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 ماليات بردرآمد – سوم ابب

        امالكامالكامالكامالك    بردرآمدبردرآمدبردرآمدبردرآمد    اتاتاتاتييييمالمالمالمال    –    اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 يها تيمعاف كسر از پس رانيا در واقع امالك به نسبت خود حقوق يواگذار از يناش يحقوق اي يقيحق شخص درآمد – 52 ماده

 . باشد يم امالك بردرآمد اتيمال مشمول قانون نيا در مقرر

 .حذف شده است -تبصره

 ،يرنقديغ و ينقد از اعم االجاره، مال كل از است عبارت گردد يم واگذار اجاره به كه يامالك اتيمال مشمول درآمد –53 ماده

 .اجاره مورد به نسبت مالك تعهدات و استهالكات و ها نهيهز بابت درصد پنج و ستيب كسر از پس

 رهن در. شد خواهد محاسبه ماده نيا براساس حبس اي وقف مورد امالك اول دست اجارة مورد در اتيمال مشمول درآمد 

 .بود خواهد اتيمال مشمول فصل نيا مقررات طبق راهن تصرف،

 مورد ملك بابت يپرداخت و يافتيدر اجاره التفاوت به ما: از است عبارت يو اتيمال مشمول درآمد نباشد، مالك موجر هرگاه 

 . اجاره

 شود صيتشخ يقانون دفاتر طبق ها آن اتيمال كه يصورت در يحقوق اشخاص به متعلق يسازمان يها خانه مورد در ماده نيا حكم

 . بود نخواهد يجار

  يتلق ياجار مالك تكفل تحت افراد سكونت محل نيهمچن و اجداد اي فرزند اي همسر اي مادر اي پدر سكونت محل – 1 تبصره

 محل يمسكون واحد چند كه يصورت در. شود يم پرداخت اجاره كه گردد ثابت مدارك و اسناد موجب به كه نيا مگر شود ينم

 انتخاب به مذكور افراد كي هر يبرا يمسكون واحد كي و مالك سكونت يبرا واحد كي باشد مزبور افراد اي و مالك سكونت

 .بود خواهد خارج بخش نيا اتيمال شمول از مالك



 .شود يم يتلق ياجار ريغ رديگ يم قرار قانون نيا 2 ماده موضوع مؤسسات و ها سازمان ارياخت در مجاناً كه يامالك – 2 تبصره

 .شود يم محسوب مستغل كي آپارتمان واحد هر امالك، اجاره درآمد بر اتيمال نظر از – 3 تبصره

 جز زين آالت نيماش و اثاثه اجاره از يناش درآمد شود يم واگذار اجاره به آالت نيماش اي اثاثه با كه يامالك مورد در – 4 تبصره

 .شود يم فصل نيا اتيمال مشمول و محسوب ملك درآمد

 يمعامالت ارزش اساس بر شود يم جاديا موجر نفع به مستاجره نيع در مستاجر طرف از قرارداد طبق كه يمستحدثات – 5 تبصره

 .گردد يم محسوب ليتحو سال اجاره اتيمال درآمدمشمول جز آن درصد پنجاه و ميتقو موجر به مستحدثه ليتحو روز

 كه يمخارج نيهمچن و شود يم انجام مستاجر طرف از و است مالك عهده به قرارداد اي قانون موجب به كه ييها نهيهز – 6 تبصره

 به و ميتقو نهيهز انجام روز يبها به باشد مالك عهده به عرفا كه يصورت در شده تقبل مستاجر طرف از آن انجام قرارداد موجب به

 .شود يم اضافه نهيهز انجام سال يبها اجاره جمع به ينقد ريغ االجاره مال عنوان

 اجاره مبلغ دينما واگذار اجاره به جزئاً اي كالً را ملك يجارياست عرصه در شده احداث انياع مالك كه يصورت در – 7 تبصره

 خواهد اتيمال مشمول ماده نيا صدر مقررات طبق مازاد كسرو يافتيدر االجاره مال از اجاره مورد نسبت به عرصه بابت يپرداخت

 .بود

 شود داده ملك هيتخل يبرا يمهلت بها اجاره بدون انتقال سند در و بفروشد را خود سكونت محل مالك كه يصورت در – 8 تبصره

 يشرط عيبا ارياخت در عيمب معامله طيشرا طبق كه مادام شرط عيب در و ماه شش تا باشد يم دهنده انتقال سكونت محل كه يمدت در

 . شود يم پرداخت اجاره كه گردد ثابت مدارك و اسناد موجب به كه نيا مگر شود ينم يتلق ياجار است

    نيتام دولت لهيبوس ها آن بودجه از يقسمت اي تمام كه ييها دستگاه و يدولت يها شركت و مؤسسات ها، وزارتخانه –9 تبصره

 مكلفند يحقوق اشخاص ريسا نيهمچن و ها آن به وابسته مؤسسات و ها شركت و ها يشهردار ،ياسالم انقالب ينهادها شود، يم

 ملك موقع محل ياتيمال امور اداره به روز ده ظرف و كسر كنند يم پرداخت كه ييها االجاره مال از را فصل نيا موضوع اتيمال

 .ندينما ميتسل موجر به آنرا ديرس و پرداخت

 موجب به مثبته مدارك و اسناد طبق و يقطع انتقال از قبل كه مسكن سازنده يها شركت به متعلق يمسكون يواحدها –10تبصره

 با ياتيمال لحاظ از و شود ينم يتلق ياجار مذكور مدت در باشد، يم داريخر تصرف در كه مادام گردد يم واگذار قرارداد

 خيتار مأخذ به قانون نيا) 59( ماده موضوع يقطع انتقال و نقل اتيمال نكهيا بر مشروط. شد خواهد رفتار مالك مانند داريخر

 .باشد شده پرداخت تصرف

 وزارت اعالم به بنا مسكن مصرف يالگو تيرعا با كه يجارياست واحد ازسه شيب يدارا يمسكون يها مجتمع مالكان –11 تبصره

   معاف ياجار امالك درآمد بر اتيمال%) 100( صد در صد از اجاره مدت طول در شوند يم اي شده ساخته يشهرساز و مسكن

 متر پنجاه و كصدي مجموع تا تهران در يمسكون يواحدها اي واحد اجاره از يناش شخص هر درآمد صورت نيا ريغ در باشد يم

    معاف امالك اجاره از يناش درآمد بر اتيمال از ديمف يبنا ريز مربع متر ستيدو مجموع تا نقاط ريسا در و ديمف يبنا ريز مربع

 .باشد يم



 اي سند ميتسل از اي باشد نداشته وجود يرسم نامه اجاره كه يصورت در و شود يم نييتع يرسم سند يرو از االجاره مال –54 ماده

 باشد، نموده افتيدر ازمستأجر گريد هرعنوان اي عهيود عنوان به يوجه بها اجاره بر عالوه موجر اي و گردد يخوددار آن رونوشت

 ملك اجارة شود معلوم كه ديآ دست به مثبته مدارك و اسناد بعداً چنانچه. شد خواهد نييتع مشابه امالك براساس بها اجاره زانيم

 مطالبه قابل قانون نيا مقررات طبق التفاوت مابه اتيمال گرفته، قرار اتيمال مشمول درآمد صيتشخ مأخذ كه است يمبلغ از شيب

 . بود خواهد

 ياتيمال امور اداره لهيوس به گردد ميتقو مشابه امالك يبها اجاره براساس ديبا كه يموارد در مستغالت ياجار ارزش –1تبصره

 .شد خواهد نييتع است واقع آن محدوده در ملك كه

 ونيسيكم توسط كه بود خواهد ياجار ارزش امالك، اجاره اتيمال مشمول درآمد محاسبه مأخذ ،1382 سال يابتدا از –2تبصره

 .شد خواهد نييتع مربع متر هر اساس بر و روستاها و شهرها محدوده يبرا قانون نيا) 64( ماده موضوع امالك ميتقو

 اجاره شيخو سكونت يبرا يگريد محل خود و دينما واگذار اجاره به را آن ،يمسكون آپارتمان اي خانه مالك هرگاه –55 ماده

 مال زانيم فصل نيا اتيمال مشمول درآمد احتساب در كند استفاده گذارد يم او ارياخت در كارفرما كه يسازمان خانة از اي دينما

 حقوق اتيمال ي محاسبه يبرا اي و كسر يو حقوق از كارفرما توسط اي پردازد يم قرارداد اي يرسم سند موجب به كه يا االجاره

 . شد خواهد كسر او يافتيدر ي االجاره مال كل از گردد يم ميتقو

 . ه استشد حذف – 56 ماده

 قانون نيا) 84( ماده موضوع حقوق درآمد ياتيمال تيمعاف زانيم تا ندارد يدرآمد چگونهيه كه يقيحق شخص مورد در – 57 ماده

 نيا مشموالن. باشد يم اتيمال مشمول فصل نيا مقررات طبق مازاد و معاف اتيمال از مستغالت ساالنه اتيمال مشمول درآمد از

 محل ياتيمال امور اداره به شد خواهد هيته وزارت امور اقتصاد و دارائي ازطرف كه يا نمونه طبق يمخصوص اظهارنامه ديبا ماده

 اظهارنامه مندرجات خالصه ديبا مربوط ياتيمال امور اداره. ندارد يگريد درآمد گونه چيه كه ندينما اعالم و ميتسل ملك وقوع

 است واقع خالف يمؤد اظهارنامه شود ثابت كه يصورت در و دارد ارسال يمؤد سكونت محل ياتيمال امور اداره به را يمؤد

 فهيوظ و يبازنشستگ حقوق ماده نيا حكم ياجرا در. شد خواهد وصول مهيجر عنوان به آن برابر كي اضافه به متعلق اتيمال

 . شد نخواهد يتلق درآمد يبانك يها سپرده از يناش سود و زيجوا و يافتيدر

 .بود نخواهد يجار باشند پدر تيوال تحت كه يريصغ فرزندان مورد در ماده نيا حكم –1 تبصره

 درآمد از مقدار آن باشد ماده نيا در مذكور مبلغ از كمتر يمؤد ماهانه اتيمال مشمول يدرآمدها ريسا كه يصورت در – 2 تبصره

 مشمول فصل نيا مقررات طبق مازاد و معاف باشد فوق مبلغ بر بالغ يمؤد يدرآمدها ريسا با كه امالك اجاره اتيمال مشمول

 .بود خواهد اتيمال

 .ه استشد حذف – 3 تبصره

 . ه استشد حذف – 58 ماده



 به محل يواگذار حق انتقال نيهمچن و%) 5(درصد پنج نرخ به و يمعامالت ارزش مأخذ به امالك يقطع انتقال و نقل –59 ماده

 مشمول حق صاحبان اي نيع مالكان طرف از انتقال خيتار در%) 2( درصد دو نرخ به و حق صاحب اي مالك يافتيدر وجوه مأخذ

 . باشد يم اتيمال

 اتيمال محاسبه يمبنا مشابه محل نيكترينزد يمعامالت ارزش باشد، نشده نييتع يمعامالت ارزش معامله مورد يبرا چنانچه –1 تبصره

 .بود خواهد

 تيموقع از يناش حقوق اي محل تصرف حق اي شهيپ اي كسب حق از است عبارت قانون نيا نظر از محل يواگذار حق –2 تبصره

 .محل يتجار

 .ه استشد حذف -5تا  3تبصره 

 .ه استشد حذف – 60 ماده

 .ه استشد حذف -2و  1تبصره 

 در فصل نيا مقررات طبق ملك يمعامالت ارزش زين شود ينم انجام يرسم اسناد دفاتر در ملك انتقال كه يموارد در – 61 ماده

 يمعامالت ارزش نشده نييتع ها آن يمعامالت ارزش كه يامالك يبرا يطوركل به و بود خواهد عمل مالك اتيمال ي محاسبه

 .باشد يم اعتبار مناط مشابه محل نيتر كينزد

 . ه استشد حذف – 62 ماده

 مقررات طبق كه بالعوض انتقال و نقل ياستثنا به شود يم انجام عيب عقد از ريغ يصورت به كه يامالك يقطع وانتقال نقل – 63 ماده

 دو هر ن،يعوض چنانچه و بود خواهد فصل نيا مقررات برابر امالك يقطع انتقال و نقل اتيمال مشمول است اتيمال مشمول مربوط

 . نمود خواهند پرداخت را خود يواگذار ملك به مربوط يقطع انتقال و نقل اتيمال فوق بيترت به نيمتعامل از كي هر باشند ملك

 از درتهران كه باشد يم عضو هفت از متشكل امالك، ميتقو ونيسيكم ي عهده به امالك يمعامالت ارزش نييتع –64 ماده

 ندهينما و يكشاورز جهاد ،يشهرساز و مسكن امور اقتصادي و دارائي، يها وزارتخانه و كشور ياتيامورمال سازمان ندگانينما

 از ها شهرستان در و شهر يشورا يمعرف به امالك ميتقو امور در مطلع و ريبص محل معتمد نفر دو و امالك و اسناد ثبت سازمان

