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 تعالیبسمه

 مالیاتیاصالح برخی قوانین و مقررات نویس الیحه  پیش متن

 مقدمه توجیهی

اصالح و تقويت همه جانبه نظام مالي بر الغي مقام معظم رهبري در بندهاي مختلف، هاي كلي اقتصاد مقاومتي اب سياست

بند )و پيشگامي در تقويت بخش واقعي  كشوركشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد 

سازي و همچنين شفاف( 17بند )و مهمتر از آن اصالح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي ( 9

... هاي پولي، تجاري، ارزي و  هاي فسادزا در حوزه ها و زمينه سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليتاقتصاد و سالم

هاي كلي اقتصاد مقاومتي نيز دولت مكلف به انجام اقدامات الزم در زمينه  سياست 22در بند  .ده استكرتأكيد ( 19بند )

 .هاي كلي اقتصاد مقاومتي شده است سياستتحقق همه بندهاي 

ارتقاي  ،رشد و توسعه كشورهاي اقتصاد مقاومتي و در نهايت نيل به اهداف سياست بزارا مهمترين يكي از در اين راستا

هاي ، كه بدين منظور، انجام اصالحات اساسي در سياستنظام مالياتي كشور استافزايش كارايي و اثربخشي جايگاه و 

  .رسدناپذير به نظر ميضرورتي اجتنابدر حوزه هاي مختلف ي ماليات

در وهله نخست، تغيير ساختار نظام ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي از وضع ماليات جداگانه بر منابع مختلف درآمدي 

قشار مختلف ا اتي؛ بهبود وضعيت توزيع درآمد بينبه اجراي سيستم ماليات بر جمع درآمد به منظور ارتقاي عدالت مالي

و درآمد افراد؛ كاهش زمينه هاي فساد اقتصادي و  ها دارايي شفافيت ميزانمردم؛ افزايش شفافيت اقتصادي و نيز 

همچنين فرار و اجتناب مالياتي؛ گسترش پوشش مالياتي؛ كاهش هزينه هاي وصول و تمكين و افزايش سطح تمكين 

اي اقتصادي، اجتماعي و حمايتي؛ حركت به سمت يک نظام مالياتي؛ امكان اتخاذ سياست هاي منعطف در حوزه ه

مالياتي مدرن مبتني بر اطالعات و داده ها و مطابق با تجارب جهاني و در نهايت افزايش درآمدهاي مالياتي دولت 

 . ضرورتي انكارناپذير مي باشد

گر حوزه هايي است كه در زمينه ساماندهي معافيت ها و مشوق هاي مالياتي نيز با توجه به حجم گسترده آنها از دي

مطالعات حاكي از اين واقعيت است كه تعداد، حجم و عمق . اصالحات مالياتي از اهميت بسزايي برخوردار است

. هاي مالياتي موجود در نظام مالياتي كشور در مقايسه با اغلب كشورهاي جهان در سطح بسيار باالتري قرار داردمعافيت

ها، ترديد اساسي گذاري و يا تهييج فعاليتها بر توليد و سرمايهربخشي اكثر اين معافيتدر حالي كه در خصوص اث
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هاي انجام شده و يا حقايق آشكارشده نظام اقتصادي كشور حاكي وجود دارد و در مورد بخش ديگري از آنها بررسي

  .ها بر متغيرهاي يادشده استها و مشوقاز فقدان هرگونه اثر مثبت اين معافيت

تجارب سال هاي اخير اقتصاد ايران مبني بر رشد يكباره و غيرمنطقي قيمت برخي دارايي ها در بازه هاي زماني  همچنين

، ايجاب شته استخاص كه آثار مخربي در اقتصاد كشور از جمله افزايش تورم و گسترش شكاف طبقاتي را درپي دا

بازدهي با عنايت به  از سوي ديگر. پديده ها را در اختيار داشته باشد مي كند دولت ابزارهاي بازدارنده براي مقابله با اين

مي شود، هاي كالن و درآمدهاي هنگفتي كه در بازار برخي دارايي ها در دوره هاي زماني مختلف عايد اشخاص 

و اقتصادي، بيش از اهميت تجهيز دولت به ابزاري براي ماليات ستاني از اين بازارها را به منظور ارتقاي عدالت مالياتي 

 .پيش آشكار ساخته است

هاي فراوان و درنظر ابهام بوده و يا به دليل پيچيدگيدر نهايت وجود برخي مواد قانوني كه يا تفسيرپذير و داراي 

زمينه را براي  يا به دليل نقائصي كه دارند تي را با مشكالتي مواجه كرده ونگرفتن برخي مالحظات، اجراي مقررات ماليا

 .لزوم انجام اصالحاتي در اين راستا را موجب مي شودفرار و اجتناب مالياتي و يا فساد مهيا نموده اند، 

ماليات بر اجراي نظام ( 1)با توجه به موارد مذكور، تالش شده است اين اليحه به گونه اي تدوين شود كه چهار حوزه 

ماليات بر عايدي دارايي؛ و  معرفي( 3)؛ هاي مالياتيساماندهي معافيت ها و مشوق ( 2) جمع درآمد اشخاص حقيقي؛

و همچنين ايجاد يكپارچگي در مقررات ناظر بر رفع ابهامات، ايرادات، نقائص و پيچيدگي هاي برخي مواد قانوني ( 4)

انون همچنين به لحاظ قانوني، عالوه بر ق. دربر گيرداجراي برخي از فرآيندهاي مرتبط با سه حوزه اصالحي فوق الذكر 

به ويژه در حوزه مشوق ها و معافيت هاي )ماليات هاي مستقيم، برخي قوانين ديگر كه داراي احكام مالياتي نيز بوده اند 

 .در اين اليحه مدنظر قرار گرفته اند( مالياتي

 .شودمي پيشنهاد« مالياتي اصالح برخي قوانين و مقرراتاليحه »مواد زير تحت عنوان براين اساس 
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رفع موانع توليد  ،(ي آنبعدو الحاقات با اصالحات  3/12/1311مصوب ) يممستق يهاياتمال وانينق -احدهماده و

صنعتي جمهوري  –چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ،(1/2/1394مصوب )پذير و ارتقاي نظام مالي كشور رقابت

و  بنيانها و موسسات دانششركتز حمايت ا ،(بعدي آن با اصالحات و الحاقات 7/1/1372مصوب )اسالمي ايران 

مصوب ) هاي توسعه كشور احكام دائمي برنامه ،(5/8/1389مصوب )ها و اختراعات سازي نوآوريتجاري

 :ندشوياصالح م يرز يبه شرح بندها( و اصالحات بعدي آن 27/2/1377مصوب )معادن و قانون ( 11/11/1395

 :شودبه شرح زير اصالح مي( ي آنبعدو الحاقات با اصالحات  3/12/1311مصوب ) يممستق يهاياتمال انونق -الف

 :به شرح زير اصالح مي شود 1ماده  -1

 .حذف مي شود« پرداخت»در متن ماده، واژه  -

 .مي شود« ايراني» واژهجايگزين « (اعم از ايراني يا غيرايراني)»، عبارت 2در متن بند -

اضافه مي « در ايران»پس از عبارت « يا از ايران»و عبارت « ايراني» واژهپس از « يا غيرايراني»، عبارت 3در متن بند  -

 .شود

 .مي شود« ايراني»جايگزين واژه « مقيم ايران»، عبارت 4در متن بند  -

 :مي شود 5متن زير، جايگزين متن بند  -

 .نمايد تحصيل مي يا از ايران نسبت به درآمدهايي كه در ايران حقوقي مقيم خارج از ايران هر شخص

 :به شرح زير اصالح مي شود 17ماده  -2

 .داخل پرانتز قرار مي گيرد« اين ماده( 2)به استثناي موارد مندرج در بند »عبارت ، 1در متن بند   -

 :مي شود 2متن زير، جايگزين متن بند  -

از ها اعم ارزش روز سهام شركت%( 75/1)هفتاد و پنج صدم درصد به سهام و سهم الشركه و حق تقدم آنها  نسبت

ارزش اسمي  %(1) ها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز و شش درصدايراني و خارجي پذيرفته شده در بورس

 .در تاريخ ثبت انتقال به نام وراثها سهام و سهم الشركه ساير شركت

 :مي شود 5متن زير، جايگزين متن بند  -

سه  حق واگذاري محلدر خصوص و  تي امالكارزش معامال به مأخذ%( 5/7) هفت و نيم درصد نسبت به امالك

 .ثبه مأخذ ارزش روز حق واگذاري حسب مورد، در تاريخ ثبت انتقال به نام ورا%( 3)درصد 
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سازمان امور مالياتي »اضافه شده و عبارت « از طريق»پس از عبارت « ادارات ذي ربط»، عبارت 33در متن ماده  -3

 .مي شود« و دارايي وزارت امور اقتصادي»جايگزين عبارت « كشور

 .مي شود« مشمول ماليات بر»جايگزين عبارت « مقررات فصلمشمول »، عبارت 38در متن ماده  -4

 .، ده برابر مي شود47ماده  و تبصره آن و 41، 44حق تمبر مندرج در مواد  -5

 :مي شوند اصالح، به شرح زير فصول باب سومعناوين  -1

 امالك درآمد : فصل اول -

 درآمد عايدي دارايي : فصل دوم -

 درآمد كشاورزي : فصل سوم -

 درآمد حقوق : فصل چهارم -

 درآمد مشاغل : فصل پنجم -

 درآمد سرمايه گذاري : فصل ششم -

 ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي : فصل هفتم -

 درآمد اتفاقي : فصل هشتم -

 ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي :همفصل ن -

در اين »جايگزين عبارت « اين قانون (129)قانوني به استثناي معافيت پايه موضوع ماده » ، عبارت52در متن ماده  -7

 .شود از متن ماده حذف مي« مالكبر درآمد ا» و« در ايرانواقع »هاي  شده و عبارت« قانون

 :شوند هاي آن به شرح زير اصالح مي و تبصره 53ماده  -8

حذف از متن ماده « .ين فصل مشمول ماليات خواهد بودا راهن طبق مقرراتدرآمد در رهن تصرف، »عبارت  -

 .شود مي

شمول ماليات موضوع اين بخش خارج از » عبارتجايگزين « شود اجاري تلقي نمي»، عبارت 1در متن تبصره  -

 .شود مي« خواهد بود

 .ذف مي شودح« بر درآمد»اضافه و عبارت « از نظر»پس از عبارت « تعيين درآمد مشمول»، عبارت 3در متن تبصره  -

 .حذف مي شود« و مشمول ماليات اين فصل»، عبارت 4 در متن تبصره -
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را به عنوان ماليات علي  كنند ميهايي كه پرداخت  االجاره از مال%( 11)درصد  ده»، عبارت 9تبصره در متن  -

مي « كسر كنند هايي كه پرداخت مي االجاره از مال ماليات موضوع اين فصل را»جايگزين عبارت « الحساب كسر

 .شود

شده « هاي سازندة مسكن متعلق به شركتواحدهاي مسكوني » جايگزين عبارت« امالكي» واژه، 11در متن تبصره  -

اين قانون به مأخذ تاريخ تصرف پرداخت ( 59)مشروط بر اينكه ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع مادة »عبارت و 

 .دحذف مي شو« شده باشد

 .د، حذف مي شو11متن تبصره  -

 :شوند آن به شرح زير اصالح مي 3و  1 هاي و تبصره 54ماده  -9

 :شود جايگزين متن ماده مي ،متن زير -

شده باشد و  ثبت امالك كشور و ثبت معامالتسامانه كه در سامانه موديان يا  قرارداد عادي اساسبر  اجارهدرآمد 

ميزان مواردي كه قرارداد وجود نداشته باشد  گيرد و در ماليات قرار مييا سند رسمي مبناي محاسبه درآمد مشمول 

، تعيين خواهد شداعالم  كه هر ساله توسط سازمان امور مالياتي كشور اجاره امالك مشابهاجاره بها براساس جدول 

 .شود مي

 :مي شود 1جايگزين تبصره  ،متن زير -

رداختي بابت وديعه، قرض الحسنه و در محاسبه درآمد مشمول ماليات، صرفاً مال االجاره منظور مي شود و مبالغ پ

