
 

    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 

 

  در مقررات مختلفه – چهارم ابب

        هاهاهاها    تتتتييييمعافمعافمعافمعاف    –    اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 يها بخش در يمعدن اي يديتول يواحدها در يمعدن و يديتول يها تيفعال از يناش يابراز اتيمال مشمول درآمد – 132 ماده

 قرارداد اي صادر يبردار بهره پروانه ها آن يبرا ربطيذ يها وزارتخانه طرف از بعد به 1381 سال اول از كه يخصوص و يتعاون

 در و سال چهار مدت به و%) 80( درصد هشتاد زانيم به استخراج اي يبردار بهره شروع خيتار از شود، يم منعقد فروش و استخراج

 .هستند معاف قانون نيا) 105( ماده موضوع اتيمال از سال ده مدت به و%) 100( صد در صد زانيم به افتهي توسعه كمتر مناطق

 ياسالم يجمهور يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد توسعه سوم برنامه مدت هيبق يبرا افتهي توسعه كمتر مناطق فهرست – 1 تبصره

 و ييدارا و ياقتصاد امور يها وزارتخانه و كشور يزير برنامه و تيريمد سازمان توسط برنامه دوره هر آغاز در نيهمچن و رانيا

 .رسد يم رانيوز أتيه بيتصو به و هيته معادن و عيصنا

 مركز يلومتريك ستيب و كصدي شعاع در مستقر يمعدن و يديتول يها واحد درآمد شامل ماده نيا موضوع يها تيمعاف –2 تبصره

 براساس تيجمع نفر هزار صديس از شيب يدارا يشهرها و استانها مراكز يلومتريك يس و اصفهان مركز يلومتريك پنجاه و تهران

 .بود نخواهد يسرشمار نيآخر

 از سال هر ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت از يبردار بهره پروانه يدارا يجهانگرد و يرانگرديا ساتيتأس هيكل –3 تبصره

 .هستند معاف متعلق اتيمال %50 پرداخت

 موضوع محدوده نييتع نيهمچن و ماده نيا موضوع معاف يواحدها يبردار بهره شروع خيتار نييتع به مربوط ضوابط –4 تبصره

 .گردد يم اعالم و نييتع ومعادن عيصنا و يدارائ و ياقتصاد امور يها وزارتخانه توسط ماده نيا) 2( تبصره

 .حذف شده است -7و  6و  5تبصره 



 و انيدانشجو ،يكارمند ،يكارگر ادان،يص ،يكشاورز ،يريعشا ،يروستائ يتعاون يها شركت درآمد صد در صد –133 ماده

 . است معاف اتيمال از ها آن يها هياتحاد و آموزان دانش

 .حذف شده است -3و  2و  1تبصره 

 كه را رانيا يروستائ تعاون يمركز سازمان يابراز سود از قسمت آن به متعلق بردرآمد اتيمال معادل است مكلف دولت – تبصره

 آن زيوار و وصول از پس شود، يم داده اختصاص يروستائ يتعاون يها درشركت يگذار هيسرما يبرا يعموم مجمع بيتصو با

 در شود يم ينيب شيپ كشور كل بودجه قانون در منظور نيهم به كه يخاص فيرد اعتبار محل از كشور، يعموم درآمد حساب به

 . دينما مسترد مذكور سازمان وجه

 و ها دانشگاه ،يا حرفه و يفن متوسطه، ،ييراهنما ،يابتدائ از اعم يرانتفاعيغ مدارس تيترب و ميتعل از حاصل درآمد –134 ماده

 نيمعلول ينگهدار مؤسسات درآمد و روستاها و مهد هاي كودك در مناطق كمتر توسعه يافته و يانتفاع ريغ يعال آموزش مراكز

 درآمد نيهمچن هستند، ربطيذ مراجع از تيفعال پروانه يدارا مورد حسب كه مذكور اشخاص ينگهدار بابت يوحركت يذهن

 معاف اتيمال پرداخت از يورزش منحصراً يها تيفعال از حاصل يبدن تيترب سازمان از مجوز يدارا يورزش مؤسسات و ها باشگاه

 .است

 . ديرس خواهد رانيوز أتيه بيتصو به ييدارا و ياقتصاد امور وزارت شنهاديپ به ماده نيا يياجرا ةنام نييآ

 . ه استشد حذف – 135 ماده

 از شود يم نفعيذ ديعا مهيب منعقده يقراردادها موجب به كه مهيب مؤسسات طرف از عمر مهيب بابت يپرداخت وجوه – 136 ماده

 . است معاف اتيمال پرداخت

 تكفل تحت خواهر و برادر و مادر و پدرو  اوالد وهمسر اي و خود معالجه بابت يمؤد هر يپرداخت يدرمان يها نهيهز – 137 ماده

 و دينما يگواه را وجه افتيدر باشد رانيا ميمق پزشك اي يدرمان مؤسسه كننده افتيدر اگر كه نيا شرط به ياتيمال سال كي در

 گرفته صورت رانيا از خارج در معالجه الزم امكانات فقدان علت به يپزشك آموزش و درمان بهداشت، وزارت دييتأ به چنانچه

 بهداشت، وزارت اي معالجه محل كشور در رانيا ياسالم يجمهور دولت يرسم مقامات يگواه به مزبور نهيهز پرداخت است

    و عمر مهيب بابت يرانيا مهيب مؤسسات به يقيحق شخص هر يپرداخت مهيب حق نيهمچن باشد، دهيرس يپزشك آموزش و درمان

 . گردد يم كسر يمؤد اتيمال مشمول درآمد از يدرمان يها مهيب

 از كسر قابل زين آنان يتوانبخش و مراقبت نهيهز مذكور يها نهيهز بر عــالوه العالج صعب و خاص ــمارانيب و معلوالن مورد در

 . باشد يم است دار عهده را او تكفل كه يشخص اي ماريب اي معلول اتيمال مشمول درآمد

 يواحدها ليتكم اي ينوساز و يبازساز و توسعه يبرا كه يخصوص و يتعاون يها شركت يابراز سود از قسمت آن – 138 ماده

 متعلق اتيمال درصد 50از گردد مصرف سال آن در يمعدن اي يصنعت ديجد يواحدها جاديا اي خود يمعدن و يصنعت موجود

 ديجد يمعدن اي يصنعت واحد جاديا اي ليتكم اي توسعه اجازه قبالً كه نيا بر مشروط بود خواهد معاف قانون نيا 105 ماده موضوع

 ادشدهي يها طرح اي طرح ياجرا نهيهز كه يصورت در. باشد شده ليتحص ربطيذ وزارتخانه از نيمع يگذار هيسرما طرح قالب در

 مذكور تيمعاف از تواند يم شركت باشد كمتر يگذار هيسرما طرح نهيهز از اي و باشد سال همان يابراز سود بر مازاد سال هر در