 ها شهرستان اي ها استان مراكز در بيترت به امالك و اسناد ثبت و يشهرساز و مسكن ،ياتيمال امور ادارات يرؤسا اي كل رانيمد

 سال هر و ليتشك شهر يشورا يمعرف به امالك ميتقو امور در مطلع و ريبص محل معتمد نفر وسه ها آن ندگانينما اي و مورد حسب

 . نمود خواهد اقدام امالك يمعامالت ارزش نييتع به نسبت بار كي

 امور در مطلع و ريبص محل معتمد نفردو )يكشور ماتيتقس براساس( تابعه يروستاها و بخش هر در واقع امالك ميتقو موارد در

 كه مذكور طيشرا با نفر دو بخش اي شهر يشورا نبودن صورت در. شد خواهند يمعرف مربوط بخش يشورا توسط امالك ميتقو

 . نمود خواهند شركت ونيسيكم در بخشدارمربوط اي فرماندار يمعرف به نباشند، دولت كارمند

 اقتصادي و دارائي امور سيرئ اي ركليمد دعوت به شهرستانها در و ياتيمال امور اداره دعوت به تهران در امالك ميتقو ونيسيكم

 عضو نفرآنها سه كه نفر پنج حداقل حضور با ونيسيكم جلسات. شد خواهد ليتشك آن تابعه ادارات اي مزبور سازمان محل در

 . است معتبر چهارنفر موافق يرأ با متخذه ماتيتصم و ابدي يم تيرسم باشند دولت



 : است مكلف مزبور ونيسيكم

 خاك، نوع ن،يزم يبند شبكه( ييايجغراف تيموقع و شده نييتع يمعامالت ارزش نيآخر به توجه با را يشهر ياراض متيق – الف

 دفترچه اداشتني بودن يجار لحاظ از تيمالك نوع بودن، مشاع( يحقوق تيوضع و) ارتفاع وهواو آب ،ياالرض تحت خدمات

 و يشهر نقل و حمل ي شبكه پرورش، و آموزش بهداشت، گاز، تلفن، برق، آب،( يشهر وخدمات) بودن يجارياست ت،يمالك

 يصنعت و يتجار مناطق در داشتن قرار لحاظ از ملك تيموقع و ساخت تراكم و تيجمع تراكم و مساحت زانيم و) خدمات ريسا

 شوارع تيفيك و ديخر مراكز و سبز يفضا به ها يدسترس و ياراض يكاربر نوع يكل طور به و مختلط اي و يآموزش و يمسكون و

 . مرور و عبور و نقل و حمل نظر از

 و محصول نوع شهر، تا فاصله فوق) الف( بند در مذكور موارد تيرعا بر عالوه را ييروستا و يكشاورز يها نيزم متيق – ب

 و جاده نوع و جاده داشتن و نيزم يعيطب تيوضع و زهيمكان كشت يبرا تيقابل داشتن و آب زانيم و خاك نوع ها، آن متيق

 . باشند متفاوت باغات اشجار و انياع و عرصه نيمالك كه يموارد و ياصل يها جاده تا فاصله

 و تراكم و قدمت و) رهيغ و سوله و يبتون اسكلت اي آرمه بتون اي يفلز اسكلت( مصالح نوع به توجه با را ساختمان متيق – ج

 نييتع انياع و عرصه نظر از تيمالك نوع و) رهيغ و يخدمات و يبهداشت ،يآموزش ،يادار ،يتجار ،يمسكون( آن از استفاده قهيطر

 . دينما

 ارزش نييتع تا و باشد يم االجرا الزم امالك ميتقو ونيسيكم يينها بيتصو خيتار از ماه كي از پس شده نييتع يمعامالت ارزش

 . است معتبر ديجد يمعامالت

 امالك ميتقو ونيسيكم ساله كي دوره اتمام از قبل توانند يم مزبور سازمان تابعه ادارات اي كشور ياتيمال امور سازمان – 1 تبصره

 :دهند ليتشك ريز موارد در را

 .است يمعامالت ارزش فاقد كه ينقاط يمعامالت ارزش نييتع يبرا  – 1

 يهماهنگ مشابه نقاط با سهيمقا با سازمان امور مالياتي كشور صيتشخ حسب كه ينقاط شده نييتع يمعامالت ارزش ليتعد يبرا – 2

 .ندارد

 نيا در شده ذكر عوامل به توجه با كشور ياتيمال سازمان صيتشخ حسب كه ينقاط شده نييتع يمعامالت ارزش ليتعد يبرا – 3

 . باشد آمده وجود به شده نييتع ارزش در عمده راتييتغ ماده

 تا و بوده االجرا الزم امالك ميتقو ونيسيكم يينها بيتصو خيتار از ماه كي از پس تبصره نيا حسب شده نييتع يمعامالت ارزش

 .بود خواهد معتبر ديجد يمعامالت ارزش نييتع

 معتبر شده نييتع يمعامالت ارزش نيآخر است نشده نييتع قانون نيا مقررات طبق امالك يمعامالت ارزش كه يمادام – 2 تبصره

 .است

 يواحدها و آمد خواهد اي و آمده عمل به ياراض اصالحات مقررات و نيقوان ياجرا در كه امالك يقطع انتقال و نقل –65 ماده

 . بود نخواهد فصل نيا موضوع اتيمال مشمول ها آن ياعضا به مسكن يتعاون يها شركت طرف از يمسكون



 به ملك كه يموارد در نيهمچن و بوده ها آن به وابسته مؤسسات اي ها يشهردار اي دولت رندهيگ انتقال كه يصورت در – 66 ماده

 ارزش از كمتر سند در مذكور يبها چنانچه شود يم داده انتقال مالك يمقام قائم به يدولت ادارات ريسا و ثبت ياجرا ي لهيوس

 حسب انتقال هنگام يمعامالت ارزش يجا به سند در مذكور يبها قانون نيا) 59( ماده موضوع اتيمال محاسبه در باشد يمعامالت

 . گرفت خواهد قرار عمل مالك مورد

 ريدرسا امالك يقطع معامالت فسخ اي اقاله و يكل طور به ييقضا مراجع حكم اساس بر امالك يقطع معامالت فسخ – 67 ماده

 . بود نخواهد فصل نيا موضوع اتيمال مشمول ديجد معامله عنوان به معامله انجام از بعد ماه شش تا موارد

 از شود يم كيتمل دولت به آن يبعد اصالحات و 1320 ماه مرداد مصوب ثبت قانون 34 ماده ياجرا در كه يامالك – 68 ماده

 . است معاف يقطع انتقال و نقل اتيمال پرداخت

 مطابق قانون نيا بيتصو خيتار از سال ده مدت ظرف كه متيق متوسط و ارزان يمسكون يواحدها يقطع انتقال نياول –69 ماده

 مدت در حداكثر و احداث ندينما يم نييتع ييدارا و ياقتصاد امور و يشهرساز و مسكن يها وزارتخانه كه ييها متيق و ضوابط

 نييتع محل يشهردار اي يشهرساز و مسكن وزارت توسط مورد حسب كه احداث برنامه ياجرا مهلت يانقضا خيتار از سال كي

 .باشد يم معاف امالك يقطع انتقال و نقل بر اتيمال پرداخت از گردد منتقل شود يم

 حقوق اي نيع بابت ها يشهردار اي يدولت يها شركت و مؤسسات و ها وزارتخانه طرف از كه يوجوه اي مال هرگونه – 70 ماده

 معابر، ابان،يخ آهن، راه جاده، احداث اي توسعه ليقب از عامه مرافق اي ينظام مناطق توسعه اي و جاديا يبرا ياراض و امالك به راجع

     گذاشته عهيود به يو حساب به اي رديگ يم تعلق حق صاحب اي مالك به ها آن رينظا و نهر حفر گاز، و نفت و آب يكش لوله

 . بود خواهد معاف فصل نيا موضوع انتقال و نقل اتيمال از شود يم

 يفرهنگ راثيم سازمان به انتقال صورت در رسد يم اي دهيرس ثبت به رانيا يمل آثار فهرست در مربوطه نيقوان طبق كه يامالك

 50 به نسبت ماند يم يباق اشخاص دست در تيمالك كه موارد ريسا در و متعلق يقطع انتقال و نقل اتيمال كل به نسبت كشور

 هرگونه نيهمچن و. شد خواهد برخوردار ياتيمال تيمعاف از امالك بردرآمد اتيمال فصل موضوع درآمد به مربوط اتيمال درصد

 يبازساز و يبهساز ،ينوساز يها طرح ي محدوده در واقع حقوق اي امالك تملك بابت مذكور اشخاص طرف از كه يمال اي وجه

 . است معاف انتقال و نقل اتيمال پرداخت از رديگ يم تعلق حق صاحبان اي نيمالك به شهرها فرسوده يها بافت و يميقد محالت

 احداث يانياع متيق داريخر نام به يرسم سند ميتنظ موقع در است دهيگرد معامله يعاد اسناد قيطر از كه ييها نيزم –71 ماده

 اي ييقضا محاكم اي يدولت صالحيذ مراجع دييتأ مورد موضوع كه نيا بر مشروط شد نخواهد منظور محاسبه در داريخر لهيوس شده

 . باشد گرفته قرار مورد حسب است واقع آن ي محدوده در ملك كه محل يشهردار

 به بنا است مكلف مربوط ياتيمال حوزه نشود انجام معامله يمؤد ازطرف اتيمال ازپرداخت پس كه يموارد در – 72 ماده

 يرسم اسناد دفتر اعالم خيتار از روز پانزده ظرف معامله ثبت عدم بر يمبن مربوط، يرسم اسناد دفتر دييتأ و يمؤد درخواست

 در ماده نيا حكم. دارد مسترد قانون نيا مقررات طبق يجار يوصول محل از را نشده انجام معامله به متعلق شده وصول اتيمال

 . بود خواهد يجار زين ياتفاق درآمد و يواگذار حق به مربوط يها اتيمال استرداد مورد

 . ه استشد حذف – 73 ماده



 متصرف چنانچه است يشخص تصرف در محل عرف حسب كه گريد نيعناو اي يدستدارم عنوان با امالك مورد در –74 ماده

 نيا مقررات برابر امالك يقطع انتقال و نقل اتيمال مشمول مزبور انتقال دينما منتقل يگريد به را ملك به نسبت خود حقوق يتمام

 مانند ياتيمال نظر از متصرف امالك نوع نيا به مربوط حقوق ريسا يواگذار از حاصل درآمد مورد در نيهمچن. باشد يم فصل

 . گردد يم محسوب متصرف تملك خيتار تصرف خيتار فوق موارد در و بود خواهد مربوط اتيمال مشمول مورد حسب مالك

 عرصه به نسبت باشند نداشته اي داشته آن در مستحدثه انياع كه نيا از اعم ياوقاف امالك نيمستأجر ياتيمال نظر از – 75 ماده

 . بود خواهند فصل نيا مقررات مشمول

 .شد خواهد منظور تملك خيتار يجا به اجاره خيتار انيمؤد گونه نيا اتيمال محاسبه در – 1تبصره

 .بود نخواهد قانون نيا 53 ماده 7 تبصره ياجرا مانع شود يم واگذار مستاجر توسط ملك كه يموارد در ماده نيا حكم – 2تبصره

 قانون نيا 59 ماده شرح به اتيمال مشمول فصل نيا مقررات طبق قانون نيا 52 ماده موضوع انتقال و نقل كه يموارد در – 76 ماده

 . شد نخواهد مطالبه مزبور انتقال و نقل بردرآمد اتيمال بابت يگريد وجه باشد،

 انيپا يگواه صدور خيتار از سال دو از شيب كه رهيغ و يمسكون از اعم نوساز يها ساختمان يقطع انتقال و نقل نياول – 77 ماده

 درصد ده نرخ به مقطوع اتيمال مشمول قانون نيا) 59( ماده موضوع يقطع انتقال و نقل اتيمال بر عالوه باشد، نگذشته ها آن كار

 درآمد بابت از يگريد اتيمال مشمول ،يحقوق اي يقيحق اشخاص. بود خواهند انتقال مورد يانياع يمعامالت ارزش مأخذ به%) 10(

 . بود نخواهند ماده نيا موضوع فروش و ساخت از حاصل

 .حذف شده است – تبصره

 53 مواد ضمن كه يموارد از ريغ نيع مالك طرف از قانون نيا 52 ماده در مذكور حقوق از كي هر يواگذار مورد در – 78 ماده

 . گرفت خواهد قرار اتيمال محاسبه مأخذ 59 ماده در مذكور يها نرخ به مالك يافتيدر است شده ذكر قانون نيا 77 تا

 .حذف شده است –79 ماده

 وزارت امور اقتصاد و دارائي طرف از كه يا نمونه يرو را خود ياتيمال اظهارنامه اند مكلف فصل نيا موضوع انيمؤد – 80 ماده

