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 توضیحات پیشنهاد نمایندگان اتاق پیشنهاد دولت ردیف

ل یا کاال در این قانون عبارتست از هر نوع اموال منقو-3 ماده 1

الکتریسرریت ، زرراز، انررر گ هرراگ زرمای رر     ،غیررر منقررول

هروا در ورورت  کر   همچنین آب   ،سرمای  ، انواع سوخت

 محصول باشند. 

 ،قولاز هر نوع اموال منکاال در این قانون عبارتست -3ماده

 ر    سرمای ر ، انرواع الکتریسیت ، زاز، انر گ هاگ زرمای

 هوا در وورت  ک  محصول باشند.  همچنین آب   ،سوخت

 پی نهاد میگردد با توج  ب  بند

قانون ارزش افز ده  12ماده  8

 14ماده  9آزمای     بند 

الیح  قانون دائم  مالیات بر 

ارزش افز ده اموال غیر منقول 

 حذف زردد.

ال شمس  ک  از سال مالیات  عبارت است از یک س-12 ماده 2

 ا ل فر ردین ماه هر سال شر ع   ب  آخر اسفند ماه همان

. د ره مالیات  س  ماه  تقسیم م  شودچهار سال ختم   ب  

در وورت  ک  شر ع یا خاتم  فعالیت مؤدگ در خالل یک 

ک ید ره مالیات  باشد، زمان فعالیت مؤدگ ط  د ره مربوط، 

 .شودد ره مالیات  تلق  م 

 سال مالیات  عبارت است از یک سال شمس  ک -12 ماده

 مانهاز ا ل فر ردین ماه هر سال شر ع   ب  آخر اسفند ماه 

در  سال ختم   ب  د  د ره مالیات  س  ماه  تقسیم م  شود.

 وورت  ک  شر ع یا خاتم  فعالیت مؤدگ در خالل یک د ره

مالیات  باشد، زمان فعالیت مؤدگ ط  د ره مربوط، یک 

 .شودلیات  تلق  م د ره ما

پی نهاد میگردد جهت تسهیل 

دیان چهار ؤمدر انجام تکالیف 

د ره س  ماه ب  د  د ره شش 

 نماید.تغییر ماه 

ات عرض  کاالها   ارائ  خدمات زیر   همچنین  ارد-14ماده  3

 باشد:آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف م 

 :كاالهاالف ـ

؛ پوست زیرگ، خ ک  ن ده ر محصوالت ک ا رزگ فرآ رگ1

 .فرآ رگ تلق  نم  شود ،بست  بندگکردن   

دات عرض  کاالها   ارائ  خدمات زیر   همچنین  ار-14ماده 

 :باشدآنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف م 

 كاالها:ـالف 

چنانچ   محصوالت ؛محصوالت ک ا رزگ فرآ رگ ن ده -1

ب  محصول ا لی  یا کاربردگ نسبت تغییر ماهیت ،شکل ،

زیرگ ،خ ک ب  جاگ پوست

کردن   بست  بندگ عبارت 

چنانچ  تغییر  محصوالت

یا کاربردگ  شکل ، ماهیت ،

نداده نسبت ب  محصول ا لی  

باشند فرآ رگ ن ده محسوب 
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 زردند. جایگزین زردد.م  زردند.نداده باشند فرآ رگ ن ده محسوب م 

    ن رریات ااعرم از کتاب، ر زنامر ، مجلر ر6-الف-14ماده  4

اغرذ ککاغذگ یا فایل الکتر نیک (، انواع دفاتر تحریرر   انرواع 

 زرم در هر متر مربع؛ 250چاپ   تحریر با  زن حداکثر تا 

 

ر کتاب، ر زنام ، مجل    ن ریات ااعرم از  6-الف-14ماده 

 کاغرذ کاغذگ یا فایل الکتر نیک (، انواع دفاتر تحریر   انواع

 چاپ   تحریر

 

زررم در  250با  زن حداکثر تا 

چررا  هر متر مربع؛حذف زردد.

هرراگ کرر  باعررم اعمررال ر یرر 

مختلف در ت خیص   عملکررد 

ادارات امررور مالیررات بررر ارزش 

 زردد.افز ده م 

 

صل مالیات بر درآمد فخدمات م مول -3-ب-14ماده 5

 هاگ مستقیم؛قانون مالیات حقوق، موضوع

الیات بر درآمد صل مفخدمات م مول -3-ب-14ماده

نیر گ  ینتأم هاگ مستقیم،قانون مالیات حقوق، موضوع

 انسان ؛

هاگ پی نهاد میگردد فعالیت

تامین نیروی  پیمانکارگ

انسانی و خدمات پیمان 

مدیریت تامین نیروی انسانی 

 اضافه گردد. 3-به معافیت ب

ها مانند اتاق اء ت کلحق عضویت اعض-9-ب-14ماده  -ب-14ماده  6

 بازرزان  در نظر زرفت  شود.

بخش 14این بند ب  ماده 

 خدمات اضاف  شود.

