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 بادآنتایج بررسی الیحه تحول نظام مالیاتی کشور در کمیسیون بانک، بیمه و مالیات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم

 قانون مالیاتهای مستقیم( 11)ماده الیحه تحول نظام مالیاتی  1ماده 

متن الیحه تحول 

 نظام مالیاتی

 می شود : 11متن ذیل جایگزین ماده 

 :باشد می مالیات مشمول زیر به شرح ییابد، م انتقال فرضی یا واقعی فوت از اعم شخص فوت نتیجه در كه یهایی دارائ و اموال- 11ماده 

 .وراث نام به انتقال ثبت تاریخ در شده یاد ماده در مذكور های ارزش ماخذ قانونبه این 55 ماده در مذكور های ( برابر نرخ5/1یك و نیم  ) محل واگذاری حق و امالك به نسبت .1

 نام به انتقال ثبت تاریخ در مزبور مقررات طبق قانون این مكرر 141 ماده و 141 ماده 1مذكور در تبصره  های ( برابر نرخ5/1یك و نیم  ) آنها تقدم حق و الشركه سهم و سهام به نسبت .2

 .وراث

 (%1درصد ) سه نرخ به آنها به تحویل و پرداخت یا و وراث نام به انتقال تاریخ ثبت تا آنها به متعلق سودهای و بهادار اوراق سایر و مشاركت اوراق بانكی، های سپرده به نسبت .1

 .كشور مالیاتی امور سازمان ( بهای اعالمی توسط%2درصد ) دو نرخ به هوایی و دریایی زمینی، موتوری نقلیه وسائل انواع به نسبت .4

 .انتقال ثبت یا تحویل زمان در روز ( ارزش%11درصد ) ده نرخ به است، نشده فوق تصریح بندهای در كه مالی حقوق و اموال سایر و االمتیاز وحق الشركه سهم و سهام سود به نسبت

 ( برابر خواهد شد.4( و چهار )2دو) ترتیب به ماده این در مذكور مالیات های نرخ باشند، و سوم دوم طبقات وراث كه صورتی در است، اول طبقه وراث به مربوط ماده این در مذكور نرخهای -1تبصره

 .بود خواهد دوم طبقه وراث نرخ به مالیات مشمول باشد خارجی اتباع متوفی كه صورتی در -2تبصره

 طبق مالیات مشمول فصل این شرح به ارث بر مالیات بر عالوه دهند، انتقال دیگر وراث ثالث یا اشخاص به را ماده این 4 و 2 و 1 بندهای موضوع اموال از خود سهم وراث كه مواردی در -1تبصره

 .بود خواهد فصولمربوط مقررات

 قبلی قانون مالیاتهای مستقیم احیاء گردد : 11ماده  متن پیشنهادی اتاق

 هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت حقیقی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است: -11ماده

( این قانون واقع در ایران یا در خارج 15باشند نسبت به سهم االرث هریك از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده )در صورتی كه متوفی یا وارث یا هر دو ایرانی مقیم ایران  -1

( این 21نرخ مذكور در ماده )خت شده است به از ایران پس از كسر مالیات بر ارثی كه بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ایران به دولت محلی كه اموال در آن واقع گردیده پردا

 قانون.

این  (21موجود است به نزخ مذكور در ماده )در صور تی كه متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از كشور باشند سهم االرث هریك از وراث از اموال و حقوق مالی متوفی كه در ایران  -2

 (%25از كسر مالیات بر ارثی كه از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است نرخ بیست و پنج در صد )قانون و نسبت به آن قسمت كه در خارج از ایران وجود دارد پس 

وراث طبقه ( این قانون برای 21كور در ماده )در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی كه در ایران موجود است كالً مشمول مالیات به نرخ مذ -1

 دوم.

 الیحه تحول نظام مالیاتی 2ماده 

متن الیحه تحول 

 نظام مالیاتی

 .می شودحذف  11، 12، 11، 25،11، 22، 21، 22، مواد 24ماده  4،بند 22، 21، 21، 15مواد 
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 تغییر یابد. "ارزش معامالتی "به  12در ماده   "ارزش آنها در تاریخ فوت "د. و عبارت احیاء گرد 11، 12، 11، 25،11، 22، 21، 22، مواد 24ماده  4،بند 22، 21، 21، 15مواد  متن پیشنهادی اتاق

 الیحه تحول نظام مالیاتی 4ماده 

متن الیحه تحول 

 نظام مالیاتی

 شود.حذف می 11و  12، 15مواد 

 

 احیاء گردد. 11و  12، 15مواد  متن پیشنهادی اتاق

 الیحه تحول نظام مالیاتی 2ماده 

الیحه تحول  متن

 نظام مالیاتی

 شود.حذف می 41و  42، 41، 41، 15مواد 

 

 احیاء گردد. 41و  42، 41، 41، 15مواد  متن پیشنهادی اتاق

 قانون مالیاتهای مستقیم( 51ماده  11)تبصره  الیحه تحول نظام مالیاتی 1ماده 

متن الیحه تحول 

 نظام مالیاتی

 باشند.باشند از مالیات بر درآمد اجاره امالك معاف می متر مربع و در سایر نقاط تا یكصد متر مربع 15تا  در كالنشهرهاواحد یا  واحدهای مسكونی استیجاری كه زیربنای مفید آن -11تبصره

باشند از مالیات بر درآمد اجاره مترمربع  211مترمربع و در سایر نقاط تا  15مترمربع و در كالنشهرها تا  51آن در تهران تا واحد یا واحدهای مسكونی استیجاری كه زیربنای مفید  -11تبصره متن پیشنهادی اتاق

 امالك معاف میباشند.