 روز يس تا قانون نيا 74 ماده موضوع انيمؤد زين و محل يواگذار حق مورد در و ميتنظ رديگ يم قرار ها آن دسترس در و هيته

 و ميتسل ملك وقوع محل ياتيمال حوزه به مربوط مدارك انضمام به بعد سال رماهيت آخر تا موارد ريسا در و معامله انجام از پس

 . ندينما پرداخت مقررات طبق را متعلق اتيمال

 از قبل است مكلف يمؤد رديگ يم انجام يرسم اسناد موجب به قانون نيا 52 ماده موضوع معامالت كه يموارد در – 1 تبصره

 ياتيمال حوزه به كيتفك به را قانون نيا 187 ماده در مندرج يها اتيمال از كي هر موضوع درآمد اي و يافتيدر زانيم معامله انجام

 .باشد يم ماده نيا متن در مقرر فيتكال انجام منزله به ننموده رييتغ موجر كه يموارد ياستثنا به اعالم نيا دارد اعالم ربطيذ

 را مراتب است مكلف رندهيگ انتقال رديگ ينم انجام يرسم اسناد موجب به فصل نيا موضوع معامالت كه يموارد در – 2 تبصره

 .دهد اطالع ملك وقوع محل ياتيمال حوزه به كتباً معامله انجام خيتار از روز يس ظرف

 



        ييييكشاورزكشاورزكشاورزكشاورز    بردرآمدبردرآمدبردرآمدبردرآمد    اتاتاتاتييييمالمالمالمال    –    دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 ور،يط پرورش و عسل زنبور و يماه پرورش ،يدامدار ،يدامپرور ،يكشاورز يها تيفعال هيكل از حاصل درآمد – 81 ماده

 . باشد يم معاف اتيمال پرداخت از التينخ و ليقب هر از اشجار باغات جنگلها، و مراتع ياياح ،يدار نوغان ،يريگيماه و ياديص

 ادامه كه مزبور يها تيفعال از رشته وآن يكشاورز يها تيفعال هيكل نهيزم در را الزم يها  يبررس و مطالعات است مكلف دولت

 يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد توسعه سوم برنامه آخر حداكثرتا را مربوط حهيال و معمول باشد داشته ضرورت ها آن تيمعاف

 . دينما ميتقد ياسالم يشورا مجلس به رانيا ياسالم يجمهور

 

        حقوقحقوقحقوقحقوق    بردرآمدبردرآمدبردرآمدبردرآمد    اتاتاتاتييييمالمالمالمال    –    سومسومسومسوم    فصلفصلفصلفصل

 بابت خود كار يروين ميتسل قبال در) يحقوق اي يقيحق از اعم( گريد شخص خدمت در يقيحق شخص كه يدرآمد – 82 ماده

 . است حقوق بردرآمد اتيمال مشمول كند يم ليتحص رنقديغ اي نقد طور به افتهي انجام كار اي مدت برحسب رانيا در اشتغال

 از)  رانيا ميمق ااشخاصي رانيا ياسالم يجمهور دولت طرف از( كشور از خارج تيمأمور مدت در كه يحقوق درآمد – تبصره

 .باشد يم حقوق درآمد بر اتيمال مشمول شود يم شخص ديعا يرانيا منابع

 از اعم شغل به مربوط يايمزا و) ياصل حقوق اي مزد، اي يمقرر( حقوق از است عبارت حقوق اتيمال مشمول درآمد –83 ماده

 . قانون نيا در مقرر يها تيمعاف كسر از پس و كسور وضع از قبل مستمر ريغ اي و مستمر

 :شود يم محاسبه و ميتقو ريز شرح به حقوق اتيمال مشمول ينقد ريغ درآمد – تبصره

 معاف ينقد يايمزا ياستثنا به( ينقد يمستمر يايمزا و حقوق درصد 20 هياثاث بدون و درصد 25 معادل هياثاث با مسكن – الف

 .شود يم كسر كارمند حقوق از بابت نيا از كه يوجوه وضع از پس ماه در) قانون نيا 91 ماده موضوع

 يايمزا ياستثنا به( ينقد مستمر يايمزا و حقوق درصد 5 معادل راننده بدون و درصد 10 معادل راننده با ياختصاص لياتومب – ب

 .شود يم كسر كارمند حقوق از بابت نيا از كه يكسروجوه از پس ماه در) قانون نيا 91 ماده موضوع معاف ينقد

 .حقوق كننده پرداخت يبرا شده تمام متيق معادل ينقد ريغ يايمزا ريسا – ج

 كاركنان پرداخت هماهنگ نظام قانون) 1( ماده موضوع حقوق جدول يمبنا حقوق حداقل برابر پنجاه و كصدي زانيتام – 84 ماده

 اي كي از كار، قانون مشمول كارگران جمله از رانيبگ حقوق هيكل حقوق اتيمال مشمول ساالنه درآمد –1370 مصوب – دولت

 . شود يم معاف اتيمال پرداخت از منبع چند

 .حذف شده است – 2و 1 تبصره

وزارتخانه ها و موسسات، شركت ها و ساير دستگاه هاي دولتي موضوع  درموردكاركنان حقوق بردرآمد اتيمال نرخ – 85 ماده

قانون مديريت خدمات كشوري،قضات،اعضاء هيات علمي، دانشگاه ها و موسسات ) 5(و قسمت اخير ماده) 4(،)2(،)1(مواد 

 حقوق ريسا مورد در و%) 10( درصد ده مقطوع نرخ به قانون نيا در مقرر يها تيمعاف كسر از پس آموزش عالي و تحقيقاتي 



 و%) 10( درصد ده نرخ به الير) 42.000.000(  ونيليم ودو چهل مبلغ تا قانون نيا در مقرر يها تيمعاف كسر از پس زين رانيبگ

 . بود خواهد قانون نيا) 131( ماده در مقرر يها نرخ به آن مازاد به نسبت

 نيا) 85( ماده مقررات طبق را متعلق اتيمال اند مكلف آن صيتخص اي پرداخت هر هنگام حقوق كنندگان پرداخت – 86 ماده

 امور اداره به آن زانيم و حقوق كنندگان افتيدر ينشان و نام متضمن يفهرست ميتسل ضمن روز يس ظرف و كسر و محاسبه قانون

 . دهند صورت را راتييتغ فقط بعد يها ماه در و پرداخت محل ياتيمال

 نيا كنندگان پرداخت .ديآ يم عمل به ياصل حقوقو  مزد يمقرر كنندگان پرداخت از ريغ طرف از كه ييها پرداخت – تبصره

 در مقرر يها نرخ به قانون نيا) 84( ماده موضوع تيمعاف تيرعا بدون را متعلق اتيمال پرداخت هر هنگام اند مكلف وجوه ليقب

 امور اداره به آن زانيم و كنندگان افتيدر ينشان و نام يحاو يصورت با روز يس ظرف و كسر و محاسبه قانون نيا) 85( ماده

 .كنند پرداخت محل ياتيمال

 يانقضا از بعد كه نيا بر مشروط شد خواهد مسترد قانون نيا مقررات طبق حقوق بردرآمد اتيمال بابت يپرداخت اضافه – 87 ماده

 . رديگ قرار مطالبه مورد سكونت محل ياتيامورمال اداره از ريبگ حقوق يكتب درخواست با سال آن آخر تا بعد سال رماهيت

 اضافه احراز درصورت و معمول را الزم يها يدگيرس درخواست ميتسل خيتار از ماه سه ظرف است موظف مذكور ياتيمال حوزه

 در. كند اقدام يجار يها يوصول محل از يپرداخت اضافه استرداد به نسبت حوزه درآن گريد يقطع يبده نداشتن و يپرداخت

 خواهد مسترد مازاد و منظور مزبور يبده حساب به يپرداخت اضافه باشد داشته ياتيمال يقطع يبده كننده درخواست كه يصورت

 . شد

 حقوق كنندگان افتيدر شود افتيدر حقوق ندارند يندگيانماي شعبه رانيدرا كه خارج ميمق ازاشخاص كه يدرموارد – 88 ماده

 خود سكونت محل ياتيمال حوزه به فصل نيا مقررات طبق را متعلق اتيمال حقوق افتيدر خيتار از روز يس ظرف اند مكلف

 .ندينما ميتسل مزبور ياتيمال حوزه به را خود يافتيدر حقوق به مربوط ياتيمال اظهارنامه بعد سال رماهيت آخر تا و پرداخت

 مقررات طبق كه يكسان ياستثنا خارجه،به اتباع يبرا اشتغال اي و اقامت پروانه ديتمد اي كشور از خروج پروانه صدور – 89 ماده

 يرانيا يحقوق اشخاص يكارفرما يكتب تعهد اي ياتيمال حساب مفاصا هيارا به موكول باشند، يم معاف اتيمال پرداخت از قانون نيا

 . است يرانيا ثالث يحقوق اشخاص اي يخارج اتباع يكارفرما با قرارداد طرف

 پرداخت يواقع زانيم از كمتر اي نپردازند مقرر موعد در را متعلق اتيمال حقوق، كنندگان پرداخت كه يموارد در – 90 ماده

 محل ياتيمال امور اداره قانون، نيا) 82( ماده تبصره مشموالن مورد در اي ر،يبگ حقوق اشتغال محل ياتيمال امور اداره ند،ينما

 كه حقوق كنندگان پرداخت از و محاسبه قانون نيا موضوع ميجرا انضمام به را متعلق اتيمال است مكلف حقوق كننده پرداخت

 نسبت ماده نيا حكم. كند مطالبه قانون نيا) 157( ماده در مقرر مهلت تيرعا با صيتشخ برگ موجب به باشند يم يمؤد حكم در

 . بود خواهد يجار زين قانون نيا) 88( ماده مشموالن به

 : است معاف اتيمال پرداخت از ريز شرح به حقوق يدرآمدها – 91 ماده

 نسبت يخارج دول العاده فوق يندگينما يها أتيه ياعضا و ورؤسا رانيدرا يخارج ياسيس يها تيمأمور ياعضا و رؤسا – 1

 ملل سازمان يندگينما يها أتيه ياعضا و رؤسا نيهمچن و متقابل معامله شرط به خود متبوع دولت از يافتيدر حقوق درآمد به



 دولت تابع كه يصورت در مزبور مؤسسات و سازمان از يافتيدر حقوق درآمد به نسبت رانيا در آن يتخصص مؤسسات و متحد

 . نباشند رانيا ياسالم يجمهور

 درآمد به نسبت يخارج دول يفرهنگ مؤسسات كارمندان نيهمچن و رانيا در يخارج يكنسول يها تيمأمور ياعضا و رؤسا – 2

 .متقابل معامله شرط به خود متبوع دول از يافتيدر حقوق

 و يعلم و ياقتصاد و يفن بالعوض يها كمك محل از رانيا ياسالم يجمهور دولت موافقت با كه يخارج كارشناسان – 3

 نيب مؤسسات اي متبوع دول از آنان يافتيدر حقوق به نسبت شوند يم اعزام رانيا به يالملل نيب مؤسسات اي و يخارج دول يفرهنگ

 . مذكور يالملل

 حقوق درآمد به نسبت خارج در رانيا ياسالم يجمهور دولت يها يندگيونما ها يوكنسولگر ها سفارتخانه يمحل كارمندان – 4

 . متقابل معامله شرط به نباشند رانيا ياسالم يجمهور دولت تيتابع يدارا كه يصورت در رانيا ياسالم يجمهور دولت از يافتيدر

 به يپرداخت يمستمر اي فهيوظ و خدمت ديبازخر و اخراج خسارت و خدمت انيپا و يمستمر و فهيوظ و يبازنشستگ حقوق – 5

 . شود يم پرداخت ريبگ حقوق به يكارافتادگ از اي يبازنشستگ موقع در كه نشده استفاده يمرخص اميا حقوق و سنوات حق و وراث

 . شغل به مربوط مسافرت العاده فوق و سفر نهيهز – 6

 .حذف شده است -7

 محل از خارج در يسازمان متيق ارزان يها خانه و كارگران استفاده جهت كارخانه اي كارگاه محل در يواگذار مسكن – 8

 . رديگ يم قرار كارگران استفاده مورد كه كارخانه اي كارگاه

 .آن امثال و معالجه و يبدن خسارت جبران بابت مهيب از حاصل وجوه – 9

 . قانون نيا) 84( ماده موضوع ياتيمال تيمعاف زانيم دوازدهم كي معادل جمعاً سال آخر پاداش اي ساالنه يديع – 10

 . شود يم گذارده يكشور مأموران ارياخت در خاص يها نامه نييآ موجب به اي يقانون اجازه با كه يسازمان يها خانه – 11

 اي پزشك به ريبگ حقوق لهيوس به ايماًيمستق ها آن تكفل تحت افراد اي خود كاركنان معالجه نهيهز بابت كارفرما كه يوجوه – 12

 . كند پرداخت مثبته مدارك و اسناد استناد به مارستانيب

 . قانون نيا) 84( ماده موضوع تيمعاف دوازدهم دو معادل حداكثر كاركنان به يپرداخت يرنقديغ يايمزا – 13