 كامل ياجرا نهيهز ماندهيباق اي و مذكور مازاد زانيم به و سال سه مدت به حداكثر بعد يها سال يابراز سود اتيمال محاسبه در

 . شود مند بهره طرح

 طرح در شده نييتع مهلت از پس سال كي ظرف اي دينما متوقف را طرح ياجرا ل،يتكم از قبل شركت، كه يصورت در –1 تبصره

 دينما منتقل اي منحل ل،يتعط را آن يبردار بهره شروع از پس سال پنج ظرف اي نرساند، يبردار بهره به را آن ،يگذار هيسرما

 وصول شركت از قانون نيا 190 ماده موضوع متعلقه جرائم و طرح ياجرا يبرا ماده نيا در شده منظور ياتيمال يها تيمعاف معادل

 .خواهدشد

 .حذف شده است –2 تبصره

 يها تيمعاف از توانند ينم شوند يم سيتاس ماده نيا در مندرج يها تيمعاف از استفاده با كه ديجد يصنعت يواحدها –2 تبصره

 .ندينما استفاده قانون نيا 132 ماده موضوع ياتيمال

 ساتيتاس كه يدرصورت نباشند نفر 50از كمتر ها آن كاركنان تعداد كه تهران زيآبر محدوده در واقع يها كارخانه –3 تبصره

 يدارائ و ياقتصاد امور وزارت طرف از كه يضوابط براساس دهند انتقال تهران مركز يلومتريك 120 شعاع از خارج به كالً خودرا

 از يناش بردرآمد اتيمال پرداخت از ديجد محل در يبردار بهره خيتار از سال ده تا شود يم برقرار مورد حسب ربطيذ وزارت و

 .بود خواهند معاف مربوط يصنعت تيفعال

مشهد، تبريز، اهواز، اراك ،شيراز (شهرهاي بزرگ اظي فكارخانه هاي واقع در شعاع يكصد و بيست كيلومتري تهران و حوزه استح

از نصف  كالً به شهرك هاي صنعتي مصوب انتقال دهند،از تاريخ بهره برداري در محل جديدكه تأسيسات خود را )و اصفهان

 .مدت معافيت مالياتي موضوع اين تبصره برخوردار خواهند شد

 رودخانه يشرق زيآبر ومنطقه رودگرمسار حبله رودخانه يغرب زيآبر منطقه شامل تهران زيآبر محدوده قانون نيا نظر از –4 تبصره

 عبارت آن وحدود بوده كردان و كرج كن، فرحزاد، ن،ياو دربند، دارآباد، جاجرود، دماوند، يها رودخانه مناطق هيوكل ارانيز

 : از است

 . شود يم يجار يمركز ريكو رشته به آن آب كه البرز يكوهها الراس خط: شماالً

 .              گرمسار رود حبله رودخانه يغرب ساحل: شرقاً

 .ارانيز رودخانه يشرق ساحل: غرباً

 تا غرب سمت به نمك اچهيدر القعر خط تا شور رودخانه با ارانيز رودخانه تقاطع محل از شرق به غرب از ممتد خطوط: جنوباً

 .گرمسار رود حبله ريمس با تقاطع محل

 –139 ماده

 ميالعظ عبد حضرت آستان ،يرضو قدس آستان ينقد ريغ و ينقد يافتيدر يايوهدا ها كمك ره،يپذ نذورات، موقوفات، – الف

 ،)ره( ينيخم امام حضرت مقدس آستان ،)چراغ شاه( يموس ابن احمد حضرت آستان معصومه، حضرت آستانه ،)ع(يالحسن



 و اوقاف سازمان عهده به متبركه بقاع ريسا صيتشخ.است معاف اتيمال پرداخت از متبركه بقاع ريسا و ايتكا ها، هينيحس مساجد،

 . باشد يم هيريخ امور

 .است معاف اتيمال پرداخت از رانيا ياسالم يجمهور احمر هالل سازمان ينقد ريغ و ينقد يافتيدر يايهدا و ها كمك – ب

 سازمان و يدرمان خدمات مهيب سازمان و يبازنشستگ انداز پس يها صندوق ينقد ريغ و ينقد يافتيدر يايهدا و ها كمك – ج

 از ها آن توسط مربوط يافتيدر يها مهيجر و وكارفرما كاركنان سهم يبازنشستگ حق و مهيب حق نيهمچن و ياجتماع نيتأم

 . است معاف اتيمال پرداخت

 علوم مدارس صيتشخ. است معاف اتيمال پرداخت از ياسالم علوم مدارس ينقد ريغ و ينقد يافتيدر يايهدا و ها كمك –د

 .باشد يم قم هيعلم حوزه تيريمد يشورا با ياسالم

 ينهادها صيتشخ. است معاف اتيمال پرداخت از ياسالم انقالب ينهادها ينقد ريغ و ينقد يافتيدر يايهدا و ها كمك – ه

 .باشد يم رانيوز أتيه با ياسالم انقالب

 .است معاف اتيمال پرداخت از برسد موقوفات عمران مصرف به كه كشور موقوفات عمران صندوق درآمد از قسمت آن –و

 .است معاف اتيمال پرداخت از زكات و خمس ه،يفق يول هيبر وجوه محل از اشخاص درآمد –ز

 ،يفرهنگ قاتيتحق ،ياسالم غاتيتبل ليقب از يامور مصرف به يشرع نيمواز طبق كه عام موقوفات درآمد از قسمت آن – ح

 يها حوزه و مصالها و مساجد ينگهدار و ريتعم و بنا درمان، و بهداشت ، تيوترب ميتعل اكتشافات، اختراعات، ،يفن ،ينيد ،يعلم

 ،يوآبادان يعمران امور ،يباستان آثار ريتعم اطعام، و هيتعز مراسم ،يدولت يها دانشگاه و مدارس و ياسالم علوم مدارس و هيعلم

 آتش زلزله، و ليازس يناش حوادث دگانيد بيآس و مستضعفان به كمك ان،يدانشجو و آموزان دانش يليتحص وام اي نهيهز

 هيريخ امور و اوقاف سازمان دييتأ به مزبور يها نهيهز و درآمد نكهيا بر مشروط برسد، گريد مترقبه ريغ حوادث و جنگ ،يسوز

 .است معاف اتيمال پرداخت از باشد، دهيرس

 به كه نيا بر مشروط اند، دهيرس ثبت به كه الـمنفعه وعام هيريخ مؤسـسات ينقد ريغ و ينقد يافتيدر يايهـدا و ها كمك – ط

 ها آن ي نهيهز و بردرآمد كشور ياتيمال امور سازمان و شود ماده نيا) ح( بند در مذكور امور صرف ها آن اساسنامه موجب

 . است معاف اتيمال پرداخت از كند، نظارت

       و ها انجمن و احزاب ،يا حرفه مجامع اعضا تيعضو حق نيهمچن و ينقد ريغ و ينقد يافتيدر يايوهدا ها كمك – ي