 قانون مالیاتهای مستقیم( 24الیحه تحول نظام مالیاتی )ماده  11ماده 

متن الیحه تحول 

 نظام مالیاتی

باشد، كه در تهران از نمایندگان سازمان می از پنج عضوبه عهده كمیسیون تقویم امالك، متشكل  معامالتی امالك متناسب با قیمت های متعارف روز منطقه نوع كاربری آنهاتعیین ارزش  -24ماده

هر و در شهرستانها از مدیران كل یا روسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، امور مالیاتی كشور و وزارتخانه های راه و شهرسازی، جهادكشاورزی، سازمان ثبت اسناد و امالك، شورای اسالمی ش

 اعیان اقدام خواهد نمود.جهادكشاورزی، ثبت اسناد و امالك و نماینده شورای شهر تشكیل و هر دو سال یكبار نسبت به تعیین ارزش معامالتی امالك به تفكیك عرصه و 

 یك بخش یا شهر شورای نبودن صورت در .نمود خواهد شركت كمیسیون جلسات در بخش شورای نماینده كشوری( تقسیمات اساس روستاهای تابعه )بر و بخش هر در واقع امالك تقویم موارد در

 .نمود خواهد شركت كمیسیون در مربوط بخشدار یا فرماندار معرفی به نباشد دولت كارمند كه نفر

 جلسات .شد خواهد تشكیل آن تابعه ادارات یا مزبور سازمان محل در مالیاتی امور اداره رئیس یا مدیركل دعوت به شهرستانها در و ورمالیاتی كشامور سازمان دعوت به تهران در امالك تقویم كمیسیون

 .است معتبر درجلسه حاضر اعضاء اكثریت رای با متخذه تصمیمات و یابد می رسمیت اعضاء اكثریت حضور با كمیسیون

 .است معتبر جدید معامالتی ارزش تعیین تا و باشد می االجراء الزم امالك تقویم كمیسیون نهائی تصویب تاریخ از پس ماه یك شده تعیین معامالتی ارزش



 

3 
 

 بادآنتایج بررسی الیحه تحول نظام مالیاتی کشور در کمیسیون بانک، بیمه و مالیات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم

باشد، كه در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور می عضو از هفتون تقویم امالك، متشكل به عهده كمیسی تعیین قیمت امالك بر اساس ارزش معامالتی منطقه و نوع كاربری آنها -24ماده متن پیشنهادی اتاق

ا از و در شهرستانه سازمان نظام مهندسی ساختمان و یك نفر از كارشناسان رسمی دادگستریو وزارتخانه های راه و شهرسازی، جهادكشاورزی، سازمان ثبت اسناد و امالك، شورای اسالمی شهر، 

ی و نماینده شورا ، نظام مهندسی ساختمان و یا نمایندگان آنها و یك نفر كارشناس رسمی دادگستریمدیران كل یا روسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهادكشاورزی، ثبت اسناد و امالك

 اعیان اقدام خواهد نمود. شهر تشكیل و هر دو سال یكبار نسبت به تعیین ارزش معامالتی امالك به تفكیك عرصه و

 یك بخش یا شهر شورای نبودن صورت در .نمود خواهد شركت كمیسیون جلسات در بخش شورای نماینده كشوری( تقسیمات اساس روستاهای تابعه )بر و بخش هر در واقع امالك تقویم موارد در

 .نمود خواهد شركت كمیسیون در مربوط بخشدار یا فرماندار معرفی به نباشد دولت كارمند كه نفر

 جلسات .شد خواهد تشكیل آن تابعه ادارات یا مزبور سازمان محل در مالیاتی امور اداره رئیس یا مدیركل دعوت به شهرستانها در و ورمالیاتی كشامور سازمان دعوت به تهران در امالك تقویم كمیسیون

 .است معتبر درجلسه حاضر اعضاء اكثریت رای با متخذه تصمیمات و یابد می رسمیت اعضاء اكثریت حضور با كمیسیون

 .است معتبر جدید معامالتی ارزش تعیین تا و باشد می االجراء الزم امالك تقویم كمیسیون نهائی تصویب تاریخ از پس ماه یك شده تعیین معامالتی ارزش

 قانون مالیاتهای مستقیم( 11الیحه تحول نظام مالیاتی )ماده  11ماده 

متن الیحه تحول 

 نظام مالیاتی

 .بود خواهد قانون این سوم باب پنجم و چهارم فصول موضوع درآمد بر مالیات مقررات مشمول مورد حسب ساختمان نوع هر فروش و ساخت از ناشی حقوقی و حقیقی اشخاص درآمد -11ماده 

 انتقال مورد اعیانی معامالتی ارزش مأخذ به %11 نرخ به الحساب علی مالیات مشمول قانوناین  55 ماده موضوع قطعی انتقال و نقل مالیات بر عالوه مذكور ساختمانهای انتقال و نقل اولین .1تبصره

 .بود خواهد

 .باشد نگذشته آن كار پایان گواهی صدور تاریخ از سال دو از بیش كه است آن به منوط حقیقی اشخاص توسط ساختمان فروش و ساخت درخصوص ماده این مقررات شمول .2تبصره

 .نمایند گزارش ذیربط مالیاتی امور اداره به مالیاتی پرونده تشكیل منظور به را مراتب پروانه ساختصدور  با همزمان مكلفند ها شهرداری .1تبصره

 .رسد می دارائی و اقتصادی امور وزیر تصویب به و تهیه كشور مالیاتی امور سازمان توسط شده، یاد مالیاتی الحساب علی تسویه چگونگی و ماده این اجرایی نامه آیین -4تبصره

