس کمیسیون  نایب  

  رضا کریمی
  :اصالحات کمیسیون

 »بندي، قطعه کشتار،« عبارت »نشده فرآوري کشاورزي محصوالت« عبارت از بعد) 4( ماده »الف« بند) 1( جزء در -
  .گردید اضافه »)کوبی شالی مانند(« عبارت »گیري پوست بندي، درجه« عبارت از بعد و
 و) چاي مانند(« عبارت »کردن خشک و گیري پوست بندي، درجه« عبارت از بعد) 4( ماده »الف« بند) 1(جزء در -

 »ر« جزء مطابق(طبیعی هايجنگل از« عبارت »داخلی خام چوب استثناي به« عبارت از بعد و  »)باگاس(نیشکر تفاله
  .گردید اضافه »)32ماده »ب« بند
  :گردید) 4( ماده »الف« بند) 5( و) 4( ،)3( هايجزء جایگزین زیر متن -
 فرآیند در تولید عامل و نهاده عنوان به جهادکشاورزي وزارت یدتأی به که خدماتی و) اي سرمایه و مصرفی(کاال  هرگونه عرضه - 3

  .باشند می معاف افزوده برارزش مالیات پرداخت از شوند، می استفاده کشاورزي محصوالت فرآوري و عرضه تولید،
  .باشد می طبیعی منابع و شیالتی دامی، باغی، زراعی، محصوالت شامل کشاورزي محصوالت -1تبصره
  .شود می تعیین جهادکشاورزي وزارت توسط کشاورزي محصوالت فرآوري و تولیدي هاي فعالیت فهرست - 2تبصره

  .رسید تصویب به عیناً) 4( ماده »الف« بند) 6( جزء -
  .رسید تصویب به عیناً) 4( ماده »الف« بند) 7( جزء -
  .رسید تصویب به عیناً) 4( ماده »الف« بند) 14( جزء -
 به« عبارت »تجارت و معدن صنعت، وزارت تشخیص به« عبارت از بعد) 4( ماده »الف« بند) 16( جزء در -

  .گردید اضافه »جهادکشاورزي و تجارت و معدن صنعت، هاي وزارتخانه تشخیص
 انجماد،  بندي، بسته« عبارت »نشده فرآوري کشاورزي محصوالت« عبارت از بعد) 4( ماده »ب« بند) 1(جزء در -

 مطابق( )باگاس(نیشکر تفاله و چاي مانند کردن خشک و کوبی شالی مانند گیري پوست بندي، درجه کردن، پاك
  .گردید اضافه »)32ماده »ب« بند »ر«جزء

  .رسید تصویب به  عیناً) 4( ماده »ب« بند) 2( جزء -
  .رسید تصویب به عیناً) 4(ماده »ب« بند) 6(جزء-
  .رسید تصویب به عیناً) 5( ماده »ج«و »ب« بندهاي -
  .گردید حذف »نیز و واحدها آالیندگی رفع زمان مهلت تعیین نحوه« عبارت) 32(ماده  دوم پاراگراف اول سطر در - 
  .گردید اضافه »خدماتی و معدنی ،« عبارت »صنعتی و تولیدي واحدهاي« عبارت از بعد) 32( ماده) 1( تبصره در -
  .رسید تصویب به عیناً) 32( ماده) 5(و) 4( ،)3( ،)2( هاي تبصره -
  .رسید تصویب به عیناً) 33( ماده) 2(  تبصره -
  .رسید تصویب به عیناً) 34( ماده »الف« بند -



٣٢ 

  .رسید تصویب به عیناً) 34( ماده »ب« بند-
  .رسید تصویب به عیناً) 34( ماده »ب« بند) 7( و )5( ،)3( ،)2( ،)1( هاي تبصره -
  .شد حذف) 34( ماده »ب« بند) 4( تبصره -
  . گردید حذف »آنان نقلیه وسائط سایر بدهی پرداخت به نسبت همچنین و«  عبارت) 34(ماده ) 6(تبصره سوم سطر در - 
 سامانه ایجاد به منوط مالکان نقلیه وسائط سایر بدهی تصفیه« عبارت) 34( ماده) 6( تبصره دوم سطر انتهاي در

  . گردید حذف ».بود خواهد سازمان توسط مذکور
  :گردید اصالح ذیل شرح به) 34( ماده) 8( تبصره -

 ساالنه مالیات%) 20( درصد  بیست معادل بخشودگی غیرقابل جریمه مشمول مقرر موعد از پس مالیات پرداخت
  .بود خواهد آالیندگی %)20(درصد   بیست) هرسال ازاي به(
  :گردید اصالح ذیل شرح به) 44( ماده -

%) 40(درصد  چهل  و%) 60(درصد   شصت هاينسبت به قانونی ترتیبات رعایت با) 34(و ) 33(، )32(مواد  موضوع جرائم و مالیات
  :شود ذیل امور صرف تا شود می واریز زیست محیط ملی  صندوق و کشور وزارت وجوه تمرکز هايحساب به ترتیب به

 سبز فضاي توسعه و عمومی نقل و حمل توسعه در) کشور هاي دهیاري و ها شهرداري سازمان(کشور وزارت - الف
  محیطی زیست هايطرح قالب در
...  
  .اساسنامه چهارچوب در زیست محیط ملی صندوق - ج
 
  
 




