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    اجرايياجرايياجرايياجرايي    برگبرگبرگبرگ    صدورصدورصدورصدور    شرايطشرايطشرايطشرايط    دردردردر: : : : اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 3/12/1366 مصوب مستقيم هاي ماليات قانون 210 ماده در مقرر مهلت ظرف اجرايي برگ ابالغ از پس مودي گاه هر -1 ماده

 طبق او منقول غير و منقول اموال از بدهي معادل اجرائيات مسئول دستور به ندهد را آن پرداخت ترتيب يا و نپردازد را خود بدهي

 .رسيد خواهد فروش به و بازداشت آتي مقررات

 .شد خواهد تنظيم مستقيم هاي ماليات قانون 210 ماده ذيل يك تبصره مطابق اجرايي برگ -2 ماده

 به ابالغ تاريخ قيد با ثالث نسخه و ابالغ مودي به ديگر نسخه بايگاني پرونده در نسخه يك تهيه، نسخه سه در اجرايي برگ -3 ماده

 .شود مي اعاده اجرا قسمت به مربوط پرونده در ضبط جهت رسيده ابالغ مامور و مودي امضاي به مودي

 .باشد مي الرعايه الزم اجرائي اوراق ابالغ مورد در مذكور قانون چهارم بابك از هشتم فصل مقررات -4 ماده

    اموالاموالاموالاموال    بازداشتبازداشتبازداشتبازداشت: : : : دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 را آن پرداخت ترتيب يا نكند پرداخت را خود بدهي كليه مقرر ماه يك ظرف اجرائي برگ ابالغ از پس مودي گاه هر -5 ماده

 خواهد بازداشت مودي اموال اسهل و انقد از بدهي كل درصد ده اضافه به متعلقه جرائم و اصل از اعم او بدهي كليه معادل ندهد

 را او بدهي تكافوي مودي منقول اموال گاه هر. بود خواهد اجرائيات مسئول عهده به آن اجراي دستور و توقيف دستور صدور شد،

 .شد خواهد بازداشت نامه آئين همين در مقرر ترتيب به او منقول غير اموال از نباشد دسترسي وي منقول اموال به يا ننمايد

 دادسرا نماينده حضور با ژاندارمري يا شهرباني مامورين كمك با اقتضا حسب و اجرا مامورين توسط مودي اموال توقيف -6 ماده

 از او كسان و مودي امتناع يا و است ان در مال كه محلي بودن قفل يا بسته مودي، حضور عدم. آمد خواهد عمل به محل دادگاه يا

 .نمايد بازداشت را اموال و باز را در تواند مي شده بيني پيش تركيب با اجرائي هيات و نبوده اجرائي عمليات مانع در، كردن باز

 ساير و مزبور در كردن مهر و الك ضمن نمود باز المجلس في نتوان است آن در مال كه را محلي كه صورتي در – تبصره

 ساير و در ساعت چهار و بيست مدت ظرف حداكثر است مكلف 6 ماده موضوع اجرائي هيات رود مي ورود احتمال كه هايي محل

 .نمايد بازداشت را اموال و باز را شده پلمپ هاي محل



 را الزم اقدام فوراً مكلفند مربوط مقامات شود استمداد باال در مذكور اشخاص از اجرا مامورين طرف از كه موقع هر در -7 ماده

 .شد خواهد تعقيب مربوط مقررات طبق و شده شناخته قانون اجراي از متخلف مسامحه، و تاخير صورت در. دارند معمول

 :است ممنوع زير اموال بازداشت -8 ماده

 .1366 اسفندماه مصوب مستقيم هاي ماليات قانون 212 ماده در مذكور اموال -الف

 .نمايد مي مالكيت ادعاي آن به نسبت متصرف و است غير تصرف در كه اموالي -ب

 مشاع ظاهراً ندارند مالياتي بدهي كه ديگري اشخاص يا شخص و مودي بين دارند را آن بازداشت قصد كه اموالي گاه هر -9 ماده

 باشد يك هر سهم مبين كه شود ارائه موثري دليل مذكور اشخاص يا و شخص طرف از اگر صورت اين در باشد، مشترك و

 اشاعه مورد مال از مودي سهم حدود در و شده يك هر سهام يا سهم تساوي به فرض اال و اقدام مودي سهم بازداشت به نسبت