 حق اي درآمد از مربوط مقررات و قانون موجب به كه يوجوه و باشند ربطيذ مراجع از مجوز يدارا كه يدولت ريغ يها تشكل

 .است معاف اتيمال پرداخت از شود، يم زيوار مزبور مجامع حساب به و كسر ها آن اعضاء الزحمه

 مذكور ينيد يها تياقل به مربوط يمذهب يها أتيه و ها انجمن ينقد ريغ و ينقد يافتيدر يايهدا و ها كمك و موقوفات – ك

 معاف اتيمال پرداخت از برسد، كشور وزارت بيتصو به ها آن تيرسم نكهيا بر مشروط ران،يا ياسالم يجمهور ياساس قانون در

 . است

 از شوند، يم انجام ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت مجوز موجب به كه يهنر و يفرهنگ ،يمطبوعات و يانتشارات يها تيفعال – ل

 .است معاف اتيمال پرداخت



 يبرگزار راه از ماده نيا موضوع اشخاص فيوظا و اهداف شبرديپ منظور به و يانتفاع ريغ يها تيازفعال كه يوجوه –1 تبصره

 امور سازمان و شود يم ليتحص ها آن اساسنامه چارچوب در... و يا دوره يها هيونشر نشركتاب نارها،يسم ،يآموزش يها دوره

 .است معاف اتيمال پرداخت از كند، يم نظارت ها آن نهيهز و بردرآمد كشور ياتيمال

 . باشد يم يجار ماده نيا موضوع اشخاص اتيمال مشمول درآمد درمورد قانون نيا) 2( ماده) 2( تبصره حكم –2 تبصره

 يدارائ و ياقتصاد امور وزارت شنهاديپ با و هيته كشور ياتيمال امور سازمان لهيوس به ماده نيا موضوع ياجرائ نامه نيآئ –3 تبصره

 .ديرس خواهد رانيوز أتيه بيتصو به

 نظر اساس بر باشند يم مجوز يدارا يرهبر معظم مقام اي) ره( ينيخم امام حضرت طرف از كه يموارد در ماده نيا مفاد –4 تبصره

 .رديگ يم انجام يرهبر معظم مقام

 .ه استشد حذف –140 ماده

 –141 ماده

 شامل( يكشاورز بخش محصوالت و يصنعت يكاالها شده تمام محصوالت صادرات از حاصل درآمد صددرصد – الف

 از حاصل درآمد درصد پنجاه و آن يليوتكم يليتبد عيصنا و) مرتع و جنگل الت،يش ور،يوط دام ،يباغ ،يزراع محصوالت

 از شوند يم صادر كشور از خارج به ينفت ريغ يكاالها صادرات اهداف به افتني دست منظور به كه ييكاالها ريسا صادرات

 ،ييدارا و ياقتصاد امور يها وزارتخانه شنهاديپ به برنامه هر طول در ماده نيا مشمول يكاالها فهرست.هستند معاف اتيمال شمول

 .رسد يم رانيوز أتيه بيتصو به يصنعت يها وزارتخانه و يسازندگ جهاد و يكشاورز ،يبازرگان

 در رييتغ بدون و شوند يم اي شده وارد رانيا به تيترانز صورت به كه مختلف يكاالها صادرات از حاصل درآمد صددرصد – ب

 .است معاف اتيمال شمول از شوند يم صادر آن يرو بر يكار انجام با اي تيماه

 در دارند، هم يگريد تيفعال يصادرات امور از ريغ كه يكسان مورد در اتيمال از معاف يكاالها صدور از حاصل انيز – تبصره

 .شد نخواهد منظور آنان يها تيفعال ريسا اتيمال محاسبه

 پرداخت از مربوطه يديتول يها هياتحاد و يتعاون يها شركت و يدست عيصنا و دستباف فرش يها كارگاه درآمد –142 ماده

 . است معاف اتيمال

    كااليي پذيرفته شده و به فروش كاالهايي كه در بورس هاياز فروش  معادل ده درصد از ماليات بر درآمد حاصل –143 ماده

                 شركت هايي كه سهام آنها براي معامله در بورس هاي داخلي يا خارجي پذيرفتهوده درصد از ماليات بردرآمد  رسد مي

براي معامله در بازار خارج از بورس داخلي يا خارجي  ها آن سهام كه ييها شركتو پنج درصد از ماليات بردرآمد  شودمي 

در اين بورس ها يا بازارها حذف نشده اند با  شركت هاي پذيرفته شده فهرست از كه يسال تا رشيپذ سال از پذيرفته مي شود،

از  داخلي يا خارجي يا بازارهاي خارج هاي  براي معامله در بورس ها آن سهام كه ييها شركت .بخشوده مي شودتأييد سازمان 

آزاد در پايان دورة مالي به تأييد سازمان حداقل بيست درصد سهام شناور  كه يدرصورتپذيرفته شود بورس داخلي يا خارجي 

  .بخشودگي مالياتي برخوردار مي شوندداشته باشند معادل دو برابر معافيت هاي فوق از 

 .حذف شده است -1تبصره 



 به يمقطوع اتيمال ها شركت سهم الشركه شركاء در ساير و سهام تقدم حق سهم الشركه و و سهام انتقال و نقل هر از –1 تبصره

از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نقل و انتقال فوق مطالبه  .ارزش اسمي آنها وصول مي شود درصدچهار زانيم

مكلفند از انتقال، ماليات متعلق را به حساب سازمان امور مالياتي  سهام تقدم حق وانتقال دهندگان سهام و سهام الشركه .نخواهد شد

  . كشور واريز كنند

يا تنظيم سند انتقال حسب مورد گواهي پرداخت ماليات متعلق را ادارات ثبت يا دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موقع ثبت تغييرات 

 .به ثبت يا انتقال كننداخذ و ضميمة پروندة مربوط 

 بود خواهد درصد مين نرخ به مقطوع اتيمال مشمول سهام صرف اندوخته بورس در شده رفتهيپذ يسهام يها درشركت - 2 تبصره

 حساب به را آن هيسرما شيافزا ثبت خيتار از روز يس ظرف اند مكلف ها شركت. رديگ ينم تعلق يگريد اتيمال درآمد نيا به و

 .كنند زيوار كشور ياتيمال امور سازمان

ها يا بازارهاي خارج از بورس  دربورساعم از ايراني و خارجي  شركتها سهام تقدم حق و سهام انتقال و نقل هر از -مكرر 143ماده 

 وجه بابت نيا از و خواهد شد وصول سهام تقدم حق و سهام فروش ارزش درصد مين زانيم به داراي مجوز، ماليات مقطوعي

.  نخواهدشد مطالبهو ماليات بر ارزش افزودة خريد و فروش  سهام تقدم حق و سهام انتقال و نقل بردرآمد اتيمال عنوان به يگريد

 حساب به و وصول دهنده انتقال از انتقال هر هنگام به راياد شده  اتيمال مكلفند ها و بازارهاي خارج از بورس بورس كارگزاران