 وزارت ياستخدام قانون مشموالن ،يوانتظام يازنظام اعم رانيا ياسالم يجمهور مسلح يروهاين پرسنل حقوق درآمد – 14

 .آزادگان و يليتحم جنگ و ياسالم انقالب جانبازان و اطالعات

 .حذف شده است -15

 .حذف شده است -16



تاريخ تصويب به كادر عملياتي و تخصصي شركت هواپيمايي خدمات ويژه وابسته به وزارت معافيت مالياتي اين بند از  -17

 .كشاورزي تسري مي يابد

        و تيريمد سازمان فهرست طبق افتهي توسعه كمتر درمناطق شاغل كاركنان حقوق اتيمال% ) 50( درصد پنجاه – 92 ماده

 . شود يم بخشوده كشور يزير برنامه

 . شود يم بخشوده قانون نيا ياجرا خيتار تا يانتظام و ينظام كادر حقوق بردرآمد اتيمال يبده – تبصره

 

        مشاغلمشاغلمشاغلمشاغل    بردرآمدبردرآمدبردرآمدبردرآمد    اتاتاتاتييييمالمالمالمال    –چهارمچهارمچهارمچهارم    فصلفصلفصلفصل

 نيا يها فصل ريسا در مذكور موارد از ريغ گريد نيعناو به اي مشاغل به اشتغال قيطر از يقيحق شخص كه يدرآمد – 93 ماده

 . باشد يم مشاغل بردرآمد اتيمال مشمول قانون نيا در مقرر يها تيمعاف كسر از پس كند ليتحص رانيا در قانون

 كه يصورت در مضاربه يها تيفعال از يناش يدرآمدها نيهمچن و) يقهر اي يارياخت از اعم( يمدن يها شركت درآمد – تبصره

 .باشد يم فصل نيا مقررات تابع باشد يقيحق شخصيا صاحب سرمايه ) مضارب( عامل

 يدرآمدها ريسا اضافه به خدمات و كاال فروش كل از است عبارت فصل نيا موضوع انيمؤد اتيمال مشمول درآمد – 94 ماده

 قابل يها نهيهز فصل مقررات طبق مربوط استهالكات و ها نهيهز كسر از پس نشده شناخته گريد فصول اتيمال مشمول كه آنان

 . استهالكات و قبول

 خود اتيمال مشمول درآمد صيتشخ يبرا يكاف مثبته مدارك و اسناد اند مكلف فصل نيا موضوع مشاغل صاحبان – 95 ماده

 : شوند يم ميتقس ريز يها گروه به اتيمال مشمول درآمد صيتشخ لحاظ از مشاغل صاحبان. كنند ينگاهدار

 قانون موضوع كل و روزنامه دفاتر در خود يشغل يها تيفعال ثبت به مكلف قانون نيا موجب به كه يمشاغل صاحبان – الف

 يحسابدار شده رفتهيپذ ياستانداردها و نيمواز و اصول تيرعا با را مربوط مدارك و اسناد و دفاتر ديبا و هستند تجارت

 . كنند ينگاهدار

 يها نمونه. باشند يم نهيهز و درآمد دفاتر در خود يشغل يها تيفعال ثبت به مكلف قانون نيا حسب بر كه يمشاغل صاحبان – ب

 . رديگ يم قرار دسترس در و گردد يم هيته كشور ياتيمال امور سازمان توسط مذكور دفاتر

 نهيهز و درآمد تيوضع خالصه صورت اند مكلف ستندين فوق) ب( و) الف( يبندها مقررات مشمول كه يمشاغل صاحبان – ج

 .كنند ينگهدار كشور ياتيمال امور سازمان طرف از شده نييتع يها نمونه و ضوابط طبق را خود

 يبندها به شده افزوده مشاغل فهرست سال هر ماه يد انيپا تا ضرورت صيتشخ صورت در كشور ياتيمال امور سازمان –1 تبصره

 از يكي و يرسم روزنامه در يآگه درج و يصنف يها تشكل قيطر از و هيته را بعد سال آغاز از مشمول و) 96( ماده) ب( و) الف(

 .دارد يم اعالم انيمؤد به االنتشار ريكث يها روزنامه



 يها صورت ميتنظ يچگونگ و يمال عيوقا ثبت نحوه و مدارك و اسناد و دفاتر ينگهدار يها روش به مربوط نامه نييآ –2تبصره

 امور سازمان توسط يحسابدار شده رفتهيپذ ياستانداردها و نيمواز و اصول تيرعا نيهمچن و تيفعال نوع اساس بر يينها يمال

 .ديرس خواهد ييدارا و ياقتصاد امور ريوز بيتصو به و هيته يرسم حسابداران جامعه از نظر كسب با كشور ياتيمال

 .حذف شده است –3تبصره

  – 96 ماده

 :از عبارتند قانون نيا) 95( ماده) الف( بند موضوع مشاغل صاحبان – الف

 . صادركنندگان و كنندگان وارد هيكل و يبازرگان كارت دارندگان -1 

 اي شده صادر ربطيذ وزارتخانه از يبردار بهره پروانه و سيتأس جواز ها آن يبرا كه يديتول يواحدها و ها كارخانه صاحبان -2

 . شود يم

 . معادن برداران بهره – 3

 ،يا مشاوره ،يتيريمد خدمات دهندگان هيوارا يمال خدمات ،يدفتردار و يحسابدار ،يحسابرس مؤسسات صاحبان – 4

 . حسابداران رسمي ستميس يطراح و يافزار نرم و يافزار سخت از اعم يا انهيرا ك،يانفورمات

 .يعال آموزش مراكز و ها دانشگاه ،يرانتفاعيغ مدارس آزاد، يها آموزشگاه ،يپرورش و يآموزش مراكز صاحبان – 5

 . سالمندان يها خانه و ها درمانگاه ها، شگاهيآسا ها، شگاهيزا ها، مارستانيب صاحبان – 6

 . باالتر و ستاره سه يها هتل و ها متل صاحبان – 7

 صاحبان و يواردات و يداخل يكاالها عيتوز ندگانينما ،يمال يها واسطه بزرگ، يها فروشگاه ها، فروش عمده بنكداران، – 8

 . انبارها

 . يخارج و يداخل از اعم ،يصنعت و يتجار يها مؤسسه ندگانينما – 9

 . يباربر اي يمسافر از اعم ييهوا و ييايدر ،ينيزم ،يموتور نقل و حمل مؤسسات صاحبان – 10

 . مشاور يمهندس و يمهندس مؤسسات صاحبان – 11

 . يابيبازار و يغاتيتبل مؤسسات صاحبان – 12

 : از عبارتند قانون نيا) 95( ماده)  ب(  بند موضوع مشاغل صاحبان – ب

 .يصنعت يها كارگاه صاحبان – 1

 . نظارت و يفن محاسبات ،يبردار نقشه ،يكش نقشه ،يصنعت و يفن ساتيتأس ،يساختمان مشاغل صاحبان – 2

 .ها ستيوگراف چاپ خدمات دهندگان هيارا ها، صحاف ها، توگرافيل داران، چاپخانه – 3



 .يا انهيرا ارتباطات مراكز صاحبان – 4

 . يمهندس نظام يها سازمان ياعضا و ،يحقوق مشاوران ،يدادگستر يرسم مترجمان كارشناسان، وكالء، – 5

 . دارند اشتغال يقاتيتحق يها طرح هيارا و هيته به كه آزاد كارشناسان و پژوهشگران محققان، – 6

 . كارگزاران و كاران العمل حق دالالن، – 7

 . يتخصص و يصنف يها وانجمن يا حرفه يها كانون فرهنگسراها، ،يهنر ،يفرهنگ مراكز صاحبان – 8

 . يورزش و يحيتفر يها مكان و ها تماشاخانه نماها،يس صاحبان – 9

 . ينمائيس خدمات ريسا و مونتاژ دوبالژ، ،يبردار لميف مشاغل صاحبان – 10

 . دارند اشتغال يدامپزشك حرفه به كه ودامپزشكان هستند مطب يدارا كه ودندانپزشكان پزشكان – 11

 يها سالن ها، اسكن  يت يس ها، يالكتروانسفالوگراف ها، يسونوگراف ها، يوتراپيزيف ها، يولوژيراد شگاهها،يآزما صاحبان – 12

 . يطب ريغ و يطب ،يبهداشت خدمات دهندگان هيارا گريد و ييبايز

 . ها مسافرخانه و رهايپذ همانيم سراها، همانيم صاحبان – 13

 دهندگان هيوكرا ييرايپذ خدمات دهندگان هيارا آماده، يغذاها كنندگان هيته ها، رستوران ،ييرايپذ يتاالرها صاحبان – 14

 . ظروف

 . يرسم اسناد دفاتر صاحبان – 15

 . ها سيسرو اتو و مجاز يها رگاهيتعم صاحبان – 16

 .لياتومب هيكرا يها آژانس و امالك معامالت يها بنگاه و لياتومب يها فروشگاه و ها شگاهينما صاحبان – 17

 . جواهر و طال فروشندگان و سازندگان – 18

 .آالت آهن فروشندگان و فروش عامالن – 19

 تيرعا به را ماده نيا) ب( بند مشموالن از كيهر تواند يم ضرورت صيتشخ صورت در كشور ياتيمال امور سازمان –1 تبصره

. گردد ابالغ فوق انيمؤد به سال هر ماه يد انيپا تا كتبا مراتب كه آن بر مشروط دينما ملزم ماده نيا) الف( بند موضوع مقررات

 .باشند يم آن ياجرا به مكلف بعد سال اول از الذكر رياخ انيمؤد

 . شود يم انجام آنان حسابه ب مؤسسات از يبردار بهره كه است ياشخاص ماده نيا در مذكور صاحبان از منظور –2 تبصره

 هيكل يبرا دنمكلف باشند يم فصل نيا موضوع گريد يشغل يها تيفعال يدارا خود شغل محل در كه ماده نيا مشموالن –3 تبصره

 .كنند عمل قانون نيا مقررات طبق خود يشغل يها تيفعال

 : شد خواهد صيتشخ الرأس يعل قيطر از يمؤد اتيمال مشمول درآمد ريز موارد در – 97 ماده



 مورد، حسب ان،يز و سود حساب و نهيهز و درآمد حساب اي و انيز و سود حساب و ترازنامه مقرر موعد تا كه يصورت در –1

 . باشد نشده ميتسل

 خود كار محل در حساب مدارك اي و دفاتر هيارا از مربوط ياتيمال امور اداره يكتب درخواست به يمؤد كه يصورت در –2

 قبالً يمؤد كه نيا مگر باشد يم ها آن يقانون اقامتگاه همان زين يحقوق اشخاص كاردرمورد محل از منظور. (دينما يخوددار

 ).باشد نموده اعالم مربوط ياتيمال امور اداره به كتباً مدارك و اسناد و دفاتر هيارا يبرا را خود اتيعمل مركز

 جزء آن احتساب از باشد نهيهز به مربوط چنانچه دينما يخوددار حساب مدارك از يقسمت هيارا از يمؤد هرگاه بند نيا ياجرا در

 يعل قيطر از قسمت نيا اتيمال مشمول درآمد باشد درآمد به مربوط كه يصورت در و شود يم يخوددار قبول قابل يها نهيهز

 . شد خواهد نييتع الرأس

 يدگيرس رقابليغ ياتيمال امور اداره نظر به اتيمال مشمول درآمد محاسبه يبرا يابراز مدارك و اسناد و دفاتر كه يصورت در -3

 با ديبا مراتب صورت نيا در كه نشود واقع قبول مورد مربوط نامه نييآ و يقانون نيمواز تيرعا عدم علت به اي و شود صيتشخ

 امور سازمان كل سيرئ منتخب حسابرس نفر سه از متشكل يأتيه به يدگيرس يبرا پرونده و ابالغ يمؤد به كتباً يكاف ليدال ذكر

 و يدگيرس اشكال رفع به نسبت مزبور أتيه به مراجعه با ابالغ خيتار از ماه كي ظرف تواند يم يمؤد. گردد احاله كشور ياتيمال

 ظرف است مكلف أتيه حال هر در و دينما اقدام مورد حسب نامه نييوآ يقانون نيمواز تيرعا نحوه درمورد يكتب حيتوض يادا

 آن براساس تا دينما اعالم ياتيمال امور اداره به يكاف و الزم ليدال و تحايتوج با را خود نظر فوق ماه كي يانقضا از پس روز ده

 در. گردد درج جلسه صورت در ديبا رديگ قرار تياقل در كه يعضو نظر و است اعتبار مناط تياكثر با أتيه نظر. گردد اقدام

 به را مراتب ديبا كند يم اعالم مردود يمؤد دفاتر بودن يدگيرس رقابليغ مورد در را ياتيمال امور اداره نظر أتيه كه يموارد

