
 

    طوسيطوسيطوسيطوسي    خيريه خواجه نصيرخيريه خواجه نصيرخيريه خواجه نصيرخيريه خواجه نصيربنياد بنياد بنياد بنياد 

  21/2/1367- 12583، به نقل از روزنامه رسمي شماره 3/12/1366مصوب  قانون ماليات هاي مستقيم

 6/3/1371-13750زنامه رسمي شماره به نقل از رو 7/2/1371و قانون اصالح موادي از قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 

 13/12/1380-16609به نقل از روزنامه رسمي شماره  27/11/1380ماليات هاي مستقيم مصوب و قانون اصالح موادي از قانون 

 

 ماليات بر دارائي -باب دوم

    امالكامالكامالكامالك    ساالنهساالنهساالنهساالنه    اتاتاتاتييييمالمالمالمال    –    اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 .ه استشد حذف - 9 يال 3 ماده

    

    ييييخالخالخالخال    ييييمسكونمسكونمسكونمسكون    مستغالتمستغالتمستغالتمستغالت    اتاتاتاتييييمالمالمالمال    ----    دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 .ه استشد حذف -11 و 10 ماده

 

    ررررييييبابابابا    يييياراضاراضاراضاراض    بربربربر    اتاتاتاتييييمالمالمالمال    –    سومسومسومسوم    فصلفصلفصلفصل

 .ه استشد حذف - 16 يال 12 ماده

 

        برارثبرارثبرارثبرارث    اتاتاتاتييييمالمالمالمال    –    چهارمچهارمچهارمچهارم    فصلفصلفصلفصل

 : است اتيمال مشمول ريز شرح به بماند يباق يمتوف از ياموال يفرض اي يواقع فوت از اعم يشخص فوت جهينت در هرگاه –17 ماده

 اتيمال مشمول اموال از وراث از كيهر االرث سهم به نسبت باشند رانيا ميمق يرانيا دو هر اي وارث اي يمتوف كه يدرصورت – 1

 واقع اموال از قسمت آن بابت كه يارث بر اتيمال كسر از پس رانيا از خارج در اي رانيا در واقع قانون نيا 19 ماده موضوع ارث بر

 . قانون نيا 20 ماده در مذكور نرخ به است شده پرداخت دهيگرد واقع درآن مال كه يمحل دولت به رانيا از درخارج



 يمال حقوق و اموال از وراث از كي هر االرث سهم باشند رانيا از خارج ميمق يرانيا دو هر وراث و يمتوف كه يصورت در – 2

 از پس دارد وجود رانيا از خارج در كه قسمت آن به نسبت و قانون نيا 20 ماده در مذكور نرخ به است موجود رانيا در كه يمتوف

 . درصد پنج و ستيب نرخ به است شده پرداخت مال وقوع محل دولت به بابت آن از كه يارث بر اتيمال كسر

 مشمول كالً است موجود رانيا در كه يمتوف يمال وحقوق اموال از قسمت آن به نسبت موارد ريوسا يخارج اتباع مورد در – 3

 .دوم طبقه وراث يبرا قانون نيا 20ماده در مذكور نرخ به اتيمال

 : شوند يم ميتقس طبقه سه به قانون نيا نظر از وراث –18 ماده

 .اوالد اوالد و اوالد شوهر، زن، مادر، پدر،: از عبارتند كه اول طبقه وراث – 1

 آنها اوالد و خواهر برادر، اجداد،: از عبارتند كه دوم طبقه وراث – 2

  ها آن اوالد و خاله ،يدائ عمه، عمو،: عبارتنداز كه سوم طبقه وراث – 3

 ريغ و منقول از اعم رانيا از خارج اي و رانيا در واقع يمتوف ماترك هيكل: از است عبارت ارث بر اتيمال مشمول اموال –19 ماده

 در يعباد و يمال واجبات و عادت و عرف حدود در دفن و كفن نهيهز كسر از پس يمال وحقوق وصول قابل مطالبات و منقول

 . يمتوف محقق ونيد و يشرع قواعد حدود

 حل أتيه دييتأ مورد آن اصالت و بوده يقانون مدارك به مستند كه يصورت در دارد خود وراث به يمتوف كه يبده –تبصره

 در و ستين الزم مذكور أتيه دييتأ عده اميا نفقه و هيمهر مورد در. بود خواهد ماترك از كسر قابل رديگ قرار ياتيمال اختالف