 يحاو يفهرست همراه به را آن ديرس ،انتقال خيتار از روز ده رفظ و ندينما زيوار كشور ياتيمال امور سازمان طرف از شده نييتع

 .كنند ارسالمحل  ياتيمال امور اداره به انتقال مورد تقدم حق و سهام فروش مبلغ و تعداد

در  سرمايه گذاري در چارچوب اين قانون و تمامي درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاريتمامي درآمدهاي صندوق  -1تبصره 

حاصل از نقل و و درآمدهاي  1384بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب قانون ) 1(ماده ) 24(اوراق بهادار موضوع بند

ت بردرآمد و ماليات بر ارزش افزوده موضوع قانون دور و ابطال آنها از پرداخت ماليااصل از صحانتقال اين اوراق يا درآمدهاي 

باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار يادشده مالياتي  معاف مي 2/3/1387ماليات بر ارزش افزوده مصوب 

 .مطالبه نخواهد شد

اين ماده به استثناءسود سهام و سهم الشركة ) 1( سود و كارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع تبصره -2تبصره 

ط به ثبت اوراق بهادار ياد شده نزد سازمان جزء هزينه هاي قابل و سود گواهي هاي سرمايه گذاري صندوق ها، مشرو شركت ها

 .بهادار محسوب مي شوداين اوراق  ت ناشراقبول براي تشخيص درآمد مشمول مالي

كه سهامدار شركت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از كه هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم ايران در صورتي  -3تبصره 

از اين بابت هيچ گونه مالياتي در ايران ،از بورس خارجي بفروشدسهام يا حق تقدم خود را در بورس ها يا بازارهاي خارج بورس،

 .دريافت نخواهد شد

        از مجوزهاي صادره از سوي سازمان  ديگري خارجبه هيچ گونه فعاليت اقتصادي  صندوق سرمايه گذاري مجاز -4تبصره 

 .باشد نمي

 بابت كه يدرآمد نيهمچن و يليتحص يها بورس و يعلم زيجوا و رمنقوليغ يا منقول از اعم هيمهر و منقول هيزيجه –144 ماده

 و يپژوهـش يها تيفعـال از يناش درآمد زين و يكل بطور ،گردد يم نيمكتشف و نيمخترع ديعا اكتشاف احقي اختراع حق



 هياصالح نيا ياجرا خيتار از سال ده مدت به باشند، يم صالحيذ يها وزارتخانه از قيتحـق پـروانه يدارا كه يمراكز يقاتيتحـق

 وامور يپزشك وآموزش ودرمان بهداشت ،يعال وآموزش فرهنگ يها وزارتخانه شنهاديپ به كه يا نامه نييآ در مقرر ضوابط طبق

 . دنباش يم معاف اتيمال ازپرداخت د،يرس خواهد رانيوز أتيه بيتصو به ييدارا و ياقتصاد

 :است معاف اتيمال ازپرداخت ريز موارد در عنوان هر به يافتيدر سود –145 ماده

 حدود در يرانيا يها بانك نزد وكارگران كارمندان انداز پس و يبازنشستگ كسور به مربوط يها سپرده به متعلق سود – 1

 . مربوطه ياستخدام مقررات

. مجاز يبانك ريغ ياعتبار مؤسسات اي يرانيا يها بانك نزد مختلف يها وسپرده انداز پس يها حساب به متعلق زيجوا اي سود – 2

 .بود نخواهد گذارند يم هم نزد مجاز يبانك ريغ ياعتبار مؤسسات اي ها بانك كه ييها سپرده شامل تيمعاف نيا

 . خزانه اسناد و يدولت قرضه اوراق به متعلق زيجوا – 3

 معامله شرط به ثابت سپرده و) اوردرافت( برداشت اضافه بابت رانيا از خارج يها بانك به يرانيا يها بانك يپرداخت سود – 4

 . متقابل

 .مشاركت اوراق به متعلق زيجوا و سود – 5

 شده ذكر فيتكال و حاتيترج الت،يتسه ازات،يامت ،شود يم اشاره ها بانك به ميمستق يها اتيمال درقانون كه يدرموارد – تبصره

          اي اند شده سيتاس رانيا ياسالم يجمهور يمركز بانك مجوز با اي قانون موجب به كه يبانك ريغ ياعتبار مؤسسات شامل

 .شد خواهد زين شوند يم

 تا مربوط مقررات تيرعا با است شده مقرر يقبل مقررات و ياتيمال نيقوان موجب به كه دار مدت يها تيمعاف هيكل –146 ماده

 . است يباق خود قوت به مدت انقضا

 .بود خواهد بخشوده كماكان يارض اصالحات ياقساط قبوض به متعلق سود اتيمال – تبصره

    

        استهالكاستهالكاستهالكاستهالك    وووو    قبولقبولقبولقبول    قابلقابلقابلقابل    ييييهاهاهاها    نهنهنهنهييييهزهزهزهز    –    دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 گردد يم مقرر قانون نيا مقررات ضمن كه يشرح به اتيمال مشمول درآمد صيتشخ يبرا قبول قابل يها نهيهز –147 ماده

 يمال دوره در مؤسسه درآمد ليتحص به مربوط ومنحصراً بوده مدارك به يمتك متعارف درحدود كه ييها نهيازهز است عبارت

 در مقرر يها نصاب از شيب اي نشده ينيب شيپ قانون نيا در يا نهيهز كه يموارد در. باشد مقرر يها نصاب حد تيرعا با مربوط

 . بود خواهد قبول قابل باشد گرفته صورت رانيوز أتيه مصوبه اي و قانون موجب به آن پرداخت يول بوده قانون نيا

 موضوع مشاغل صاحبان نيهمچن و يحقوق اشخاص هيكل از است عبارت مؤسسه فصل نيا مقررات لحاظ از – تبصره

 .قانون نيا 95 ماده )ب( و )الف(يبندها

 :است قبول قابل ياتيمال حساب در ريز شرح به باشد يم فوق ماده در مذكور طيشرا حائز كه ييها نهيهز –148 ماده



 شده فروخته خدمات و كاال در يمصرف مواد ديخر متيق اي و شده فروخته يكاال ديخر متيق – 1

 :ريز شرح به مؤسسه ياستخدام مقررات براساس كاركنان خدمت با متناسب ياستخدام يها نهيهز – 2

 ).كارفرما يبرا شده تمام متيق به ينقد ريغ يايمزا( ينقد ريغ اي ينقد از اعم مستمر يايمزا و ياصل مزد اي حقوق – الف

 العاده فوق و سفر نهيهز كار، اضافه ،يديع پاداش، ،يور بهره خواربار، ليقب از ينقد ريغ و ينقد از اعم مستمر ريغ يايمزا – ب

 مؤسسه حوائج رفع منظور به رانيا از خارج به كاركنان و بازرسان و رانيمد مسافرت العاده فوق و سفر نهيهز نصاب. مسافرت