 .بود خواهد قانون این سوم باب پنجم و چهارم فصول موضوع درآمد بر مالیات مقررات مشمول مورد حسب ساختمان نوع هر فروش و ساخت از ناشی حقوقی و حقیقی اشخاص درآمد -11ماده  متن پیشنهادی اتاق

 انتقال مورد اعیانی معامالتی ارزش مأخذ به %11 نرخ به الحساب علی مالیات مشمول قانوناین  55 ماده موضوع قطعی انتقال و نقل مالیات بر عالوه مذكور ساختمانهای انتقال و نقل اولین .1تبصره

 .بود خواهد

 .باشد نگذشته آن كار پایان گواهی صدور تاریخ از سال دو از بیش كه است آن به منوط حقیقی اشخاص توسط ساختمان فروش و ساخت درخصوص ماده این مقررات شمول .2تبصره

 .نمایند گزارش ذیربط مالیاتی امور اداره به مالیاتی پرونده تشكیل منظور به را مراتب كار پایان صدور گواهی با همزمان مكلفند ها شهرداری .1تبصره

 .رسد می دارائی و اقتصادی امور وزیر تصویب به و تهیه كشور مالیاتی امور سازمان توسط شده، یاد مالیاتی الحساب علی تسویه چگونگی و ماده این اجرایی نامه آیین -4تبصره

 قانون مالیاتهای مستقیم( 24الیحه تحول نظام مالیاتی )ماده  12ماده 



 

4 
 

 بادآنتایج بررسی الیحه تحول نظام مالیاتی کشور در کمیسیون بانک، بیمه و مالیات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم

متن الیحه تحول 

 نظام مالیاتی

 برای را مذكور معافیت سقف است، مكلف كشور مالیاتی امور سازمان .است معاف حقوق مالیات پرداخت از منبع چند یا یك از حقوق مالیات مشمول سالیانه درآمد ریالمیلیون  24تا میزان  -24ماده

 .نماید اعالم دارایی و اقتصادی امور وزیر تایید از وپس تعیین ایران اسالمی جمهوری مركزی بانك اعالمی قبل سال شهری مصرفی خدمات و كاالها بهای شاخصمطابق  هرسال

 را مذكور معافیت سقف است، مكلف كشور مالیاتی امور سازمان .است معاف حقوق مالیات پرداخت از منبع چند یا یك از حقوق مالیات مشمول سالیانه درآمد ریالمیلیون  121تا میزان  -24ماده متن پیشنهادی اتاق

 .نماید اعالم دارایی و اقتصادی امور وزیر تایید از وپس تعیین ایران اسالمی جمهوری مركزی بانك اعالمی قبل سال شهری مصرفی خدمات و كاالها بهای شاخصمطابق  هرسال برای

 قانون مالیاتهای مستقیم( 22الیحه تحول نظام مالیاتی )ماده  14ماده 

متن الیحه تحول 

 نظام مالیاتی

 التدریس،قح  جلسات، در حضور حق المشاوره،حق عنوان تحت باشندنمی بیمه یا بازنشستگی كسورات پرداخت مشمول كه خود كاركنان از غیر حقیقی اشخاص به كارفرمایان كه هاییتپرداخ -تبصره

 مالیات، پرداخت یا تخصیص موقع در مكلفند كارفرمایان .باشد می درصد 11 نرخ به مالیات مشمول قانون این 24 ماده موضوع معافیت رعایت بدون كنند،یم پرداخت پژوهش حق و تحقیق حق

 پرداخت مسئول تخلف، صورت در .كنند پرداخت مالیاتی امور اداره به آن میزان و كنندگان دریافت نشانی و نام حاوی فهرستی با همراه قانون این 22شده در ماده  تعیین مدت ظرف و كسر را متعلق

 .بود خواهند متعلق جرایم و مالیات

 التدریس،قح  جلسات، در حضور حق المشاوره،حق عنوان تحت باشندنمی بیمه یا بازنشستگی كسورات پرداخت مشمول كه خود كاركنان از غیر حقیقی اشخاص به كارفرمایان كه هاییتپرداخ -تبصره اتاقمتن پیشنهادی 

 كسر را متعلق مالیات، پرداخت موقع در مكلفند كارفرمایان .باشد می درصد 11 نرخ به مالیات مشمول قانون این 24 ماده موضوع معافیت رعایت بدون كنند،یم پرداخت پژوهش حق و تحقیق حق

 و مالیات پرداخت مسئول تخلف، صورت در .كنند پرداخت مالیاتی امور اداره به آن میزان و كنندگان دریافت نشانی و نام حاوی فهرستی با همراه قانون این 22شده در ماده  تعیین مدت ظرف و

 .بود خواهند متعلق جرایم

 قانون مالیاتهای مستقیم( 51الیحه تحول نظام مالیاتی )ماده  12ماده 

متن الیحه تحول 

 نظام مالیاتی
 شود:گردیده و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می 14ماده  41متن ذیل جایگزین بند   

  تحمیلی، آزادگانجنگ درآمد حقوق جانبازان انقالب اسالمی و  -14

 قانون نمیباشند. 22ع ماده نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران اعم از نیروهای نظامی و انتظامی و مشموالن قانون استخدامی وزارت اطالعات مشمول تسلیم فهرست موضو -تبصره

 شود:به آن الحاق میگردیده و یک تبصره به شرح زیر  14ماده  41متن ذیل جایگزین بند    متن پیشنهادی اتاق