 .شد خواهد بازداشت

 لزوم صورت در و شود نوشته بازداشت مورد اموال كليه اسامي آن در كه شود مرتب صورتي بايد اموال بازداشت از قبل -10 ماده

 و عدد جواهرات در. گردد قيد مجلس صورت در و تعيين آنها تقريبي عيار آالت نقره و طال مورد در و آن عدد و وزن و كيل

 به آنها مشخصات خطي كتب در و چاپ تاريخ و نويسنده و كتاب اسم كتاب در آنها، مشخصات ساير و اسامي و صفات و اندازه

 در چه التجاره مال در باشد، ممكن اگر نقاش اسم و آنها عرض و طول و تابلو و پرده موضوع نقاشي هاي پرده و تابلو در كامل، طور

 مبلغ و شماره بهادار اوراق و سهام در. شود مي تصريح آنها رنگ و نمره و مدل و شماره و التجاره مال نوع ديگر جاي در چه و انبار

 اموال ريز صورت در همچنين. شود معين مجلس صورت در مال آن به مربوط مشخصات اموال ساير مورد در و آنها نوع و اسمي

 .گردد قيد بايد آن بودن مستعمل و نو

 .باشد اجراء مهر به ممهور و شده پلمپ و قيطان بايد مذكور مجلس صورت – تبصره

 صورت در و مودي و اجراء مامور و شده تصريح صورت آخر در دهد رخ اشتباهي اموال ريز صورت نوشتن در اگر -11 ماده

 سطور بين نوشتن و كردن پاك و تراشيدن نمايند، مي امضاء را آن نامه آئين اين 6 ماده در مذكور نمايندگان وي حضور عدم

 .است ممنوع

 اشخاصي امضاء به صفحات كليه و بوده حروف تمام با سال و ماه و روز تاريخ داراي شده بازداشت اموال ريز صورت -12 ماده

 در مراتب نمايند امتناع امضاء از چنانچه و رسيد خواهد يك هر سمت و مشخصات و نام ذكر با دارند حضور بازداشت موقع در كه

 .شد خواهد قيد مجلس صورت

 تواند مي مودي ولي شد خواهد ارزيابي دارايي و اقتصادي امور وزارت ذيربط كارشناسي وسيله توقيف مورد اموال -13 ماده

 كه شد خواهد داده اثر ترتيب مزبور درخواست به وقتي صورت اين در آيد عمل به رسمي كارشناسان وسيله ارزيابي نمايد تقاضا

 هشت و چهل و كارشناس مباشرت از قبل دادگستري رسمي كارشناسان دستمزد به مربوط مقررات طبق كارشناس الزحمه حق

 مسئول به آن قبض و توديع شود مي تعيين دارائي و اقتصادي امور وزارت طرف از كه اي سپرده حساب به ارزيابي از قبل ساعت

 .شود ارائه اجرائيات



 تعيين قرعه طريق از شرايط واجد اشخاص بين از تراضي عدم صورت در و تعيين طرفين تراضي به رسمي كارشناس -14 ماده

 قبالً كه صورتي در و ندارد اعتراض حق بعداً باشد داده رضايت قبالً كارشناس انتخاب به نسبت مودي كه صورتي در. شد خواهد

 مسئول شود تشخيص موجه كارشناس به نسبت او اعتراض اجرائيات مسئول نظر به و نكرده تراضي كارشناس انتخاب در مودي

 .نمود خواهد تعيين قرعه قيد با و تراضي با را ديگري رسمي كارشناس اجرائيات

. شد خواهد منتقل محفوظي جاي به لزوم صورت در و شود مي توقيف هست كه محلي در شود توقيف بايد كه اموالي -15 ماده

 اموالي صورت آن در. نگردد تشخيص مناسب فعلي محل اينكه مگر است ممنوع ديگري محل به انفجار و احتراق قابل اموال حمل

 .شود رسانده فروش به معجالً بايد االمكان حتي اموال قبيل اين. شود سپرده مسئولي شخص به بايد شده توقيف

 .شود فروخته تشريفات انجام بدون و فوراً بايد شدني ضايع اموال -16 ماده

 در را اموال شود ملتزم بايد اخير شخص و نمايد تعيين را معتبري شخص بايد توقيف مورد اموال حفاظت براي اجرا مامور -17 ماده