 به و هيته كشور يزير برنامه و تيريمد سازمان و ييدارا و ياقتصاد امور وزارت طرف از كه بود خواهد يا نامه نييآ طبق ربطيذ

 .شد خواهد نييتع رسد يم رانيوز أتيه بيتصو

 .كاركنان ازكار يناش حوادث و عمر و يبهداشت يها مهيب بابت يپرداخت وجوه و يدرمان و يبهداشت يها نهيهز – ج

 موضوعه نيقوان طبق ديبازخر و اخراج خسارت و مؤسسه ياستخدام مقررات طبق خدمت انيپا فه،يوظ ،يبازنشستگ حقوق – د

 . همربوط ةريذخ حساب مانده بر مازاد

 پس بابت ساالنه يپرداخت حقوق درصد سه زانيم تا نيهمچن و .مربوط مقررات طبق ياجتماع نيتأم سازمان به يپرداخت وجوه – ه

 .رسد يم ييدارا و ياقتصاد امور ريوز بيتصو به كشور ياتيمال امور سازمان شنهاديپ به كه يا نامه نييآ براساس كاركنان يانداز

 حقوق نيتأم منظور به كه قبل سنوات حقوق ليتعد التفاوت به ما نيهمچن و دستمزد و حقوق نيآخر ماه كي معادل –و

 .شود يم رهيذخ مؤسسه كاركنان ديبازخر و اخراج خسارت خدمت، انيپا يايمزا و فهيوظ و يبازنشستگ

 .بود خواهد يجار زين است شده ينگهدار ها بانك درحساب كنون تا كه يذخائر به نسبت حكم نيا

 . متعارف حدود در نصورتيا ريغ در و يرسم سند طبق يپرداخت االجاره مال باشد ياجار كه يصورت در مؤسسه محل هيكرا – 3

 . باشد ياجار كه يصورت در مؤسسه به مربوط ادوات و آالت نيماش يبها اجاره – 4

 . ارتباطات و مخابرات و آب ،يروشنائ برق، سوخت، مخارج – 5

 .مؤسسه ييدارا و اتيعمل به مربوط مهيب انواع بابت يپرداخت وجوه – 6

 و ها وزارتخانه و ها يشهردار به مؤسسه تيفعال سبب به كه ييها اتيمال و وعوارض حقوق نيهمچن و يپرداخت ازياالمت حق – 7

 به مؤسسه كه ييها اتيمال ريسا و آن ملحقات و درآمد بر اتيمال ياستثنا به(شود يم پرداخت ها آن به وابسته و يدولت مؤسسات

 پرداخت ها يشهردار و دولت به كه يميجرا نيهمچن و باشد يم آن پرداخت و گرانيد از كسر به ملزم قانون نيا مقررات موجب

 ).گردد يم

 و غاتيتبل ،يابيبازار يها نهيهز فشرده، يها لوح و اتينشر و كتاب ديخر ،يآموزش و يشيآزما ،يقاتيتحق يها نهيهز – 8

 ياقتصاد امور ريوز بيتصو به كشور ياتيمال امور سازمان شنهاديپ به كه يا نامه نييآ براساس مؤسسه تيفعال به مربوط يشگاهينما

 . رسد يم ييدارا و

 :نكهيبرا مشروط مؤسسه ييودارا تيفعال به مربوط وارده خسارت جبران به مربوط يها نهيهز – 9



 .باشد محقق خسارت وجود – اوالً

 .باشد مشخص آن زانيم و موضوع – اًيثان

 .باشد نشده جبران گريد قيطر از صورت هر در اي نبوده يگريد عهده به آن جبران موجود يقراردادها اي قانون مقررات طبق – ثالثاً

  ييدارا و ياقتصاد راموريوز بيتصو به كشور ياتيمال امور سازمان شنهاديپ به بند نيا در مذكور گانه سه شروط احراز نامه نييآ

 .رسد يم

 ءازا به الير هزار ده معادل حداكثر ياجتماع امور و كار وزارت به يپرداخت كارگران يرفاه و يورزش و يفرهنگ يها نهيهز – 10

 . كارگر هر

 :نكهيا بر مشروط باشد مشكوك آن وصول كه يمطالبات رهيذخ – 11

 . باشد مؤسسه تيفعال به مربوط – اوالً

 .باشد موجود آن ماندن الوصول يبرا غالب احتمال – اًيثان

 . شود محقق آن بودن الوصول اي گردد وصول طلب كه يزمان تا باشد شده منظور مخصوص حساب به مؤسسه دفاتر در – ثالثاً

 . رسد يم ييدارا و ياقتصاد امور ريوز بيتصو به كشور ياتيامورمال سازمان شنهاديپ به بند نيا به مربوط نامه نييآ

 اي سال درآمد از گردد، احراز مقررات به توجه با و ها آن دفاتر به يدگيرس قيازطر كه يحقوق يا يقيحق اشخاص انيز – 12

 . است ريپذ استهالك بعد يسالها

 . باشد ياجار كهيدرصورت است مستاجر عهده به عرفاً كه مؤسسه محل به مربوط يجزئ يها نهيهز – 13

 . باشد يملك كه يدرصورت مؤسسه محل ينگهدار و حفظ به مربوط يها نهيهز – 14

 . نقل و حمل مخارج – 15

 .يانباردار و يرائيپذ ذهاب، و ابيا يها نهيهز – 16

 -حضور حق -المشاوره حق -الوكاله حق -يدالل -العمل حق ليقب از شده انجام كار با متناسب يپرداخت يها الزحمه حق – 17

     ريسا مؤسسه، ازين مورد يها ستميس استقرار و يطراح ،يافزار نرم نهيهز ،يبازرس و يادار و يمال وخدمات يحسابرس نهيهز

 . يقانون بازرس الزحمه حق و مؤسسه تيفعال با ارتباط در يكارشناس يها نهيهز

 يبانك ريغ ياعتبار مؤسسات نيهمچن و تعاون صندوق ها، بانك به مؤسسه اتيعمل دادن انجام يبرا كه يكارمزد و سود – 18

 . باشد افتهي صيتخص اي شده پرداخت مجاز

 . روند يم نيب از سال كي ظرف معموالً كه يلوازم و يادار ملزومات يبها – 19

 . نگردد يتلق ياساس ريتعم عنوان به كه يدكي قطعات ضيتعو و كار لوازم و آالت نيماش ينگاهدار و ريتعم مخارج – 20



 . باشد نشده يبردار بهره به منجر كه معادن اكتشاف يها نهيهز – 21

 . مؤسسه تيفعال به مربوط يپرداخت اشتراك حق و تيعضو حق به مربوط يها نهيهز – 22

 .الوصول مشكوك مطالبات رهيذخ حساب برمانده مازاد يمؤد طرف از آن اثبات شرط به الوصول مطالبات – 23

 از مختلف يها سال يط كنواختي روش كي براتخاذ مشروط يحسابدار متداول اصول براساس ارز ريتسع از حاصل انيز – 24