 .عناوين مشابه در محاسبه درآمد مشمول ماليات لحاظ نخواهد شد

 .شود ، حذف مي3متن تبصره  -

 .شود اضافه مي« براي محاسبه»از عبارت پس « درآمد مشمول»، عبارت 55در متن ماده  -11

 :شود مي درج، 51متن زير به عنوان ماده  -11

مربوط به امالك كه در مقررات اين فصل ذكر نشده است، به حقوق  سايرري واگذادرآمد حاصل از در مورد 

يا صاحب حق با رعايت مقررات دريافتي مالک  شده است،دوم اين باب فصل  قرراتماستثناي مواردي كه مشمول 

  .شود قانون جزو درآمد امالك محسوب مي اين 53ماده صدر 

 .و تبصره هاي آن، حذف مي شود 57متن ماده  -12
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 :اضافه مي شود 4و  3 هاي ن زير به عنوان تبصرهوحذف و مت« قطعي» واژه، 59در متن ماده  -13

چنانچه به موجب تقسيم نامه، سهمي مازاد بر ارزش مربوط به سهم مشاعي اوليه بهه ههر يهک از اشهخاص      -3تبصره 

 .مي باشد باباين  مقررات مشمولحسب مورد مازاد سهم به نسبت منتقل شود، 

و محسهوب   حقيقي و حقهوقي  به عنوان ماليات علي الحساب اشخاصماليات پرداختي در اجراي اين ماده  -4تبصره 

  .دشو تلقي ميقطعي به عنوان ماليات  ،باشند قررات فصل دوم اين باب نميكه مشمول م نقل و انتقاالتيبراي 

 :مي شود 11جايگزين ماده  ،متن زير -14

نسبت به عرصه  ،ي اعم از اينكه اعيان مستحدثه در آن داشته يا نداشته باشنداز نظر مالياتي مستأجرين امالك اوقاف

 .مشمول مقررات اين فصل خواهند بود

اجاره بجاي تاريخ تملک منظور خواههد   تاريخ ،اينگونه مؤدياناجراي مقررات اين فصل در خصوص در  -1تبصرة 

 .شد

مهادة  ( 7)تبصهرة  حكم اجراي  از مانع ،شود واگذار ميحكم اين ماده در مواردي كه ملک توسط مستأجر  -2تبصرة 

 .نخواهد بود اين قانون( 53)

 :مي شود 13متن زير، جايگزين ماده  -15

طبق مقررات شود باستثناي نقل و انتقال بالعوض كه  انتقال امالكي كه به صورتي غير از عقد بيع انجام مينقل و 

  .خواهد بودو فصل دوم اين باب برابر مقررات اين فصل  لياتمشمول ما تعيين درآمد مي شود، ابم اين بهشتفصل 

 :مي شود 14ماده  3متن زير، جايگزين تبصره   -11

ماده مطابق ديگر قوانين و مقررات، مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه اين در مواردي كه ارزش معامالتي موضوع 

از ارزش معهامالتي موضهوع ايهن مهاده بهر عههده       گيرد، تعيين مأخذ مذكور در هر استان بر مبنهاي درصهدي    قرار مي

كهارگروه  . باشد االختيار استاندار مي كارگروهي متشكل از اعضاي كميسيون تقويم امالك مركز استان و نماينده تام

موظف است درصد يادشده را حداكثر تا پايان بهمن ماه هر سال براي اجرا از ابتداي سال بعد به نحوي تعيهين نمايهد   

 .ربط افزايش نيافته باشد أخذ بيش از نرخ تورم رسمي اعالمي از طرف مراجع قانوني ذيكه اين م

جلسات كارگروه مذكور در تهران به دعوت سازمان امور مالياتي كشور و در ساير مراكز استان به دعوت مدير كهل  

ي يابد و تصميمات متخهذه  جلسات كارگروه با حضور پنج نفراز اعضا رسميت م. امور مالياتي استان تشكيل مي شود

 .با رأي حداقل چهار نفر از اعضاء معتبر است



 

7 
 

واژه اضهافه و  « واحهدهاي مسهكوني  »پهيش از عبهارت   « همچنين نقهل و انتقهال و واگهذاري   »، عبارت 15مادة در متن  -17

 .شود حذف مي« موضوع اين فصل»عبارت و « قطعي»

اضهافه  « ايهن قهانون  »س از عبهارت  په « فصل دوم اين بهاب درآمد مشمول ماليات موضوع و »، عبارت 11مادة در متن   -18

 .شود مي

 :مي شود 17مادة متن زير، جايگزين  -19

اقاله يا فسخ معامالت امالك در ساير موارد به فسخ معامالت امالك بر اساس حكم مراجع قضائي بطور كلي و 

در صورتي كه بابت فسخ يا  .ودنخواهد ب و فصل دوم اين بابموضوع اين فصل  قرراتعنوان معاملة جديد مشمول م

 .مشمول ماليات مي باشدازايي پرداخت شود،  اقاله، خسارت يا مابه

نقهل و  پرداخت ماليهات  »جايگزين عبارت « اين فصل و فصل دوم اين بابشمول مقررات »، عبارت 18مادة در متن   -21

 .مي شود« انتقال قطعي

 .، حذف مي شود19متن ماده   -21

ماليات نقهل و  » جايگزين« فصل دوم اين باباين فصل و موضوع  قرراتم شمول»، عبارت 71مادة در فراز اول متن   -22

از شمول مقهررات موضهوع ايهن فصهل و     »عبارت همچنين در فراز دوم متن ماده، . مي شود« موضوع اين فصلانتقال 

و عبهارت   شهده « لهق نسبت به كل ماليهات نقهل و انتقهال قطعهي متع    »جايگزين عبارت « فصل دوم اين باب معاف بوده

 .مي شود« پرداخت ماليات نقل و انتقال»جايگزين عبارت « شمول مقررات موضوع اين فصل و فصل دوم اين باب»

 .اضافه مي شود« مربوط به»پس از عبارت « درآمد عايدي دارايي»، عبارت 72مادة در متن   -23

پهس از عبهارت   « و فصهل دوم ايهن بهاب   »حهذف و عبهارت   « امهالك  قطعهي نقهل و انتقهال   » عبارت، 74مادة در متن   -24

 .اضافه مي شود« مقررات اين فصل»

 .به قانون الحاق مي گردد 81الي  75مواد  درآمد عايدي دارايي به عنوان فصل دوم باب سوم، از  -25

 :مي شود 75جايگزين ماده ، متن زير -21

تفاوت ارزش واگذاري عبارت است از درآمد حاصل از مابه الاشخاص حقيقي و حقوقي درآمد عايدي دارايي 

 :دارايي( تملک)شده دارايي در دوره نگهداري و بهاي تمامهاي زير براساس انواع عقود و قراردادها  دارايي

 امالك؛ -1

 محل؛ واگذاري حق -2
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 ؛گذاري و ساير اوراق بهادار سرمايه هاي صندوق (يونيت)واحدهاي  و آنها تقدم حق و الشركه سهم سهام، -3

 ؛سي سي 211حجم موتور بيشتر از موتورسيكلت با همچنين و  وانت دوكابين ،سواري وخودرانواع  -4

 ؛طالي مسكوك، طالي شمش و طالي آب شده -5

 .اعم از ديجيتالي و غيرديجيتالي ارز -1

 :در اجراي حكم اين ماده -1تبصره 

 .واگذاري يا فروش هاي نههزي كسر از پس دارايي واگذاري يا فروش ارزش واگذاري عبارت است از قيمت -الف

به نگهداري و تعميرات  هاي هزينه عالوه به دارايي تحصيل يا خريد قيمت برابر است بادارايي  بهاي تمام شده -ب

، بهاي تمام شده در مورد دارايي هاي مورد استفاده در فعاليتهاي شغلي، در محاسبه. موجب اسناد و مدارك مثبته

 .شود كسر مي دارايي استهالك ذخيره

 :نمي شوداين فصل لحاظ در محاسبه درآمد موضوع  زير، هاي دارايي واگذاري -2تبصره 

 ؛باشد قانون اين شدن االجرا الزم تاريخ از قبل آنها تحصيل يا خريد كه هايي دارايي -1

 ؛باشند مي فصل درآمد مشاغلمقررات  مشمولكه  اين ماده 1و  5، 4 ،2، 1هاي بندهاي  دارايي -2

 شوند؛ مي واگذار بالعوض صورت به كه هايي اراييد -3

 له؛ موصي يا وراث نام به انتقال زمان در شوند مي منتقل وصيت و ارث واسطه به كه هايي دارايي -4

 اين قانون؛( 71) و( 18) مواد مشمول امالك -5

تحت تكفل وي در طول هر  ادافر ياانتقال تمام يا بخشي از يک واحد مسكوني به وسيله هر شخص حقيقي  اولين -1

 سال؛ سه

 .سال دوبه وسيله هر شخص حقيقي در طول هر  خودرو يا موتورسيكلتتمام يا بخشي از يک انتقال  اولين -7

 .شود مي محسوب انتقال يک فصل، اين مقررات لحاظ از ها دارايي مشاعي سهم واگذاري -3تبصره 

 :مي شود 71جايگزين ماده ، متن زير -27

 :شود به شرح زير محاسبه مي دارايي ها عايديماليات درآمد مشمول 

 :محل واگذاري حق و امالك -الف

 درصد عايدي حاصله؛ 111 ،كمتر و لسا  دو تملک دوره براي -1
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( 1)واحد درصد نسبت مذكور در بند  21براي دوره تملک بيش از دو سال تا شش سال، براي هر سال معادل  -2

 .باشد درصد عايدي دارايي مي 21ز سال ششم به بعد نسبت مذكور يابد، به نحوي كه ا كاهش مي

گذاري و ساير اوراق هاي سرمايهصندوق( يونيت)آنها و واحدهاي  تقدم حق و الشركه سهم سهام، دارايي -ب

 :بهادار

 درصد عايدي حاصله؛ 111 ،كمتر و سال  يک تملک دوره براي -1

( 1)واحد درصد نسبت مذكور در بند  21ر سال، براي هر سال معادل براي دوره تملک بيش از يک سال تا چها -2

 .باشد درصد عايدي دارايي مي 41يابد، به نحوي كه از سال چهارم به بعد نسبت مذكور  كاهش مي

 :سي سي 211سواري، وانت دوكابين و همچنين موتورسيكلت با حجم موتور بيشتر از  انواع خودرو -ج

 درصد عايدي حاصله؛ 111 ،كمتر و لسا  يک تملک دوره براي -1

 .درصد عايدي حاصله 11سال،  سهسال تا  يکبراي دوره تملک بيش از  -2

 .درصد عايدي حاصله 111، و ارز طالي مسكوك، طالي شمش و طالي آب شده -د

اين  75ماده  1و  5، 3از دارايي هاي موضوع بندهاي  نوع چند يا يک متعدد فروش و خريد موارد در -1تبصره 

 خريدهاي اولين از شده انجام خريدهاي تاريخ ترتيب براساس آن عايدي محاسبه و دارايي تملک دوره تعيين قانون،

 .گيرد مي صورت دارايي همان

در مورد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مورد معامله در بورسها يا بازارهاي خارج از بورس داراي  -2تبصره 

صندوق هاي سرمايه گذاري، سازمان بورس اوراق بهادار يا صندوق هاي سرمايه ( يونيت) مجوز و نيز واحدهاي

را ايجاد كنند و در ( حقيقي و حقوقي)گذاري حسب مورد مكلف اند حساب مالياتي عايدي دارايي كليه اشخاص 

ه طبق بند ب اين از درآمد مشمول ماليات تعيين شد%( 11)، ده درصد مشمول مقررات موضوع اين فصل هر انتقال

ماده را از انتقال دهنده وصول و به عنوان ماليات علي الحساب وي به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز 

مشمول مقررات موضوع اين ( يونيت) يواحدهايا  همچنين در صورتي كه قيمت فروش سهم يا حق تقدم. نمايند

اق بهادار يا صندوق هاي سرمايه گذاري مكلف اند زيان ، كمتر از قيمت خريد آن بود، سازمان بورس اورفصل