قل   انتقال سهام، سود زواه  سود سهام، ن -و-14ماده  7

سرمای  زذارگ وند ق هاگ سرمای  زذارگ، نقل   انتقال 

 زواه  سرمای  زذارگ وند ق هاگ سرمای  زذارگ؛

ال سهام، زذارگ سهام، نقل   انتق سود سرمای  -و-14ماده 

سود زواه  سرمای  زذارگ وند ق هاگ سرمای  زذارگ، 

نقل   انتقال زواه  سرمای  زذارگ وند ق هاگ سرمای  

 زذارگ؛

پی نهاد میگردد سود سپرده   

جررروایز برررانک    موسسرررات 

اعتبررارگ غیررر بررانک  مجرراز   

 ا راق م ارکت اضاف  زردد.
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وضوع معافیت مپی نهاد میگردد فرش دستباف ب  -14ماده   8

  الیح  قانون دائم  مالیات بر ارزش افرز ده اضراف 14ماده 

 زردد.

 

عبارت اسرت از  اال،کمأخذ محاسب  مالیات  اردات  -17ماده  9

 مجموع ارزش زمرک    حقوق  ر دگ.
عبارت است از  کاال، مأخذ محاسب  مالیات  اردات -17ماده 

  نقل   حق مجموع ارزش زمرک اقیمت خرید،هزین ،حمل 

 بیم (   حقوق  ر دگاحقوق زمرک    سود بازرزان (.

 17پی نهاد میگرردد در مراده 

بعررد از عبررارت ارزش زمرکرر  

کاال اقیمت خرید، هزین  حمل 

  نقرل   حررق بیمرر (   بعررد از 

حقوق  ر دگ احقوق زمرک    

سود بازرزان ( مندرج در ا راق 

 زمرک  اضاف  زردد.
ک  مؤدیران بر  موجرب دفراتر   اسرناد   مالیات  ـ  19ماده  10

م رمول از مودیران    خردمات مدارک در موقع خرید کاالها

هرراگ م رمول نظررام مالیرات بررر ارزش افرز ده، بررراگ فعالیت

اقتصادگ خود ب  استناد وورتحساب هاگ وادره موضوع ایرن 

هاگ متعلرق د ره مربروط از مالیات ،قانون پرداخت م  نمایند

 ارزش افز ده قابل پرداخت د ره تعیین مر  کسر   مالیات بر

 .زردد

پرداخت شده باشد، بر  حسراب اعتبرار  چنانچ  مالیات اضاف 

 مالیات  د ره هاگ بعد مؤدیان منظور خواهد شرد. در ورورت

مالیات  ک  مؤدیان بر  موجرب دفراتر   اسرناد   ـ  19ماده 

م رمول از مودیران    خدمات مدارک در موقع خرید کاالها

هراگ م مول نظام مالیرات برر ارزش افرز ده، برراگ فعالیت

اقتصادگ خود ب  استناد وورتحساب هاگ وادره موضوع این 

هاگ متعلق د ره مربوط از مالیات ،قانون پرداخت م  نمایند

  کسر   مالیات بر ارزش افز ده قابل پرداخت د ره تعیین م

 .زردد

پرداخت شده باشد، ب  حساب اعتبرار  چنانچ  مالیات اضاف 

وورت   در  مالیات  د ره هاگ بعد مؤدیان منظور خواهد شد

اضرراف   19برر  مرراده  6تبصررره 

 .زردید
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مالیات اضاف  پرداخت  پر  از رسررریدز  از تقاضاگ مودگ، 

 محل  وول  هاگ جارگ، برابر مقررات، مسترد خواهد شد. 

د ین آالت   تجهیزات خطوط تولید نیز از جمل  کاالگ مورماش

 زردد.هاگ اقتصادگ مؤدگ محسوب م استفاده براگ فعالیت

 

درخواست استرداد مالیات اضاف  پرداخت  توسر  مؤدیران، 

حداکثر ظرف یک ماه پ  از پایان د ره مالیات ، نسبت بر  

استرداد اضاف  پرداخت  اقردام نمایرد. در غیرر ایرن ورورت 

( در مراه از تراری  %2یزان د  دروردام مول خسارت  ب  م

درخواست نسبت ب  مبلغ قابل استرداد   مدت تأخیر خواهد 

 بود.
داره امرور مالیرات  موظرف اسرت، در ا -6تبصـهه -19ماده  11

وورت درخواست اسرترداد مالیرات اضراف  پرداختر  توسر  

یران د ره مالیرات ، مؤدیان، حداکثر ظرف یک مراه پر  از پا

 نسبت ب  استرداد اضاف  پرداخت  اقردام نمایرد. در غیرر ایرن

( در مراه از %2وورت م مول خسارت  بر  میرزان د  دروردا

تاری  درخواست نسبت ب  مبلغ قابل استرداد   مردت ترأخیر 

 خواهد بود.