 مورد حسب ماقبل طبقه از وراث يدارا خود فوت خيتار تا يمتوف كه است آن به منوط ونيد كسر سوم و دوم طبقه وراث مورد

 .است بوده

 : است ريز شرح به االرث سهم به نسبت ارث بر اتيمال نرخ –20ماده

 سوم طبقه دوم طبقه اول طبقه شرح

 %35 %15 %5 الير 50.000.000 مبلغ تا

 نسبت الير 200.000.000 مبلغ تا

 الير  50.000.000 مازاد به
15% 25% 45% 

 نسبت الير 500.000.000 مبلغ تا

 الير 200.000.000 مازاد به
25% 35% 55% 

 %65 %45 %35 الير 500.000.000 مازاد به نسبت

 

 مذكور يها نرخ به مازاد و كسر تيمعاف عنوان به الير) 30،000،000(ونيليم يس مبلغ اول طبقه وراث از كي هر االرث سهم از

 اي و معلول اي محجور اي داشته سن سال ستيب از كمتر كه اول طبقه وراث از كيهر يبرا مذكور تيمعاف. باشد يم اتيمال مشمول

 . بود خواهد الير )50،000،000( ونيليم پنجاه مبلغ باشند افتاده كار از

 .است شده حذف - 3 تا 1 يها تبصره



 مراجع در امر پرونده بودن يدگيرس قابل ريغ و اتيمال تيقطع از پس سال كي تا و باشد يمتوف ماترك جزء كه ياموال –21 ماده

 ها، وزارتخانه ارياخت در بالعوض ربطيذ سازمان يگواه موجب به اي و سلب آنها تيمالك خاص احكام اي نيقوان طبق ياتيمال

 باشد دولت به متعلق آنها سهام%) 100( صددرصد كه ييها شركت اي ياسالم انقالب ينهادها ها،يشهردار ،يدولت يها مؤسسه

 سلب اموال اي عوض آن ارزش شود داده يعوض تيمالك سلب بابت كه يصورت در و خارج ارث بر اتيمال شمول از رد،يقرارگ

 شده پرداخت اضافه ياتيمال چنانچه حال هر در و محسوب ارث بر اتيمال مشمول اموال جزء است كمتر كدام هر شده تيمالك

 . شد خواهد مسترد باشد

 در مذكور اشخاص از يكي به گانيرا بطور باشد ماترك جزء كه را اموال از يقسمت اي تمام وراث كه يموارد در ماده نيا حكم

 . است يجار زين كنند واگذار قانون نيا) 2( ماده

 مطالبات شود، داده صيتشخ وصول قابل ريغ يمتوف مطالبات ياتيمال اختالف حل أتيه يرأ موجب به كه يصورت در –22 ماده

 نيا ياحتمال وصول صورت در و شد خواهد مسترد باشد شده وصول قبالً آن اتيمال اگر و شود ينم منظور ماترك جزء مذكور

 اتيمال نيتأم نظر از ييدارا و ياقتصاد امور وزارت صورت هر در. بود خواهند متعلق اتيمال پرداخت به ملزم ورثه مطالبات گونه

 . دينما يدعو اقامه رأساً اي و شركت مربوط يدعو در ثالث عنوان به تواند يم متعلق

 . ه استشد حذف –23 ماده

 : است خارج فصل نيا اتيمال شمول از ريز اموال –24 ماده

 خدمت ديبازخر اخراج، خسارت به مربوط مطالبات خدمت، انيپا يايمزا و خدمت انداز وپس فهيوظ و يبازنشستگ وجوه – 1

 ليقب از كارفرما اي و گزار مهيب اي مهيب مؤسسات توسط يپرداخت وجوه زين و ياجتماع يها مهيب و نشده استفاده ياستحقاق يومرخص

 .گردد يم پرداخت يمتوف ورثه به مستمر بطور اي و جا كي كه مورد حسب ها آن مانند و هيد نيهمچن و فوت خسارت عمر، مهيب

 ماه بهشتيارد مورخ نيو قرارداد) 51( ماده و 1340 نيفرورد مورخ نيو قرارداد 39 ماده 4 بند نيمشمول به متعلق منقول اموال – 2

 .متقابل معامله شرط با مزبور قرارداد در مقرر طيشرا تيرعا با 1353 ماه اسفند مورخ نيو قرارداد) 38( ماده) 4(بند و 1342

 دييتأ شرط به گردد واقع حبس اي نذر اي وقف مورد قانون نيا) 2( ماده در مذكور يها مؤسسه و ها سازمان يبرا كه ياموال – 3