مربوط را طبق مقررات بند ب اين ماده محاسبه و در حساب مالياتي اشخاص ثبت كرده و از درآمد مشمول ماليات 

 . معامالت آتي كسر و ماليات مذكور را نسبت به درآمد مشمول ماليات مازاد وصول و واريز نمايند
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بهادار و صندوق هاي سرمايه گذاري مكلف اند ظرف سه ماه پس از تاريخ ابالغ اين قانون، سازمان بورس اوراق 

 1 هاي اين قانون و تبصره 143مقررات موضوع ماده  .حساب مالياتي عايدي دارايي موضوع اين تبصره را ايجاد كنند

معامالتي كه مشمول مقررات اين مورد آن تا زمان ايجاد حساب مذكور، جاري بوده و پس از آن نيز صرفاً در  2و 

  .اعمال مي گرددفصل نباشند 

در مورد سهام و سهم الشركه و حق تقدم سهام ساير شركتها، انتقال دهندگان مكلفند قبل از انتقال، ماليات علي 

ز ارزش اسمي سهام مورد معامله را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واري%( 11)الحسابي به ميزان ده درصد 

اند در موقع ثبت تغييرات يا تنظيم سند انتقال حسب  مكلفادارات ثبت يا دفاتر اسناد رسمي يا ساير اشخاص . كنند

 .انتقال كنند مورد گواهي پرداخت ماليات متعلق را اخذ و ضميمة پروندة مربوط به ثبت يا

 42اليات پرداختي طبق ماده در مواردي كه واگذاري خودرو مشمول مقررات اين فصل شده باشد، م -3تبصره 

 .محسوب مي شودموضوع اين قانون قانون ماليات بر ارزش افزوده، به عنوان ماليات علي الحساب 

 :مي شود 77جايگزين ماده ، متن زير -28

. باشد مي مودي توسط شده ارائه مدارك و اسناد در مندرج ارزش هاي موضوع اين فصل، دارايي واگذاري ارزش

 واگذاري ارزش كه شود احراز مثبته مدارك و اسناد موجب به يا و نگردد ارائه مدارك و ناداس كه مواردي در

 .گردد مي تعيين دارايي فروش و خريد زمان در منصفانه ارزش نيست، واقعيت با منطبق اعالمي

 . ت كننددفاتر اسناد رسمي مكلف اند در زمان تنظيم سند، قيمت واقعي مورد معامله را در سند ثب -1تبصره 

مبناي محاسبه حق الثبت و حق التحرير تنظيم اسناد رسمي انتقال امالك موضوع اين فصل، براساس ارزش  -2تبصره 

 .اين قانون خواهد بود 14ماده  3معامالتي طبق مقررات تبصره 

 االجرا الزم زمان در دارايي ارزش اين قانون، 75 ماده تبصره( 1)بند  موضوع هاي دارايي انتقال اولين براي -3تبصره 

 .باشد مي عايدي محاسبه مالك قانون، اين شدن

روز  باشد، ارزش شده تحصيل بالعوض يا قهري انتقال طريق از واگذاري مورد دارايي كه صورتي در -4تبصره

يشتر يا ارزشي كه مبناي محاسبه ماليات در زمان انتقال قهري يا بالعوض قرار گرفته است هركدام كه ب تحصيل زمان

 .مالك قرار مي گيرد زمان واگذاري، در عايدي محاسبه باشد براي
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 :مي شود 78جايگزين ماده ، متن زير -29

اين قانون  71دارايي هاي مشمول ماليات موضوع اين فصل، به نسبت درصدهاي مذكور در ماده  واگذاري زيان

 . قابل كسر مي باشد همان داراييعايدي محاسبه و از 

 :مي شود 79زين ماده جايگ، متن زير -31

براي دريافت كننده آن  اتفاقي درآمد بر ماليات مشمول فصل، اين موضوع هاي دارايي واگذاري كه مواردي در

 .مشمول مقررات اين فصل نخواهد بود باشد،

 :و تبصره هاي آن حذف مي شودشده  81جايگزين متن ماده ، متن زير -31

ت تهاتر امالك و اموال انجام مي شوند، ارزش منصفانه دارايي ها مبناي در معامالتي كه تمام يا بخشي از آن به صور

 .محاسبه درآمد عايدي دارايي قرار مي گيرد

 :قانون مي شود 81ماده جايگزين  ،متن زير -32

هاي كشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي و  حاصل از كلية فعاليت اشخاص حقيقي مشمول ماليات درآمد

ها، باغات اشجار از هر قبيل و  رش طيور، صيادي و ماهيگيري، نوغان داري، احياي مراتع و جنگلزنبور عسل و پرو

مشمول ماليات مي اين قانون مشمول ماليات نبوده و مازاد آن  (129)تا ده برابر معافيت پايه موضوع ماده  نخيالت

 .باشد

نسبت به درآمد حاصل از %( 11)رصد درآمد مشمول ماليات موضوع اين ماده با اعمال ضريب ده د -تبصره

ليم شده در موعد مقرر هاي مالياتي تس اظهارنامه مانع از رسيدگي به مادهحكم اين . فعاليتهاي مذكور تعيين مي گردد

اين قانون تعيين خواهد  158و  95، 94، در اين صورت درآمد مشمول ماليات با رعايت مقررات مواد نخواهد بود

 .شد

درصد  هجدهافزايش يافته تا به %( 1)درصد  يک ،موضوع اين تبصره به ازاي هر سه سال%( 11)ضريب ده درصد 

 .برسد%( 18)

 :و تبصره آن به شرح زير اصالح مي شود 82ماده  -33

 .حذف مي شوداز متن ماده « بر درآمد حقوق»و « در ايرانبابت اشتغال »  هاي عبارت -

 .از متن تبصره حذف مي شود« وقبر درآمد حق» و« از منابع ايراني» هاي عبارت -
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در اين »جايگزين عبارت « اين قانون( 129)قانوني به استثناي معافيت پايه موضوع ماده »، عبارت 83در متن ماده  -34

 . مي شود« قانون

 .، حذف مي شود84متن ماده  -35

 .، حذف مي شود85متن ماده  -31

 :و تبصره هاي آن مي شود 81ماده متن متن زير جايگزين  -37

اي قبلي و ساالنه پس از با احتساب پرداختهاند  كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلفپرداخت 

علي  مالياتاين قانون از درآمد مشمول ماليات حقوق هر شخص، ( 129)معافيت پايه موضوع ماده كسر مبلغ 

پايان ماه بعد ضمن تسليم فهرستي كسر و تا اين قانون ( 127)الحساب هر ماه حقوق بگير را به نرخ مقرر در ماده 

مطابق نمونه اعالمي سازمان امور دريافت كنندگان حقوق اطالعات هويتي  ميزان حقوق و مزاياي پرداختي و متضمن

 .كنند ذيربط پرداختبه ادارة امور مالياتي مالياتي كشور 

اشخاص حقيقي به عمل آيد، از طرف غير از پرداخت كننده اصلي حقوق به هايي كه  پرداختدر مورد  -تبصره

پرداخت كنندگان مكلفند هنگام هر پرداخت، ماليات متعلق را با رعايت معافيتهاي قانوني مربوط به حقوق به جز 

علي الحساب حقوق  مالياتاين قانون، با احتساب پرداختهاي قبلي و ساالنه به عنوان  (129)معافيت پايه موضوع ماده 

هويتي اطالعات اين قانون محاسبه، كسر و حداكثر تا پايان ماه بعد با فهرستي حاوي ( 127)بگير به نرخ مقرر در ماده 

دريافت كنندگان و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت كنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت ماليات 

 .و جريمه هاي متعلق خواهند بود

 .، حذف مي شود87متن ماده  -38

 :مي شود 88ده متن زير جايگزين ما -39

در مواردي كه از اشخاص مقيم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود دريافت كنندگان 

( 127)به نرخ مقرر در ماده  را ماليات علي الحساب هر ماهاند تا پايان ماه بعد از تاريخ دريافت حقوق  حقوق مكلف

 .خود پرداخت نمايندربط ذيلياتي طبق مقررات به ادارة امور مااين قانون 

 .، حذف مي شود89متن ماده   -41

 .، حذف مي شود91متن ماده   -41
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 :به شرح زير اصالح مي شود 91ماده  -42

 .حذف مي شود« و فوق العاده مسافرت»، عبارت 1در بند  -

 .مي شود« (84) معافيت مالياتي موضوع ماده»جايگزين عبارت « (129)موضوع ماده پايه معافيت »، عبارت 11در بند  -

 .، حذف مي شود14و  13بندهاي  -

 .، حذف مي شود92متن ماده   -43

 :مي شود و تبصره آن حذفشده  93متن زير، جايگزين متن ماده  -44

غير اشخاص مذكور  ساير درآمدهاي و نيزد نكنمي ص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل تحصيل اشخادرآمدي كه 

 .باشد ميبر درآمد مشمول ماليات ، اي اين قانونه ساير فصل درآمدهاي مشمول مالياتاز 

 .، اضافه مي شود94به انتهاي متن ماده « ين قانونا (129)و معافيتها به استثناي معافيت پايه موضوع ماده »عبارت  -45

  .اضافه مي شود« اين فصل»پس از عبارت « اين باب فصل سومو »، عبارت 95در متن ماده   -41

 :مي شود درج، 91متن زير به عنوان ماده   -47

مشمول مقررات موضوع حسب مورد ناشي از ساخت و فروش هر نوع ساختمان و حقوقي  درآمد اشخاص حقيقي

 .خواهد بودو فصل هفتم اين باب فصل اين 

اين  (59)نقل و انتقال موضوع ماده علي الحساب هاي مذكور عالوه بر ماليات  اولين نقل و انتقال ساختمان -1تبصرة 

ماليات . به مأخذ ارزش معامالتي ملک مورد انتقال است( %11)الحساب به نرخ ده درصد  ول ماليات عليقانون مشم

 .شود قطعي مؤديان موضوع اين ماده پس از رسيدگي طبق مقررات مربوط تعيين مي

منوط به آن است توسط اشخاص حقيقي شمول مقررات اين ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان  -2تبصرة 

 .از تاريخ صدور گواهي پايان كار آن نگذشته باشد سه سالبيش از كه 

ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنين در هنگام صدور پايان كار مراتب را به  شهرداري -3تبصرة 

ر تعيين ربط به ترتيبي كه توسط سازمان امور مالياتي كشو منظور تشكيل پرونده مالياتي به اداره امور مالياتي ذي

 .گردد، گزارش كنند مي

الحساب  نامه اجرايي اين ماده در مورد نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات و چگونگي تسويه علي آيين -4تبصرة 

مالياتي با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت 

 .رسد وزيران مي
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  :و تبصره آن مي شود 97ماده ن متن متن زير جايگزي  -48

از نظر مالياتي به عنوان يک مودي محسوب و  شخص حقيقي باشد ء،از شركا حداقل يكيكه مشاركت هاي مدني 

در . مشمول ماليات است%( 21)درآمد مشمول ماليات آنها طبق مقررات اين فصل تعيين و به نرخ بيست درصد 

اقدام نشده است و همچنين درآمدهاي كتمان  قانوني مالياتي در موعد مقرر مواردي كه نسبت به تسليم اظهارنامه

 .مي باشدمشمول ماليات %( 45)چهل و پنج درصد به نرخ شده و هزينه هاي غيرواقعي، 

 .مالك تعيين درآمد مشمول ماليات هر يک از شركاء، ميزان سهم هر يک در پايان سال مي باشد -1 تبصره

امالك و  به غير از دريافتي بابتمازاد بر آورده  وي وج شريک در طي سال، مبالغ دريافتيدر صورت خر -2تبصره 

نهم اين باب فصل طبق مشمول ماليات  ،كه برابر مقررات مربوط مشمول ماليات است محل شغل حق واگذاري

 .خواهد بود

 :، درج مي شود98متن زير به عنوان ماده  -49

به عنوان نماينده مشاركت براي انجام تكاليف مالياتي به اداره امور مالياتي شركاء موظفند احدي را از ميان خود 

در صورت عدم معرفي نماينده، سازمان امور مالياتي كشور مي تواند براي انجام تكاليف . ذيربط معرفي نمايند