 .يمؤد طرف

 . ديتول متعارف عاتيضا – 25

 . دارد ارتباط يدگيرس مورد سال به كه قبول قابل يپرداخت يها نهيهز به مربوط رهيذخ – 26

 . ابدي يم تحقق يدگيرس مورد ياتيمال درسال آن صيتخص اي پرداخت كه يقبل يها سال به مربوط قبول قابل يها نهيهز – 27

 درصد 5 حداكثر زانيم تا ها آن تكفل تحت افراد و كاركنان يبرا يهنر -يفرهنگ يركاالهايسا و كتاب ديخر نهيهز – 28

 .نفر هر يازا به قانون نيا 84 ماده موضوع ياتيمال  تيمعاف

 به است نشده ينيب شيپ ماده نيا در و شود يم داده صيتشخ مؤسسه درآمد ليتحص به مربوط كه يگريد يها نهيهز –1 تبصره

 .خواهدشد رفتهيپذ قبول قابل يها نهيهز جز يدارائ و ياقتصاد امور ريوز بيتصو و كشور ياتيمال امور سازمان شنهاديپ

 كاركنان جزء باشند مذكور مؤسسات در موظف شغل يدارا كه يدرصورت يحقوق اشخاص هيسرما صاحبان و رانيمد –2 تبصره

 تكفل تحت اوالد و مؤسسه صاحب يايمزا و حقوق باشند يحقوق اشخاص ريغ كه يمؤسسات در يول خواهندشد محسوب مؤسسه

 بود خواهد ماده نيا 2 بند )ب( جز مقررات مشمول كه شغل به مربوط مسافرت العاده فوق و سفر نهيهز ياستثنا به نامبرده همسر و

 .شد نخواهد منظور قبول قابل يها نهيهز جزء

 يتعاون يها شركت قانون 15 ماده 2و1يبندها موضوع ريذخا ،يتعاون يها هياتحاد و ها شركت اتيمال محاسبه در –3 تبصره

 يتعاون بخش قانون با را خود تيوضع كه ييها هياتحاد و ها شركت مورد در و آن يبعد يها هيواصالح 1350 خرداد 16 مصوب

 آموزش و تعاون حق و 1 بند موضوع رهيذخ ،بدهند اي اند داده قيتطب 1370 وريشهر 13 سال مصوب رانيا ياسالم يجمهور اقتصاد

 .شود يم محسوب نهيهز جزء الذكر رياخ قانون 25 ماده 3 بند موضوع

 ريز اصول تيرعا با يا هيسرما و سيتاس يها نهيهز و ييدارا استهالكات محاسبه اتيمال مشمول درآمد صيتشخ در –149 ماده

 : شود يم انجام

      ليتقل آن ارزش ها متيق رييتغ به توجه بدون عوامل ريسا اي زمان گذشت اي استعمال اثر بر كه ثابت ييدارا از قسمت آن – 1

 .است استهالك قابل ابدي يم

 .باشد يم ييدارا شده تمام متيق استهالك، مأخذ – 2

. رديگ يم قرار مؤسسه ارياخت در ،يبردار بهره يبرا آماده استهالك قابل ييدارا كه شود يم محاسبه يخيتار از استهالكات – 3

 استهالك قابل شينما نياول خيتار از كه كشور از خارج از وارده ينمائيس يها لميف ءاستثنا به استهالك قابل ييدارا كه يدرصورت



   دوره ، كارخانجات مورد در. شد نخواهد منظور محاسبه در مزبور ماه ، رديگ قرار مؤسسه ارياخت در ماه خالل در،  بود خواهد

 .گردد ينم محسوب يبردار بهره جزء يشيآزما يبردار بهره

 يبردار بهره از قبل دوره( بردرآمد دئزا يها نهيوهز آن رينظا و مشاوره حق، مؤسسه ثبت مخارج ليقب از سيتأس يها نهيهز – 4

 ده مدت حداكثرتا شد خواهد حيتصر قانون نيا 151 ماده در مقرر جدول ضمن كه يموارد در جز) يشيآزما يبردار بهره ودوره

 .است استهالك قابل يمساو بطور يبردار بهره خيتار از سال

 حاصل انيز گردد مؤسسه متوجه يانيز آالت نيماش شدن المنفعه مسلوب اي استهالك قابل مال فروش براثر كه يدرصورت – 5

 همان انيز و سود حساب در احتساب قابل جا كي) فروش صورت در( فروش حاصل يمنها ييدارا ةنشد مستهلك ارزش معادل

 .باشد يم سال

      اول سال در لميف شده تمام متيق شود يم هيته رانيا در كه يرانيا يها لميف كنندگان هيته اتيمال محاسبه مورد در – تبصره

 .شد خواهد منظور اتيمال مشمول درآمد ةمحاسب در بعد يها سال در نكند تكافو لميف درآمد كه يدرصورت و يبردار بهره

 : است ريز شرح به استهالك محاسبه طرز –150 ماده

 سال هر در و بوده ثابت ها نرخ شود نييتع نرخ ،استهالك يبرا قانون نيا 151 ماده در مذكور جدول طبق كه يموارد در – الف

 است شده منظور استهالك عنوان به آن يبرا قبل يها سال در كه يمبلغ و استهالك مورد مال شده تمام متيق التفاوت به ما

 .گردد يم اعمال

 مال ةشد تمام متيق از يمساو بطور سال هر در شده، نييتع مدت قانون نيا 151 ماده در مذكور جدول طبق كه يموارد در – ب

 . گردد يم منظور استهالك ،مقرر مدت نسبت به

 . شود يم محسوب يدارائ شده تمام متيق ءجز استهالك قابل يدارائ ياساس ريتعم اي رييتغ به مربوط نهيهز –1 تبصره

 .كنند مستهلك سال 5 تا حداكثر را خود يافزار نرم يها نهيهز توانند يم مؤسسات –2 تبصره

 اي ديتول خطوط ينيگزيجا، يبازساز يبرا كه را ريپذ استهالك ثابت يها يدارائ از مقدار آن توانند يم مؤسسات –3 تبصره

 موضوع استهالكات جدول در شده ينيب شيپ استهالك مدت نصف اي نرخ دوبرابر با ،است دهيگرد يداريخر ليتكم و توسعه

 .كنند مستهلك مورد حسب قانون نيا 151 ماده

 معامله نيطرف دفاتر در استهالك نهيهز انعكاس نحوه ،ريپذ استهالك ثابت يها يدارائ يا هيسرما يها اجاره در –4 تبصره

 .بود خواهد يحسابدار ياستانداردها براساس

 امور ريوز بيتصو از پس و هيته كشور ياتيمال امور سازمان طرف از، مصوب ضوابط براساس استهالكات جدول –151 ماده

 . شود يم گذارده اجرا موقع به ييدارا و ياقتصاد

 

 