 تحمیلی، آزادگان و معلولیندرآمد حقوق جانبازان انقالب اسالمی و جنگ  -14

 قانون نمیباشند. 22ع ماده نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران اعم از نیروهای نظامی و انتظامی و مشموالن قانون استخدامی وزارت اطالعات مشمول تسلیم فهرست موضو -تبصره

 قانون مالیاتهای مستقیم( 52الیحه تحول نظام مالیاتی )ماده  21ماده 

متن الیحه تحول 

 نظام مالیاتی

 حذف می شود. 52ماده 
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 مجددًا احیاء گردد. 52ماده  متن پیشنهادی اتاق

 قانون مالیاتهای مستقیم( 111الیحه تحول نظام مالیاتی )ماده  22ماده 

متن الیحه تحول 

 نظام مالیاتی

 حذف و یك تبصره به شرح زیر به آن الحاق می گردد : 111های ذبل ماده تبصره 

 نجام بخشی از تكالیف از قبیل نگاهداری اسناد وسازمان امور مالیاتی كشور می تواند آن دسته از مشاغل را كه میزان فروش كاال و خدمات آنها مبلغ ششصد میلیون ریال یا كمتر باشد از ا -تبصره

 اظهار نامه معاف نموده و مالیات مودیان مذكور را بصورت مقطوع تعیین و وصول نماید.مدارك و ارائه 

 در مواردی كه مودی كمتر از یكسال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول خوتهد شد.

 سابق باقی بماند. قانون مالیاتهای میتقیم فعلی كما فی 111ماده  متن پیشنهادی اتاق

 قانون مالیاتهای مستقیم( 114الیحه تحول نظام مالیاتی )ماده  21ماده 

متن الیحه تحول 

 نظام مالیاتی

 فعالیتهای بابت كه مورد هر در اند مكلف انتفاعی غیر و انتفاعی از اعم حقوقی كلیه اشخاص و شهرداریها و دولت به وابسته موسسات شهرداریها، دولتی، موسسات ها، وزارتخانه -114ماده 

 و واریز امورمالیاتی سازمان طرف از شده تعیین حساب به روز سی ظرف وجوه( كسر و كنندگان مودی )دریافت الحساب علی مالیات عنوان به كنند، می پرداخت را وجوهی وخدماتی پیمانكاری

 .دارند ارسال ذیربط امورمالیاتی اداره به آنها نشانی و نام ذكر با را كنندگان دریافت مشخصات مدت همین ظرف همچنین و تسلیم نمایند مودی به را آن رسید

و  اقتصادی امور وزیر تصویب به و تهیه كشور مالیاتی امور سازمان توسط شود می تعیین مزبور و یا حجم فعالیتهای نوع براساس كه ماده این حكم مشمول خدماتی و پیمانكاری فعالیتهای فهرست

 .رسد می دارایی

 تسلیم رسید اخذ با محل مالیاتی امور اداره به را آن رونوشت قرارداد انعقاد تاریخ از روز ظرف سی است مكلف كارفرما گردد تنظیم قراردادی چنانچه ماده این به مربوط امور انجام مورد در -1تبصره

 .نماید

 منتفی محل مالیاتی امور اداره نظر كسب و قبلی استعالم شرط به فوق شرح به مالیات الحسابعلی كسر باشد معاف مالیات پرداخت از كال ماده دراین مذكور درآمد منابع كه مواردی در -2تبصره

 .است

 انجام و بود نخواهد مالیات كسر به مكلف كننده تودیع گردد می ایصال و وصول اجرایی وسیله مراجع یا و تودیع آن امثال و دادگستری صندوق در ماده این در مذكور وجوه كه مواردی در -1تبصره

 .كنند می صادر را مذكور وجوه پرداخت دستور كه بود خواهد متصدیانی عهده به ماده این در تكالیف مقرر

 .میباشد قرارداد خدمات بخش شامل صرفاً ماده این حكم میباشد، مجزا خدمات بخش از تجهیزات و آالت ماشین بخش كه پیمانكاری قراردادهای در -4تبصره

 به مستقیماً پرداخت هنگام در ماده این موضوع الحساب علی مالیات كه نحوی به گذارد، موقع اجراء به را ماده این اجرای در الزم اجرائی ترتیبات است مكلف كشور مالیاتی امور سازمان -5تبصره

 .شود منظور حساب مؤدی
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 را متعلق مالیات الزم، های رسیدگی از پس و مراجعه آنها به مقرر، تكالیف انجام از این ماده موضوع وجوه كنندگان پرداخت خودداری صورت در تواند می كشور مالیاتی امور سازمان -2تبصره

 عمومی نهادهای دولت، اجرایی دستگاههای كلیه مورد در و وصول را قانون، مالیات این چهارم باب از نهم فصل موضوع اجرایی عملیات طریق از پرداخت، از آنها استنكاف در صورت .كند مطالبه

 و سازمانها سایر و غیردولتی

 .كند برداشت آنها بانكی حساب از است، نام تصریح یا نام ذكر مستلزم آنها قانون بر شمول كه دستگاههایی سایر همچنین و كنند می استفاده دولتی اعتبارات از نحوی به كه موسساتی

 :جایگزین گرددبه شرح زیر  51اصالحی مصوب شهریور  114ماده  اتاقمتن پیشنهادی 

( آن به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی )دریافت كنندگان وجوه( كسر و ظرف %5پنج درصد )»و اصالحات و الحاقات بعدی آن، عبارت  1/12/1122( قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 114در ماده )

 ( آن به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی )دریافت كنندگان وجوه( كسر و تا پایان ماه بعدی، جایگزین می گردد.%1درصد )سه « حذف و عبارت»سی  روز 

 قانون مالیاتهای مستقیم( 125الیحه تحول نظام مالیاتی )ماده  22ماده 

متن الیحه تحول 

 نظام مالیاتی

رار و معافیتهای مالیاتی و استقدولت مكلف است پس از اجرای كامل طرح جامع مالیاتی نسبت به ارائه الیحه قانونی مبنی بر حذف تدریجی كلیه تبعیضات، ترجیحات، تخفیفات  – 125ماده 

 مالیات جمع درآمد اقدام نماید.