بررا توجرر  برر  اضرراف   6تبصررره  حذف زردد. 6تبصره 

حرذف  19نمودن آن بر  مراده 

 زردد.

دیران در مالیات   عوارض ارزش افز ده پرداخت  مو-19ماده  12

  وورت احراز بعنوان اعتبار مالیات  پذیرفتر  زرردد   چنانچر

کند  فر شنده از انجام تمام یا برخ   ظایف قانون  خود امتناع

 .ناف  حقوق خریدار   اعتبار مالیات  نخواهد بود

 معاملر  برودنر وورت احراز  اقعر  د-8تبصهه -19ماده 

ود چ  فر شنده از انجام تمام یا برخ   ظایف قانون  خچنان

 ود.بامتناع کند ناف  حقوق خریدار   اعتبار مالیات  نخواهد 

اضرراف   19برر  مرراده  8تبصررره 

 زردید.

اضرراف   19برر  مرراده  9تبصررره چر  پر  از تکمیرل یرا توافرق   چنان-9تبصهه -19ماده  -19ماده  13
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مدارک مثبتر     قطعیت پر نده مودگ اقدام ب  ارائ  اسناد  

فاکتور معتبر نماید  احد مالیات  مکلف بر  پرذیرش اعتبرار 

 مذکور در سال ارائ  مستندات خواهد بود.

 زردید.

مؤدیان مکلفند مالیات موضروع ایرن قرانون را در ـ  23ماده  14

ب   تاری  تعلق مالیات، محاسب    از طرف دیگر معامل   وول  

هاگ اعالم شده توس  سازمان ب مقرر در قانون ب  حسابترتی

 امور مالیات  ک ور  اریز نمایند. 

خ  تواند تمام یا برسازمان امور مالیات  ک ور م  ـ 1تبصهه 

را  دیان مالیات  را مکلف نماید مالیرات برر ارزش افرز دهؤاز م

وس  ب  ر ش  ک  ت عرض  کاال یا ارائ  خدماتهمزمان با انجام 

زردد بر  ورورت بررخ ، از طریرق زمان مذکور تعیین م سا

سرازمان امرور مالیرات   ب  حسرابهاگسامان  هاگ الکتر نیک  

ر   همچنین مالیات ارزش افز ده اگ کر  د نمایند ک ور  اریز

شده باشد ب  همین ر ش پرداخت زمان خریدکاالها   خدمات 

 از همررررررین طریررررررق برررررر  حسرررررراب مررررررودگ 

ذگ ربرر  اخریرردار کاالهررا   خرردمات(  اریررز خواهررد شررد. 

دستورالعمل اجرای  این تبصره توس  سرازمان امرور مالیرات  

 ک ور تهی    اعالم خواهد شد.

 مؤدیان مکلفند مالیات موضوع این قرانون را درـ  23ماده 

  تاری  تعلق مالیات، محاسب    از طرف دیگر معامل   وول 

هاگ اعرالم شرده توسر  ن ب  حسابب  ترتیب مقرر در قانو

 سازمان امور مالیات  ک ور  اریز نمایند.

حرذف زرردد  1چنانچ  تبصره 

پرداخت  مرودگ در هاگ مالیات

موقع خرید کراال   یرا خردمت 

بالتکلیررف خواهررد مانررد زیرررا 

مودیان مالیات  در هنگام ثبرت 

  ارسال اظهارنامر  مالیرات برر 

ارزش افز ده هم میزان فرر ش 

  یا خدمت   هرم میرزان کاال 

خرید کاال   یا خدمت را ابراز   

مالیررات   عرروارض دریررافت    

پرداخت  با هم تهاتر   چنانچ  

اضرراف  دریافررت کرررده باشررند 

بحساب  اریز   چنانچ  بی رتر 

پرداخت کرده باشند مسرترد   

-یا بر  د ر بعردگ منتقرل مر 

 نمایند.
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  خردمات م رمول داران کاالهرا کارفرمایان   خری-24ماده  15

ین ا، مکلفند مالیات موضوع اعم از د لت    غیرد لت  مالیات،

مول قانون را در تاری  تعلق مالیات ب  مؤدیان طرف معامل  م 

 این قانون پرداخت نمایند. در وورت استنکاف، سرازمان امرور

درخواسرت مرؤدگ   برا ارائر   مالیات  ک ور م  تواند حسرب

از الم مراتب ب  اشرخا  مرذکور، اسناد   مدارک   پ  از اع

 طریق عملیات اجرای  نسبت ب   وول مالیات   جرایم متعلق 

( 5ا (  4از اشخا  موضوع مواد ا اقدام نماید. چنانچ  کارفرما

قانون محاسبات عموم  باشد، حکم این مراده پر  از اعمرال 

ماه  از تاری  دریافت وورت  ضعیت، مجرگ خواهد  2مهلت 

 بود. 