 .مذكور يها مؤسسه و ها سازمان

 يها مؤسسه و كشور از خارج در ها آن شعب و يرانيا يها بانك نزد يمتوف يها سپرده و مشاركت اوراق درصد هشتاد – 4

 بورس در مزبور قانون طبق ها آن سهام كه ييها شركت در يمتوف سهام ارزش درصد پنجاه نيهمچن مجاز، يبانك ريغ ياعتبار

 در يمتوف ييدارا خالص ارزش درصد چهل زين و ها شركت ريسا در يمتوف الشركه سهام ارزش درصد چهل و باشد شده رفتهيپذ

 .يكشاورز و يمعدن ،يصنعت ،يديتول يواحدها

. بود نخواهند فصل نيا موضوع ارث بر اتيمال مشمول ياسالم انقالب يشهدا اموال به نسبت دوم و اول طبقات وراث –25 ماده

 دانقالبيشه اديبن اي و رانيا ياسالم يجمهور مسلح يروهاين از يكي دييتأ به منوط ماده نيا مقررات از استفاده يبرا شهادت احراز

 .باشد يم مورد حسب ياسالم

 



 يمتوف فوت خيتار از ماه شش ظرف اند مكلـف ها آن يقانـون نـدهينما اي ميقـ اي نيام اي يول اي) مجتـمعاً اي منفرداً( وراث –26 ماده

 يبها نييتع با ترك ما اقالم هيكل يحاو شود يم هيته كشور ياتيمال امور سازمان طرف از كه يمخصوص نمونه يرو يا اظهارنامه

 امور اداره به ريز مدارك مهيضم به هستند احتساب قابل فصل نيا مقررات طبق كه ييها يبده و مطالبات حيتصر و فوت زمان

 . دارند افتيدر ديرس و ميتسل دار تيصالح ياتيمال

 .يمتوف مطالبات و يبده به مربوط اسناد شده يگواه ريتصو اي رونوشت -١

 . است يمال حقوق و اموال به نسبت يمتوف تيمالك حق مثبت كه ياوراق هيكل شده يگواه ريتصو اي رونوشت -2

 .نامه ميق اي نامه وكالت شده يگواه ريتصو اي رونوشت شود داده يول اي ميق اي ليوك طرف از اظهارنامه كه يصورت در -3

 .باشد موجود نامه تيوص اگر يمتوف نامه تيوص نيآخر شده يگواه ريتصو اي رونوشت -٤

 .گردد يم ورثه ريسا فيتكل سلب وراث، از يكي طرف از مذكور مشخصات با اظهارنامه ميتسل – تبصره

 بوده واقع آن محدوده در يمتوف يقانون اقامتگاه نيآخر كه است حوزه اي ارث، مورد در دار تيصالح ياتيمال حوزه–27 ماده

 . بود خواهد تهران در مربوط ياتيمال امور اداره نبوده، ميمق رانيا در يمتوف اگر و است

 .باشد يم يمدن قانون در مقرر فيتعار تابع قانون نيا نظر از اقامت – تبصره

 به اظهارنامه ميتسل مهلت يانقضا از پس ماه سه تا اظهارنامه اساس بر را متعلق اتيمال اند مكلف ارث بر اتيمال نيمشمول –28 ماده

 . دارند افتيدر ديرس و پرداخت الحساب يعل رسم

 را اتيمال حساب مفاصا آن پرداخت و اتيمال شدن يقطع و يدگيرس از پس است مكلف مربوط ياتيمال امور اداره – تبصره

 .دينما ميتسل نفعيذ به و صادر قانون نيا مقررات طبق هفته كي مهلت ظرف حداكثر

 در را ارث يمركز دفتر ارث، بر اتيمال مقررات حيصح ياجرا منظور به است مكلف وزارت امور اقتصادي و دارائي –29 ماده

 مذكور دفتر به افتيدر از پس هفته كي مدت ظرف را يافتيدر يها اظهارنامه ندمكلف حوزه هاي مالياتي. دهد ليتشك تهران

 حوزه به يبعد يقانون اقدامات جهت ماه كي ظرف و ممهور و ثبت را واصله يها اظهارنامه ارث يمركز دفتر. ندينما ارسال

      ارث يمركز دفتر باشد، شده واصل يمتعدد يها اظهارنامه يمتوف كي يبرا كه يصورت در. نمود خواهد اعاده مربوط