 حذف گردد. 125ماده  متن پیشنهادی اتاق

 قانون مالیاتهای مستقیم( 112)ماده  الیحه تحول نظام مالیاتی 22ماده 

متن الیحه تحول 

 نظام مالیاتی

 مجوز با خدماتی و معدنی تولیدی، طرحهای در غیردولتی حقوقی اشخاص انجام شده گذاری ( سرمایه%111صددرصد ) معادل اقتصادی، های گذاری سرمایه افزایش و تشویق منظور به -112ماده

 كسر بعد سالهای یا سال مالیات مشمول درآمد از گردد، می( زمین استثناء به) ثابت دارایی ایجاد صرف واحدها نوسازی و بازسازی توسعه، تاسیس، منظور به كه ذیربط دولتی موسسه یا وزارتخانه

 .میگردد منظور الذكر فوق اشخاص حساب به شود می بینی پیش سنواتی بودجه در ساله همه كه خرجی -اعتبارجمعی محل از مزبور مالیاتی معافیت .گردد می

 است، تخصیص شده برقرار خرجی -جمعی صورت به مالیاتی ا معافیتنهآ موجب به آه قانون این مواد سایر ماده و این موضوع اعتبار

 با مربوطه، منابع متقابالً و شده یاد خرجی -جمعی اعتبار مبلغ باشد سال همان كل كشور بودجه قانون در مصوب مبلغ از بیشتر مالی سال یك در موردنیاز اعتبار كه درصورتی و شود می تلقی یافته

 .است افزایش قابل وزیران هیئت تصویب و دارائی و اموراقتصادی وزارت پیشنهاد

 (%111)صد  در صد معادل توسعه یافته كمتر مناطق در مستقر واحدهای مورد در مالی سال هر در ماده این موضوع مالیاتی معافیت -1تبصره

 ( آنئ منظور گردد.%51درصد ) پنجاه معادل مناطق سایر در و مالیات مشمول درآمد

 .شود منظور بعدی ههای سرمای افزایش یا و شده پرداخت سرمایه در حساب شده انجام گذاری سرمایه معادل كه یگردد م اعطاء صورتی در مذكور مالیاتی معافیت -2تبصره

 یا برداری بهره پروانه آنها برای اصالحیه این اجرای تاریخ تا مذكور قانون اجرای تاریخ كه از واحدهایی برای منحصراً  توسعه، پنجم برنامه قانون 155 ماده ب بند در مذكور معافیت -1تبصره

 .بود خواهد جاری باشد، صادرشده مجوزاستخراج

 .رسید خواهد دارایی و اموراقتصادی وزیر تصویب به كشور مالیاتی امور سازمان پیشنهاد به ماده این موضوع اجرایی آئین نامه
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به بعد از طرف وزارتخانه های  1121 درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش ها یتعاونی و خصوصی كه لز اول سال -112ماده  متن پیشنهادی اتاق

( و به مدت چهار سال و در مناطق كمتر %111شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان صد در صد)پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میذیربط برای آنها 

 د.این قانون معاف هستن (115( و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده )%111توسعه یافته به میزان صد درصد)

یی و صنایع ومعادن تهیه و به تصویب هیأت فهرست مناطق كمتر توسعه یافته در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارا -1تبصره

 وزیران می رسد.

 ( مالیات متعلق معاف هستند.%51برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هر سال از پرداخت پنجاه درصد )كلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره  -2تبصره 

 قانون مالیاتهای مستقیم( 112الیحه تحول نظام مالیاتی )ماده  25ماده 

متن الیحه تحول 

 نظام مالیاتی

 و تبصره های ذیل آن حذف می شود . 112ماده 

 میگردد و تبصره ای ذیل آن كمافی سابق احیاء میگردد: 112زیر جایگزین ماده متن  متن پیشنهادی اتاق

اد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال آن قسمت از سود ابرازی شركتهای تعاونی و خصوصی كه برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تكمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایج

( این قانون معاف خواهد بود مشروط بر اینكه اجازه توسعه یا تكمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه 115( مالیات متعلق موضوع ماده )%111د)مصرف گردد از صد ردص

اد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری كمتر گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد. در صورتی كه هزینه اجرای طرح یا طرحهای یاد شده درهر سال ماز

 قی مانده هزینه اجرای كامل طرح بهره مند شود.باشد شركت می تواند از معافیت مذكور در محاسبه مالیات سود ابرازی سالهای بعد حداكثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذكور و یا با

 قانون مالیاتهای مستقیم( 141نظام مالیاتی )ماده الیحه تحول  11ماده 

متن الیحه تحول 

 نظام مالیاتی
 شود.می 414متن ذیل جایگزین بند الف ماده 

 پیشنهاد به ماده این موضوع نفتی كاالهای فهرستشمول مالیات معاف است .  از خدمات صادرات و غیرنفتی كاالهای صادرات از حاصل درآمد به متعلق مالیات (%21هشتاد در صد )معادل  -الف