        يييياتاتاتاتييييمالمالمالمال    ببببييييضراضراضراضرا    وووو    قرائنقرائنقرائنقرائن    –    سومسومسومسوم    فصلفصلفصلفصل

 مشمول درآمد صيتشخ يبرا شغل تيموقع به توجه با مشاغل از هررشته در كه يازعوامل عبارتست ياتيمال قرائن –152 ماده

 :باشد يم ريز شرح به آن فهرست و رود يم كار به سأالر يعل بطور اتيمال

 .ساالنه ديخر -1

 .ساالنه فروش -2

 .ژهيناو درآمد -3

 .كارخانجات در ديتول زانيم -4

 . كسب محل يواگذار حق ارزش -5

 اي شود يم يرسم اسناد ةدفترخان ديعا تمبر مصرف و عوارض وصول ةالزحم حق و ريالتحر حق بابت كه يوجوه كل جمع -6

 .آنها يمصرف تمبر زانيم

 .ضرائب نييتع ونيسيكم صيتشخ به عوامل ريسا – 7

 سأالر يعل صيتشخ موارد در ياتيمال نهيقر در آنها حاصلضرب كه يا مشخصه ارقام از است عبارت ياتيمال بيضرا –153 ماده

 . گردد يم يتلق اتيمال درآمدمشمول

 اتيمال مشمول درآمد ،ديآ يم بدست بئضرا اعمال جينتا از كه يمعدل شود بيضر اعمال نهيقر چند به كه يدرصورت – تبصره

 .بود خواهد

 :گردد يم ابالغ و ميتنظ ريز بيترت به اتيمال مشمول درآمد صيتشخ بيضرا جدول –154 ماده

 يجمهور يمركز بانك اقتصادي و دارائي ووزارت امور  ندگانينما از مركب يونيسيكم سال هر بئضرا نييتع يبرا – الف

 ندهينما و يپزشك به وابسته مشاغل مورد در يپزشك نظام ندهينما و اصناف مورد در اصناف يمركز يشورا ةندينما و رانيا ياسالم

 انيجر به توجه با و شود يم ليتشكوزارت امور اقتصادي و دارائي  در مشاغل ريسا مورد در رانيا معادن و عيصنا و يبازرگان اقطا

 152 ماده در مذكور قرائن از كيهر به نسبت را تهران حوزه يها اتيمال به مربوط بئضرا ياقتصاد احوال و اوضاع و معامالت

وزارت امور اقتصادي و دارائي  به را آن فهرست و نييتع كيتفك طور به مشاغل نوع برحسب مختلف انيمؤد درباره قانون نيا

 اجرا يبرا تهران ةحوز بئضرا جدول عنوان بهوزارت امور اقتصادي و دارائي  طرف از ونيسيكم نيا ماتيتصم .دينما يم ميتسل

 .شد خواهد ابالغ

      ارسالامور اقتصادي و دارائي شهرستان ها  اداراتوزارت امور اقتصادي و دارائي به  ازطرف فال دربند مذكور جدول – ب

 .گردد يم

 ندهينما و رانيا يمل بانك سيرئ و محل امور اقتصادي و دارائي اداره سيرئ از مركب يونيسيكم مذكور جدول وصول محض به

 عيوصنا يبازرگان اقطا ندهينما و يپزشك به وابسته مشاغل مورد در يپزشك نظام ندهينماو اصناف مورد در اصناف يمركز يشورا



 و اوضاع به توجه با و داده قرار مطالعه يمبنا را دهيرس جدول مزبور ونيسيكم. شود يم ليتشك مشاغل ريسا مورد در رانيا ومعادن

 آورد خواهد عمل به ليدل ذكر با آن دراقالم را الزم راتييتغ اقتضاء، درصورت محل يائيجغراف حوزه خاص ياقتصاد احوال

 كه يحد وتا رديگ يم قرار يبررس موردوزارت امور اقتصادي و دارائي  ازطرف و شده گزارش مركز به ونيسيكم بررسي جهينت

 عنوان به و اصالحوزارت امور اقتصادي و دارائي  طرف از جدول برسد نظر به كننده قانع جدول راتييتغ يبرا شده اقامه ليدال

 . شد خواهد ابالغ مربوط اقتصادي و دارائي امور اداره به بئضرا جدول

 است نشده ليتشك يپزشك نظام اي رانيا معادن و عيصنا و يبازرگان اقطا اي اصناف يمركز يشورا كه ينقاط در –1 تبصره

 بئضرا ونيسيكم در شركت جهت را مطلع و ريبص يا ندهينما ها آن ندگانينما از كيهر يجا به مورد حسب محل فرماندار

 .نمود خواهد يمعرف

 اي يمركز بانك ندهينما نيهمچنامور اقتصادي و دارائي  اداره سيرئ ايوزارت امور اقتصادي و دارائي  ندهينما حضور –2 تبصره

 جلسه در نيحاضر ءآرا تياكثر با ونيسيكم ماتيتصم و است يضرور ونيسيكم جلسات تيرسم يبرا مورد حسب يمل بانك

 .است اعتبار مناط

 يدرصورت شود داده صيتشخ سأالر يعل ديبا قانون نيا موضوع اتيمال مشمول درآمد كه يموارد در ياتيمال بيضر –3 تبصره

 بيضر به توجه با محل ياتيمال اختالف حل أتيه لهيبوس باشد نشده نييتع آن يبرا يبيضر ،جدول طبق اي قانون نيا موجب به كه

 .شد خواهد نييتع مشابه مشاغل

 دعوت بئضرا ونيسيكم جلسه در حاتيتوض يادا يبرا را صنف اي رشته هر ةياتحاد ةندينما بئضرا نييتع ونيسيكم –4 تبصره

 .نمود خواهد

 

        ييييعمومعمومعمومعموم    مقرراتمقرراتمقرراتمقررات    –    چهارمچهارمچهارمچهارم    فصلفصلفصلفصل

 ختم سال همان اسفندماه آخر به و شروع هرسال ماه نيفرورد اول از كه يشمس سال كياز است عبارت ياتيمال سال –155 ماده

 كند ينم قيتطب ياتيمال سال با اساسنامه موجب به ها آن يمال سال كه اتيمال مشمول يحقوق اشخاص مورد در لكن شود يم

 سود حساب و ترازنامه و اظهارنامه ميتسل موعد و رديگ يقرارم اتيمال صيتشخ يمبنا ياتيمال سال يجا به ها آن يمال سال درآمد

 . باشد يم يمال سال از پس يشمس ماه چهار ها آن اتيمال پرداخت ديسررس و انيز و

 شده ميتسلقانوني  موعد در كه منبع هر درآمد درمورد را بردرآمد اتيمال انيمؤد اظهارنامه است مكلف ياتيمال مميز –156 ماده

 مذكور مدت ظرف كه يصورت در. دينما يدگيرس اظهارنامه ميتسل يبرا مقرر مهلت ءانقضا خيازتار سال كيظرف حداكثر است