 امور ادارات ريسا به را مراتب و ارسال است فرستاده مزبور دفتر به را اظهارنامه نياول كه ياتيمالحوزه  به را مذكور يها اظهارنامه

 . نمود خواهد اعالم ربطيذ ياتيمال

 شرح به و صيتشخ را اموال ارزش و يدگيرس فصل نيا مقررات طبق را انيمؤد اظهارنامه است مكلف ياتيمال امور اداره –30 ماده

 :كند عمل ريز

 امور اداره توسط اموال همان شده نييتع ارزش با اظهارنامه در شده اظهار اتيمال مشمول اموال ارزش جمع كه يدرصورت – الف

 . دينما ابالغ يمؤد به ماه شش ظرف را مراتب و يتلق يقطع را اظهارنامه باشد، نداشته اختالف درصد 15 از شيب ياتيمال



 كه يكسان ريسا و ها آن يقانون ندهينما اي وراث كه يموارد در نيهمچن و باشد درصد 15 از شيب اختالف كه يصورت در – ب

 ذكر را اموال از يقسمت اظهارنامه در اي كنند يخوددار اظهارنامه ميتسل از هستند اظهارنامه دادن به مكلف قانون نيا مقررات طبق

 . كند ابالغ يمؤد به و صيتشخ قانون نيا مقررات طبق بر را متعلق اتيمال نديننما

اداره   ندينما يخوددار يابيارز منظور به اموال هئارا از كتبي اداره امور مالياتي اخطار خيتار از ماه كي ظرف وراث هرگاه – تبصره

 .نمود خواهد اقدام راساً اموال يبها نييتع به نسبت ياتيمال امور

 يكتب درخواست صورت در ها آن يقانون ندهينما اي وراث طرف از اظهارنامه ميتسل از پس است مكلف ياتيمال مميز –31 ماده

 ميتسل يمؤد به و صادر شده نوشته اظهارنامه در كه را ماترك زير مصدق رونوشت متضمن نامه يگواه هفته كي مدت ظرف

 به موكول ها دادگاه در وراثت حصر يتقاضا به يدگيرس معتبراست وراثت حصر برگ صدور نظر از فقط نامه يگواه نيا. دينما

 رونوشت موظفند وراثت حصر قيتصد كننده صادر يها دادگاه دفتر رانيمد و خواهدبود ماده نيا در مذكور نامه يگواه هيارا

 . بفرستند محل ياتيمال حوزه به صدور خيتار از روز 15 ظرف را آن شده يگواه

 زمان در قانون نيا) 59( ماده) 1( تبصره تيرعا با ملك يمعامالت ارزش ان،ياع اي عرصه از اعم امالك يابيارز مأخذ –32 ماده

 . بود خواهد فوت خيتار در ها آن ارزش ،يمتوف يمال حقوق و اموال ريسا يابيارز مأخذ و بوده فوت

 .شد نخواهد محسوب يمتوف ماترك جزو ياتيمال نظر از سكونت محل تيالب اثاث – 1 تبصره

 ارزش هستند العاده فوق ارزش يدارا خاص يمعمار طـــرز اي مصالح نوع به توجه با كه ييها ساختمان مورد در – 2 تبصره

 نظر از سينف اياش و جواهر يابيارز در نيهمچن و مورد نيا در است مكلف ياتيمالاداره امور و نبوده مالك يانياع يمعامالت

 .كند استفاده ربطيذ نيمتخصص اي متخصص و كارشناسان اي كارشناس

 اصل مدت، يانقضا از پس چنانچه حبس در نيهمچن و شود يم واقع نذر اي تيوص مورد مال منفعت كه يموارد در – 3 تبصره

 ميتقو آن بودن المنفعه مسلوب تيرعا اي مورث الفوت نيح خيتار به حبس و نذر و تيوص مورد لسا ارزش شود وراث ديعا مال

 .بود خواهد ارث بر اتيمال مشمول و اضافه شود يم ها آن ديعا مال كه يوراث االرث سهم به و

          يمعامالت ارزش براساس امالك انيواع عرصه به نسبت ها بانك با كيتمل شرط به اجاره ازعقود يناش حقوق – 4 تبصره

 .خواهدشد محاسبه يمتوف الفوت نيح

 را مراتب يرانيا اتباع فوت وقوع از اطالع خيتار از ماه سه مدت ظرف موظفند كشور از خارج در رانيا يكنسول مأموران –33 ماده

 نييتع با خود، تيمأمور محل كشور در قع وا منقول ريغ اي منقول از اعم آنان ماترك مورد در اطالعات هيكل ارسال ضمن