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به نفت و دارائی و اقتصادی امور هایهوزارتخان مشترك

 

 شود.می 414متن ذیل جایگزین بند الف ماده  متن پیشنهادی اتاق

 پیشنهاد به ماده این موضوع نفتی كاالهای فهرستشمول مالیات معاف است .  از خدمات صادرات و غیرنفتی كاالهای صادرات از حاصل درآمد به متعلق مالیات (%111صد در صد )معادل  -الف

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به نفت و دارائی و اقتصادی امور هایهوزارتخان مشترك

 

 قانون مالیاتهای مستقیم( 141الیحه تحول نظام مالیاتی )ماده  12ماده 
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متن الیحه تحول 

 مالیاتینظام 
 : گردد( نیز به ذیل ماده مذکور الحاق می2و تبصره ) شرح ذیل اصالح می شود ( تبدیل4تبصره ) به 411تبصره ذیل ماده 

 از لحاظ مقررات این فصل، موسسه عبارتست از كلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان درآمد مشاغل  -1تبصره

 موجب این قانون از مالیات معاف و یا به نرخ مقطوع مشمول مالیات می باشند به عنوان هزینه قابل قبول شناخته نمی شوند.هزینه های مربوط به درآمدهایی كه به  -2تبصره

 به شرح ذیل اصالح می شود : 411تبصره ذیل ماده  متن پیشنهادی اتاق

 ن درآمد مشاغلاز لحاظ مقررات این فصل، موسسه عبارتست از كلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبا  -تبصره

 الیحه تحول نظام مالیاتی  14ماده 

متن الیحه تحول 

 نظام مالیاتی
 حذف می شود. 461و  451، 451، ،451، 452 ، 454، 451مواد

 اضافه گردد : 451به ماده  5احیاء گردند و متن ذیل به عنوان تبصره  451و  451، 452 ، 454، 451و موادحذف  461و  451مواد  متن پیشنهادی اتاق

 های شغلی چند گانه اقدام نماید. سازمان امور مالیاتی مكلف است به منظور از میان بردن حجم باالی گستردگی ضرایب شغلی نسبت به خالصه نمودن جداول مربوطه به صورت گروه -5تبصره

 قانون مالیاتهای مستقیم( 125یحه تحول نظام مالیاتی )ماده ال 15ماده 

متن الیحه تحول 

 نظام مالیاتی

 

 "قابل وصول خواهد بودجریمه مذكور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع این قانون  "تغییر نام یابد و عبارت  125مكرر قانون مالیاتهای مستقیم فعلی به ماده  125ماده  متن پیشنهادی اتاق

 :گرددبه ذیل ماده فوق الحاق می 5حذف و متن زیر به عنوان تبصره 

 جرایم مربوط حسب مورد نخواهد بود. در صورتی كه رعایت موارد مذكور در ماده فوق بنا به تشخیص حل اختالف مالیاتی از عهده مودی خارج بوده باشد مشمول بی اعتباری دفاتر و -5تبصره 

 قانون مالیاتهای مستقیم( 121الیحه تحول نظام مالیاتی )ماده  12 ماده

متن الیحه تحول 

 نظام مالیاتی

 آن می شود : و تبصره 121متن ذیل جایگزین ماده 

 بازرسی واحد ایجاد به نسبت مكانیزه و دستی از اعم مؤدیان مدارك و اسناد كنترل وهمچنین مالیاتی مقررات و قوانین اجرای بر نظارت منظور به است مكلف كشور مالیاتی امور سازمان -121ماده

 بازرسی مورد را مؤدیان نزد مالی سوابق و مدارك و اسناد كلیه مؤدی فعالیت محل به مراجعه با یتوانند م یگردد، م تشكیل محل دادستان نماینده عضویت با كه بازرسی هیأتهای .اقدامنماید مالیاتی

 .نمایند منتقل ذیربط مالیاتی امور اداره به آنها رسید ارائه با لزوم صورت در یا و دهند، قرار

 .باشد می افزوده ارزش بر مالیات و قانون این موضوع مالیاتهای به مربوط مالی سوابق و مدارك و اسناد كلیه شامل ماده این موضوع مالی سوابق و مدارك و اسناد بازرسی -1تبصره

 به ذیربط مالیاتی امور اداره طریق از مراتب گردد، كشف واردات بر مالیات مشمول خذ واقعیت كتمان از حاكی سوابقی و مدارك و اسناد ماده این موضوع هیأتهای بازرسی در چنانچه -2تبصره

 مراجع قانونی ذیربط اعالم می گردد.
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 .خواهدرسید دادگستری وزیر و دارائی و اقتصادی امور وزیر تصویب به مشتركاً ماده این موضوع اجرایی نامه آئین

( این قانون درآمد مشمول 51( ماده)1در صورتی كه مودی از ارائه دفاتر خودداری نماید با موافقت هیأت مذكور در بند ) "قانون فعلی مالیاتهای مستقیم و تبصره آن احیاء و عبارت  121ماده  متن پیشنهادی اتاق

 حذف گردد. "الرأس تشخیص خواهد شدمالیات سال مربوط از طریق علی 

 قانون مالیاتهای مستقیم( 155الیحه تحول نظام مالیاتی )ماده  11ماده 

متن الیحه تحول 

 نظام مالیاتی

 می شود.اضافه  "( مالیات به ازای هر ماه تأخیر از سررسید پرداخت%5/2و دو نیم درصد) "عبارت  "مالیات پرداخت نشده "یعد از عبارت  155در ماده 