 .نمايد نگهداري و ضبط داده، انتقال محفوظي جاي به اجرائيات مسئول اطالع با لزوم صورت در يا محل همان

 اجرائيات مسئول با قطعي تصميم اتخاذ نشود حاصل توافق اموال حافظ تعيين در اجرا مامور و مودي بين كه صورتي در -18 ماده

 .شد خواهد گرفته رسيد وي از و تسليم او به توقيفي اموال ريز صورت از نسخه يك حافظ تعيين از پس است، مربوطه

 و توقيف محل همان در باشد معيني و محفوظ جاي در اموال آن و نشود پيدا حافظي توقيف مورد اموال براي گاه هر -19 ماده

 به بايد نامه آئين اين 17 ماده اخير قسمت رعايت با صورت اين غير در. شد خواهد مهر و الك اجرا مامور وسيله به آنجا مدخل

 .شود مهر و الك اجرا مامور وسيله است شده نقل آنجا به كه محلي مدخل و نقل محفوظي جاي

 محل و الصاق كاغذي هست كه جايي در اموال از يك هر به اجرا مامور نشود پيدا معيني و محفوظ جاي كه صورتي در -20 ماده

 خود مهر دارد حق هم مال صاحب صورتي چنين در و. كرد خواهد ذكر توقيف ريز صورت در را مراتب و مهر و الك را الصاق

 شده بازداشت اموال از حفاظت براي مقتضي اقدام است موظف اجرا مامور موارد گونه اين در. بزند اجرا مامور مهر پهلوي را

 .بدهد محفوظي جاي به را آن سريع انتقال ترتيب يا معمول

 جهات از بعداً ننمايد نامه آئين اين 11 و 9 و 8 مواد جهات از ايرادي و باشد حاضر اموال بازداشت حين مودي گاه هر -21 ماده

 نوشته اموال توقيف صورت ذيل در آن خالصه باشد داشته اعتراضي و ايراد كه صورتي در و داشت نخواهد اعتراض حق مذكور

 .شد خواهد

 را مزبور اموال غيره و پشمي هاي پارچه و فرش قبيل از شود توقيفي اموال از بعضي فساد باعث بازداشت مدت گاه هر -22 ماده

 عهده به بازداشتي اموال حفظ مسئوليت كه مواردي در و نمود مراقبت و سركشي بتوان كه كرد بازداشت نحوي به و جدا بايد

 در و بود خواهد اموال قبيل اين فساد از جلوگيري براي مراقبت و سركشي به ملزم حافظ است شده گذاشته ديگري شخص

 خواهد وارده خسارت جبران مسئول الحفاظه حق از محروميت بر عالوه شود وارد خساراتي اگر حافظ غفلت و مسامحه صورت

 .بود

 اجازه بدون يا و بدهد كسي به يا و داده قرار استفاده مورد هيچوجه به را اموال آن ندارد حق بازداشتي اموال حافظ -23 ماده

 اين از او تخلف اثر بر كه صورتي در و محروم الحفاظه حق دريافت از واال دهد انتقال ديگري محل به را آن اجرائيات مسئول



 در اين بر عالوه بود خواهد نيز وارده خسارت جبران به ملزم شود وارد خسارتي بازداشتي اموال به نسبت تفريط و تعدي يا و جهات

 .گرفت خواهد قرار نيز كيفري تعقيب مورد عنداالقتضا باشد كيفري مقررات با منطبق عمل كه مواردي

 مجلس صورت ضميمه را توقيفي اموال از صورتي و تهيه نسخه سه در خود عمليات از مجلسي صورت اجرا مامور -24 ماده

 و تحويل اجرائيات مسئول به بازداشتي اموال صورت به منضم مزبور مجلس صورت از اي نسخه كرد، خواهد مهر و امضاء نموده،

 .نمود خواهد دريافت رسيد و تسليم حافظ و مودي به ترتيب به توقيفي اموال از صورتي انضمام به ديگر نسخ

 و راهنمايي اداره به بالفاصله اجرائيات مسئول توسط موتوري نقليه وسائط مورد در تنظيمي مجلس صورت از اي نسخه -1 تبصره

 وسيله كه شود مي اعالم كتباً و ارسال باشد مي وسيله انتقال و نقل مجوز صدور مسئول مورد حسب كه اي اداره يا محل رانندگي