 .دينما اعالم زين ياتيمال يانتظام يدادستان

 .شود يم اضافه قانون نيا 156 ماده موضوع يدگيرس مهلت به ماه دو ماده نيا 3 بند ياجرا در –1 تبصره

 ياتيمال امور اداره باشد، وجودداشته يمؤد يواقع درآمد نييتع امكان آمده بدست اي يابراز مدارك و اسناد طبق هرگاه –2 تبصره

 درصورت كند، نييتع مورد، حسب دفاتر، اي مزبور مدارك و اسناد به يدگيرس اساس بر را اتيمال مشمول درآمد است مكلف

 از همواره ها تيفعال آن اتيمال مشمول درآمد باشد، يكاف نيقرا و ليدال به مستند كه مكتوم يها تيازفعال يناش درآمد داشتن

 .شد خواهد واقع اتيمال مطالبه مأخذ و افزوده يقبل شده مشخص اتيمال مشمول درآمد به و داده صيتشخ الرأس يعل قيطر

 از ازين مورد اطالعات كسب و الزم يها يبررس و قاتيتحق از پس ديبا ياتيامورمال اداره الرأس، يعل صيتشخ درموارد – 98 ماده

 تيفعال موضوع و تيوضع با متناسب كه را قانون نيا در مذكور قرائن اي و نهيقر ابتدا يردولتيغ اي يازدولت اعم مختلف مراجع

 با سپس و دينما ديق يدگيرس گزارش در يكاف هيتوج با را ها آن رقم و قرائن اي نهيقر نوع انتخاب ليدال و انتخاب باشد يمؤد

 نهيقر چند به كه يصورت در. دينما نييتع را يمؤد اتيمال مشمول درآمد يانتخاب قرائن اي نهيقر در مقرر بيضرا اي بيضر اعمال

 .بود خواهد اتيمال مشمول درآمد ديآ يم دست به بيضر اعمال جينتا از كه يمعدل شود بيضر اعمال

 .حذف شده است -تبصره



 آن يبعد يها هياصالح و 1345 ماه اسفند مصوب ميمستق يها اتيمال قانون) 76( ماده موضوع يمانكاريپ يقراردادها – 99 ماده

 درصد چهار پرداخت زين و اتيمال مشمول درآمد صيتشخ لحاظ از باشد يم قانون نيا بيتصو خيتار از قبل ها آن شنهاديپ كه

 . بود خواهند الذكر فوق قانون مقررات مشمول كماكان مقطوع اتيمال

 كه يبعد يها هياصالح و 1345 ماه اسفند مصوب ميمستق يها اتيمال قانون 76 ماده موضوع يمانكاريپ يقراردادها – تبصره

 نيا مقررات تابع اتيمال مشمول درآمد نييتع لحاظ از دهيگرد ميتسل 1367 اسفند 29 تيلغا 1366 اسفند 3 خيتار از ها آن شنهاديپ

 خواهند مزبور سال در مقرر ياتيمال نرخ تابع 1367 سال به يمنته عملكرد درآمد بر اتيمال نرخ اعمال لحاظ از وفقط بوده قانون

 . بود

 سال كي در را خود يشغل يها تيفعال به مربوط ياتيمال اظهارنامه اند مكلف قانون نيا فصل نيا موضوع انيمؤد –100 ماده

 و ميتنظ شد خواهد هيته كشور ياتيمال امور سازمان لهيوس كه يا نمونه طبق جداگانه محل هر يبرا اي يشغل واحد هر يبرا ياتيمال

 قانون نيا) 131( ماده در مذكور نرخ به را متعلق اتيمال و ميتسل خود شغل محل ياتيمال امور اداره به بعد سال ماه ريت آخر تا

 .ندينما پرداخت

 اقتضا را گريد محل چند اي كي در فروشگاه اي دفتر جاديا آنان تيفعال نوع كه يديتول يواحدها و ها كارگاه مورد در –1 تبصره

 وقوع محل ياتيمال امور اداره به اظهارنامه كي يط را خود يها تيفعال از حاصل يدرآمدها هيكل است مكلف يمؤد دينما

 .دينما ميتسل يديتول واحد اي كارگاه

 ميتسل لحاظ از آنها سكونت محل باشند، ينم خود شغل يبرا ثابت محل يدارا كه فصل نيا نيمشمول مورد در –2 تبصره

 .گردد يم يتلق شغل محل اظهارنامه

 مانع امر نيا. بود نخواهد شركا ريسا فيتكل اسقاط موجب شركا از يكي توسط اظهارنامه ميتسل يمدن يها شركت در –3 تبصره

 .باشد ينم مشترك اظهارنامه ميتسل از

 خالصه اي نهيهز و درآمد حساب اي انيز و سود حساب و ترازنامه شامل فصل نيا موضوع انيمؤد ياتيمال اظهارنامه –4 تبصره

 .بود خواهد شود يم نييتع كشور ياتيمال امور سازمان توسط كه ييها نمونه طبق مورد حسب نه،يهز و درآمد تيوضع

 .حذف شده است –5 تبصره

 درآمد بداند يمقتض كه ينقاط در و سال هر در فصل نيا منابع از يبعض مورد در تواند يم كشور ياتيمال امور سازمان–6 تبصره

 يقطع كه را متعلقهمربوط تعيين و ماليات  اين قانون را با نظر اتحاديه 95مشمول بند ج ماده  انيمود از يبرخ اي تمام اتيمال مشمول

 يعلل به اي و نموده كسب ترك يمؤد آن ياثنا در اي ياتيمال سال كي اول از شود معلوم كه يموارد در و دينما وصول بود خواهد

 اتيمال مشمول درآمد رديگ قرار ياتيمال اختالف حل أتيه دييتأ مورد امر نيا و است نبوده كار انجام به قادر يو ارياخت از خارج

 .شد خواهد وصول متعلقه اتيمال و محاسبه اشتغال مدت نسبت به

 .حذف شده است –7 تبصره

 موعد در فصل نيا مقررات طبق را خود ياتيمال اظهارنامه كه فصل نيا موضوع انيمؤد اتيمال مشمول ساالنه درآمد –101 ماده

 ماده در مذكور يها نرخ به آن مازاد و معاف اتيمال پرداخت از قانون نيا) 84( ماده موضوع تيمعاف زانيم تا اند كرده ميتسل مقرر



 بعد به 1382 سال عملكرد به نسبت فوق تيمعاف از استفاده يبرا اظهارنامه ميتسل شرط. بود خواهد اتيمال مشمول قانون نيا) 131(

 .است يجار

 طور به تيمعاف مبلغ و كرد خواهند استفاده تيمعاف دو از حداكثر ءشركا يقهر و يارياخت از اعم يمدن يها مشاركت در –تبصره

 از دارند تيزوج رابطه هم با كه ييشركا. بود خواهد اتيمال مشمول جداگانه كيشر هر سهم مانده يباق و ميتقس آنان نيب يمساو

 وراث ءشركا از احد فوت صورت در. گردد يم اعطا زوج به مقرر تيمعاف و يتلق كيشر كي حكم در تيمعاف از استفاده لحاظ

 يمساو طور به تيمعاف نيا و نموده استفاده فوق شرح به مشاركت در يمتوف سهم ياتيمال تيمعاف از يقانون مقام قائم عنوان به يو

 .شد خواهد كسر كدام هر سهم درآمد از و ميتقس آنان نيب

 سهم درآمد اتيمال خود اتيمال پرداخت بر عالوه اظهارنامه ميتسل موقع در است مكلف) مضارب( عامل مضاربه، در – 102 ماده

 ياتيمال حساب به هيسرما صاحب الحساب يعل اتيمال عنوان به و كسر قانون نيا 101 ماده تيمعاف تيرعا بدون را هيسرما صاحب

 . دينما هيارا هيسرما صاحب و ربطيذ ياتيمال حوزه به را آن ديرس و زيوار

 .است ساقط مضارب اي عامل از هيسرما صاحب اتيمال كسر فيتكل باشد بانك هيسرما صاحب كه يصورت در – تبصره

 حق رقم خود يها نامه وكالت در اند مكلف كنند يم وكالت ياختصاص محاكم در كه يكسان و يدادگستر يوكال – 103 ماده

 هر در كه ندينما ابطال و الصاق تمبر نامه وكالت يرو ياتيمال الحساب يعل بابت آن درصد پنج معادل و ندينما ديق را ها الوكاله

 : باشد ريز در مقرر زانيم از كمتر دينبا مورد حسب تمبر مبلغ حال

 . مرحله هر يبرا تعرفه در مقرر الوكاله حق درصد پنج است يمال ها آن خواسته كه يامور و يدعاو در – الف

 حق نييتع كه يفريك يدعاو در نيهمچن و ستين الزم قانوناً خواسته يبها نييتع اي نباشد يمال وكالت موضوع كه يموارد در – ب

 .مرحله هر يبرا الوكاله حق نامه نييآ در مقرر الوكاله حق حداقل درصد پنج است دادگاه نظر به الوكاله

 . ماده نيا) الف( بند حكم مواد طبق بر باشد يمال كه يخصوص يادعا مورد به نسبت يفريك يدعاو در – ج

 آنها الوكاله حق يبرا و شود يم فصل و حل و يدگيرس ييرقضايغ ياختصاص درمراجع كه يمال اختالفات و يدعاو مورد در – د

 از صرفاً الوكاله حق زانيم آنها رينظا و يشهردار معابر توسعه عوارض و ياتيمال اختالفات ليقب از است نشده مقرر يخاص تعرفه

 : ريز شرح به ياتيمال لحاظ

 نسبت درصد چهار ،االختالف به ما الير) 30.000.000( ونيليم يس تا درصد پنج ،االختالف به ما الير) 10.000.000( ونيليم ده تا

 ونيليم يس مازاد به نسبت درصد سه باال به االختالف مابه الير)  30.000.000( ونيليم يازس الير) 10.000.000( ونيليم ده مازاد به

 . شد خواهد باطل تمبر آن درصد پنج ومعادل شود يم منظور الير) 30.000.000(

)  نباشند يدادگستر ليوك كه نيا ولو(  ندينما يم اقدام بند نيا در مذكور درمراجع وكالتاً كه ياشخاص ي درباره بند نيا مفاد

 .يمؤد همسر و نواده ،دختر ،پسر خواهر، برادر، مادر، پدر، اي يمؤد كارمندان مورد در جز است، يزجارين

 چيدره يمدن يدادرس نييآ قانون مقررات تيرعا با ليوك وكالت باشد نشده عمل ماده نيا مفاد طبق كه مورد هر در – 1 تبصره

 مؤسسات و ها وزارتخانه طرف از مرجوعه يها وكالت مورد در مگر بود نخواهد قبول قابل مزبور مراجع و ها دادگاه از كي



    وكالتنامه يرو تمبر ابطال به محتاج كه ها يشهردار و دولت به وابسته مؤسسات و ها يوشهردار يدولت يها شركت و يدولت

 .باشند ينم

 مكلفند ها يشهردار و دولت به وابسته مؤسسات و ها يشهردار و يدولت يها شركت و يدولت مؤسسات و ها وزارتخانه – 2 تبصره

 روز ده ظرف ليوك ياتيمال الحساب يعل بابت و كسر را درصدآن پنج كنند يم پرداخت وكال به الوكاله حق بابت كه يوجوه از

 .ندينما پرداخت محل ياتيمال امور اداره به

 يرو تمبر ابطال به مكلف ديجد ليوك شود واگذار يگريد ليوك به يدعو بيتعق تمبر ابطال از پس كه يصورت در – 3 تبصره

 .بود نخواهد مربوط وكالتنامه

 يرو تمبر ابطال مأخذ كه يمبلغ از كمتر اي شتريب را الوكاله حق خسارت اي الوكاله حق ها دادگاه كه يموارد در – 4 تبصره

 اطالع مربوط ياتيمال امور اداره به را يقطع حكم مورد زانيم مكلفند ها دفتردادگاه رانيمد ندينما نييتع است قرارگرفته وكالتنامه

 .رديگ قرار محاسبه مورد التفاوت مابه دهندتا

 از اعم يحقوق اشخاص هيكل و ها يشهردار و دولت به وابسته مؤسسات ها، يشهردار ،يدولت مؤسسات ها، وزارتخانه –104 ماده

        ،يپزشك الزحمه حق بابت كه مورد هر در مكلفند قانون نيا) 95( ماده) الف( بند موضوع اشخاص و يرانتفاعيغ و يانتفاع

 ،يسندگينو ،يوادار يمال خدمات ،يحسابرس ،يكارشناس مشاوره، ،يداور ،يولوژيراد و يشگاهيآزما و يمارستانيب يها نهيهز

 اي الزحمه حق هرگونه ،يكار العمل حق و يدالل و ينقاش ،يخوانندگ و يشگيهنرپ و ينوازندگ ،يآهنگساز ف،يوتصن فيتأل

 به مربوط امور مجاز، يربانكيغ ياعتبار مؤسسات و تعاون صندوق ها، بانك به يپرداخت كارمزد ياستثنا به خدمات هيارا كارمزد