ت ماده رافع مسئولیت مؤدیان نسبت ب  انجام اقداما حکم این

  پرداخرت آن   همچنرین  الزم براگ  وول مالیرات متعلرق

ر هرر ورورت اجراگ سایر مقررات این قرانون نخواهرد برود. د

اشخا  مذکور با مؤدیان متضامناً مسئول پرداخت مالیرات   

 جرایم متعلق خواهند بود. 

کاالها   خدمات م رمول  کارفرمایان   خریدارانـ 24ماده 

 ، مکلفنرد مالیرات موضروعاعم از د لت    غیرد لت  مالیات،

لر  این قانون را در تاری  تعلق مالیات ب  مؤدیان طررف معام

م مول این قانون پرداخرت نماینرد. در ورورت اسرتنکاف، 

درخواست مؤدگ  سازمان امور مالیات  ک ور م  تواند حسب

  پ  از اعالم مراتب بر  اشرخا  با ارائ  اسناد   مدارک   

از طریق عملیات اجرای  نسبت ب   ورول مالیرات   مذکور، 

از اشرخا   جرایم متعلقر  اقردام نمایرد. چنانچر  کارفرمرا

( قانون محاسبات عموم  باشد، حکم 5(   ا4موضوع مواد ا

ت ماه  از تاری  دریافت وور 2این ماده پ  از اعمال مهلت 

  ضعیت، مجرگ خواهد بود. 

 

پی نهاد میگردد عبرارت حکرم 

این ماده تا آخرر حرذف زرردد 

زیرررا ادارات مالیررات بررر ارزش 

افز ده بدلیل اینک  برگ مطالب  

مودیران مالیات   عوارض بنرام 

مالیات  است کلم  متضرامناً را 

نادیده زرفت    عملیات اجرای  

 .نماید .را بنام مودگ وادر م 

توانرد در ورورت سازمان امور مالیرات  ک رور م ـ  30ماده  16

اقتضا، ساختار   ت کیالت مورد نیاز خود را از طریق  زیر امور 

اقتصادگ   دارای  ب  رئی  جمهور پی رنهاد نمایرد. سرازمان 

توانرد در ورورت سازمان امور مالیات  ک رور م ـ  30ماده 

اقتضا، ساختار   ت کیالت مورد نیاز خود را از طریرق  زیرر 

امور اقتصادگ   دارای  ب  رئری  جمهرور پی رنهاد نمایرد. 

 .دحذف زرد 30تبصره ماده 
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تواند در ایجاد ت کیالت اسرتان  برد ن امور مالیات  ک ور م 

ادگ رعایت سطح تقسیمات ک ورگ   متناسب با شرای  اقتص

ت کیالت پی رنهادگ پر  از . هر استان امنطق ( اقدام نماید

 .تأیید رئی  جمهور قابل اجراء خواهد بود

شرود ر ب  سازمان امور مالیات  ک رور اجرازه داده م  تبصهه

 متناسب با توسع    اجراگ این قانون، نیر گ انسان  متخصص

مورد نیاز را در چارچوپ ت کیالت سازمان  مصروب از محرل 

یر هاگ موجرود   کمبرود آن را از طریرق برزرزارگ آزمرون ن

سازمان امرور  د.استخدام  اختصاو ، انتخاب   استخدام نمای

( از مجروز اسرتخدام %10تواند تا ده درود امالیات  ک ور م 

مذکور را، از بین دارندزان مدرک تحصیل  دان رگاه ، برد ن 

 .انت ار آزه    برززارگ آزمون ب  استخدام درآ رد

 

توانرد در ایجراد ت رکیالت سازمان امور مالیرات  ک رور م 

برا استان  بد ن رعایت سطح تقسیمات ک ورگ   متناسرب 

ت رکیالت . شرای  اقتصادگ هر استان امنطق ( اقدام نمایرد

 .پی نهادگ پ  از تأیید رئی  جمهور قابل اجراء خواهد بود

 

سازمان امور مالیات  ک رور موظرف اسرت برراگ ـ  33ماده  17

د، نرام اقردام نماینرمؤدیان  ک  نسبت ب  ارائ  اطالعات   ثبت

 م   مجوز دریافت مالیات وادر نماید.نازواه  ثبت

 

سازمان امور مالیات  ک ور موظرف اسرت برراگ ـ  33ماده 

نرد، نام اقردام نمایمؤدیان  ک  نسبت ب  ارائ  اطالعات   ثبت

نام   مجوز دریافت مالیرات ورادر نمایرد  مفراد زواه  ثبت

د ماده مذکور ب  منزل  مفاواحساب مالیات  نم  باشد    اح

 بد ن اخذ  ج  زواه  وادر   یا تمدید نماید.مالیات  

ب  اینک  ادارات مالیات برر  نظه

ا تمدیرد یرارزش افز ده ود ر 

زواه  ثبرت نرام را منروط بر  

هرراگ مالیررات  پرداخررت بررده 

نمایرد پی رنهاد قطع  شده م 

میگررردد توضرریح داده شررودک  
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مفرراد مرراده مررذکور برر  منزلرر  