 يا و رانندگي و راهنمايي اداره. است ممنوع آن انتقال و نقل و بوده بازداشت مودي بدهي قبال در مجلس صورت در مذكور نقليه

 و قيد مربوط دفاتر در را نقليه وسيله بودن توقيف بايد مذكور اطالعيه وصول محض به است مجوز صدور مسئول كه اي اداره

 ظرف را اقدامات نتيجه و صادر زيربط واحدهاي به را آن تردد از توقف دستور و منعكس پرونده در را آن بودن المعامله موقوف

 .دارد اعالم هفته يك

 طبق بر و مورد حسب مربوطه مخابرات منطقه و اعالم محل مخابرات به مراتب نيز تلفن االمتياز حق بازداشت مورد در -2 تبصره

 اعالم هفته يك ظرف را مراتب و نموده ثبت مربوطه دفاتر در و موقوف را آن انتقال و نقل است مكلف اجرا اداره درخواست

 .دارند

 از را الحفاظه حق اجرائيات مسئول گيرد، مي تعلق الحفاظه حق باشد مودي از غير كه صورتي در اموال حافظ شخص به -25 ماده

 نمود، خواهد تعيين محلي معمول عرف به توجه با ديگر ضروري مخارج يا و مال حفظ براي محل كرايه يا حافظ الزحمه حق بابت

 .است مودي عهده به كالً مخارج اين پرداخت

 در شده بيني پيش موارد ساير و آن تفريط يا توقيفي اموال در اموال، حافظ تصرف و دخل گونه هر از جلوگيري براي – تبصره

 مقتضي كه مواردي در اجرائيات مسئول نگهداري، در دقت عدم علت به احتمالي خسارت جبران همچنين و نامه آئين اين 23 ماده

 .نمايد اخذ كافي تضمين باشد مودي از غير اموال حافظ كه صورتي در تواند مي بداند

 از شده بازداشت مال معادل اجرا و وصول قسمت نمايد خودداري اوست حفاظت در كه مال تحويل از حافظ گاه هر -26 ماده

 خواهد فروش به مقررات طبق و نموده بازداشت حافظ شخص اموال ساير از تكافو عدم صورت در و شده اخذ تضمين محل

 .رسانيد

 وارده خسارت جبران به ملزم و بوده دولت زيان و ضرر جبران مسئول حافظ شود وارد خساراتي حافظ عمل اين از كه صورتي در

 .باشد مي

    ثالثثالثثالثثالث    شخصشخصشخصشخص    نزدنزدنزدنزد    منقولمنقولمنقولمنقول    اموالاموالاموالاموال    بازداشتبازداشتبازداشتبازداشت: : : : سومسومسومسوم    فصلفصلفصلفصل

 از نحوي به اجراء قسمت يا و است ثالثي شخص نزد او به متعلق منقول اموال يا نقد وجه كه نمايد اظهار مودي گاه هر -27 ماده

 5 ماده تبصره موضوع اضافي وجه درصد ده و متعلقه جرائم و اصل از اعم بدهي معادل وجه و اموال آن از شود مطلع امري چنين

 ابالغ دستور و تهيه نسخه دو در اي نامه توقيف اجرا قسمت صورت اين در شود مي بازداشت اجرائي هاي هزينه ساير و نامه آئين اين



 شخص اينكه از اعم شود مي گرفته رسيد ثاني نسخه در و ابالغ اوست نزد نقد وجه يا مال كه شخصي به آن از نسخه يك دهد، مي

 .موجل يا باشد حال مودي به او بدهي اينكه از اعم و حقوقي يا باشد حقيقي ثالث

 معادل واال ندهد آن صاحب به را شده بازداشت اموال يا وجه كه نمايد مي ملزم را او ثالث شخص به نامه توقيف ابالغ -28 ماده

 .شود قيد نامه توقيف در بايد نكته اين و كرد خواهد وصول او شخص از اجراء قسمت را اموال آن قيمت يا وجه

 :است شده توقيف او نزد مودي طلب يا مال كه ثالث شخص گاه هر -29 ماده

 .كند خودداري اجرا مامور به مال تحويل از -الف

 وزارت طرف از كه حسابي به نامه توقيف ابالغ تاريخ از روز پنج ظرف آن واريز از باشد حال طلب يا نقد وجه طلب چنانچه -ب