 . ندينما اعالم ييدارا و ياقتصاد امور وزارت به خارجه امور وزارت قيطر از آنها، ارزش و مشخصات

 و ييدارا و ياقتصاد امور يها وزارتخانه توسط قانون نيا بيتصو خيتار از ماه شش ظرف ماده نيا يياجرا نامه نييآ – تبصره

 .ديرس خواهد رانيوز أتيه بيتصو به و هيته خارجه امور

 از اطالع خيتار از ماه كي ظرف مكلفند دارند نزدخود يمتوف از ياموال كه ياشخاص و مؤسسات و ها شركت و ها بانك –34 ماده

 ميتسل محل حوزه مالياتي به و ميتنظ را يمتوف الشركه سهام مقدار زين و جواهر اي سفته اي نقد وجوه از اعم اموال آن صورت فوت

 . بگذارند ها آن ارياخت در يدگيرس يبرا را ازين مورد اسناد و دفاتر ،مامورين تشخيص مراجعه صورت در موظفند نيهمچن ند،ينما



 دفاتر هيكل نيهمچن ند،ينما يم ثبت له يموص اي وراث اسم به را منقول ريغ مال كه يموقع امالك و اسناد ثبت ادارات –35 ماده

 حوزه نامه يگواه ديبا كنند، ثبت را ماترك به راجع وراث معامله نوع هر اي نامه ميتقس خواهند يم كه يموقع در يرسم اسناد

 آن پرداخت يبرا الزم نيتضم اي بيترت اي پرداخت كالً متعلق اتيمال كه نيا اي اتيمال شمول عدم بر يمبن را دار تيصالح ياتيمال

 . ستندين ثبت به مجاز نامه يگواه نيا هئارا از قبل و ندينما مطالبه است شده داده

 گريد مال نوع هر ايو الشركه سهم اي سهام اي جواهر اي سفته اي نقد وجوه كه ياشخاص و مؤسسات و ها شركت و ها بانك –36 ماده

 كه نيا مگر ندينما ثبت آنان نام به اي و ميتسل مورد حسب يوص اي وارث به را آن بود نخواهند مجاز دارند خود نزد يمتوف از

 . گردد هئارا قانون نيا 35 ماده رياخ قسمت موضوع نامه يگواه

 اند مكلف ها دادگاه دفتر رانيمد برسد ورثه به يمال يمتوف يمال حقوق براساس ها دادگاه احكام موجب به كهيدرصورت –37 ماده

 اتيمال مطالبه به اقدام باشد نشده وصول آن اتيمال قبالً كه يدرصورت تا دارند ارسال مربوط ياتيمال امور اداره به را حكم رونوشت

 پس كه يصورت در. بود خواهد يجار ديآ بدست يمتوف ييدارا به مربوط يا تازه مدارك و اسناد كه يموارد در حكم نيا. گردد

 مؤثر اتيمال محاسبه در و گردد هيارا يو به ييدارا تعلق عدم اي يمتوف يبده به مربوط يا تازه مدارك و اسناد اتيمال تيقطع از

 . شد خواهد اقدام أتيه يرأ طبق و ارسال ياتيمال اختالف حل أتيه به يمقتض يرأ صدور جهت امر پرونده باشد

 ماده 3 بند در مذكور تيمعاف موارد از كه يصورت در شود، يم منتقل تيوص اي نذر اي حبس اي وقف موجب به كه ياموال –38 ماده

 :است اتيمال مشمول ريز شرح به نگردد، ياتفاق بردرآمد اتيمال فصل مقررات مشمول اي و نباشند قانون نيا 24

 .بود خواهد قانون نيا 131 ماده در مقرر نرخ به اتيمال مشمول سال هر مال منافع حبس، و وقف مورد در – الف

 تيوص و نذر مورد مال نيع كه يدرصورت و فوق الف بند شرح به باشد، تيوص و نذر مورد منافع چنانچه تيوص و نذر در – ب

 .بود خواهد اتيمال مشمول دوم طبقه وراث يبرا مقرر نرخ به جا كي و نييتع فصل نيا مقررات طبق مال ارزش باشد،

 .باشد شده يقطع يموص فوت با تيوص كه بود خواهد اتيمال مشمول يوقت تيوص مورد مال – 1 تبصره

 و حبس اي يمتول اقامت محل كه است حوزه اي تيوص و نذر و حبس و وقف مورد در تداريصالح ياتيمال حوزه – 2 تبصره