مفاواحساب مالیات  نم  باشد 

   احد مالیات  بد ن اخذ  ج  

 زواه  وادر   یا تمدید نماید. 
توانرد نسربت بر  سازمان امور مالیرات  ک رور م  -36ماده  18

   مؤدیان  ک  قادر ب  پرداخت بده  مالیات  خود اعم از اول

ر جریم  ب  طور یک جا نیستند از تاری  قطعیت مالیات حداکث

 تقسی  نماید. یک سالب  مدت 

توانرد نسربت بر  سازمان امور مالیات  ک رور م  -36ماده 

 لمؤدیان  ک  قادر ب  پرداخت بده  مالیات  خود اعم از او

  جریم  ب  طور یک جا نیستند از تراری  قطعیرت مالیرات 

 حداکثر ب  مدت س    شش ماه تقسی  نماید.

یک سال ب  سر    شرش مراه 

 تغییر یافت.

احکام مربوط ب  فصول ه تم   نهم باب چهرارم   ـ  41ماده  

( 1ا (،تبصره169(، ا162(، ا161ا فصل سوم باب پنجم   مواد

 (،198(، ا191(، ا186، ا(182ا، (181ا ،(178ا، (177مراده ا

(، قسمت 243، ا(235(، ا232لغایت ا (230ا (،219ا(، 202ا

( 282(   ا280( لغایررت ا274(، ا266(، ا257اخیررر مرراده ا

  اورالحات 03/12/1366قانون مالیات هاگ مستقیم مصروب 

حکرم  .هاگ این قانون جرارگ اسرتبعدگ آن در مورد مالیات

هرراگ مسرررتقیم قررانون مالیات ( مکرررر251(   ا251مررواد ا

  اوالحات بعدگ آن براگ مؤدیران ایرن 1366 /03/12مصوب

 .قانون جارگ نخواهد بود

 

 احکام مربوط ب  فصول ه تم   نهم باب چهارم  ـ  41ماده 

 (،تبصرره169(، ا162(، ا161ا فصل سوم باب پنجم   مرواد

(، 191(، ا186، ا(182ا، (181ا ،(178ا، (177( مررراده ا1ا

، (235(، ا232لغایرررررررت ا (230ا (،219ا(، 202(، ا198ا

( لغایررت 274(، ا266(، ا257(، قسررمت اخیررر مرراده ا243ا

( قررانون مالیررات هرراگ مسررتقیم مصرروب 282(   ا280ا

هاگ ایرن   اوالحات بعدگ آن در مورد مالیات03/12/1366

( مکررر قرانون 251(   ا251حکم مواد ا .قانون جارگ است

  اوالحات بعدگ 1366 /03/12هاگ مسرتقیم مصوبمالیات

 آن براگ مؤدیان این قانون جارگ زردد.

 

بررراگ اسررتیفاگ حقرروق حقیرر  

مودیان مالیات بر ارزش افز ده 

( 251(   ا251حکرررم مرررواد ا

هررراگ مکررررر قرررانون مالیات

 /03/12مسرررررتقیم مصرررروب

آن   اورررالحات بعررردگ 1366

براگ مؤدیان این قانون جرارگ 

 زردد.
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تعیین مأخذ م مول مالیات مؤدیان موضوع ایرن ـ  42ماده  19

مر  قانون توس  سازمان امور مالیات  ک ور ب  اسرتناد اظهارنا

د مؤدگ ک  با رعایت مقررات مربوط تنظیم   ارائ  شده   مرور

 سرازمان امرور مالیرات ، خواهد برود. قرار زرفت  باشد پذیرش

توانررد اظهارنامرر  هرراگ مالیررات  دریررافت  را بررد ن م ک ررور 

رسرریدز  قبررول   تعرردادگ از آنهررا را بررر اسررا  معیارهررا   

هاگ تعیین شرده   یرا بر  طرور نمونر  انتخراب   در شاخص

 چارچوب مقررات مورد رسیدز  قرار دهد.

تعیین مأخذ م مول مالیات مؤدیان موضوع این ـ  42ماده 

ام  امور مالیات  ک ور ب  استناد اظهارنقانون توس  سازمان 

رد مؤدگ ک  با رعایت مقررات مربوط تنظیم   ارائ  شده   مو

 ، خواهرد برود. اداره امرور مالیرات قرار زرفت  باشرد پذیرش

تواند اظهارنامر  هراگ مالیرات  دریرافت  را برد ن ذیرب  م 

رسیدز  قبرول   تعردادگ از آنهرا را برر اسرا  معیارهرا   

گ تعیین شده   یرا بر  طرور نمونر  انتخراب   در هاشاخص

 چارچوب مقررات مورد رسیدز  قرار دهد.

پی نهاد میگردد عبارت بعرد از 

خواهررد بررود تررا آخررر حررذف   

عبرارت سررازمان امررور مالیررات  

هرراگ توانررد اظهررار نامرر مرر 

دریررافت  را بررد ن رسرریدز  

قبررول   چنانچرر  معلرروم شررود 

هراگ مودگ درآمرد یرا فعالیرت

ع  داشت    ابرراز ن رده   انتفا

مالیات عوارض متعلق ب  آن نیز 

مطالب  ن ده باشد فق  مالیات 

  عرروارض آن قابررل مطالبررر  

 خواهد بود.