 هينقل ليوسا نوع هر اجاره ،يا انهيرا ارتباطات و خدمات هيكل ،يمحاسبات و يادار آالت نيماش اجاره ه،يابن و اماكن نظافت

 و شوفاژ و آسانسور ريتعم و ينگهدار ،يانباردار ها، سردخانه و كارخانجات و آالت نيماش ،ييايدر و ييهوا ،ينيزم يموتور

 ،يبردار نقشه ،يكش نقشه سات،يتأس و ها ساختمان طرح هيته ،يساتيتأس و يفن ساتيتأس و يساختمان كار نوع هر مطبوع، هيتهو

 را آن درصد پنج كنند يم پرداخت عنوان هر به لميف شينما حق بابت كه يوجوه و نقل و حملقرارداد  ،يفن محاسبات و نظارت

 امور سازمان طرف از شده نييتع حساب به روز يس ظرف و كسر) وجوه كنندگان افتيدر( يمؤد اتيمال الحساب يعل عنوان به

 و نام ذكر با را كنندگان افتيدر مشخصات مدت نيهم ظرف نيهمچن و ندينما ميتسل يمؤد به را آن ديرس و زيوار كشور ياتيمال

 .   دارند ارسال ربطيذ ياتيمال امور اداره به ها آن ينشان

بورس ها، بازارهاي خارج از بورس و كارمزد معامالت و تسويه اوراق بهادار و كاال در بورس ها و بازارهاي  يياعطا التيتسه

 كسر مشمول يمسكون واحد كي ليتكم و ريتعم و يكشاورز به مربوط امور در جعاله قرارداد قيطر از ها بانك خارج از بورس

 جعاله قرارداد رونوشت اند مكلف ها بانك موارد گونه نيا در و نبوده ماده نيا موضوع الحساب يعل اتيمال%) 5( درصد پنج

 . دارند ارسال ربطيذ ياتيمال امور اداره به قرارداد انعقاد خيتار از روز يس ظرف را عامل با يميتنظ

 خيتار از روز يس ظرف است مكلف كارفرما گردد ميتنظ يقرارداد چنانچه ماده نيا به مربوط امور انجام مورد در – 1 تبصره

 .دينما ميتسل ديرس اخذ با محل ياتيمال امور اداره به را آن رونوشت قرارداد انعقاد

 شرح به اتيمال الحساب يعل كسر باشد معاف اتيمال پرداخت از كالً ماده نيا در مذكور درآمد منابع كه يموارد در – 2 تبصره

 .است يمنتف محل ياتيمال امور اداره نظر كسب و يقبل استعالم بشرط فوق



 و وصول ياجرائ مراجع لهيوس اي و عيتود آن امثال و يدادگستر صندوق در ماده نيا در مذكور وجوه كه يموارد در – 3 تبصره

 بود خواهد يانيمتصد عهده به ماده نيا در مقرر فيتكال انجام و بود نخواهد اتيمال كسر به مكلف كننده عيتود گردد يم صاليا

 .كنند يم صادر را مذكور وجوه پرداخت دستور كه

 يها هياصالح و 1345 ماه اسفند مصوب ميمستق يها اتيمال قانون 76 ماده موضوع يمانكاريپ يقراردادها مورد در – 4 تبصره

 .دينما عمل مذكور ماده مقررات طبق است مكلف كارفرما باشد قانون نيا بيتصو خيتار از قبل ها آن شنهاديپ كه آن يبعد

 نيا در مصرح امور به بعد سال آغاز از ديبا كه را موارد ريسا فهرست سال هر ماه يد انيپا تا كشور ياتيمال امور سازمان – 5 تبصره

 . كرد خواهد اعالم كشور راالنتشاريكث يها روزنامه از يكي و يرسم روزنامه در يآگه درج قيطر از شود، اضافه ماده

 فيتكال انجام از ماده نيا موضوع وجوه كنندگان پرداخت يخوددار صورت در تواند يم كشور ياتيمال امور سازمان – 6 تبصره

 قيطر از پرداخت، از ها آن استنكاف درصورت. كند مطالبه را متعلق اتيمال الزم، يها يدگيرس از پس و مراجعه ها آن به مقرر،

 ينهادها دولت، يياجرا يها دستگاه هيكل مورد در و وصول را اتيمال قانون، نيا چهارم ازباب نهم فصل موضوع يياجرا اتيعمل

 كه ييها دستگاه ريسا نيهمچن و كنند يم استفاده يدولت اعتبارات از ينحو به كه يومؤسسات ها سازمان ريوسا يدولت ريغ يعموم

 .كند برداشت ها آن يبانك حساب از است، نام حيتصر اي نام ذكر مستلزم ها آن بر قانون شمول

    

    ييييحقوقحقوقحقوقحقوق    اشخاصاشخاصاشخاصاشخاص    بردرآمدبردرآمدبردرآمدبردرآمد    اتاتاتاتييييمالمالمالمال    –    پنجمپنجمپنجمپنجم    فصلفصلفصلفصل

 از خارج اي رانيدرا مختلف منابع از يحقوق اشخاص ريسا يانتفاع يها تيفعال از يناش درآمد و ها شركت درآمد جمع –105 ماده

يا خارج از ايران  تحصيل مي شود، پس از وضع مختلف در ايران  منابع از حاصل يها انيز وضع از پس شود، يم ليتحص رانيا

 يا جداگانه نرخ يدارا قانون نيا مقررات طبق كه يموارد ياستثنا به مقرر يها تيمعاف وكسر معاف ريغزيان هاي حاصل از منابع 

 .بود خواهند%) 25( درصد پنج و ستيب نرخ به اتيمال مشمول باشد، يم

 تيفعال يدارا كه يصورت در اند، نشده سيتاس سود ميتقس منظور به كه يرتجاريغ يرانيا يحقوق اشخاص مورد در –1 تبصره

 .شود يم وصول ماده نيا در مقرر نرخ به اتيمال ها آن يانتفاع تيفعال اتيمال مشمول درآمد كل مأخذ از باشند، يانتفاع

 نيا) 113( ماده و) 109( ماده) 5( تبصره مشموالن ياستثنا به رانيا از خارج ميمق مؤسسات و يخارج يحقوق اشخاص –2 تبصره

 از يندگينما لهيوس به اي ماًيمستق كه ييها تيفعال از اي رانيا در هيسرما يبردار بهره از كه ياتيمال مشمول درآمد كل مأخذ از قانون

 ،يفن دانش انتقال خود، حقوق ريسا و ازاتيامت يواگذار از اي دهند يم انجام رانيا در آن امثال و كارگزار نده،ينما شعبه، ليقب

 اتيمال مشمول ماده نيا در مذكور نرخ به كنند يم ليتحص رانيا از ينمائيس يها لميف يواگذار اي يفن يها كمك مات،يتعل دادن

 كنند يم ليتحص خود حساب به عنوان هر به كه ييدرآمدها به نسبت رانيا در مذكور مؤسسات و اشخاص ندگانينما. بود خواهند

 .باشند يم اتيمال مشمول قانون نيا به مربوط مقررات طبق

 با است شده پرداخت قبالً كه ييها اتيمال ،يخارج اي يرانيا از اعم يحقوق اشخاص درآمد بر اتيمال احتساب موقع در –3 تبصره

 .است استرداد قابل بابت نيا از يپرداخت اضافه و شد خواهد كسر متعلق اتيمال از مربوط مقررات تيرعا

 اتيمال مشمول ريپذ هيسرما يها شركت از يافتيدر الشركه سهام اي سهام سود به نسبت يحقوق و يقيحق از اعم اشخاص –4 تبصره

 .بود نخواهند يگريد



 مشمول درآمد مأخذ از درآمد بر اتيمال از ريغ يگريد نيعناو تحت يوجوه مصوب نيقوان موجب به كه يموارد در –5 تبصره

 .شد خواهد محاسبه مربوط مقرر نرخ به مزبور وجوه كسر از پس اشخاص اتيمال باشد، وصول قابل اشخاص اتيمال

اين  138و  132سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركت هاي تابعه آن مشمول معافيت هاي مقرر در مواد  – 6تبصره 

 .قانون حسب مورد خواهند بود

درآمد مشمول ماليات ابرازي شركت ها اتحاديه هاي تعاوني متعارف و شركت هاي تعاوني سهامي عام مشمول  -مكرر 6تبصره 

 .تخفيف از نرخ موضوع اين ماده مي باشد %)25(بيست و پنج درصد

 يگريد ةنحو قانون نيا مقررات طبق كه ييدرآمدها ياستثنا به( يحقوق اشخاص مورد در اتيمال مشمولهاي درآمد – 106 ماده

 و قانون نيا) 95( ماده) الف( بند و) 94( ماده مقررات طبق بر يقانون دفاتر به يدگيرس قيطر از) است شده مقرر آن صيتشخ يبرا

 . گردد يم صيتشخ الرأس يعل طور به قانون نيا) 97( درماده مذكور موارد در

  : گردد يم صيرتشخيز شرح به رانيا از خارج ميمق مؤسسات و يخارج يحقوق اشخاص اتيمال مشمول درآمد – 107 ماده

 موارد نصب و هيته شامل يساتيتأس و يفن ساتيتأس ،يساختمان كار نوع هر اتيعمل به نسبت رانيا در يمانكاريپ مورد در – الف 

 دادن ،يفن محاسبات و نظارت ،يكش نقشه ،يبردار نقشه سات،يتأس و ها ساختمان طرح هيته اتيعمل و نقل و حمل زين و مذكور،

 . ساالنه يافتيدر كل%) 12( درصد دوازده مأخذ به موارد تمام در خدمات ريسا و يفن دانش انتقال ،يفن يها كمك و ماتيتعل

 هر اي شينما حق اي بهاء عنوان به كه ،يينمايس يها لميف يواگذار و رانيا از خود حقوق ريسا و ازاتيامت يواگذار بابت – ب

 ياتيمال سال كي ظرف كه يوجوه مجموع%) 40( درصد چهل تا%) 20( درصد ستيب مأخذ به شود، يم ها آن ديعا گريد عنوان

 امور وزارت شنهاديپ به بنا بند نيا در مذكور موارد از كي هر اتيمال مشمول درآمد نييتع بيضر. باشد يم گردد، يم ها آن ديعا

 . شود يم نييتع رانيوز أتيه بيتصو و ييدارا و ياقتصاد

 اتيمال پرداخت هر در مكلفند ماده نيا) الف( بند در مذكور وجوه كنندگان پرداخت نيهمچن و مزبور وجوه كنندگان پرداخت

 محل ياتيمال امور اداره به روز ده مدت ظرف و كسر اند كرده پرداخت خيتار آن تا سال اول از كه يمبالغ به توجه با را متعلق

 .بود خواهند آن متعلقات و اتيمال اصل پرداخت مشمول متضامناً كنندگان افتيدر صورت نيا ريغ در. كنند پرداخت خود اقامت

 ليقب از يندگينما ي لهيوس به مزبور مؤسسات و يحقوق اشخاص كه ييها تيفعال ريسا و هيسرما از يبردار بهره مورد در – ج

 .قانون نيا) 106( ماده مقررات طبق دهند يم انجام رانيا در ها آن امثال و كارگزار نده،ينما شعبه،

 مانكاريپ يحقوق اشخاص به ماده نيا) ب( و) الف( يها بند موضوع يمانكاريپ اتيعمل از يقسمت اي تمام كه يموارد در –1 تبصره

 يعل اتيمال عنوان به%) 5/2( درصد مين و دو يرانيا مانكارانيپ به پرداخت هر از ديبا وجه كننده پرداخت گردد، يم واگذار يرانيا

 .كند زيوار كشور ياتيمال امور سازمان طرف از شده نييتع حساب به پرداخت خيتار از روز يس ظرف و كسر ها آن الحساب

 يها شركت و مؤسسات ها، وزارتخانه كارفرما، كه يدرصورت ماده نيا) الف( بند موضوع يمانكاريپ اتيعمل مورد در –2 تبصره

      زاتيتجه و لوازم ديخر مصرف به يخارج اي يداخل ديخر قيطر از كه قرارداد مبلغ از قسمت آن باشند، هايشهردار اي يدولت

 قرارداد اقالم ريسا از جدا طور به زاتيتجه و لوازم مبالغ آن يبعد الحاقات و اصالحات اي قرارداد در آنكه بر مشروط رسد يم

 .بود خواهد معاف اتيمال پرداخت از باشد شده درج



 يابيبازار امر به معامله دادن انجام حق داشتن بدون كه رانيا در يخارج يها بانك و ها شركت يها يندگينما و شعب –3 تبصره

 يوجوه مادر شركت از خود مخارج جبران يبرا و دارند اشتغال مادر شركت يبرا رانيا در ياقتصاد اطالعات يآور جمع و

 .بود نخواهند درآمد بر اتيمال مشمول آن به نسبت كنند يم افتيدر

 دوم دست مانكارانيپ به را ماده نيا) الف( بند موضوع يمانكاريپ از يقسمت اي تمام يخارج مانكارانيپ كه يموارد در –4 تبصره