 .نمايد خودداري شده تعيين دارايي و اقتصادي امور

 به آن مهلت انقضاي از روز پنج ظرف نگرديده منقضي نامه توقيف ابالغ تاريخ در آن پرداخت مهلت كه طلبي مورد در -ج

 .ننمايد واريز مزبور حساب

 مذكور حساب به طلب يا وجه واريز گواهي. شد خواهد بازداشت او شخصي امول از طلب يا مال آن معادل و محسوب مستنكف

 .شد خواهد تلقي مودي به داين پرداخت منزله به شود مي صادر) اجراء اداره( دارايي و اقتصادي امور اداره طرف از كه

 از روز پنج ظرف بايد باشد خود نزد مودي منقول اموال يا نقد وجه از قسمتي يا تمام وجود منكر ثالث شخص گاه هر -30 ماده

 مورد به نسبت اجرايي عمليات صورت اين در بگيرد رسيد داده اطالع اجرائيات مسئول به كتباً را مراتب نامه توقيف ابالغ تاريخ

 به ثالث شخص نزد در مطالبات يا اموال و وجوه وجود اثبات براي تواند مي اجراء قسمت و شود مي متوقف ثالث شخص ادعاي

 تسليم را اموال ساير يا نقد وجه است مكلف ثالث شخص نشود داده مزبور اطالع كه صورتي در نمايد، مراجعه صالحيتدار مرجع

 .كند شكايت صالحه مراجع به تواند مي باشد داشته اعتراض اگر صورت اين در و نمايد

 از مانع ثالث شخص انكار صرف باشد محرز رسمي مدارك طبق ثالث شخص نزد طلب يا مال وجود كه مواردي در -1 تبصره

 .باشد نمي اجرائي عمليات تعقيب

 اثبات به صالحيتدار مراجع در ثالث شخص نزد در اجراء قسمت ادعاي مورد مطالبات يا اموال و وجوه وجود چنانچه -2 تبصره

 و مطالبات و وجوه تاديه به ديگر شخص نشود يا و باشد نشده پرداخت است ثالث شخص نزد آنچه معادل مالياتي بدهي و برسد

 .)شد خواهد تعيين نامه آئين اين 14 و 13 مادتين مقررات، طبق اموال ارزش( شد خواهد ملزم آن معادل ارزش يا اموال تحويل

    منقولمنقولمنقولمنقول    اموالاموالاموالاموال    فروشفروشفروشفروش: : : : چهارمچهارمچهارمچهارم    فصلفصلفصلفصل

 مزايده طريق از شده توقيف اموال ننمايد تاديه را دولت طلب اموال توقيف تاريخ از روز ده انقضاي از پس مودي گاه هر -31 ماده

 پرداخت به راجع اينكه مگر شود مي برداشته فروش حاصل از ها هزينه كليه و دولت طلب و رسيده فروش به فروش آگهي انتشار و

 هر در كه معيني مدت ظرف بدهي دارايي و اقتصادي امور وزارت اجازه با صورت اين در كه شود توافق اجراء قسمت با بدهي

 .شد خواهد تقسيط كافي، تضمين اخذ و رسمي سند طبق بود نخواهد سال سه از بيش قطعي ماليات ابالغ تاريخ از حال

 :باشد ذيل نكات حاوي بايد گردد مي منتشر قبل ماده در مقرر مدت انقضاي از پس بالفاصله كه فروش آگهي -32 ماده



 .اموال بودن توقيف بر تصريح و شده بازداشت اموال نوع-1

 .فروش محل و ساعت و روز -2

 .شود مي شروع آن از مزايده كه قيمتي -3

 .موتور شماره رنگ، شهرباني، شماره ساخت، سال سازنده، كارخانه نام نوع، موتوري نقليه وسائط مورد در -4

 .آن شماره تلفن االمتياز حق مورد در -5

 اموال مورد در. نباشد روز ده از كمتر مزبور روز تا فروش آگهي انتشار بين فاصله كه شود معين طوري بايد فروش روز -33 ماده

 .داد قرار كمتر را موعد توان مي است زياد هزينه باعث آنها نگهداري كه اموالي يا و الفساد سريع

 حراج طريق از آگهي انتشار بدون نباشد ريال هزار سيصد از بيش آن مجموع قيمت كه شده بازداشت منقول اموال -34 ماده

 .شد خواهد فروخته

 نوبت يك محل در روزنامه بودن صورت در و دارايي و اقتصادي امور اداره محل و عمومي معابر به بايد فروش آگهي -35 ماده