ر برعرض  کاالها   ارائ  خدمات ب  شرح زیر عال ه ـ  50ماده  20

  نرخ عموم  مالیات بر ارزش افز ده، م مول مالیات مقطوع ب

 شرح ذیل میباشند:

 % ---نواع بنزین   سوخت هواپیما ا -1

 %---زاز طبیع  ر نفت کوره، نفت سفید، نفت زاز   2

 %---خدمات مخابرات ،  -3

 % ---ت دخان ، انواع سیگار   محصوال -4

 عرض  کاالها   ارائ ـ  50ماده 

خدمات ب  شرح زیر عال ه بر نرخ عموم  مالیرات برر ارزش 

 افز ده، م مول مالیات مقطوع ب  شرح ذیل میباشند:

 % ---نواع بنزین   سوخت هواپیما ا -1

 %---زاز طبیع  ت سفید، نفت زاز  ر نفت کوره، نف 2

 % ---ت دخان ، انواع سیگار   محصوال -4

برا  وارگ    انرت د کرابینرررر  اردات انواع خرودر گ س 5

با توج  بر  اسرتفاده  7   3بند

عمروم    جهرت جلروزیرگ از 

 ها حذف زردد.افزایش قیمت
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م با حررج وارگ    انت د کابینررر  اردات انواع خودر گ س 5

 % ---(، cc 2000موتور بیش از د هررزار سر  سر  ا

م دار انواع نوشرراب  هاگ زازدار اعم از نوشررراب  هاگ طعر ر 6

 رنگ    ب  رنگ، نوشراب  هراگ انرر گ زا، ماءال رررررعیر ابر 

استثناگ نوشاب  هاگ حاورل از فررآ رده هراگ لبنر    انرواع 

 %---کنستانتره میوه   آب معدن ( 

خدمات حمل   نقل عموم  مسرافرگ برین شرهرگ کر   - 7

بهراگ  % ---نقل وورت م  پرذیرد،  توس  مؤسسات حمل  

 خدمات.

اشخا  حقیق    حقروق  عرضر  کننرده کاالهرا   خردمات 

 ،مذکور اعم از د لت    غیر د لت ، مکلفنرد در مبرادگ تولیرد

دسرتورالعمل  طبقتوزیع،  اردات   ارائ  خدمات حسب مورد، 

از  در وورتحساب ، مالیات را با درجسازمان امور مالیات  ک ور

نزد خزان  حساب هاگ تعیین شده سازمان  ان اخذ   ب خریدار

 .دارگ کل ک ور  اریز نمایند

 

 ---(، cc 2000حررجم موتور بیش از د هررزار سر  سر  ا

% 

 عم دارانواع نوشرراب  هاگ زازدار اعم از نوشررراب  هاگ ط ر 6

  گ انرر گ زا، ماءال رررررعیر ابررنگ    ب  رنگ، نوشاب  ها

استثناگ نوشاب  هاگ حاول از فرآ رده هراگ لبنر    انرواع 

 %---کنستانتره میوه   آب معدن ( 

اشخا  حقیق    حقوق  عرض  کننرده کاالهرا   خردمات 

 د،مذکور اعم از د لت    غیر د لت ، مکلفند در مبادگ تولیر

دستورالعمل  طبقتوزیع،  اردات   ارائ  خدمات حسب مورد، 

ب در وورتحسا ، مالیات را با درجسازمان امور مالیات  ک ور

نرزد حساب هاگ تعیین شده سرازمان  از خریداران اخذ   ب 

 .خزان  دارگ کل ک ور  اریز نمایند

 

 15 زارت ک ور مکلف است حداکثر ظرف مردت ـ  58ماده  21

ر ز از تاری   اریز  جوه، مبالغ  اریزگ ب  حساب تمرکز  جوه 

( سهم کالن شهرها، چهل درود %30را ب  نسبت س  درود ا

 زارت ک ور مکلف است حرداکثر ظررف مردت ـ  58ماده 

ر ز از تاری   اریز  جوه، مبالغ  اریزگ ب  حساب تمرکرز  15

 جوه را بر اسا  شاخص جمعیت تنظیم شرود   شرهرها ، 

درود هرا حرذف   برر اسرا  

شاخص جمعیت تنظیم شود   

شهرها ، مناطق کمترر توسرع  
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%( ر سرتاها برر اسرا   30( سایر شهرها   س  درود ا%40ا