 .مالياتي و ابالغ اوراق مالياتي به هر يک از شركاء مراجعه كند

اقتصادي تخصيص داده شده به ( كد)شاركت يا هر يک از شركاء با توجه به شناسهدر مشاركت مدني، نماينده م

مشاركت مكلف اند اظهارنامه مالياتي هر سال را حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد تسليم و ماليات متعلق را 

 . پرداخت كنند

 .دارندهر يک از شركاء در خصوص پرداخت كليه مالياتها، مسئوليت تضامني  -1 تبصره

مشاركت كه در فصل ماليات بر  مشخصه قطعي شدهماليات متعلق به نسبت سهم سود مشمول ماليات  -2تبصره 

 .درآمد اشخاص حقيقي منظور شده است به عنوان ماليات علي الحساب فصل مذكور لحاظ خواهد شد

 . حذف مي شود و تبصره آن 111ماده  -51

 .و تبصره هاي آن، حذف مي شود 111ماده  -51

 .و تبصره آن، حذف مي شود 112اده م  -52

 .به قانون الحاق مي گردد( 114ماده )درآمد سرمايه گذاري به عنوان فصل ششم باب سوم  -53
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 :، درج مي شود114متن زير به عنوان ماده  -54

اعم از اينكه درآمد مذكور در منبع مشمول ) موارد زيرحاصل از  و حقوقي اشخاص حقيقي( سود دريافتي)درآمد 

كه مشمول مقررات ساير فصول شناخته شده  درآمدهاييبه استثناي ( معاف و يا مشمول نرخ صفر باشد ماليات،

 :است، به شرح زير مشمول ماليات مي باشد

 از اشخاص حقوقي؛ سود سهام و سهم الشركه%( 51)پنجاه درصد  -1

 سود سرمايه گذاري در اوراق مشاركت و ساير انواع اوراق بهادار؛ -2

ها، موسسات مالي و  هاي سپرده نزد بانکهاي مختلف و گواهي انداز، سپرده هاي پس سابسود متعلق به ح -3

 :به شرح زير ها و نظاير آنهااعتباري، صندوق

 سود حاصله؛%( 11)درصد  شصت، (ماه ششكمتر از ) سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت متعلق بهسود  -الف

 سود حاصله؛%( 41)درصد  چهل، (ش ماه تا يک سالش) سود متعلق به سرمايه گذاري هاي ميان مدت  -ب

 .سود حاصله%( 21)، بيست درصد (بيشتر از يک سال) مدت بلندسود متعلق به سرمايه گذاري هاي  -ج

 سود سرمايه گذاري نزد ساير اشخاص؛ -4

 .سود حاصل از انواع عقود اسالمي -5

كه تمام يا قسمتي از بودجة آنها به وسيلة  هايي هاي دولتي و دستگاه ها، مؤسسات و شركت وزارتخانه -1 تبصره

ها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنين ساير  ها و شركت شود، نهادهاي انقالب اسالمي، شهرداري دولت تأمين مي

وجوه پرداختي موضوع اين ماده را به عنوان ماليات علي الحساب كل از %( 5)درصد  پنجاند  اشخاص حقوقي مكلف

به ادارة امور مالياتي ضمن ارائه اطالعات هويتي دريافت كنندگان وجوه كسر و تا پايان ماه بعد  هدريافت كننده وج

 .نمايندپرداخت  ذيربط

اين ماده، مشمول ماليات نبوده و  1درآمد اشخاص حقوقي حاصل از سرمايه گذاري هاي موضوع بند  -2تبصره 

 .اين ماده نيز در مورد آن جاري نمي باشد 1حكم تبصره 

 :و تبصره هاي آن، به شرح زير اصالح مي شود 115ماده  -55

 :متن ماده مي شود جايگزينمتن زير،  -

هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف تحصيل  ها و درآمد ناشي از فعاليت جمع درآمد شركت

ستثناي مواردي كه طبق هاي مقرر به ا هاي حاصل از منابع غير معاف و كسر معافيت شود، پس از وضع زيان مي
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نسبت به سهم بخش خصوصي و باشد،  ميو يا موارد مشمول نرخ صفر   مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه

و سهم مربوط به دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقالب %( 18) هجدهبه نرخ  مشمول مالياتتعاوني 

 در موردنرخهاي مذكور  .خواهند بود%( 31)ه نرخ سي درصد اسالمي، آستان هاي مقدس و ساير اشخاص حقوقي ب

درآمدهاي كتمان اشخاص حقوقي كه نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر اقدام ننموده اند و همچنين 

 .مي باشد%( 45)شده و هزينه هاي غيرواقعي، چهل و پنج درصد 

 :مي شود 1تبصره  جايگزينمتن زير،  -

 .داختي سهامداران منظور نخواهد شداين ماده به عنوان ماليات پرماليات موضوع 

جايگزين « %(31)سي درصد »عبارت اضافه شده و « نمايندگي»پس از واژه « يا مقر دايم» عبارت، 2در متن تبصره  -

 .مي شود« مذكور در اين ماده»عبارت 

 :مي شود 4متن زير، جايگزين تبصره  -

اين  مشمول مالياتايراني هاي سرمايه پذير  الشركه دريافتي از شركت يا سهامسهام  اشخاص حقوقي نسبت به سود

 .نخواهند بودماده 

الشركه دريافتي از  سهام يا سهام نسبت به سودخارجي مقيم خارج از ايران حقوقي حقيقي و اشخاص همچنين 

پرداخت كنندگان وجوه . دمي باشن%( 15)ماليات مقطوع به نرخ پانزده درصد هاي سرمايه پذير مشمول  شركت

 .مكلفند در هر پرداخت، ماليات متعلق را كسر و تا پايان ماه بعد به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند

 :شودمي  1متن زير، جايگزين تبصره  -

شركت هاي چنانچه احراز شود، مبلغ درآمد يا فروش ابراز شده طبق اسناد و مدارك ارائه شده در معامله في ما بين 

 :گروه يا وابسته از ارزش منصفانه كاال يا خدمات

كمتر بوده و اين امر منجر به انتقال سود شده است، در اين صورت مابه التفاوت آن، به درآمد يا فروش ابرازي ( الف

 .فروشنده اضافه مي شود

 اوت آن، از هزينه ها و بيشتر بوده و اين امر منجر به انتقال سود شده است، در اين صورت مابه التف( ب

 .بهاي تمام شده خريدار كسر مي شود
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 :شودمي  7متن زير، جايگزين تبصره  -

عبارت است از محلي ثابت كه يک مؤسسه مقيم خارج  117ماده  4اين ماده و تبصره  2منظور از مقر دايم در تبصره 

اصطالح مقر . پردازده كسب و كار در ايران مياز طريق آن كالً يا جزئاً ب( اعم از شخص حقيقي و حقوقي)از ايران  

آالت و تأسيسات، دايم شامل مواردي از قبيل اداره، دفتر، شعبه، محل مديريت كسب و كار؛ كارخانه، ماشين

؛ پروژه ساخت و ساز و احداث راه يا فعاليتهاي نظارت و سرپرستي (مونتاژ)كارگاه يا محل نصب و سوار كردن 

برداري از منابع طبيعي مانند معدن، چاه، معدن سنگ، كشتزار يا يا تأسيسات استخراج يا بهره مرتبط با آنها؛ محل

شناور ماهيگيري؛  نمايندگي يا مستحدثات مربوط به خريد يا فروش كاال؛ تأسيسات نگهداري، ذخيره، انبارداري يا 

مقر دايم .  شودال؛ و امثال موارد مذكور ميهر نوع سازه مشابه مورد استفاده براي دريافت، انبار كردن يا تحويل كا

شود كه كارگزار يا نماينده يا كاركنان داراي اختيار انعقاد قرارداد از طرف مؤسسه يا همچنين شامل مواردي مي

داراي دسترسي به انبار يا موجودي كاال يا اجناس براي تحويل سفارشات از طرف مؤسسه در ايران فعاليت نمايند يا 

اي و نظاير آنها از طريق كاركنان يا ساير پرسنل به كارگرفته شده ز جمله خدمات آموزشي، فني و مشاورهخدمات ا

معذالک، استفاده از محلهايي براي نگهداري يا انبار كردن كاال يا اجناس .  براي اين منظور در ايران ارايه گردد

زي يا كمكي داشته باشد، براي آن مؤسسه مقر دايم سابمنظور نمايش و فعاليتهاي نظير آن كه صرفاً جنبه آماده

    .محسوب نخواهد شد

 .مي شود «(97)»جايگزين عبارت  «(158)»، عبارت 111در متن ماده  -51

 :آن، به شرح زير اصالح مي شود 4و تبصره  117ماده  -57

تنامه هاي اجتناب از ، با رعايت قوانين موافق»حذف شده و عبارت « خارجي»، در فراز اول آن، واژه در متن ماده -

. اضافه مي شود« تحصيل مي نمايند»پس از عبارت « ،118اخذ ماليات مضاعف و تصويب نامه هاي موضوع ماده 

 .اضافه مي شود« بابت»پس از واژه « انجام هرگونه كسب و كار،»همچنين در فراز دوم ماده، عبارت 

 :شودمي  4متن زير، جايگزين تبصره  -

از قبيل  يا مقر دائم كه اشخاص مزبور به وسيلة نمايندگيدرآمدهايي برداري سرمايه و ساير  درآمد حاصل از بهره

 .اين قانون خواهد بود( 111)مشمول مقررات ماده تحصيل مي كنند، شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آنها در ايران 

 . حذف مي شود« خارجي»، واژه 111در متن ماده  -58
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 :ح مي شودبه شرح زير اصال 113ماده  -59

نمايندگي يا شعب »جايگزين عبارت « آنهانمايندگي يا شعب مؤسسات  موسسات مذكور يا»عبارت در متن ماده،  -

مي « الرأس علي»جايگزين واژه « وجوه%( 5)و به نرخ پنج درصد الرأس  عليبه صورت »و عبارت « مؤسسات مذكور

 .شود

 .درج مي شود« 1 تبصره»تبصره آن به عنوان  -

 :شود مي، الحاق 2ر به عنوان تبصره متن زي -

در موارد جاري بودن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف يا ترتيبات برقراري معافيت متقابل درآمد 

موسسات هواپيمايي و كشتيراني براساس تصويب نامه هاي هيأت دولت با كشور خارجي، رعايت مفاد آن الزامي 

 .خواهد بود

 :مي شود رح زير اصالحبه ش 115ماده  -11

 :مي شود 2 تبصرهمتن زير، جايگزين  -

وجود باب اين  دومهاي موضوع فصل  شود، دارايي يا دارايي هاي شخص حقوقي كه منحل مي چنانچه در بين دارايي

هاي  در تعيين مأخذ محاسبة ماليات آخرين دورة عمليات اشخاص حقوقي منحله ارزش دارايي يا دارايي ،داشته باشد

منحل شده منظور  هاي شخص حقوقي جزو اقالم داراييمطابق مقررات فصل مذكور محاسبه شده و ذكور م

 .گردد مي

و ( 59)مقطوع موضوع مادة  ماليات»جايگزين عبارت « دوم اين باب فصلمقررات »، عبارت 3در متن تبصره  -

 . مي شود« اين قانون( مكرر 143)و ماده ( 143)ماده ( 1)  تبصره

و متن زير  شده« اين قانون( 131)اتفاقي به نرخ مقرر در مادة »جايگزين عبارت « درآمدبر » واژه، 119ماده  در متن  -11

 :به ماده الحاق مي شود

نسبت به ازاي ارائه شده يا مابهثمن پرداخت شده  تفاوتاز نظر اين قانون، منظور از معامله محاباتي آن است كه 

 .قيمت مال يا امالك باشد%( 11)درصد  شصتاز  كمتر، مورد معامله يا امالك مال روز ارزش منصفانه

 واژهجايگزين « مقررات» واژهو همچنين « موضوع اين فصل»جايگزين « از اين بابت»، عبارت 121در متن ماده  -12

 .مي شود« ماليات»
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زير جايگزين تبصره آن شده و متن « مأخذ ماليات»جايگزين عبارت « مبناي تعيين درآمد»، عبارت 122در متن ماده   -13