 دست مانكاريپ توسط كه اول دست قرارداد در مذكور زاتيتجه و لوازم از مبلغ آن معادل كنند واگذار يرانيا يحقوق اشخاص

 .بود خواهد معاف درآمد بر اتيمال پرداخت از اول دست مانكاريپ يافتيدر از گردد يم يداريخر دوم

 سال يابتدا از ها آن يمانكاريپ قرارداد كه قانون نيا) 107( ماده) الف( بند موضوع يها تيفعال اتيمال مشمول درآمد –5 تبصره

 يها تيفعال ادامه به نسبت تبصره نيا حكم. گردد يم صيتشخ قانون نيا) 106( ماده مقررات طبق گردد يم منعقد بعد به و 1382

 .بود نخواهد يجار است، بوده 1382 سال از قبل ها آن انعقاد خيتار كه يمانكاريپ يها قرارداد موضوع

 هيسرما حساب به انتقال درصورت نشده پرداخت هياصالح نيا شدن االجرا الزم خيتار تا آن اتيمال كه ييها اندوخته – 108 ماده

 به شده اضافه ةاندوخت معادل هيسرما كاهش اي انيوز سود حساب به انتقال اي ميتقس درصورت كنيل بود، نخواهد اتيمال مشمول

 سود يها اندوخته شامل حكم نيا. شود يم اضافه هيسرما اكاهشي انتقال اي ميتقس سال اتيمال مشمول درآمد به ه،يسرما حساب

 اسفند 3 مصوب ميمستق يها اتيمال قانون) 138( ماده موضوع ةاندوخت و تيمعاف دوران در مؤسسه معاف يها تيفعال از يناش

 .بود نخواهد خيتار آن تا مربوط طيشرا احراز از پس هياصالح نيا بيتصو خيتار تا آن يبعد يها هياصالح و 1366

 و سود حساب به انتقال اي ميتقس صورت در دهيگرد وصول هياصالح نيا شدن االجرا الزم خيتار تا آن اتيمال كه ييها اندوخته 

 . بود نخواهد يگريد اتيمال مشمول انحالل اي هيسرما اي انيز

 :از است عبارت يرانيا مهيب مؤسسات مورد در اتيمال مشمول درآمد –109 ماده

 قبل يمال سال آخر در يفن ريذخا – 1

  ها فيتخف و ها يبرگشت كسر از پس ميمستق مهيب معامالت در يافتيدر مهيب حق – 2

  ها يبرگشت كسر از پس يوصول يياتكا يها مهيب مهيب حق – 3

 يواگذار يياتكا يها مهيب معامالت سود در مشاركت و كارمزد – 4

  واگذاركننده گر مهيب نزد يياتكا گر مهيب ي مهيب يها سپرده بهره – 5

  يزندگ يها مهيب يها يمستمر و هيسرما و ديبازخر و يرزندگيغ يها مهيب يپرداخت خسارت بابت يياتكا گران مهيب سهم – 6

  درآمدها ريسا – 7

 : كسر از پس

  مهيب يقراردادها تمبر نهيهز – 1

  يزندگ يها مهيب يپزشك يها نهيهز – 2



  ميمستق مهيب معامالت بابت از يپرداخت يكارمزدها – 3

  يواگذار يياتكا يها مهيب حق – 4

 مقابل در ينيزم يموتور هينقل ليوسا دارندگان يمدن تيمسئول ياجبار مهيب حق از يبدن يها خسارت نيتأم صندوق سهم – 5

  ثالث شخص

  يرزندگيغ يها مهيب بابت از يپرداخت خسارت و يزندگ مهيب يها يمستمر و هيسرما و ديبازخر بابت از يپرداخت مبالغ – 6

  منافع در گزاران مهيب مشاركت سهم – 7

 يقبول يئاتكا يها مهيب معامالت سود در گران مهيب مشاركت سهم و كارمزدها – 8

  يواگذار يياتكا يها مهيب يها سپرده به متعلق بهره – 9

  يمال سال آخر در يفن ريذخا – 10

 قبول قابل استهالكات و ها نهيهز ريسا – 11

 يبرا) يگر مهيب و رانيا يمركز مهيب سيتاس قانون 61 ماده موضوع يفن يها اندوخته( مهيب مؤسسات يفن ريذخا انواع – 1 تبصره

 و هيته رانيا يمركز مهيب طرف از كه بود خواهد يا نامه نييآ موجب به ها آن محاسبه طرز و زانيم و مهيب يها رشته از كي هر

 .ديرس خواهد ييدارا و ياقتصاد امور ريوز بيتصو به مهيب يعال يشورا موافقت از پس

 يعموم مجمع طرف از ها آن محاسبه طرز و زانيم و مهيب يها رشته از كي هر يبرا رانيا يمركز مهيب يفن ريذخا انواع – 2 تبصره

 .شد خواهد نييتع رانيا يمركز مهيب

ة نحو و منافع در گزاران مهيب مشاركت سهم و مهيب حق فيتخف و كارمزدها و مهيب حق ميمستق مهيب معامالت در – 3 تبصره

 در ديبا كارمزدها ياستثنا به مزبور اقالم هيكل. بود خواهد مهيب يعال يشورا طرف از شده نييتع مقررات تيرعا با ها آن احتساب

 .باشد شده ذكر مهيب قرارداد

 مؤسسات يها توافق اي و قراردادها طيشرا اساس بر يواگذار اي يقبول از اعم يياتكا يها مهيب معامالت به مربوط اقالم – 4 تبصره

 .بود خواهد ربطيذ مهيب

 نرخ به ياتيمال مشمول ندينما يم درآمد ليتحص يرانيا مهيب ازمؤسسات يياتكا مهيب قبول با كه يخارج مهيب مؤسسات – 5 تبصره

 متبوع كشور در يرانيا مهيب مؤسسات كه يصورت در. باشند يم رانيا در مربوط سپرده از حاصل سود و يافتيدر مهيب حق درصد دو

 ازپرداخت زين مزبور مؤسسه باشند معاف يياتكا معامالت بر اتيمال پرداخت از و بوده مهيب تيفعال يدارا يياتكا گر مهيب مؤسسه

 يخارج يياتكا گر مهيب نام به مهيب حق صيتخص موقع در مكلفند يرانيا مهيب مؤسسات. شد خواهد معاف رانيا دولت اتيمال

 را ماه هر در شده كسر وجوه و ندينما كسر يياتكا گر مهيب اتيمال عنوان به را آن درصد دو تبصره نيا موضوع اتيمال مشمول

 وجه و ارسال مربوط ياتيمال حوزه به متعلق مهيب حق و يياتكا گر مهيب مشخصات يحاو يصورت مهيضم به روز يس ظرف يمنته

 . ندينما پرداخت ياتيمال حساب به را مزبور



 تا حداكثر را خود مدارك و اسناد و دفاتر به يمتك انيز و سود حساب و ترازنامه و اظهارنامه مكلفند يحقوق اشخاص –110 ماده

 ينشان و سهام تعداد اي الشركه سهم زانيم مورد حسب و سهامداران و شركاء تيهو فهرست با همراه ياتيمال سال از پس چهارماه

 پرداخت را متعلق اتيمال و ميتسل است واقع آن در يحقوق شخص ياصل تيفعال محل كه ياتيمال امور اداره به را ها آن از كي هر

 و اظهارنامه ميتسل محل. بود خواهد يكاف بعد سنوات در راتييتغ فهرست ميتسل مزبور، فهرست نياول ميتسل از پس. ندينما

 تهران باشند ينم يندگينما اي اقامتگاه يدارا رانيا در كه رانيا از خارج ميمق مؤسسات و يخارج يحقوق اشخاص اتيمال پرداخت

 . است

 . بود خواهد يجار زين تيمعاف دوران در يحقوق اشخاص و داران كارخانه مورد در ماده نيا حكم

 .حذف شده است – 1 تبصره

 مكلف است شده مقرر آن صيتشخ يبرا يگريد نحوه قانون نيا مقررات طبق كه ييدرآمدها به نسبت يحقوق اشخاص – تبصره

 . ستندين است شده ينيب شيپ مربوط يها فصل در كه جداگانه ياتيمال اظهارنامه ميتسل به

 شوند يم بيترك اي ادغام هم در شركت، كي يحقوق تيشخص حفظ با اي ديجد شركت سيتأس با كه ييها شركت – 111 ماده

 : باشند يم ريز مقررات مشمول ياتيمال لحاظ از

 اي ادغام يها شركت شده ثبت يها هيسرما مجموع سقف تا موجود شركت هيسرما شيافزا اي ديجد شركت سيتأس – الف

 . است معاف قانون نيا) 48( ماده موضوع تمبر حق هزار در دو پرداخت از شده بيترك

 مشمول يدفتر ارزش به مورد حسب موجود شركت اي ديجد شركت به شده بيترك اي ادغام يها شركت يها ييدارا انتقال – ب

 . بود نخواهد قانون نيا در مقرر اتيمال

 بخش موضوع نحاللا ةدور اتيمال مشمول موجود شركت اي ديجد شركت در شده بيترك اي ادغام يها شركت اتيعمل – ج

 . بود نخواهد قانون نيا درآمد بر اتيمال

 . ابدي ادامه بيترك اي ادغام از قبل روال اساس بر ديبا موجود شركت اي ديجد شركت به شده منتقل يها ييدارا استهالك – د

 طبق رديگ تعلق شده بيترك اي ادغام يها شركت در سهامداران از كي هر به يدرآمد ب،يترك اي ادغام جهينت در گاه هر – ه

 . بود خواهد اتيمال مشمول مربوط مقررات

 . باشد يم مورد حسب موجود اي ديجد شركت ة عهد به شده بيترك اي ادغام يها شركت ياتيمال فيتكال و تعهدات هيكل – و

 امور يها وزارتخانه مشترك شنهاديپ به هياصالح نيا بيتصو خيتار از ماه شش ظرف حداكثر ماده نيا يياجرا نامه نييآ – ز

 .ديرس خواهد رانيوز أتيه بيتصو به معادن و عيوصنا ييدارا و ياقتصاد

 . بود خواهد يجار يخارج و يرانيا از اعم يحقوق اشخاص يمانكاريپ اتيعمل مورد در آن تبصره و) 99( ماده حكم – 112 ماده

 مقطوع طور به رانيا از ها آن امثال و كاال حمل مسافر، هيكرا بابت يخارج ييمايهواپ و يرانيكشت مؤسسات اتيمال – 113 ماده

 اي مقصد در اي رانيا در مزبور وجوه كه نيا از اعم شد خواهد ها آن ديعا بابت نيا از كه يوجوه هيكل درصد پنج از است عبارت

 . شود افتيدر راه نيب در



 ميتسل محل ياتيمال حوزه به را قبل ماه يافتيدر وجوه صورت ماه هر ستميب تا موظفند رانيا در مذكور مؤسسات شعب اي يندگينما

 بردرآمد اتيمال عنوان به يگريد اتيمال مشمول درآمدها گونه نيا بابت از مذكور مؤسسات. ندينما پرداخت را متعلق اتيمال و

 واقع مطابق ها آن يارسال صورت اي نكنند ميتسل موقع به را مقرر يها صورت مذكور يها يندگينما اي شعب هرگاه. بود نخواهند

 . شد خواهد صيتشخ الرأس يعل محموالت حجم و مسافر تعداد براساس متعلق اتيمال صورت نيا در نباشد

 هيكرا درصد پنج از شيب گريد يكشورها در رانيا ييمايوهواپ يرانيكشت مؤسسات بردرآمد متعلق اتيمال كه يموارد در – تبصره

 و يرانيكشت يها شركت اتيمال است موظف يئدارا و ياقتصاد امور وزارت ،يرانيا ربطيذ سازمان اعالم با باشد يافتيدر

 .دهد شيافزا ها آن ياتيمال نرخ معادل را فوق يكشورها تابع ييمايهواپ

 دار تيصالح اركان ريسا يا يعموم مجمع ليتشك خيتار از قبل موظفند مشتركاً يحقوق شخص رانيمد اي ريمد نيآخر – 114 ماده

 شخص يبده و يئدارا صورت يحاو يا اظهارنامه است شده دعوت يحقوق شخص انحالل به نسبت ميتصم اتخاذ يبرا كه

حوزه  به و ميتنظ گردد، يم هيته يئدارا و ياقتصاد امور وزارت طرف از منظور نيبد كه يا نمونه يرو دعوت خيدرتار يحقوق

 .ندينما ميتسل مربوط ياتيمال

حوزه  يبرا باشد يحقوق شخص اساسنامه طبق بر مؤسسه مهر مورد حسب و مجاز يامضاها اي امضاء يحاو حداقل كه يا اظهارنامه

 . بود خواهد معتبر ياتيمال

 است يحقوق شخص يئدارا ارزش شوند يم منحل كه يحقوق اشخاص اتيعمل ي دوره نيآخر اتيمال محاسبه مأخذ – 115 ماده