 تهران در مربوط ياتيمال امور اداره نباشند رانيا ميمذكورمق افراد كه يصورت در و است واقع آن محدوده در يموص اي نذركننده

 .بود خواهد

 يسرپرست اداره و هيريخ امور و اوقاف و حج سازمان و يدادگستر محاكم و اسناد ثبت ادارات و يرسم اسناد دفاتر – 3 تبصره

 كه نيا مگر دهند اثر بيترت يا نامه تيوص مفاد به نخواهندبود مجاز مؤسسات ريسا و ها بانك نيهمچن و نيمحجور و صغار

 شده ميتسل دار تيصالح ياتيمال حوزه به وراث اي يوص طرف از مذكور نامه تيوص نكهيا بر يمبن ياتيمال امور اداره نامهيگواه

 .گردد هيارا است،

 ظرف حداكثر اند مكلف يوص ت،يوص مورد در و كننده نذر و حبس نذر، و حبس مورد در و يمتول وقف، درمورد –39 ماده

اقتصادي و  امور وزارت طرف از كه يا نمونه يرو يا اظهارنامه مورد، حسب ،يموص فوت اي عقد وقوع خيتار از ماه سه مدت

 ياتيمال حوزه به مربوطه اسناد انضمام به تيوص اي نذر اي حبس يا وقف مورد مال ارزش و مشخصات يحاو شود يم هيته دارائي

 اتيمال باشد، قانون نيا 38 ماده الف بند قيمصاد از مورد كه يصورت در نيهمچن و دارند افتيدر ديرس و ميتسل دار تيصالح

 حداكثر را متعلق اتيمال باشد، مزبور ماده ب بند رياخ قسمت قيمصاد از مورد چنانچه و بعد سال ماه ريت آخر تا را سال هر منافع



 قانون نيا 41 و 40 موارد در مذكور التيتسه از اي و كنند پرداخت اظهارنامه ميتسل مهلت يانقضا خيتار از ماه سه مدت ظرف

 . ندينما استفاده

 فصل مقررات مشمول اي و قانون نيا 24 ماده 3 بند قيمصاد از تيوص اي نذر اي حبس اي وقف موضوع كه يموارد در – تبصره

 اي حبس اي وقف مورد اموال مشخصات اند مكلف مورد حسب يوص اي نذركننده و حبس اي ،يمتول باشد ياتفاق درآمد بر اتيمال

 ظرف حداكثر و درج شود يم هيته ييدارا و ياقتصاد امور وزارت طرف از كه يا نمونه يرو را نفعيذ مشخصات و تيوص اي نذر

 .دارند افتيدر ديرس و ميتسل دار تيصالح ياتيمال امور اداره به يموص فوت اي عقد وقوع خيتار از ماه سه

وزارت امور اقتصاد و  نباشد خود اتيمال از يقسمت اي تمام پرداخت به قادر فصل نيا اتيمال مشموالن كه يصورت در –40 ماده

 كه يصورت در و بدهد متعلق اتيمال شدن يقطع خيتار از سال سه مدت تا را آن طيتقس قرار معتبر نيتضم اخذ با تواند يم دارائي

 . كنند عمل قانون نيا 41 ماده طبق توانند يم نباشد مقدور وراث يبرا طيتقس نيتضم دادن

 معادل وراث يكتب يتقاضا به نباشد موجود نقد وجوه ماترك، جز كهيدرصورت تواند يم ييدارا و ياقتصاد امور وزارت –41 ماده

 ارث بر اتيمال محاسبه يمبنا كه يمتيق به و انتخاب وراث توافق با ماترك از منقول ريغ اي منقول از اعم را يمال متعلق، اتيمال

 . كند قبول اتيمال يجا به است قرارگرفته

 مشمول ييدارا و ياقتصاد امور وزارت به آن انتقال شد قبول اتيمال يجا به يمال ماده نيا ياجرا در كه يصورت در – تبصره

 .بود نخواهد ياتيمال گونهچيه

 يمتوف اموال ريسا ارزش و باشد يكشاورز يواحدها اي يديتول كارگاه اي كارخانه يمتوف ماترك جز كه  يدرصورت –42 ماده

 در نيهمچن و اتيمال مازاد به نسبت اموال ريسا محل از اتيمال وصول از پس نكند، را ماترك به متعلق ارث اتيمال يتكافو

 در است مكلف كشور ياتيمال امور سازمان باشد يكشاورز يواحدها اي يديتول كارگاه اي كارخانه به منحصر ماترك كه يموارد