نامر  اجرایر  کر  بر  پی رنهاد شاخص جمعیت، مطابق آیین

امور اقتصادگ   دارای ،  زارت ک ور   شوراگ م ترک  زارت 

رسرد تحرت نظرر عال  استانها ب  تصرویب هیرأت  زیرران م 

ریزگ   نظارت کارزر ه  مت کل از نمایندزان معا نت برنام 

راهبررردگ رئرری  جمهررور    زارت امررور اقتصررادگ   دارایرر  

اسازمان امور مالیات  ک ور(    زارت ک ور   یک نفر ناظر ب  

اب کمیسیون اقتصادگ مجل  شوراگ اسالم ، محاسب    انتخ

ها   ر ستاهاگ فاقد دهیارگ توزیع ها   دهیارگبین شهردارگ

نماید. در راستاگ اجراگ احکام این مراده سرازمانهاگ مترول  

اداره مناطق آزاد تجارگ ر ونعت ،  یژه اقتصادگ   شرهرهاگ 

، مراده جدید تازه تأسی  فاقد شهردارگ از نظر موضروع ایرن

حسب مورد شهردارگ   یا دهیارگ تلق  مر  شروند. عروارض 

سهم ر ستاهاگ فاقد دهیارگ، ب  حساب فرماندارگ شهرستان 

مربوط   اریز خواهد شد تا حسب مقررات ورف امور عمران   

 آبادان  همان ر ستاها شود. 

ها   دهیارگ ها، سازمان مناطق آزاد    یژه تجارگ ر شهردارگ

هاگ ونعت  مکلفند طق  یژه اقتصادگ   شهرکونعت    منا

درود  جروه تخصیصر  از ایرن محرل را وررفاً در  70حداقل

محاسرب  شروند.،  20/1مناطق کمتر توسع  یافت  با ضرریب 

نام  اجرای  ک  ب  پی نهاد م ترک  زارت امور مطابق آیین

اقتصادگ   دارای ،  زارت ک ور   شوراگ عرال  اسرتانها بر  

رسد تحت نظر کارزر ه  مت رکل تصویب هیأت  زیران م 

ریزگ   نظارت راهبرردگ رئری  از نمایندزان معا نت برنام 

جمهور    زارت امور اقتصادگ   دارای  اسازمان امور مالیات  

ور(    زارت ک ور   یک نفر ناظر ب  انتخاب کمیسریون ک 

ها اقتصادگ مجل  شوراگ اسالم ، محاسب    بین شهردارگ

هرا   ر سرتاهاگ فاقررد دهیرارگ توزیرع نمایررد. در   دهیارگ

راستاگ اجرراگ احکرام ایرن مراده سرازمانهاگ مترول  اداره 

مناطق آزاد تجارگ ر ورنعت ،  یرژه اقتصرادگ   شرهرهاگ 

، زه تأسی  فاقد شهردارگ از نظر موضوع این مرادهجدید تا

حسب مورد شهردارگ   یا دهیارگ تلق  م  شوند. عروارض 

سررهم ر سررتاهاگ فاقررد دهیررارگ، برر  حسرراب فرمانرردارگ 

شهرستان مربوط   اریز خواهد شد تا حسب مقررات وررف 

 امور عمران   آبادان  همان ر ستاها شود. 

مناطق آزاد    یژه تجارگ  ها   دهیارگ ها، سازمانشهردارگ

هاگ ورنعت  ر ونعت    مناطق  یرژه اقتصرادگ   شرهرک

درود  جروه تخصیصر  از ایرن محرل را  70مکلفند حداقل

محاسرب   20/1یافت  با ضرریب 

 شوند.
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راستاگ توسع  خدمات حمل   نقل عموم  شهرگ   ر ستای  

  توسع  امور زیربنای  هزین  نمایند. در وورت تخلف از ایرن 

 حکم، با متخلفین برابر مقررات قانون  رفتار خواهد شد. 

داشت از حساب تمرکز  جوه بر  جرز پرداخرت بر  هرزون  بر

ها  اشخا  مذکور در این ماده ممنروع ها   دهیارگشهردارگ

 باشد.م 

 زارت ک ور مکلف است ک  ززارش عملکرد  جوه دریافت  را 

هر س  ماه یک بار بر  کمیسریون اقتصرادگ مجلر  شروراگ 

ت  ااسالم ،  زارت امور اقتصادگ   دارای  اسازمان امور مالیر

 ها ارائ  نماید.ک ور(   شوراگ عال  استان

 

ورفاً در راستاگ توسع  خدمات حمل   نقل عموم  شهرگ 

  ر ستای    توسع  امور زیربنای  هزین  نمایند. در ورورت 

ررات قرانون  رفترار تخلف از این حکم، با متخلفین برابر مقر

 خواهد شد. 

هرزون  برداشت از حساب تمرکز  جوه ب  جرز پرداخرت بر  

هررا  اشررخا  مررذکور در ایررن مرراده ها   دهیارگشررهردارگ

 باشد.ممنوع م 

 زارت ک ور مکلف است ک  ززارش عملکرد  جوه دریرافت  

را هر س  ماه یک بار ب  کمیسیون اقتصادگ مجل  شروراگ 

یات  ور اقتصادگ   دارای  اسازمان امور مالاسالم ،  زارت ام

 ک ور(   شوراگ عال  استانها ارائ  نماید.