 . است دهيگرد پرداخت قبالً آن اتيمال كه ييسودها مانده و ها اندوخته و شده پرداخت هيسرما و ها يبده يمنها

 روز يبها اساس بر هيبق به نسبت و فروش يبها اساس بر رفته فروش قبالً آنچه به نسبت يحقوق شخص يدارائ ارزش – 1 تبصره

 .شود يم نييتع انحالل

 نيا سوم باب اول فصل موضوع يها ييدارا اي ييدارا شود، يم منحل كه يحقوق شخص يها ييدارا نيب در چنانچه –2 تبصره

 و نقل هنگام در مورد حسب ها ييدارا اي ييدارا نيا و باشد داشته وجود ها شركت سهام تقدم حق اي الشركه سهم اي سهام و قانون

 دوره نيآخر اتيمال محاسبه مأخذ نييتع در باشند، قانون نيا) 143( ماده يها تبصره و) 59( ماده مقررات مشمول يقطع انتقال

 شده منحل يحقوق شخص يها ييدارا اقالم جزو مذكور يها ييدارا اي ييدارا يدفتر ارزش منحله يحقوق اشخاص اتيعمل

 يها ييدارا اي ييدارا به متعلق اتيمال. گردد يم كسر ها يبده و هيسرما جمع از يدفتر ارزش همان معادل و گردد ينم منظور

 .رديگ يم قرار مطالبه مورد و نييتع قانون نيا) 143( ماده يها تبصره و) 59( ماده مقررات اساس بر مورد حسب مزبور

 مقطوع اتيمال مشمول انحالل خيتار در فوق مقررات براساس كه شده منحل يحقوق اشخاص اموال از قسمت آن –3 تبصره

 نخواهند اتيمال مشمول انحالل خيتار از بعد انتقال و نقل نياول در باشند يم قانون نيا) 143( ماده يها تبصره و) 59( ماده موضوع

 .بود

) ها شركت ثبت اداره در يحقوق شخص انحالل ثبت خيتار( انحالل خيتار از ماه شش ظرف اند مكلف هيتصف رانيمد –116 ماده

 ياتيمال امور اداره به و ميتنظ قانون نيا) 115( ماده اساس بر را يحقوق شخص اتيعمل دوره نيآخر به مربوط ياتيمال اظهارنامه

 . ندينما پرداخت را متعلق اتيمال و ميتسل مربوط



 نرخ به قانون نيا) 115( ماده) 2( تبصره تيرعا با شوند يم منحل كه يحقوق اشخاص اتيعمل دوره نيآخر اتيمال –تبصره

 .گردد يم محاسبه قانون نيا) 105( ماده در مذكور

 خارج يحقوق اشخاص اتيعمل دوره نيآخر به مربوط اظهارنامه به قانون نيا مقررات برابر است مكلف ياتيمال مميز – 117 ماده

 اظهارنامه، ميتسل خيتار از سال كي ظرف حداكثر باشد داشته اعتراض آن مندرجات به كه يصورت در و نموده يدگيرس نوبت از

 يقطع هيتصف رانيمد لهيوس به يميتسل اظهارنامه به متعلق اتيمال وگرنه دينما ابالغ و نييتع صيتشخ برگ موجب به را متعلق اتيمال

 قسمت آن به نسبت است نشده ذكر اظهارنامه در يحقوق شخص ييدارا از ياقالم گردد معلوم بعداً كه يدرصورت. گردد يم يتلق

 . شد خواهد مطالبه اتيمال قانون، نيا) 118( ماده تبصره در مقرر مهلت در نشده ديق اظهارنامه در كه

 زانيم معادل نيتأم سپردن بدون اي ياتيمال حساب مفاصا ليتحص از قبل شده منحل يحقوق اشخاص ييدارا ميتقس – 118 ماده

 . ستين مجاز اتيمال

 واقع خالف اظهارنامه مياتسلي قانون نيا 114 ماده موضوع اظهارنامه ميتسل عدم صورت در يحقوق شخص رانيمد نيآخر – تبصره

 و يحقوق شخص يها ضامن اي ضامن و ماده نيا و قانون نيا 116 ماده موضوع مقررات تيرعا عدم صورت در هيتصف رانيمد و

 كه يسهم نسبت به دهيگرد ميتقس آنان نيب يحقوق شخص ييدارا كه يكسان هيكل و متضامناً) تجارت قانون موضوع( ضامن ءشركا

 شرط به بود خواهد يحقوق شخص به متعلق ميجرا و اتيمال پرداخت مشمول است شده آنان بينص يحقوق شخص ييدارا از

 .باشد شده مطالبه كشور يرسم روزنامه در انحالل يآگه درج خيتار از قانون نيا 157 ماده در مقرر مهلت ظرف آنكه

    

        يييياتفاقاتفاقاتفاقاتفاق    درآمددرآمددرآمددرآمد    اتاتاتاتييييمالمالمالمال    –    ششمششمششمششم    فصلفصلفصلفصل

 به اي و يمحابات معامالت قيطر از اي و بالعوض صورت به يحقوق اي يقيحق شخص كه يرنقديغ اي و ينقد درآمد –119 ماده

 خواهد قانون نيا) 131( ماده در مقرر نرخ به ياتفاق اتيمال مشمول دينما يم ليتحص ليقب نيا از گريد عنوان هر اي زهيجا عنوان

 . بود

 به باشد، يرنقديغ كه يصورت در و حاصله درآمد ازصددرصد است عبارت فصل نيا موضوع اتيمال مشمول درآمد –120 ماده

 يبرا قانون نيا) 64( ماده مفاد ياجرا در كه يامالك مورد در مگر شود يم ميتقو قانون نيا مقررات طبق درآمد تحقق روز يبها

 . گرفت خواهد قرار اتيمال محاسبه مأخذ يمعامالت ارزش صورت نيا در كه است شده نييتع يمعامالت ارزش ها آن

 اتيمال مشمول درآمد باشد يم قانون نيا 63 ماده مشمول كه يموارد ياستثنا به معوض هبه و معوض صلح مورد در – تبصره

 طرف به نسبت شود يم نييتع ماده نيا مقررات براساس كه نيعوض ارزش التفاوت مابه از بود خواهد عبارت فصل نيا موضوع

 .است شده منتفع آن از كه يا معامله

 از ماه شش ظرف كه يصورت در يول گردد يم يتلق يقطع ياتيمال نظر از رجوع حق با هبه و فسخ اريخ شرط با صلح –121 ماده

 استرداد قابل است شده وصول فصل نيا موضوع اتيمال عنوان به كه يوجوه شود، رجوع اي اقاله اي فسخ معامله عقد وقوع خيتار

 . باشد يم

 منفعت آن به نسبت باشد كرده استفاده آن منافع از هيال منتقل رجوع اي اقاله اي فسخ و عقد وقوع نيب فاصلة در اگر صورت نيا در

 . بود خواهد فصل نيا اتيمال مشمول



 يبها شود يم داده اختصاص ثالث شخص اي مصالح به نيمع مدت يبرا اي العمر مادام آن منافع كه يمال صلح مورد در – 122 ماده

 . بود خواهد مزبور خيتار در متصالح اتيمال مأخذ منافع، تعلق خيتار در منفعت و نيع ارزش جمع مأخذ به مال

 قرار دهنده انتقال اتيمال ماخذ سند در مذكور متيق رديگ صورت يانتقاالت منفعت تعلق خيتار از قبل كه يصورت در – تبصره

 زين مال منافع كه نيع رندهيگ انتقال نيآخر اتيمال مأخذ كنيل بود خواهد اتيمال مشمول فصل نيا مقررات طبق كه گرفت خواهد

 .است پرداخته سند طبق كه يمبلغ و فوق حكم شرح به مال يبها التفاوت به ما از بود خواهد عبارت رديبگ تعلق او به

 منافع اتيمال است مكلف رندهيگ انتقال شود واگذار يكس به بالعوض موقت اي دائم بطور يمال منافع كه يصورت در – 123 ماده

 . دينما پرداخت بعد سال در را سال هر

 به وراث مورد در آن شدن يقطع از بعد است نافذ قانوناً تيوص كه يحدود در نيمع اشخاص نفع به تيوص مورد مال – 124 ماده

 خواهد فصل نيا اتيمال مشمول آن كل به نسبت وراث ريغ مورد در و باشد يم برارث اتيمال مشمول و اضافه ها آن االرث سهم

 . بود

 . بود نخواهد بخش نيا اتيمال مشمول باشد يم اتيمال مشمول برارث اتيمال فصل مقررات طبق كه يانتقاالت – 125 ماده

 نيا) 123( ماده موضوع منافع مورد در را خود ياتيمال اظهارنامه سال هر در مكلفند فصل نيا موضوع درآمد صاحبان – 126 ماده

 ياتيمال امور اداره به منافع تعلق اي درآمد ليتحص خيتار از روز يس ظرف موارد ريسا در و بعد سال ماه بهشتيارد آخر تا قانون

 فيتكل باشد شده وصول اتيمال و انجام يرسم اسناد دفاتر در معامله كه يصورت در. بپردازند را متعلق اتيمال و ميتسل مربوط

 . شود يم ساقط اظهارنامه ميتسل

 : بود نخواهد ياتفاق اتيمال مشمول ريز موارد – 127 ماده

 يها شركت و يدولت مؤسسات اي ها وزارتخانه اي المنفعه عام اي هيريخ يها سازمان بالعوض يرنقديغ و ينقد يها كمك – الف

 . است حقوق فصل اتيمال مشمول كهيموارد از ريغ يقيحق اشخاص به ياسالم انقالب ينهادها اي ها يشهردار اي يدولت

 . گريد مترقبه ريغ حوادث ايو يسوز آتش ل،يس زلزله، جنگ، دگانيد خسارت به يياهدا يمال يها كمك اي وجوه – ب

 .دينما يم پرداخت يكشاورز محصوالت ديخر و ديتول و صادرات قيتشو يبرا دولت كه يزيجوا – ج

 وزارت و ييدارا و ياقتصاد امور وزارت طرف از كه بود خواهد يا نامه نييآ طبق) ب( و) الف( يبندها يياجرا ضوابط – تبصره

 .شد خواهد هيته كشور

 و شد خواهد صيتشخ دفاتر به يدگيرس قيطر از ياتفاق يدرآمدها از يناش يحقوق اشخاص اتيمال مشمول درآمد – 128 ماده

 . شد خواهد منظور ها آن اتيمال پرداخت شيپ عنوان به گردد يم پرداخت منبع در فصل نيا مقررات طبق كه ييها اتيمال

 

        مختلفمختلفمختلفمختلف    منابعمنابعمنابعمنابع    ازازازاز    ييييناشناشناشناش    درآمددرآمددرآمددرآمد    جمعجمعجمعجمع    بربربربر    اتاتاتاتييييمالمالمالمال    –    هفتمهفتمهفتمهفتم    فصلفصلفصلفصل

 . ه استشد حذف –129 ماده



 .حذف شده است  -2و  1 تبصره 

 3 مصوب ميمستق يها اتيمال قانون) 129( ماده ،)59( ةماد) 3(ةتبصر و) 16( تا) 3( مواد موضوع گذشته يها يبده – 130 ماده

 . بود نخواهد وصول و مطالبه قابل آن يبعد يها هياصالح و 1366 اسفند

 مورد حسب ها آن تعلق اي مربوط درآمد ليتحص سال كه ييها اتيمال يبده تواند يم ييدارا و ياقتصاد امور وزارت – تبصره

 مورد جزئاً اي كالً بداند يمقتض كه ينقاط در يمؤد هر يبرا الير) 1.000.000( ونيليم كي سقف تا را باشد 1368 سال از قبل

 .دهد قرار يبخشودگ

 باشد يم يا جداگانه نرخ يدارا قانون نيا مقررات طبق كه يموارد ياستثنا به يقيحق اشخاص بردرآمد اتيمال نرخ – 131 ماده

 :است ريز شرح به

 %)15( درصد پانزده نرخ به ساالنه اتيمال مشمول درآمد الير) 30.000.000( ونيليم يس زانيم تا

 نرخ به الير) 30.000.000( ونيليم يس مازاد به نسبت ساالنه اتيمال مشمول درآمد الير) 100.000.000( ونيليم كصدي زانيم تا

 %)20( درصد ستيب

) 100.000.000( ونيليم كصدي مازاد به نسبت ساالنه اتيمال مشمول درآمد الير) 250.000.000( ونيليم پنجاه و ستيدو زانيم تا

 %)25( درصد پنج و ستيب نرخ به الير

) 250.000.000( ونيليم پنجاه و ستيدو مازاد به نسبت ساالنه اتيمال مشمول درآمد الير) 1.000.000.000(  ارديليم كي زانيم تا

 %)30( درصد يس نرخ به الير

 %)35( درصد پنج و يس نرخ به ساالنه اتيمال مشمول درآمد الير) 1.000.000.000( ارديليم كي مازاد به نسبت