 كما فی سابق باقی بماند. 155ماده  متن پیشنهادی اتاق

 قانون مالیاتهای مستقیم( 212الیحه تحول نظام مالیاتی )ماده  41ماده 

متن الیحه تحول 

 نظام مالیاتی

 بندهای )الف( و )د( ماده موضوع های شركت بر عالوه كه حقیقی و حقوقی اشخاص ازاز یا گروههایی گروه آن اعالم به نسبت سال هر دیماه پایان تا تواند می كشور مالیاتی امور سازمان -212ماده

 موسسات یا حسابرسی سازمان توسط شده حسابرسی مالی صورتهای ارایه به ، ملزم12سال  مصوب "رسمی حسابدار عنوان به ذیصالح حسابداران ای حرفه و تخصصی خدمات از استفاده قانون"واحده 

 اطالع مربوط( به الكترونیكی سامانه یا و االنتشار كثیر های روزنامه از یكی و كشور رسمی درروزنامه )درج مقتضی طریق از را باشند می مربوط، مالیاتی همراه با اظهارنامه ایران رسمیعضو  حسابرسی

 شده یاد اشخاص شمول موضوع صورت این در كه نماید، ماده این حكم مشمول موردی بهصورت را معینی حقیقی و حقوقی اشخاص تواند می شده یاد سازمان آن بر عالوه .برساند اشخاص از اینگروه

 این در شده تعیین مهلت در ساله همه مكلفند شود، می آغاز شده یاد سازمان اعالم از بعد آنها مالی سال كه حقیقی و حقوقی اشخاص .برسد آنها آگاهی به سال هر ماه دی پایان تا كتبی ابالغ با باید

 نمایند. كشور مالیاتی امور سازمان تسلیم مربوط مالیاتی اظهارنامه ضمیمه باال شرح به حسابرسی گزارش با همراه را آن پیوست های یادداشت و مالی صورتهای قانون

 برای تواند می باشد، شده تنظیم قانون این مقررات چارچوب در كه مربوط قانونی وبازرسی حسابرسی گزارشهای در مذكور مطالب و ماده این شرح به شده حسابرسی مالی صورتهای. 1تبصره

-ارایه نكردن گزارش حسابرسی موضوع این ماده در مهلت مقرر، در حكم عدم ارائه اظهار نامه مالیاتی تلقی می .گیرد قرار استناد و استفاده مورد مالیاتی ادارات توسط شده یاد اشخاص تشخیص

 شود.

 حسابداران جامعه عضو حسابرسی موسسات یا حسابرسی سازمان به را حقوقی و حقیقی اشخاص مالیاتی گزارش تنظیم و مالی صورتهای حسابرسی تواند می كشور مالیاتی امور سازمان. 2تبصره

 ".باشد می كشور مالیاتی امور سازمان عهده به مربوط مقررات طبق مالیاتی حسابرسی الزحمه حق پرداخت صورت، این در كند، واگذار ایران رسمی

 قانونی اساسنامه در مقرر های مهلت تابع مالیاتی نامه اظهار با همراه های پیوست ارایه ، ازلحاظ1122سال  مصوب "كشور عمومی محاسبات قانون "( 4ماده ) موضوع دولتی های شركت. 1تبصره

 .باشند می یادشده، قانون مقررات و آنها

 بندهای )الف( و )د( ماده موضوع های شركت بر عالوه كه حقیقی و حقوقی اشخاص ازاز یا گروههایی گروه آن اعالم به نسبت سال هر دیماه پایان تا تواند می كشور مالیاتی امور سازمان -212ماده متن پیشنهادی اتاق

 موسسات یا حسابرسی سازمان توسط شده حسابرسی مالی صورتهای ارایه به ، ملزم12سال  مصوب "رسمی حسابدار عنوان به ذیصالح حسابداران ای حرفه و تخصصی خدمات از استفاده قانون"واحده 

 الكترونیكی سامانه یا و االنتشار كثیر های روزنامه از یكی و كشور رسمی درروزنامه )درج مقتضی طریق از را باشند می مربوط، مالیاتی اظهارنامه حداكثر سه ماه پس از ارائه ایران عضو رسمی حسابرسی
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 بادآنتایج بررسی الیحه تحول نظام مالیاتی کشور در کمیسیون بانک، بیمه و مالیات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم

 شمول موضوع صورت این در كه نماید، ماده این حكم مشمول موردی بهصورت را معینی حقیقی و حقوقی اشخاص تواند می شده یاد سازمان آن بر عالوه .برساند اشخاص از اینگروه اطالع مربوط( به

 مهلت در ساله همه مكلفند شود، می آغاز شده یاد سازمان اعالم از بعد آنها مالی سال كه حقیقی و حقوقی اشخاص .برسد آنها آگاهی به سال هر ماه دی پایان تا كتبی ابالغ با باید شده یاد اشخاص

 نمایند.  كشور مالیاتی امور سازمان تسلیم مربوط مالیاتی اظهارنامه ضمیمه باال شرح به حسابرسی گزارش با همراه را آن پیوست های یادداشت و مالی صورتهای قانون این در شده تعیین

 برای تواند می باشد، شده تنظیم قانون این مقررات چارچوب در كه مربوط قانونی وبازرسی حسابرسی گزارشهای در مذكور مطالب و ماده این شرح به شده حسابرسی مالی صورتهای. 1تبصره

 .گیرد قرار استناد و استفاده مورد مالیاتی ادارات توسط شده یاد اشخاص تشخیص

 حسابداران جامعه عضو حسابرسی موسسات یا حسابرسی سازمان به را حقوقی و حقیقی اشخاص مالیاتی گزارش تنظیم و مالی صورتهای حسابرسی تواند می كشور مالیاتی امور سازمان. 2تبصره