 :مي شود

انتقال دهنده، طبق مقررات اين فصل  در صورتي كه قبل از تاريخ تعلق منفعت، انتقاالتي صورت گيرد -تبصره

آخرين انتقال گيرندة عين كه منافع مال نيز به او تعلق بگيرد، مبناي تعيين درآمد ، ليكن مشمول ماليات خواهد بود

مأخذ محاسبه ماليات انتقال دهنده قبلي قرار التفاوت بهاي مال بشرح حكم فوق و مبلغي كه  عبارت خواهد بود از مابه

 .گرفته است

مكلف است »جايگزين عبارت « نسبت به منافع مشمول مقررات اين فصل خواهد بود»، عبارت 123در متن ماده   -14

 .مي شود« ماليات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نمايد

 :مي شود درج 124ماده  ه عنوانبمتن زير،   -15

هايي كه تمام يا قسمتي از بودجة آنها به وسيلة دولت تأمين  هاي دولتي و دستگاه ها، مؤسسات و شركت وزارتخانه

ها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنين ساير اشخاص  ها و شركت شود، نهادهاي انقالب اسالمي، شهرداري مي

از ارزش جايزه را كه طبق مقررات اين فصل محاسبه مي %( 5)قبل از اعطاي جايزه، پنج درصد اند  حقوقي مكلف

ذيربط، به ادارة امور مالياتي جايزه  و به همراه اطالعات هويتي گيرندهكسر شود به عنوان ماليات علي الحساب 

 .تسليم نمايند ويپرداخت و رسيد آن را به 

رت غيرنقدي اعطاء مي شود، اعطاء كننده مكلف است مبلغ مربوط به ماليات در مواردي كه جايزه به صو -تبصره

علي الحساب اين ماده را از گيرنده جايزه اخذ و حداكثر ظرف يک ماه از تاريخ اعطاي جايزه به حساب سازمان 

امه توسط سازمان در اجراي اين تبصره، اعطاي جايزه با اخذ ضمانتن. امور مالياتي كشور به شرح اين ماده واريز كند

 .امور مالياتي كشور و ارائه تأييديه بالمانع مي باشد

مشمول ماليات »جايگزين عبارت « در محاسبه درآمد موضوع اين فصل لحاظ نمي شود»، عبارت 125متن ماده  در -11

 .مي شود« اين بخش نخواهد بود
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 :مي شود 121جايگزين ماده  ،متن زير  -17

 :مشمول ماليات موضوع اين قانون لحاظ نمي شوددر محاسبه درآمد موارد زير 

ها يا مؤسسات دولتي و  هاي خيريه يا عام المنفعه يا وزارتخانه و غيرنقدي بالعوض سازمان يهاي نقد كمک -الف

نهادهاي انقالب اسالمي به اشخاص حقيقي غير از مواردي كه نهادهاي عمومي غيردولتي يا هاي دولتي يا  شركت

 .حقوق استماليات بر درآمد صل ف مقررات مشمول

سوزي و يا حوادث غيرمترقبة  هاي مالي اهدايي به خسارت ديدگان جنگ، زلزله، سيل، آتش وجوه يا كمک -ب

 .ديگر

هرگونه كاال و صادرات توليد يا تشويق و همچنين جوايزي كه دولت براي خريد محصوالت كشاورزي  -ج

 .نمايد پرداخت ميخدمات 

بت خوش حسابي يا پرداخت زودتر از موعد مقرر انواع مالياتها، عوارض و ساير وجوه از طرف جوايزي كه با -د

 .و نهادهاي عمومي غيردولتي به اشخاص تعلق مي گيرد ها يا مؤسسات دولتي وزارتخانه

سسات ها يا مؤ وزارتخانهوجوه دريافتي بابت انواع خسارات وارده به اشخاص و اموال و دارايي هاي آنها از  -ه

 .يا صندوق ها و شركتهاي بيمه دولتي

يا صندوق ها و شركتهاي بيمه بابت انواع  ها يا مؤسسات دولتي وزارتخانهوجوه دريافتي از اشخاص به جز  -و

 .خسارات وارده به استثناي جريمه تأخير در ايفاي تعهدات

 .كه مشمول ماليات بر ارث مي باشد وجوه دريافتي بابت انواع بيمه هاي عمر و زندگي، به استثناي مواردي -ز

 .دريافتي هاي نقدي و غيرنقدي بابت ديه، مهريه، نفقه، جهيزيه، وجوه بريه ولي فقيه و خمس و زكات -ح

وجوه دريافتي افراد تحت تكفل از سرپرست خانوار و بالعكس و پدر، مادر، برادر، خواهر، فرزند، نوه و اجداد  -ط

 (129)رات فصل ماليات بر درآمد حقوق حداكثر تا دو برابر معافيت پايه موضوع ماده به استثناي موارد مشمول مقر

 .اين قانون در هر سال

دريافتي هاي نقدي و غيرنقدي بابت عيدي و هداياي تولد و موارد مشابه به استثناي موارد مشمول مقررات فصل  -ي

 .اين قانون در هر سال (129)موضوع ماده  معافيت پايه%( 31)درصد  سيماليات بر درآمد حقوق تا حداكثر 

ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي آستان قدس رضوي، آستان حضرت  موقوفات، نذورات، پذيره، كمک -ك

، آستان «شاه چراغ»( ع)، آستان حضرت احمد ابن موسي (س)، آستانة حضرت معصومه(ع)عبدالعظيم الحسني 
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تشخيص ساير بقاع متبركه به عهدة . ها، تكايا و ساير بقاع متبركه ، حسينيه، مساجد(ره)مقدس حضرت امام خميني 

 .باشد سازمان اوقاف و امور خيريه مي

 .ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران كمک -ل

اين قانون در  (129)موضوع ماده يه حداكثر تا سقف پنج برابر معافيت پا جوايز علمي و ورزشي ملي و بين المللي -م

 .هر سال

 .به قانون الحاق مي گردد 131الي  127ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي به عنوان فصل نهم باب سوم، از مواد  -18

 :مي شودشده و تبصره آن  127جايگزين متن ماده  ،زيرمتن  -19

نابع مختلف درآمدي پس از كسر اين قانون بابت م 1جمع درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي موضوع ماده 

به استثناي مواردي كه طبق مقررات مربوط داراي نرخ جداگانه يا معافيتها و كسورات قانوني موضوع اين فصل، 

 :نرخهاي زير مشمول ماليات مي باشدبه مشمول نرخ صفر است 

 %(15)ده درصد پانزبرابر معافيت پايه با نرخ  21تا  -

 %(21)برابر آن با نرخ بيست درصد  41فيت پايه تا برابر معا 21نسبت به مازاد  -

 %(25)برابر آن با نرخ بيست و پنج درصد  81برابر معافيت پايه تا  41نسبت به مازاد  -

 %( 31)برابر معافيت پايه با نرخ سي درصد  81نسبت به مازاد  -

شمول ساير فصول اين كه م حقيقي د و ساير درآمدهاي اشخاصباشدرآمدهايي كه منشأ آنها مشخص ن -تبصره

 .اين ماده اضافه مي شودبه جمع درآمد مشمول ماليات پس از كسر هزينه هاي مربوط حسب مورد،  نمي باشد قانون

 :مي شود 128متن زير، جايگزين ماده  -71

اي كه به وسيله  طبق نمونهرا خود هر سال شمسي اظهارنامة مالياتي موضوع اين فصل مكلف اند  اشخاص كليه 

تسليم و  ذيربطتا آخر خردادماه سال بعد به ادارة امور مالياتي  و امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد تنظيم سازمان

 .اين قانون پرداخت نمايند( 127)ماليات متعلق را به نرخ مذكور در مادة 

ايد، تكليف در صورتي كه مودي براي خود و افراد تحت تكفل خود اظهارنامه مالياتي واحد تسليم نم -1تبصره 

اين امر مانع رسيدگي به اظهارنامه هاي . تسليم اظهارنامه مالياتي جداگانه براي افراد تحت تكفل ساقط مي شود

 .مالياتي كه توسط افراد تحت تكفل به صورت جداگانه تسليم شده است نمي باشد



 

22 
 

يا امين يا قيم يا  ييا ول( تمعاًمنفرداً يا مج)وراث متوفي  ،در فعاليتهاي انفرادي صورت فوت شخصدر  -2تبصره 

را به اداره امور مالياتي  تا تاريخ فوت اظهارنامه به قائم مقامي متوفييک برابر مقررات، نماينده قانوني آنها ملكفند 

 .تسليم كرده و ماليات متعلق را پرداخت نمايندذيربط 

 به عنوان ماليات علي الحسابيي كه قبالً ها ، مالياتحقيقيماليات بر درآمد اشخاص  محاسبه زماندر  -3تبصره 

 .در حساب مالياتي مودي منظور و اضافه پرداختي حسب مقررات، مسترد خواهد شدپرداخت شده است 

صاحبان درآمد اشخاص حقيقي را كه مجموع درآمد ساالنه تواند برخي از  سازمان امور مالياتي كشور مي -4تبصره 

نگهداري  جملهاز انجام بخشي از تكاليف از اين قانون باشد ( 129)پايه موضوع ماده  آنها حداكثر پنجاه برابر معافيت

همچنين سازمان امور مالياتي كشور مي . ارائه اظهارنامه مالياتي معاف كند يا اين قانون و اسناد و مدارك موضوع

 . ايدصورت مقطوع تعيين و وصول نم به مؤديان مذكور راتمام يا بخشي از ماليات تواند 

 .هاي مالياتي تسليم شده در موعد مقرر نخواهد بود اظهارنامه اين تبصره مانع از رسيدگي به  حكم

 :، درج مي شود129متن زير به عنوان ماده  -71

  :تعلق مي گيردبه شرح زير به هر مؤدي و هر يک از اشخاص تحت تكفل وي، معافيت پايه 

  ؛يک معافيت پايهمعادل  :مؤديشخص ( الف

 ؛معافيت پايه%( 81)هشتاد درصد معادل : مؤديمسر ه( ب

 .معافيت پايه%( 11)شصت درصد معادل به ازاي هر يک، : مؤدي تحت تكفل شخاصساير ا( ج

 .مشخص مي شود هرساله در قانون بودجه سنواتيمعافيت پايه ميزان  -1تبصره 

ت تكفل، معافيت پايه، ساير معافيتها و در صورت تسليم اظهارنامه جداگانه توسط هر يک از افراد تح -2 تبصره

 .كسورات و ساير تكاليف اين فصل در اظهارنامه مالياتي به صورت جداگانه لحاظ مي شود

 :هايي عالوه بر معافيت پايه به شرح ذيل استفاده كندتواند از معافيتاز موارد زير، مؤدي مي در هريک -3 تبصره

سال سن داشته باشند، به ازاي هر  15، بيش از شخاص تحت تكفل ويي يا هر يک از ادر صورتي كه مؤد( الف

 . گيردمعافيت پايه، معافيت مازاد تعلق مي%( 31)يک از آنان معادل سي درصد 

معافيت پايه، %( 31)به ازاي هر فرزند از فرزند سوم و به بعد تا زماني كه تحت تكفل باشد، معادل سي درصد ( ب

 .ردگيمعافيت مازاد تعلق مي
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در صورتي كه براساس اسناد و مدارك مثبته، اشخاص تحت تكفل مؤدي معلول باشند، به ازاي هر يک از آنان ( ج

 .گيردمعافيت پايه، معافيت مازاد تعلق مي%( 31)معادل سي درصد 

يه و يا براي برخورداري از معافيت پا آن 2و تبصره ( 129)در ماده در مواردي كه يكي از شرايط مقرر  -4 تبصره

 . معافيت مازاد موضوع اين فصل حداقل يک روز در سال تحقق يابد، براي آن سال مالياتي لحاظ خواهد شد

  :مي شود 131متن زير، جايگزين ماده  -72

هزينه هاي شخص حقيقي و افراد تحت تكفل وي به استثناي مواردي كه طبق مقررات فصول مربوط از درآمد آن 

 :ه شرح زير از جمع درآمد مشمول ماليات آنها كسر مي شودمنبع قابل كسر مي باشد، ب

پايانه فروشگاهي و »مشروط به اينكه از طريق پايانه فروشگاهي موضوع قانون  هاي درماني پرداختي هزينه( الف