 . دينما موافقت يمناسب مدت در اتيمال طيتقس با وراث يتقاضا صورت

 36 و 34 مواد ياجرا از دارند خود نزد يمتوف از يمال كه ياشخاص و مؤسسات و ها شركت و ها بانك كه يدرصورت –43 ماده

 متعلق جرائم و اتيمال پرداخت به نسبت وراث با بوده، ها آن نزد كه يمال ارزش معادل تا كه نيبرا عالوه ند،ينما تخلف قانون نيا

 و يدولت يها شركت و ها بانك مورد در بود، خواهند زين مال متيق درصد پنج معادل يا مهيجر مشمول دارند، يتضامن تيمسئول

 . داشت خواهند يتضامن تيمسئول زين تخلف در يو ومعاونان وشركاء متخلف ،يدولت مؤسسات

    

    تمبرتمبرتمبرتمبر    حقحقحقحق    –    پنجمپنجمپنجمپنجم    فصلفصلفصلفصل

 . شود يم اخذ تمبر حق الير ستيدو چاپ موقع در شود يم چاپ ها بانك طرف از كه چك برگ هر از –44 ماده

 . آنها رينظا و) سفته( طلب فته برات،: شود يم اخذ تمبر حق هزار در سه معادل ها آن مبلغ به نسبت ريز مشروحه اوراق از –45 ماده

 .بود خواهد الير هزار تمبر حق معادل الير هزار از كمتر بابت ماده نيا در مقرر تمبر حق – تبصره

 مذكور اوراق ياستثنا به( شود يم قرارداده استفاده ومورد معامله اي و صادر رانيا در كه انتقال قابل يتجار اسناد هيكل از –46 ماده

 نيهمچن و يـائيدر و يهوائ بارنامه ليقب از التجاره مال به نسبت تيمالك حقوق از كاشف اسناد و) قانون نيا 48 و 45 مواد در



 افتيدر تمبر حق) 1000( الير هزار كي يمسافر تيوضع وصورت ينيزم بارنامه و الير) 5000( هزار پنج التجاره مال مهيب اوراق

 اطالعات ريسا و كاال صاحب حيصح ينشان و تيهو ديبا و هستند بارنامه قيدق ميتنظ مسئول نقل و حمل يها مؤسسه. شد خواهد

 . كنند ينگاهدار صدور خيتار از سال پنج تا حداقل را مذكور اوراق يكاف نسخ و ندينما درج درآن را مربوط

 : شود يم اخذ تمبر حق تبصره نيا در مقرر شرح به ريز مدارك و اوراق از – تبصره

 كارت صدور بابت شوند، يم معاف فهيوظ خدمت دادن انجام از مختلف يانحا به كه مشموالن از كي هر تيمعاف كارت از – 1

 )10،000( الير هزار ده مبلغ مذكور، تيمعاف

 )50،000( الير هزار پنجاه مبلغ يالملل نيب يرانندگ نامهيگواه گونه هر از – 2

 مبلغ شود يم كشور وارد موقت بصورت كه هينقل لهيوس هر يگذار شماره از نيهمچن و خودرو انواع تيترانز پالك هر از – 3

 )200،000( الير هزار ستيدو

 )1،000( اليهزارر كي مبلغ اعتبار مدت به سال هر يازا به خودرو انواع يرانندگ نامهيگواه از – 4

 )1،000( الير هزار كي مبلغ متوسطه و يراهنمائ ،يابتدائ دوره آموزان دانش نامهيگواه و كارنامه از – 5

 )10،000( الير هزار ده مبلغ باالتر و دكترا ارشد، يكارشناس ،يكارشناس ،يكاردان دانشنامه يگواه و دانشنامه از – 6

 )20،000( الير هزار ستيب مبلغ يخارج متوسطه و يراهنمائ ،يابتدائ يها دوره يليتحص ارزش يگواه از – 7

 )50،000( الير هزار پنجاه مبلغ يخارج يدانشگاه و يا حرفه و يفن يها دوره يليتحص ارزش يگواه از – 8

 )20،000( الير هزار ستيب مبلغ يتجرب يدندانپزشك و يكاردان دوره يليتحص مدرك اي يمامائ پروانه از – 9

 )100،000( الير هزار كصدي مبلغ يداروساز و يدامپزشك ،يراپزشكيپ ،يدندانپزشك ،يپزشك مشاغل پروانه از – 10