 .شود درج روزنامه در

 .شود مي تجديد آگهي باال مواد رعايت با فروش روز تغيير صورت در -36 ماده

 يا مولف يا مصنف رضايت بدون نشده منتشر فروش و خريد براي هنوز كه چاپي هاي ترجمه و تاليفات و تصنيفات -37 ماده

 .شود نمي گذارده فروش معرض به آنها قانوني وارث يا مقام قائم يا مترجم

 .ندارند را آن در شركت حق فروش مباشرين و اجراء مامورين ولي نمايد شركت خريد در مردم ساير مثل تواند مي مودي -38 ماده

 خواهد پذيرفته او تقاضاي صورت اين در كند تقاضا شده بازداشت اموال به نسبت را فروش تاخر و تقدم تواند مي مودي -39 ماده

 .سازد وارد لطمه دولت مطالبات به تقاضا اين اينكه مگر شد

 امور وزارت طرف از كه حسابي به را قيمت تمام بايد و شود مي شناخته خريدار دارد مي اظهار را قيمت باالترين كه كسي -40 ماده

 .شود مي فروخته ديگري به مال المجلس في خودداري صورت در نمايد، واريز شود مي تعيين دارايي و اقتصادي

 .شود مي منظور او حساب به و مودي عهده به مخارج ساير و الحفاظه حق و آگهي نشر هزينه -41 ماده

 مدت رعايت با تواند مي دارايي و اقتصادي امور اداره نداشت خريدار شده ارزيابي كه قيمتي به مال فروش گاه هر -42 ماده

 داشته خريدار كه مبلغ هر به آگهي مورد اموال كه نمايد قيد آگهي آن در و منتشر آگهي مجدداً نامه آئين اين 33 ماده در مذكور

 تا مودي ديگر اموال از اجراء قسمت نكند را مودي بدهي تكافوي فروش حاصل چنانچه. شد خواهد فروخته حراج طريق از باشد

 .رساند مي فروش به نامه آئين اين مقررات طبق و بازداشت او بدهي بقيه ميزان

 مزبور اداره آيد وجود به اجرا براي انتقال جهت در قانوني معاذير اموال فروش جلسه صورت تنظيم از پس چنانچه -1 تبصره

 .نمايد منتشر مزايده آگهي مجدداً مزايده برنده سپرده استرداد ضمن تواند مي



 و ضبط نيز آن سپرده ننمايد پرداخت را مزايده مورد مبلغ مقرر موعد در يا اعالم را خود انصراف مزايده برنده چنانچه -2 تبصره

 .شد خواهد داده انتشار مجدداً آگهي

 امضاي به مجلس صورت و باشد داشته حضور بايد محل دادگاه يا دادسرا نماينده حراج و مزايده از اعم فروش جلسه در -43 ماده

 .برسد حراج مسئول و اجراء مامور و مذكور نماينده

 نشود حاضر خريدار به انتقال سند امضاء براي مودي چنانچه تلفن االمتياز حق همچنين و موتوري نقليه وسائط مورد در -44 ماده

 انتقال سند امضاء جهت را اجراء اداره نماينده رسمي دفاتر از يكي به الزم مدارك و مستندات ارسال ضمن اجرائيات مسئول

 .نمايد امضاء را انتقال سند مودي طرف از نمايندگي به كه نمود خواهد معرفي

 موافقت صورت در نشود پيدا خريداري مزايده مورد تلفن االمتياز حق و موتوري نقليه وسائط براي كه مواردي در -45 ماده

 نام به انتقال سند تنظيم منظور به مزايده آخرين مجلس صورت ضميمه به مراتب آن تملك با دارايي و اقتصادي امور وزارت

 نشود انتقال سند امضا به حاضر مودي كه صورتي در و شد خواهد اعالم رسمي اسناد دفتر به دارايي و اقتصادي امور وزارت

 .كرد خواهد امضاء را انتقال سند مودي طرف از نمايندگي به اجراء اداره نماينده

    آنآنآنآن    فروشفروشفروشفروش    وووو    منقولمنقولمنقولمنقول    غيرغيرغيرغير    اموالاموالاموالاموال    بازداشتبازداشتبازداشتبازداشت    كيفيتكيفيتكيفيتكيفيت: : : : پنجمپنجمپنجمپنجم    فصلفصلفصلفصل