يا پرداخت شده باشد و از طريق وزارتخانه ها يا موسسات دولتي يا شهرداري ها يا سازمان هاي بيمه « سامانه موديان

در مورد معلوالن و بيماران خاص و صعب العالج همچنين . موسسات عام المنفعه و يا ساير اشخاص جبران نگردد

 .لحاظ مي شودمراقبت و توانبخشي آنان نيز  هزينه ،هاي مذكور عالوه بر هزينه

زش پزشكي به علت ، درمان و آموبهداشتچنانچه به تأييد وزارت در خارج از ايران هاي درماني پرداختي  هزينه

پرداخت هزينة مزبور به گواهي مقامات رسمي  و فقدان امكانات الزم معالجه در خارج از ايران صورت گرفته است

قابل  دولت جمهوري اسالمي ايران در كشور محل معالجه يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد

پايانه فروشگاهي و »از طريق پايانه فروشگاهي موضوع قانون در خصوص اين حكم، الزامي به پرداخت  .كسر است

 .نمي باشد« سامانه موديان

 . به استثناي انواع بيمه هاي عمر و زندگيحق بيمة پرداختي به مؤسسات بيمة ايراني ( ب

زش عالي هزينه هاي پرداختي به مراكز آموزشي براي تحصيل تا پايان دوره متوسطه و به دانشگاهها و مراكز آمو( ج

و همچنين مخارج مهد كودك مشروط به آنكه طول دوره تحصيل و مخارج ( صرفاً يک مقطع براي هر شخص)

هاي مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و مذكور حسب مورد بيش از نصاب

 .سازمان بهزيستي كشور نباشد

واحد مسكوني جهت سكونت مشروط به وجود اسناد و مدارك مثبته و هزينه اجاره پرداختي بابت يک يا چند ( ه

به ميزان امالك كشور و يا تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي  و سامانه موديان يا سامانه ثبت معامالتثبت قرارداد در 
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ر كدام بيشتر قانون، ه اين( 54)موضوع ماده مبلغ مندرج در قرارداد يا سند رسمي و يا ارزش اجاري امالك مشابه 

 . قانوناين  (129)مبلغ معافيت پايه موضوع ماده پنج برابر باشد مجموعاً تا 

در اجراي اين بند، در مواردي كه شخص از خانه سازماني كارفرما استفاده مي كند ميزان مبلغي كه توسط كارفرما 

نون به درآمد حقوق كارمند اضافه مي اين قا 83از حقوق وي كسر مي شود و نيز مبالغي كه در اجراي بند الف ماده 

 .شود حداكثر تا سقف مبلغ معافيت پايه مذكور جزو هزينه اجاره لحاظ مي شود

سود و كارمزد پرداختي بابت اقساط تسهيالت مسكن دريافتي از بانكها و موسسات اعتباري مجاز براي خريد يک ( و

پذيرش  .وي براساس اسناد و مدارك مثبته واحد مسكوني محل سكونت براي هر مودي و اشخاص تحت تكفل

هزينه هاي اين بند مشروط بر اين است كه سند واحد مسكوني مذكور بابت وام مسكن، در رهن پرداخت كننده وام 

 .قرار گيرد

 .مهريه، ديه و خسارات پرداختي به اشخاص به استثناي موارد مربوط به جرائم عدم ايفاي تعهدات( ز

تنها يكي از آنها باشد، ( و)و ( ه)هزينه هاي بندهاي يک مودي به طور همزمان داراي  در صورتي كه -تبصره

 .قابل قبول است( هركدام كه بيشتر باشد)

 : مي شود 131متن زير، جايگزين ماده  -73

 سازمان امور مالياتي كشور مكلف است براي هر يک از اشخاص حقيقي ايراني اعم از مقيم و غيرمقيم و غيرايراني

 يک پرونده الكترونيكي مالياتي دائم حاوي كليه اطالعات هويتي، عملكردي و دارايي و يک حساب مالياتي ممقي

 . براي آنها ايجاد كند

سازمان ثبت احوال كشور مكلف است دسترسي برخط سازمان امور مالياتي كشور به سامانه هاي اطالعاتي وقايع 

 .را فراهم كند چهارگانه حياتي، كد پستي و نشاني محل سكونت

همچنين در اجراي اين بند، ساير دستگاههاي اجرايي و كليه اشخاص حقوقي مكلف به همكاري با سازمان امور 

اين قانون  279تا  274مالياتي كشور خواهند بود و در صورت عدم همكاري، متخلفين مشمول احكام موضوع مواد 

 .مي شوند
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، به (1/2/1394مصوب )پذير و ارتقاي نظام مالي كشور انع توليد رقابتقانون رفع مو 31، موضوع ماده 132ماده  -74

 :شودشرح زير اصالح مي

 :شودجايگزين صدر ماده مي ،متن زير( الف

گذاري انجام شده اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي و معدني با مجوز درصد سرمايه 111معادل 

منظور تأسيس، توسعه، بازسازي و نوسازي واحدهاي يادشده صرف ايجاد وزارتخانه يا موسسه دولتي ذيربط كه به 

شود، مشروط بر آنكه گردد، از درآمد مشمول ماليات سال يا سالهاي بعد كسر ميمي( به استثناي زمين)دارايي ثابت

اشخاص اين مشوق براي . گذاري معين از مراجع مذكور اخذ شده باشدمجوز مربوط قبالً در قالب طرح سرمايه

 .مذكور كه در مناطق كمتر توسعه يافته مستقر هستند به ميزان يک و نيم برابر سرمايه گذاري انجام شده خواهد بود

هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت به خانهنامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارت آيين

 .تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

 .ندشوحذف مي( خ)و ( ح)، (چ)، (ج)، (ث)، (پ)، (ب)بندهاي ( ب

 :شودمي( د)جايگزين بند  ،متن زير( ج

هاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يكصدوبيست كيلومتري مركز  مشوق

ها و شهرهاي داراي بيش از  ناستان تهران و پنجاه كيلومتري مركز استان اصفهان و سي كيلومتري مراكز ساير استا

 .دشو سيصدهزار نفر جمعيت بر اساس آخرين سرشماري نفوس و مسكن نمي

ربط و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور در هر  هاي ذي واحدهاي توليدي فناوري اطالعات با تأييد وزارتخانه

 .باشند اين ماده برخوردار مي هاي مشوقحال از 

 :دشومي( ژ) جايگزين بند ،متن زير( د

هاي مالياتي موضوع اين قانون و ساير قوانين با رعايت قسمت اخير تبصره  ها و بخشودگي ماليات با نرخ صفر، معافيت

 .باشد مكرر اين قانون، صرفاً شامل درآمد ابرازي مي141ماده  1

 :دشومي( 1)جايگزين تبصره  ،متن زير( ه

 111لي در مورد واحدهاي مستقر در مناطق كمترتوسعه يافته معادل مشوق مالياتي موضوع اين ماده در هر سال ما

 .گردددرصد آن منظور مي 51درصد درآمد مشمول ماليات و در ساير مناطق معادل 
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 :شودمي 134جايگزين ماده  ،متن زير -75

اها و در مناطق كمتر توسعه يافته و روست مهدهاي كودكدرآمد حاصل از تعليم و تربيت %( 51)پنجاه درصد 

اي كشور، اي آزاد داراي مجوز از سازمان آموزش فني و حرفههاي فني و حرفهمدارس غيردولتي و آموزشگاه

مؤسسات نگهداري معلولين ذهني و حركتي آموزش عالي غيرانتفاعي داراي مجوز و درآمد  مراكزو  دانشگاهها

ها و مؤسسات  باشگاه و مراجع ذيربط هستند بابت نگهداري اشخاص مذكور كه حسب مورد داراي پروانة فعاليت از

مشمول ماليات به نرخ صفر  ،هاي منحصراً ورزشي ورزشي داراي مجوز از وزارت ورزش و جوانان حاصل از فعاليت

 .باشدمي

 .، حذف مي شود131متن ماده  -71

 .، حذف مي شود137متن ماده  -77

، (1/2/1394مصوب )ذير و ارتقاي نظام مالي كشور پموانع توليد رقابت رفع قانون 31، موضوع ماده مكرر138ماده  -78

 .شودحذف مي

  .، حذف مي شوند139ماده ( ل)و ( ز) ،(ب)، (الف) بندهاي  -79

 :شودآن حذف مي 2شده و تبصره  141ماده متن جايگزين  ،متن زير  -81

 از صادراتدرآمد حاصل  استثنايبه )درآمد حاصل از صادرات خدمات و كاالهاي غيرنفتي ( %51)درصد پنجاه 

ورود ارز حاصل از صادرات ، مشروط بر و محصوالت بخش كشاورزي (افزوده پايين و كاالهاي با ارزش مواد خام

و  افزوده پايين ، كاالهاي با ارزشفهرست مواد خام. باشدمشمول ماليات به نرخ صفر مي ،كشور اقتصاديبه چرخه 

نفت و اتاق  ،تجارت ر اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن وهاي امو به پيشنهاد مشترك وزارتخانه كاالهاي نفتي

به پيشنهاد  كشور اقتصاديحاصل از صادرات به چرخه  و شرايط بازگشت ارزبازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 

 .رسدمي وزيران به تصويب هيأتو بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران  امور اقتصادي و دارايي  وزارت مشترك

 .حذف مي شود ،142 مادهمتن   -81

 :مي شودالحاق  آنبه شرح زير به  1الي  3و تبصره هاي شده  143ده مازير، جايگزين متن متن   -82

بورس   ها يا بازارهاي خارج از ها اعم از ايراني و خارجي در بورس از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركت

ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و ( %5/1)داراي مجوز، ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد 
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افزوده  ارزشاز اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و ماليات بر 

 .خريد و فروش مطالبه نخواهد شد

دهنده وصول  انتقالگام هر انتقال از ها و بازارهاي خارج از بورس مكلفند ماليات ياد شده را به هن كارگزاران بورس

و به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايند و ظرف ده روز از تاريخ انتقال، رسيد آن را 

 .به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالياتي محل ارسال كنند

قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به گذاري درچهارچوب  امي درآمدهاي صندوق سرمايهتم -3تبصره 

از پرداخت ماليات  25/19/1388منظور تسهيل اجراء سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 

باشد و از بابت  معاف مي 2/3/1387ماليات برارزش افزوده موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب  بردرآمد و

 .نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار ياد شده مالياتي مطالبه نخواهد شد

اين ماده به استثنا سود سهام و  (2) سود و كارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع تبصره -4تبصره 

ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار ياد شده نزد  گذاري صندوق سرمايه هاي ها و سود گواهي الشركه شركت سهم

 .شود محسوب مي هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات ناشر اين اوراق بهادار هزينه سازمان جزء

گونه فعاليت اقتصادي ديگري خارج از مجوزهاي صادره از سوي  گذاي مجاز به هيچ صندوق سرمايه -5تبصره 

 .باشد سازمان نمي

بهادار در   بازارگردانان داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق  نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگرداني -1 تبصره

 . است  اين ماده، معاف( %5/1)نيم درصد  بورس و فرابورس از پرداخت ماليات مقطوع

 .مكرر و تبصره هاي آن، حذف مي شوند143ماده   -83

 .، حذف مي شود144متن ماده  -84

 .، حذف مي شوند145ماده  5و  3 ،2بندهاي   -85

 :، به شرح زير اصالح مي شودمكرر141ماده   -81

 :متن زير، جايگزين متن ماده مي شود -

به عنوان ماليات به نرخ صفر منظور  «آن( ب)به استثناي بند »( 139)، (134)، (133)هاي مذكور در مواد  معافيت

 .شود مي
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 :مي شود 1متن زير، جايگزين متن تبصره  -

قانون الحاق برخي مواد به قانون  85اين قانون كه مطابق ماده  (139)ماده ( ح)جز مورد بند  به مالياتي  ه اظهارنامهارائ

شرط برخورداري از نرخ صفر و هرگونه  ،شود عمل مي4/12/1393مصوب ( 2)تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 