 پروانه ريسا و يكارشناس و وكالت پروانه ،يبازرگان كارت ،يمعدن و يديتول يواحدها يشناسائ كارت س،يتاس جواز از – 11

 )50،000(الير هزار پنجاه مبلغ ها آن ديتجد بابت و ) 100،000(الير هزار كصدي مبلغ صدور بابت كار، و كسب يها

       تعهد انيمشتر ازطرف اي مبادله ها آن انيمشتر و ها بانك نيب كه ريز شرح به ها آن مشابه اسناد و قراردادها هيكل از –47 ماده

 :شود يم اخذ ريتم حق الير هزار ده معادل نشود، ثبت يرسم اسناد دفاتر در كه يدرصورت شود، يم

 يجار حساب يعموم طيشرا قبول برگ – 1

 موقع در مختلف يها نام به ها بانك كه يآور تعهد يها فرم و اوراق زين و باشد كه نوع هر از التيتسه ياعطا اي وام قرارداد – 2

 .رساند يم خود انيمشتر يامضا به معامالت انجام

 يگذار هيسرما يها سپرده انواع يقراردادها – 3

 .ندينما يم واگذار يگريد به خودرا يامضا حق انيمشتر و شود يم ميتنظ بانك دفتر در كه يبانك يها نامه وكالت – 4



 به و رنديگ يم عهده به را ييها تيمسئول و تعهدات نيطرف و شود يمنعقدم انيومشتر ها بانك نيب كه يگريد يقراردادها – 5

 . شود يم مرتبط ماده نيا در امورمذكور

  ها بانك طرف از صادره يها نامه ضمانت – 6

 .گردد صادر نامه ضمانت و شده قبول بانك طرف از تقاضا كه يصورت در نامه ضمانت صدور يتقاضا – 7

 و شده قبول بانك طرف از تقاضا كه يصورت در خارج يكشورها يابراي رانيا داخله يبرا ياسناد اعتبار شيگشا يتقاضا – 8

 .ابدي شيگشا ياسناد اعتبار

 ارزش براساس يتعاون يها شركت ياسـتثنا به تجارت قانون موضوع يرانيا يها شركت هيكل الـشركه وسهم سهام –48 ماده

  محسوب الير)100( صد هم الير )100(كسورصد. بود خواهد تمبر حق مشمول هزار در دو قرار به الشركه سهم اي سهام ياسم

 . شود يم

 وسهام هيسرما شيافزا مورد در و شركت يقانون ثبت خيتار از ماه دو ظرف ديبا ها شركت الشركه وسهم سهام تمبر حق – تبصره

 مورد در هيسرما شيافزا. شود يم پرداخت تمبر ابطال قيطر از ها شركت ثبت اداره در هيسرما شيافزا ثبت خيتار از ياضاف

 نخواهد مجدد تمبر حق مشمول است شده پرداخت آن تمبر حق كه يزانيم تا اند داده كاهش را خود هيسرما قبالً كه ييها شركت

 .بود

 .حذف شده است – 3و  2تبصره

 صادركنندگان باشد شده صادر رانيا در قانون نيا 48و 47 ،46 ،45 مواد موضوع تمبر حق مشمول اسناد كه يصورت در –49 ماده

 يشخص نياول باشـد صادرشده كشور از خارج در مذكور اسـناد گاه هر و ندينما ابطال و الصاق ها آن يرو بر را مقرر تمبر ديبا

 عمل فوق بيترت به پرداخت اي يقبول اي معامله اي يسيظهرنو از اعم امضاء نوع هر از قبل ديبا شود يم متـصرف را مزبور اسناد كه

 مسئول متضامناً ندينما يم هيتأد اي افتيدر اي معامله را مذكور اسناد رانيا در كه ياشخاص اي مؤسسات هيكل صورت هر در و دينما

 . بود خواهند مقرر حقوق پرداخت

 دسترس در و چاپ را تمبر حق مشمول گريد اوراق و بارنامه و برات و سفته است مجاز ييدارا و ياقتصاد امور وزارت –50 ماده

 حق افتيدر به تمبر ابطال و الصاق يجا به بداند يمقتض كه يموارد در تواند يم ييدارا و ياقتصاد امور وزارت. بگذارد انيمتقاض

 . دينما اكتفا اتيمال قبض صدور قبال در تمبر

 .شد خواهد مهيجر آن برابر دو معادل تمبر، حق اصل بر عالوه متخلف فصل، نيا مقررات از تخلف صورت در –51 ماده