 

مؤدیان مالیات  در ورورت انجرام نردادن تکرالیف ـ  60ماده  22

ون قانون   یا در وورت تخلف از مقررات این قرانمقرر در این 

بر   در موارد ذیل عال ه بر پرداخت مالیرات، م رمول جررایم

 :شرح زیر خواهند بود

ریال یرا  1،000،000عدم ثبت نام در مهلت مقرر، معادل  -1

برراگ هرر د ره  مالیرات متعلرق، (%25ا درورد بیست   پنج

د ره ثبت نام یا شناسای ، هر کدام ک  بی رتر  مالیات  قبل از

ف مؤدیان مالیات  در وورت انجام ندادن تکالیـ  60ماده 

ن انوقنون   یا در وورت تخلف از مقررات این مقرر در این قا

 ب  در موارد ذیل عال ه بر پرداخت مالیات، م مول جرایم

 :شرح زیر خواهند بود

 درورد عدم ثبت نام در مهلت مقرر، بیست   پرنج -1

د ره  ا لین سال م مولیت قبرل از مالیات متعلق، (%25ا

 ؛ثبت نام یا شناسای ، هر کدام ک  بی تر باشد

یررال ر 1000000رقررم -1بنررد

حذف   براگ هر د ره مالیرات  

ب  ا لین سال م مولیت تغییرر 

 یابد.

  جمل   1000000رقم  -2بند

هر کدام ک  بی تر باشد حرذف 

 زردد.



 اتاق 
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 ؛باشد

عرردم تسررلیم اظهارنامرر  در مهلررت مقرررر، معرررادل ررر 2

( مالیات متعلق، برراگ %20درود ا ریال یا بیست1،000،000

 هر کدام ک  بی تر باشد؛  ،هر د ره مالیات 

ل در هرر مرورد ، معراد ر عدم ارائ  دفاتر یا اسناد   مردارک3

 مالیات متعلق؛( %20درود ا بیست

( %20ادرورد بیسرت  معرادل عردم ورد ر وورتحسراب،ر 4

 عرض  کاال یا ارائ  خدمات فاقد وورتحساب؛مالیات متعلق 

( عدم درج شماره اقتصادگ خود یاخریدار افعاالن اقتصادگر 5

 معرررررررررررررررررررادل در وورتحسررررررررررررررررررراب،

 ( مالیات متعلق همان وورتحساب،%10ده درود ا 

دل ساب معامل  غیر  اقع ، معار ود ر   یا استناد ب  وورتح6

 ( مالیات متعلق همان وورتحساب؛%100ود درود ا

خردمات در ارائر  کراال    ز عرضر بخ ر  اکتمان تمام یا -7

 ( مالیات متعلرق%50، معادل پنجاه درود ااظهارنام  تسلیم 

 فعالیت کتمان شده؛

خالف ب  د ره بعد( اعتبار مالیات  اانتقال استرداد یا تهاتر ر 8

عال ه بر  وول مبلغ اسرترداد یرا تهراتر شرده، م رمول :اقع 

(  جوه استرداد یرا %25بیست   پنج درود امعادل اگ جریم 

درود  تسلیم اظهارنام  در مهلت مقرر، بیستعدم ر 2

 ( مالیات متعلق، براگ هر د ره مالیات .%20ا

ل عاددر هر مورد ، م ر عدم ارائ  دفاتر یا اسناد   مدارک3

 ( مالیات متعلق؛%20درود ا بیست

( %20ادرود بیست  معادل عدم ود ر وورتحساب،ر 4

 ؛رتحسابعرض  کاال یا ارائ  خدمات فاقد وومالیات متعلق 

عدم درج شماره اقتصادگ خود یاخریدار افعاالن ر 5

 معادل اقتصادگ( در وورتحساب،

 ( مالیات متعلق همان وورتحساب،%10ده درود ا 

ر ود ر   یا استناد ب  وورتحساب معامل  غیر  اقع ، 6

 ( مالیات متعلق همان وورتحساب؛%100معادل ود درود ا

 
خدمات در ارائ  ال   کا   از عرض بخ کتمان تمام یا -7

( مالیات %20، معادل بیست درود ااظهارنام  تسلیم 

 متعلق فعالیت کتمان شده؛

 

 20ریم  کتمران بر  ج -7بند  

 درود تعدیل یابد.

دد چرون پی نهاد میگرر-8بند 

تعریف  براگ خالف  اقع برودن 

بر   ضروح م رحص  8در بنرد 

ن ده   این امرر باعرم اعمرال 

نظررررر   تفسرررریر برررر  راگ   

رفتارهرراگ د زانرر  ادارات امررور 

مالیررات  میگررردد بنررد مررذکور 

 حذف زردد.



 اتاق 
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( ایرن 61تهاتر شده   همچنین اعمال جریم  موضروع مراده ا

 قانون از زمان استرداد یا تهاتر.

 

 

 

 