يا مشوق مالياتي مندرج در اين قانون و ساير قوانين ( قانوناين  (129)به استثناي معافيت پايه موضوع ماده )معافيت 

 .باشد مي

، نرخ صفر و هرگونه (اين قانون (129)به استثناي معافيت پايه موضوع ماده )درآمدهاي كتمان شده، مشمول معافيت 

 .مشوق مقرر در اين قانون و ساير قوانين نخواهد بود

 .، حذف مي شود147ماده  3متن تبصره   -87

 :، به شرح زير اصالح مي شود148ه ماد  -88

يک دوازدهم معافيت »جايگزين « (129)دو دوازدهم معافيت پايه موضوع ماده »، عبارت (2)بند ( ز)در متن جزء  -

 .مي شود« (84)موضوع ماده 

 (111/11) ده هزار»جايگزين « اين قانون (129)يک دوازدهم معافيت پايه موضوع ماده »، عبارت (11)در متن بند  -

 .مي شود« ريال

معافيت  %(5)پنج درصد »جايگزين « (129)معافيت پايه موضوع ماده %( 11)ده درصد »، عبارت (28)در متن بند  -

 .مي شود« (84)موضوع ماده مالياتي 

 :مي شود 149ماده  1تبصره متن زير، جايگزين   -89

رزيابي دارايي ها به ارزشهاي منصفانه افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي اشخاص حقوقي و همچنين ا

يا ارزشهاي جاري، با رعايت استانداردهاي حسابداري ملي يا استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي كه توسط 

ربط الزامي شده يا مي شود، مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيست و هزينه كاهش ارزش بهاي آن و يا مراجع ذي

از تجديد ارزيابي نيز به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نمي شود و در زمان بركناري هزينه استهالك ناشي 

دائمي و واگذاري دارايي، مابه التفاوت قيمت فروش و مبلغ دفتري بدون اعمال آثار ناشي از تجديد ارزيابي يا 

براساس مقررات اين قانون حسب  ارزيابي صورت گرفته به شرح يادشده به استثناي دارايي هايي كه ماليات آنها

 .مورد براساس نرخ جداگانه يا به صورت مقطوع محاسبه مي شود، در محاسبه درآمد مشمول ماليات منظور مي شود
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آيين نامه اجرايي اين تبصره در مورد دارايي هاي مشمول، نحوه تجديد ارزيابي و يا ارزيابي، فروش و استهالك 

امات و ترتيبات اجرايي با رعايت استانداردهاي حسابداري يادشده ظرف مدت شش دارايي هاي مذكور و ساير الز

ماه از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي 

 .رسد

 :مي شود 151متن زير، جايگزين ماده  -91

ماليات بردرآمد را كه در موعد قانوني تسليم شده است حداكثر  نمؤدياادارة امور مالياتي مكلف است اظهارنامة 

در صورتي كه ظرف مدت . ظرف يک سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر براي تسليم اظهارنامه رسيدگي نمايد

الذكر برگ تشخيص درآمد  مذكور برگ تشخيص درآمد صادر ننمايد و يا تا سه ماه پس از انقضاي يک سال فوق

 .شود ه مؤدي ابالغ نكند اظهارنامة مؤدي قطعي تلقي ميمذكور را ب

و صدور و ابالغ برگ تشخيص اعم از اين كه به  رسيدگيهرگاه پس از قطعي شدن اظهارنامة مالياتي يا بعد از 

 اي داشته و ماليات متعلق به هاي انتفاعي كتمان شده قطعيت رسيده يا نرسيده باشد معلوم شود مؤدي، درآمد يا فعاليت

 . اين قانون قابل مطالبه خواهد بود( 157)با رعايت مادة متعلق آن نيز مطالبه نشده باشد، ماليات 

 :مي شود درج، 158متن زير به عنوان متن ماده  -91

باشند به استناد  مالياتي مي اظهارنامهدرآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي موضوع اين قانون كه مكلف به تسليم 

. ؤدي كه با رعايت مقرارت مربوط تنظيم و ارائه شده و مورد پذيرش قرار گرفته باشد، خواهد بوداظهارنامه مالياتي م

هاي مالياتي دريافتي را بدون رسيدگي قبول و تعدادي از آنها را بر  تواند اظهارنامه سازمان امور مالياتي كشور مي

 .برابر مقررات مورد رسيدگي قرار دهدطور نمونه انتخاب و  هاي تعيين شده و يا به اساس معيارها و شاخص

مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري كند، سازمان امور   در صورتي كه مؤدي از ارائه اظهارنامه

مالياتي كشور نسبت به تهيه اظهارنامه مالياتي برآوردي بر اساس فعاليت و اطالعات اقتصادي كسب شده مؤديان از 

در صورت اعتراض مؤدي . كند ي و مطالبه ماليات متعلق به موجب برگ تشخيص ماليات اقدام ميطرح جامع ماليات

چنانچه ظرف مدت سي روز از تاريخ ابالغ برگ تشخيص ماليات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي مطابق با مقررات 

اين حكم مانع از تعلق . گيرد مربوط اقدام كند، اعتراض مؤدي طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار مي

 .هاي عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني نيست ها و اعمال مجازات جريمه

 .اين قانون در اجراي اين ماده جاري است( 239)حكم موضوع تبصره ماده 
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 .قانون، حذف مي شود 114از متن ماده « در بانک ملي ايران»عبارت  -92

 : مي شود 111ه مادمتن زير، جايگزين   -93

قانون ماليات مستقيم مصوب  (129)، مادة (59)مادة ( 3)و تبصرة ( 11)تا ( 3)هاي گذشته موضوع مواد  بدهي

 .هاي بعدي آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود و اصالحيه 3/12/1311

ربوط يا تعلق آنها هايي كه سال تحصيل درآمد م تواند بدهي ماليات وزارت امور اقتصادي و دارايي مي -تبصره

ريال براي هر مؤدي در نقاطي كه مقتضي (111/111/11)ده ميليون  باشد را تا سقف 1381حسب مورد قبل از سال 

 .مورد بخشودگي قرار دهد بداند كالً يا جزا ً

 :مي شود 118ماده متن زير، جايگزين ماده   -94

و تبادل اطالعات راجع به درآمد و  فرار مالياتي ، مقابله باتواند براي جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف دولت مي

هاي مالياتي منعقد و پس از تصويب مجلس شوراي اسالمي به  هاي خارجي موافقت نامه دارايي مؤديان با دولت

هاي مربوط به امور مالياتي كه تا تاريخ اجراي اين قانون با دول  قراردادها يا موافقت نامه. مرحلة اجراء بگذارد

. قوة مقننه يا هيأت وزيران رسيده است تا زماني كه لغو نشده به قوت خود باقي است نعقد و به تصويبخارجي م

مقام صالحيتدار مالياتي موضوع موافقتنامه هاي مالياتي، وزير امور اقتصادي و دارايي، نماينده يا نمايندگان مجاز وي 

ي موضوع اين ماده توسط هيأتي مركب از پنج نفر به حل اختالفات مالياتي مربوط به اجراي موافقتنامه ها. است

 .انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي مي باشد

 :، به شرح زير اصالح مي شود119ماده  -95

از متن ماده، « ،شوند كه حسب اعالم سازمان امور مالياتي كشور موظف به ثبت نام در نظام مالياتي مي»عبارت   -

 .حذف مي شود

 .د، حذف مي شو2تبصره   -

 :مي شود 177 ماده 3 و 2هاي  ن زير، جايگزين متن تبصرهومت  -91

، بابت درآمدهاي منتسب يه نمايندگي يا ايران خارج ازمقيم تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات مؤديان  -2تبصره 

 .خواهد بود مقر دائم خود در ايران بر عهده آن نمايندگي يا مقر دائم
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ون و قانون ماليات بر ارزش افزوده مكلفند به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور موديان موضوع اين قان -3تبصره 

سازمان امور مالياتي كشور مكلف است براي هر مودي . اعالم مي نمايد نسبت به ثبت نام در نظام مالياتي اقدام نمايند

 . شماره اقتصادي صادر كند

 :، به شرح زير اصالح مي شود181ماده  -97

 :ايگزين متن ماده مي شودمتن زير، ج -

داشته باشد يا داراي مركز منافع حياتي در  دايم كه در ايران سكونت( اعم از ايراني يا غيرايراني)حقيقي  هر شخص

 ماهه، 12 زماني  دورة طي همچنين چنانچه شخص حقيقي .شودمي محسوب ايران از لحاظ مالياتي مقيم ايران باشد،

باشد از لحاظ مالياتي مقيم ايران  داشته حضور ايران در متناوب يا متوالي بصورت  روز، 183 از بيش مجموع در

 . محسوب مي شود

گردد كه محل تأسيس يا مركز اصلي عمليات يا شخص حقوقي در صورتي از لحاظ مالياتي مقيم ايران قلمداد مي

 .  مديريت آن در ايران باشد

 :حذف شده و جمله زير به انتهاي متن تبصره اضافه مي شود« حقيقي يا حقوقي ايراني»در متن تبصره، عبارت  -

اجتناب از اخذ ماليات مضاعف با كشور محل تحصيل درآمد، مقررات موافقتنامه  در صورت وجود موافقتنامه

   .مربوط در اين زمينه اجرا خواهد شد

 :الحاق مي شود، 182ماده تبصره متن زير به عنوان  -98

استثناي كساني كه طبق  ر يا تمديد پروانه اقامت و يا اشتغال براي اتباع خارجه، بهصدور پروانة خروج از كشو

كارفرماي باشند، موكول به ارائه مفاصا حساب مالياتي يا تعهد كتبي  مقررات اين قانون از پرداخت ماليات معاف مي

 .ث ايراني استاشخاص حقوقي ايراني طرف قرارداد با كارفرماي اتباع خارجي يا اشخاص حقوقي ثال

 .حذف مي شود« قطعي»، واژه 183در متن ماده   -99

 .مي شود« و ششم»جايگزين عبارت « ، دوم و هشتم»، عبارت 185در متن ماده  -111

 :زير اصالح مي شود شرح ، به181ماده  -111

كارت شناسايي واحدهاي توليدي و معدني، كارت بازرگاني، مجوز فعاليت، جواز تأسيس، »در متن ماده، عبارت  -

 كارت بازرگاني»جايگزين عبارت « و عناوين مشابه براي هاي كسب و كار پروانة وكالت و كارشناسي و ساير پروانه

 .مي شود« پروانة كسب يا كار و
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 :مي شود 1تبصره  2متن زير، جايگزين بند 

با  مؤسسات اعتباري ها و ساير هاي مالي ارائه شده به بانک صورتتطبيق گواهي ادارة امور مالياتي مربوط مبني بر 

 .اظهارنامه مالياتي تسليمي مورد تاييد مودي

ضوابط اجرائي اين تبصره توسط سازمان امور مالياتي كشور و بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران تعيين و ابالغ 

 .خواهد شد

 .، حذف مي شود2تبصره  -

 :مي شود اصالح، به شرح زير 187ماده  -112

معامالت موضوع فصل »جايگزين عبارت « موضوع فصول اول و دوم امالكقال نقل و انت»، عبارت مادهدر متن  -

 :شده و متن زير، جايگزين فراز دوم آن مي شود« دوم و همچنين فصول اول و ششم چهارم از باب

و آني پس از اعالم دفترخانه و وصول ماليات هاي مربوط به ( سيستمي)گواهي انجام معامله به صورت سامانه اي»

اين قانون حسب مورد ( 59)و ماليات نقل و انتقال امالك موضوع ماده ( 91)ماده ( 1)علي الحساب تبصره  ماليات

 «.صادر خواهد شد

ظرف مهلت يک سال از تاريخ الزم االجراء شدن »جايگزين « از زمان ابالغ اين قانون»، عبارت 4در متن تبصره  -

ماليات »و عبارت « بدهي» واژهجايگزين « اين ماده مربوط به ماليات هاي موضوع»، عبارت «(1/1/1395)اين قانون 

. مي شود« بدهي مالياتي قطعي مورد انتقال»جايگزين عبارت « هاي مربوط به محل مورد انتقال موضوع اين ماده