 غير اموال بازداشت به نسبت اجراء قسمت نباشد كافي دولت طلب استيفاي براي مودي منقول اموال كه صورتي در -46 ماده

 .نمايد مي اقدام آتي مقررات طبق بر مودي منقول

 اعالم كتباً و ارسال محل اسناد ثبت اداره به بالفاصله چهارم نسخه و تهيه نسخه چهار در منقول غير اموال نامه بازداشت -47 ماده

. است ممنوع آن انتقال و نقل و بوده بازداشت مودي بدهي قبال در ضميمه نامه بازداشت در مذكور امالك يا ملك كه شود مي

 پرونده در را آن بودن المعامله موقوف و قيد مربوط دفاتر در را ملك بودن توقيف بايد مذكور اطالعيه وصول محض به ثبت اداره

 .دارد اعالم هفته يك ظرف را اقدامات نتيجه و نموده منعكس نيز ثبتي

 ماده موضوع قانوني مهلت از بيش كه مدتي ظرف حداكثر بتوان كه باشد داشته درآمدي منقول غير مال كه صورتي در -48 ماده

 در و شد خواهد بازداشت نيز ملك درآمد كرد وصول محل آن از را مودي بدهي 3/12/66 مصوب مستقيم هاي ماليات قانون 167

 .گردد مي خودداري ملك فروش از درآمد، تكافوي صورت

 و وقوع محل و غيرمنقول مال نوع و مودي خانوادگي نام و نام بر مشتمل اعالني بايد منقول غير اموال فروش براي -49 ماده

 همچنين و فروش علت و شود مي فروخته آن از قسمتي يا ملك تمام اينكه به تصريح با را آن مشخصات ساير و تقريبي مساحت

 .شود منتشر شد خواهد شروع مزايده آن از كه قيمتي و فروش محل و ساعت و روز

 تعيين اجراء قسمت ذيربط كارشناس طرف از كه روز بهاي به ملك قيمت حداقل امالك مورد در مزايده شروع براي -50 ماده

 .گرفت خواهد قرار ماخذ شد خواهد

 از بعد چنانچه ضمناً باشد مي جاري مورد حسب غيرمنقول اموال فروش مورد در نامه آئين اين چهارم فصل مقررات -51 ماده

 مستقيم هاي ماليات قانون 215 ماده مقررات طبق اقتضاء صورت در نشود پيدا مزايده مورد ملك براي خريداري دوم نوبت مزايده

 .شد خواهد عمل



 تنظيم تاريخ از ماه دو مدت انقضاي به موكول انتقال سند صدور مجلس صورت امضاء تنظيم و مزايده عمل انجام از پس -52 ماده

 را متعلقه هاي هزينه و آن درصد ده اضافه به خود بدهي كليه مودي مدت اين ظرف در گاه هر. بود خواهد مزايده مجلس صورت

 .آمد خواهد عمل به بازداشت رفع ملك از نمايد تاديه

 و مستندات اجرائيات مسئول نشود حاضر انتقال سند امضاي براي مذكور ماه دو انقضاي از پس مودي كه صورتي در -53 ماده

 سند مودي طرف از نمايندگي به دارايي و اقتصادي امور وزارت حقوقي دفتر نماينده و ارسال رسمي اسناد دفتر به را الزم مدارك

 .نمود خواهد امضا را انتقال

 موافقت صورت در نشود پيدا خريداري مزايده مورد ملك براي مستقيم هاي ماليات قانون 215 ماده طبق كه مواردي در -54 ماده

 نام به انتقال سند تنظيم منظور به مزايده آخرين مجلس صورت ضميمه به مراتب آن تملك با دارايي و اقتصادي امور وزارت

 حقوقي دفتر نماينده نشود انتقال سند امضاء به حاضر مودي كه صورتي در و شد خواهد اعالم رسمي اسناد دفتر به مزبور وزارت

 .كرد خواهد امضا را انتقال سند مودي نمايندگي به دارايي و اقتصادي امور وزارت

 تقسيط يا پرداخت به نسبت مقرر مهلت ظرف چنانچه مستقيم هاي ماليات قانون 39 و 26 مادتين در مذكور افراد مورد در -55 ماده