 ".باشد می كشور مالیاتی امور سازمان عهده به مربوط مقررات طبق مالیاتی حسابرسی الزحمه حق پرداخت صورت، این در كند، واگذار ایران رسمی

 قانونی اساسنامه در مقرر های مهلت تابع مالیاتی نامه اظهار با همراه های پیوست ارایه ، ازلحاظ1122سال  مصوب "كشور عمومی محاسبات قانون "( 4ماده ) موضوع دولتی های شركت. 1تبصره

 .باشند می یادشده، قانون مقررات و آنها

 الیحه تحول نظام مالیاتی 42ماده 

متن الیحه تحول 

 نظام مالیاتی

 الحاق می شود : 221الی  214مواد ذیل  به عنوان مواد 

 

 الحاقی حذف شود. 221الی  214مواد   متن پیشنهادی اتاق

 پیشنهادات اتاق مبنی بر تغییر برخی مواد قانون مالیاتهای مستقیم

 مستقیمقانون مالیاتهای  25ماده 

متن قانون مالیاتهای 

 مستقیم

از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و قیمت هایی كه وزارتخانه های مسكن و شهرسازی و امور  مدت ده سالاولین انتقال قطعی واحدهای مسكونی ارزان و متوسط قیمت كه ظرف  -25ماده

ود شیك سال از تاریخ انقضای مدت اجرای برنامه احداث كه حسب مورد توسط وزارت مسكن و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین میدت نمایند احداث و حداكثر در ماقتصادی و دارایی تعیین می

 باشد.منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی امالك معاف می

از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و قیمت هایی كه وزارتخانه های مسكن و شهرسازی و امور  پنج سالاولین انتقال قطعی واحدهای مسكونی ارزان و متوسط قیمت كه ظرف مدت  -25ماده متن پیشنهادی اتاق

ود شرنامه احداث كه حسب مورد توسط وزارت مسكن و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین مینمایند احداث و حداكثر در مدت یك سال از تاریخ انقضای مدت اجرای باقتصادی و دارایی تعیین می

 باشد.منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی امالك معاف می

 قانون مالیاتهای مستقیم 21ماده 
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 بادآنتایج بررسی الیحه تحول نظام مالیاتی کشور در کمیسیون بانک، بیمه و مالیات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم

متن قانون مالیاتهای 

 مستقیم

ها، باغات اشجار از هر دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری احیای مراتع و جنگلهای كشاورزی، درآمد حاصل از كلیه فعالیت-21ماده

برنامه سوم توسعه مربوط را حداكثر تا آخر  های كشاورزی و آن رشتاههای الزم را در زمینه كلیه فعالیتباشد. دولت مكلف است مطالعات و بررسیقبیل و نخیالت از پرداخت مالیات معاف می

 به مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید. اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

ها، باغات اشجار از هر ماهیگیری، نوغان داری احیای مراتع و جنگلهای كشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و درآمد حاصل از كلیه فعالیت-21ماده متن پیشنهادی اتاق

عه م توسبرنامه پنجآخر های كشاورزی و آن رشتاه مربوط را حداكثر تا های الزم را در زمینه كلیه فعالیتباشد. دولت مكلف است مطالعات و بررسیقبیل و نخیالت از پرداخت مالیات معاف می

 به مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید. فرهنگی جمهوری اسالمی ایراناقتصادی، اجتماعی و 

 قانون مالیاتهای مستقیم 21ماده 

متن قانون مالیاتهای 

 مستقیم

های مقرر ر و پس از كسر معافیتوضع كسوغیرمستمر قبل از درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق )مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی( و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا  -21ماده

 در این قانون.

 شود:تبصره ـ درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می

( این قانون( در ماه پس از 51ف موضوع ماده )( حقوق و مزایای مستمر نقدی )به استثنای مزایای نقدی معا%21( و بدون اثاثیه بیست درصد )%25الف ـ مسكن با اثاثیه معادل بیست و پنج درصد )

 .شودوجوهی كه از این بابت از حقوق كارمندان كسر می وضع

انون( در ماه ( این ق51( حقوق و مزایای مستمر نقدی )به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده )%5( و بدون راننده معادل پنج درصد )%11ب ـ اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد ) 

 شود.پس از كسر وجوهی كه از این بابت از حقوق كارمند كسر می

 ج ـ سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت كننده حقوق.

های مقرر شغل اعم از مستمر یا غیرمستمر قبل از وضع كسو.ر و پس از كسر معافیتدرآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق )مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی( و مزایای مربوط به  -21ماده متن پیشنهادی اتاق

 در این قانون.

 قانون مالیاتهای مستقیم 115ماده 

متن قانون مالیاتهای 

 مستقیم

های حاصل از منابع غیرمعاف شود، پس از وضع زیانخارج از ایران تحصیل میهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی كه منابع مختلف در ایران یا ها و درآمد ناشی از فعالیتجمع درآمد شركت -115ماده

 ( حواهند بود.%25باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد )ای میهای مقرر به استثنای مواردی كه طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهو كسر مهافیت

های حاصل از منابع غیرمعاف شود، پس از وضع زیانهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی كه منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میها و درآمد ناشی از فعالیتركتجمع درآمد ش -115ماده متن پیشنهادی اتاق

( %11( و برای مناطق كمتر برخوردار ده درصد )%21الیات به نرخ بیست درصد )باشد، مشمول مای میهای مقرر به استثنای مواردی كه طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهو كسر مهافیت

 حواهند بود.

 