 :متن زير، جايگزين فراز سوم آن مي شود همچنين

ک سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، سازمان امور با اتصال سازمان امور مالياتي كشور به سامانه ثبت الكتروني»

مالياتي كشور مكلف است پس از استعالم دفترخانه، ماليات هاي موضوع اين ماده مربوط به ملک مورد معامله را از 

در غير اين صورت منتقلٌ اليه و سردفتر اسناد رسمي در قبال دريافت ماليات هاي . طريق سامانه موصوف اعالم كند

 «.آن مسئوليتي نخواهند داشت( 4)به ملک مورد معامله به شرح اين ماده و تبصره  مربوط

 :مي شود 189متن زير، جايگزين ماده  -113

اظهارنامه مالياتي تسليمي آنها بدون  سال متوالي سهاشخاص حقوقي و همچنين اشخاص حقيقي، چنانچه طي 

حداكثر تا سه ماه پس از تاريخ انقضاي مهلت تسليم را و ماليات هر سال حسابرسي مالياتي مورد قبول واقع مي شود 

نمايند، معادل يک درصد مجموع ماليات هاي ابرازي سه سال مذكور حسب درخواست مودي به پرداخت اظهارنامه 
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همچنين اشخاص صدر اين ماده كه اظهارنامه . عنوان جايزه مسترد و يا به حساب مالياتي آنها منظور خواهد شد

چنانچه ماليات ابرازي مندرج در اظهارنامه  يک از سالهاي آنها براي حسابرسي مالياتي انتخاب مي شودمالياتي هر 

و ماليات  تسليمي آنها پس از حسابرسي مالياتي و يا رأي قطعي مراجع حل اختالف مالياتي مورد قبول واقع شود

نمايند، معادل سه درصد ماليات پرداخت مه حداكثر تا سه ماه پس از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنارا  متعلق

 . ابرازي سال حسابرسي وي به عنوان جايزه مسترد و يا به حساب مالياتي آنها منظور خواهد شد

همچنين . نخواهد شد اين قانون بعنوان جايزة خوش حسابي( 191)استفاده از مزاياي مقرر در مادة اين امر مانع از 

 .نمي باشدليات ما مشمول پرداختجايزة مزبور 

همچنين سنواتي كه مبناي . در اجراي اين ماده، دوره هاي مالياتي كمتر از يک سال نيز سال لحاظ مي شود -تبصره

 .محاسبه جايزه قرار گرفته است، در محاسبه جايزه دوره بعد منظور نخواهد شد

 :مي شود اصالح، به شرح زير 191ماده   -114

 :متن زير، جايگزين متن ماده مي شود -

به استثناي ماليات هاي تكليفي كسر و پرداخت )پرداختي هر سال مالي قبل از سررسيد مقرر در اين قانون ماليات 

مبلغ پرداختي به ازاي هر ماه تا سررسيد ( %1)اي معادل يک درصد  موجب تعلق جايزه( شده توسط اشخاص ثالث

پرداخت ماليات پس از آن موعد موجب تعلق . كسر خواهد شد سال مقرر خواهد بود كه از ماليات متعلق همان

 .ماليات به ازاي هر ماه خواهد بود %2 دو درصد اي معادل جريمه

مبداء احتساب جريمه در مورد مؤدياني كه مكلف به تسليم اظهارنامة مالياتي هستند نسبت به مبلغ مندرج در 

ختالف از تاريخ مطالبه و در مورد مؤدياني كه از اظهارنامه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم آن و نسبت به ما به اال

تسليم اظهارنامه خودداري نموده يا اصوالً مكلف به تسليم اظهارنامه نيستند، تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا 

 .باشد سررسيد پرداخت ماليات حسب مورد مي

 .، حذف مي شود1تبصره  -

 .مي شود« %(5/2)دو و نيم درصد » عبارت گزين، جاي«%(2)دو درصد »، عبارت 2در متن تبصره  -

 :الحاق مي شود ،191متن زير، به عنوان تبصره ماده  -115

 .خواهد بود%( 71)از سال پنجم پس از اجراي اين قانون، ميزان بخشودگي جرايم، حداكثر هفتاد درصد  -تبصره
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  :مي شود 192ماده  متنمتن زير، جايگزين  -111

ايندة او كه به موجب مقررات اين قانون از بابت پرداخت ماليات مكلف به تسليم در كلية مواردي كه مؤدي يا نم

غيرقابل بخشودگي   اظهارنامه مالياتي است چنانچه نسبت به تسليم آن در موعد مقرر اقدام نكند، مشمول جريمه

 .باشد ميقيقي اشخاص حماليات متعلق براي %( 21)ماليات متعلق براي اشخاص حقوقي و ( %31)معادل سي درصد 

  .هاي غيرواقعي نيز جاري است هاي تسليمي و يا هزينه حكم اين ماده در مورد درآمدهاي كتمان شده در اظهارنامه

 .پرداخت نشده تا انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه جاري مي باشدمتعلق جرايم اين ماده صرفاً نسبت به ماليات 

 :مي شود 193ماده  متنمتن زير، جايگزين  -117

و يا اسناد و مدارك يا عدم ارائه دفاتر و حساب سود و زيان يا در صورت عدم تسليم ترازنامه و خاص حقوقي اش

اشخاص حقيقي كه  .ماليات براي هر يک از موارد مذكور خواهند بود %(5)پنج درصد  اي معادل مشمول جريمه

و اسناد و مدارك مي باشند، در صورت  بابت فعاليت هاي شغلي طبق مقررات اين قانون مكلف به نگهداري دفاتر

پنج  اي معادل مشمول جريمهو يا اسناد و مدارك يا عدم ارائه دفاتر و حساب سود و زيان يا تسليم ترازنامه و عدم 

براي متعلق به نسبت درآمد مشمول ماليات فعاليت شغلي مربوط به كل درآمد مشمول ماليات، ماليات  %(5)درصد 

 .كور خواهند بودهر يک از موارد مذ

 . مي شود، حذف 194متن ماده  -118

 :مي شود 197 متن زير، جايگزين ماده  -119

اطالعات هويتي در زمان پرداخت وجوه مشمول نسبت به اشخاصي كه به شرح مقررات اين قانون مكلف به تسليم 

يا برخالف واقع تسليم  باشند، در صورتي كه از تسليم آنها در موعد مقرر خودداري و ميماليات تكليفي اين قانون 

 . كه مدارك و اطالعات آن ارسال نشده استپرداختي  وجوه% 1 نمايند، جريمة متعلق عبارت خواهد بود از

 :مي شود 199متن زير، جايگزين ماده  -111

هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال ماليات مؤديان ديگر است در 

بر مسئوليت تضامني كه با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت،  از انجام وظايف مقرره عالوهصورت تخلف 

 .ماليات پرداخت نشده در موعد مقرر خواهد بود%( 21)بيست درصد اي معادل  جريمه مشمول

 .، حذف مي شود211متن ماده  -111
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 :مي شودو تبصره آن  212متن زير، جايگزين ماده  -112

خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي  تواند از و دارائي يا سازمان امور مالياتي كشور ميوزارت امور اقتصادي 

( %21)ربط از بيست درصد  برداري از مراجع قانوني ذي توليدي داراي پروانه بهره قطعي آنها براي اشخاص حقوقي

كه داراي ، اشخاص حقيقي است هركدام بيشتر ريال( 5۰111۰111۰111)سرمايه ثبت شده و يا مبلغ پنج ميليارد 

سرمايه ثبت شده و يا دو ميليارد ( %11)ساير اشخاص حقوقي از ده درصد و  مي باشند توليديفعاليت هاي 

ريال بيشتر ( 111۰111۰111)و ساير اشخاص حقيقي از يكصد ميليون هركدام بيشتر است ريال ( 2۰111۰111۰111)

ده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت حكم اين ما. است، از كشور جلوگيري نمايد

هايي كه به موجب اين قانون  بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم از ماليات بردرآمد شخص حقوقي يا ماليات

مراجع . باشد و مربوط به دوران مديريت آنان بوده نيز جاري است شخص حقوقي مكلف به كسر و ايصال آن مي

حكم اين ماده در مورد اشخاص عازم . باشند عالم وزارت يا سازمان مزبور مكلف به اجراي اين ماده ميذيربط به ا

با درخواست و و درمان بيماري هاي خاص و صعب العالج كه امكان درمان آن در ايران نباشد واجب حج سفر 

 .باشد ري نميتأييد مراجع ذيربط، با اخذ تضمين الزم جا

ه مؤديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و يا در صورتي ك -تبصره 

 .تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طريق مراجع قضايي اقدام نمايد فرزندان نمايند سازمان امور مالياتي كشور مي

پس « سازمان امور مالياتي و در صورت عدم اعالم، محل اعالمي توسط مودي در پايگاه»، عبارت 213در متن ماده  -113

 .حذف مي شود« يا محل كار»اضافه و عبارت « لحم رد اوراق مالياتي بايد»از عبارت 

 .، حذف مي شود218ماده  2تبصره   -114

 .حذف مي شود« شمول ماليات و»، عبارت 217در متن ماده   -115

دياني كه مكلف به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و مؤ»جايگزين عبارت « اشخاص حقوقي»، عبارت 221در متن ماده  -111

 .از متن تبصره آن حذف مي شود« از نظر محاسبه»شده و عبارت « حساب سود و زيان هستند

شده و عبارات « مودي» واژهجايگزين « اشخاص حقوقي و يا اظهارنامه اشخاص حقيقي»، عبارت 227در متن ماده   -117

حذف مي « اند امور مالياتي در موقع صدور برگ تشخيص از آن مطلع نبوده و يا ادارة»و « تشخيص علي الرأس و»

 .شوند

 . حذف مي شود« حقيقي و» هايعبارت همه، 272در متن ماده  -118
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 :مي شود 274ماده  7متن زير، جايگزين بند  -119

 نو يا در اختيار گذاشتن كارت بازرگاني براي استفاده ديگرا بازرگاني اشخاص ديگر  استفاده از كارت

مصوب )صنعتي جمهوري اسالمي ايران  –قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري 13جايگزين ماده  ،متن زير -ب

 :شود مي( با اصالحات و الحاقات بعدي آن 7/1/1372

هاي اقتصادي اشتغال  صنعتي به انواع فعاليت-درآمد كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در مناطق آزاد تجاري( 1

 .باشدهاي مالياتي سرزمين اصلي ميها و معافيتعاليت در منطقه، مشمول كليه مشوقدارند بابت ف

 .شود ماليات بر درآمد ابرازي اشخاص حقيقي و حقوقي بابت فعاليت در منطقه، بخشوده مي%( 51)پنجاه درصد ( 2

به شرح ( 5/8/1389مصوب )و اختراعات  سازي نوآوريهاو تجاري بنيانقانون حمايت از شركتها و موسسات دانش -ج

 :شودزير اصالح مي

 :دشومي 3ماده ( الف)جايگزين بند  ،متن زير -

 .بنياناز ماليات بر درآمد حاصل از فعاليتهاي دانش%( 81)بخشودگي هشتاد درصد 

 .شودحذف مي« هاي مالياتي، معافيت»، عبارت 9در ماده  -

 .شودمي« هايمعافيت» ترابع جايگزين «هايبخشودگي»، عبارت 11ماده ( ج)در بند  -

، (11/11/1395مصوب ) هاي توسعه كشور قانون احكام دائمي برنامه 45ماده ( ب)و بند  32ماده ( پ)بند ( 3)جزء  -د

 .شوندحذف مي

 .شودحذف مي( 1/2/1394مصوب )پذير و ارتقاي نظام مالي كشور قانون رفع موانع توليد رقابت 27ماده  -ه

ماده ( الف)، موضوع بند (و اصالحات بعدي آن 27/2/1377مصوب )قانون معادن  14ماده ( 11)و ( 8)هاي صرهتب -و

 .شوند، حذف مي(1/2/1394مصوب )پذير و ارتقاي نظام مالي كشور قانون رفع موانع توليد رقابت( 35)

گري براي آن مقرر شده است، از ابتداي تاريخ اجراي اين قانون به استثناي مواردي كه در همين قانون ترتيب دي -ز

  .باشد مي 1399سال 

 