 جاري نذر يا حبس يا وقف مورد اموال ماترك به نسبت مورد حسب نامه آئين اين مقررات ننمايد اقدام خود شده قطعي بدهي

 .باشد مي

 در اجرايي عمليات كند حق ادعاي آن از قسمتي يا تمام به نسبت ثالث شخص بازداشتي منقول غير مال به نسبت گاه هر -56 ماده

 مورد امر اين و باشد منقول غير مالي بازداشت بر مقدم سند تاريخ و بوده رسمي سند به مستند دعوي كه شود مي متوقف صورتي

 .گيرد قرار مستقيم هاي ماليات قانون 216 ماده موضوع مالياتي اختالف حل هيات تاييد

    عموميعموميعموميعمومي    مقرراتمقرراتمقرراتمقررات: : : : ششمششمششمششم    فصلفصلفصلفصل

 از مانع تامين اين باشد سپرده تامين 1366 اسفندماه مصوب مستقيم هاي ماليات قانون 161 ماده طبق بر قبالً مودي گاه هر -57 ماده

 به نسبت فوراً است مكلف اجراء قسمت دولت طلب وصول از پس و نيست باشد تر سهل ماليات وصول كه او اموال ساير بازداشت

 .كند اقدام تامين رفع

 216 ماده موضوع مالياتي اختالف حل هيات اينكه مگر نيست اجرائي عمليات جريان مانع اجرائي اقدامات از شكايت -58 ماده

 كه شد خواهد صادر وقتي مزبور قرار. نمايد صادر را اجرائي عمليات موقت توقف قرار رسيدگي براي مستقيم هاي ماليات قانون

 ده اضافه به نمايند مي شكايت اجرايي برگ ابالغ از پس كه مودياني مورد در و جرائم و اصل از اعم بدهي مبلغ معادل شاكي

 نمايد ارائه را آن رسيد و توديع نامه آئين اين 13 ماده موضوع سپرده حساب به وجه نامه آئين اين 5 ماده در مقرر اضافي وجه درصد

 اتخاذ قانوني تصميم و رسيدگي نوبت از خارج و فوريت به شاكي شكايت به مزبور هيات حال هر در. بسپارد كافي تضمين يا

 .نمود خواهد

 يا قضايي مراجع قطعي احكام يا رسمي سند به مستند شاكي شكايت يا و بداند قوي را شاكي داليل هيات كه صورتي در -1 تبصره

 .نمايد صادر را اجرايي عمليات توقف قرار تامين اخذ بدون توان مي باشد اداري اسناد



 مالياتي اختالف حل هيات در ماليات قطعيت صورت در مستقيم هاي ماليات قانون 175 ماده تبصره موضوع هاي پرونده -2 تبصره

 حكم گرفت قرار شده ياد هيات تاييد مورد مودي غير از ماليات مطالبه چنانچه و مطرح مستقيم هاي ماليات قانون 216 ماده موضوع

 .كرد خواهد صادر تعرض رفع بر

 ماليات ايصال و وصول به مكلف قانون موجب به يا كرده ضمانت يا تعهد را ديگري ماليات پرداخت كه ثالثي اشخاص -59 ماده

 توقف قرار صدور نمايند شكايت اجرايي اقدامات از اگر دارند تضامني مسئوليت ماليات پرداخت به نسبت و باشند مي ديگري

 .بود خواهد نامه آئين اين 58 ماده در مقرر طريق به اجرايي عمليات

 .بود نخواهد اجرايي عمليات ادامه از مانع اجرايي مرحله در محاسبه در اشتباه عنوان به شكايت -60 ماده

 صورت در( آنان قيم يا قانوني ورثه شدن معين زمان تا اجرايي عمليات نمايد فوت اجراء حين در مالياتي مودي گاه هر -61 ماده

 ميزان به باشد نقدي موجودي مودي ماترك جزء كه صورتي در تواند مي اجرا اداره ليكن. ماند مي متوقف) ورثه بودن محجور

 .نمايد برداشت موجودي محل از آنان قيم يا قانوني ورثه شدن تعيين از قبل و قانوني تشريفات رعايت با و بدهي

 و بوده جاري نيز »عمومي محاسبات قانون 48 ماده« موضوع بدهكاران مورد در نامه آئين اين در مندرج مقررات كليه -62 ماده

 .باشد مي مالياتي مطالبات همانند نيز مطالبات قبيل اين وصول تكليف