 يمؤد به را مذكور درآمد صيتشخ برگ الذكر فوق سال كي يانقضا از پس ماه سه تا اي و ديننما صادر درآمد صيتشخ برگ

 . شود يم يتلق يقطع يمؤد اظهارنامه نكند ابالغ

 اي دهيرس تيقطع به كه نيا از اعم صيتشخ برگ ابالغ صدور و يدگيرس از بعد اي ياتيمال اظهارنامه شدن يقطع از پس هرگاه

 فقط باشد نشده مطالبه زين آن به متعلق اتيمال و داشته يا شده كتمان يانتفاع يها تيفعال اي درآمد ،يمؤد شود معلوم باشد دهينرس

 كه يموارد در نيهمچن و حالت نيدرا. بود خواهد مطالبه قابل قانون نيا 157 ماده تيبارعا ها تيفعال آن بردرآمد اتيمال



 انضمام به صادره صيتشخ برگ از نسخه كي يستيبا ياتيمالسرمميز  گردد يم يتلق يقطع ،يدگيرس عدم علت به يمؤد اظهارنامه

 . دينما ارسال ياتيمال يانتظام يدادستان به يدگيرس جهت صدور خيتار از روز ده ظرف را مربوط يهيتوج گزارش

 طبق اصوالً اي اند نموده يخوددار درآمد منبع اظهارنامه ميتسل از مقرر درموعد كه بردرآمد اتيمال انيمؤد به نسبت – 157 ماده

 ديسررس خيتار از سال پنج ياتيمال زمان مرور ستندين اتيمال پرداخت ديسررس در اظهارنامه ميتسل به مكلف قانون نيا مقررات

 مدت نيا ظرف نكهيا مگر ،بود نخواهد مطالبه قابل متعلق اتيمال مذكور سال پنج گذشتن از پس و باشد يم اتيمال پرداخت

 به صادر صيتشخ برگ مذكور سال 5 يانقضا از پس ماه سه ظرف حداكثر و صادر اتيمال صيتشخ برگ و نييتع يمؤد درآمد

 . شود ابالغ يمؤد

 ياتيمال اختالف حل تأيه طرف از مراتب دييتأ از پس باشد شده مطالبه يمؤد ريغ از علت هر به اتيمال كه يموارد در – تبصره

 است مكلف ياتيمال امور اداره صورت نيدرا و گردد يم يتلق كني لم كان باشد كه يا مرحله هر در يمؤد ريغ از اتيمال مطالبه

 مطالبه يواقع يمؤد از را متعلق اتيمال مزبور أتيه يرا صدور خيتار از سال كي ظرف ماده نيا موضوع زمان مرور تيرعا بدون

 . بود خواهد زمان مرور مشمول گرنه و دينما

 طبق بداند يمقتض كه ينقاط در و جزئاً اي كالً ياتيمال منابع از يبعض درمورد تواند يم وزارت امور اقتصادي و دارائي – 158 ماده

 بدون باشند نموده ميتسل موقع به كه را مزبور انيمؤد يها اظهارنامه بعد سال در كه دينما اعالم سال هر اول ةمين در منتشره يآگه

 . داد خواهد قرار يدگيرس مورد قانون نيا مقررات طبق و يريگ نمونه بطور را آنها از يتعداد فقط و نموده قبول يدگيرس

 ابطال اي وزارت امور اقتصاد و دارائي طرف از شده نييتع حساب به زيوار قيطر از منبع هر اتيمال عنوان به كه يوجوه –159 ماده

 اتيمال از شيب يمبلغ كه يصورت در و گردد يم منظور يمؤد يقطع اتيمال احتساب، و صيتشخ موقع در شود يم پرداخت تمبر

 .شد خواهد مسترد يپرداخت اضافه باشد شده پرداخت متعلق

 كل كشور از خارج ميمق واشخاص يرانيرايغ انيمؤد مورد در كه شود يم داده اجازه وزارت امور اقتصادي و دارائي به – تبصره

 .دينما وصول منبع در مقرر مربوط نرخ به را متعلق يها اتيمال

 ريسا به نسبت اتيمال پرداخت مسئوالن و انيمؤد از متعلق جرائم و اتيمال وصول يبرا امور اقتصادي و دارائيوزارت  –160 ماده

 خواهد تقدم حق خدمت، از يناش كارمندان و كارگران مطالبات و قهيوث مورد مال به نسبت حقوق صاحبان ياستثنا به طلبكاران

 . بود نخواهد قهيوث مورد مال انتقال به متعلق اتيمال وصول مانع ماده نيا رياخ قسمت حكم. داشت

 طرف از اموال اي مال طيتفر ميب و است نشده يط آن ياجرائ مراحل اي نشده يقطع هنوز يمؤد اتيمال كه يموارد در –161 ماده

 اتيمال نيتأم قرار ياتيمال اختالف حل أتيه از يكاف ليدال هيارا با ديبا ياتيمال مميز رود يم اتيمال پرداخت از فرار قصد به يمؤد

 ياتيمال مميز. كرد خواهد صادر يمقتض قرار مبلغ، نييتع ضمن دهد صيتشخ الزم را قرار صدور أتيه كه يصورت در و بخواهد را

 و يمؤد صورت نيا در دينما نيتأم باشد ثالث اشخاص اي يو نزد كه يمؤد وجوه و اموال از مبلغ همان معادل است مكلف

 مگر كنند خارج خود تصرف از را نيتأم مورد اموال داشت نخواهند حق ياتيمال مميز يكتب اخطار ابالغ از پس ثالث اشخاص

 تبصره در مقرر مجازات مشمول، مذكور مطالبات پرداخت بر عالوه تخلف صورت در و دهند نيتأم مطالبه مورد مبلغ معادل نكهيا

 . بود خواهند نيز قانون نيا 199 ماده 2



 به دارند حق ادارات امور اقتصادي و دارائي شوند يم شناخته اتيمال پرداخت مسئول متعدد اشخاص كه يموارد در –162 ماده

 نخواهد گرانيد به مراجعه مانع ها آن از يكي به مراجعه و كنند مراجعه اتيمال وصول يبرا جداگانه كيهر به اي مجتمعاً ها آن همه

 . بود

 درآمد ليتحص موقع در آنان اتيمال كه يموارد در را اتيمال مشموالن كه است مجاز اقتصادي و دارائيوزارت امور  –163 ماده

 يقطع اتيمال نيآخر از ينسبت به را سال همان به متعلق اتيمال سال درطول دينما مكلف بعضاً اي كالً شود ينم پرداخت و كسر

 طبق مذكور الحساب يعل تخلف صورت در و ندينما پرداخت الحساب يعل بطور تيفعال حجم از ينسبت به اي قبل سنوات شده

 . شد خواهد وصول قانون نيا مقررات

 به انيمؤد مراجعه موارد ليتقل و اتيمال پرداخت در ليتسه منظور به است مكلف وزارت امور اقتصادي و دارائي –164 ماده

 به ماًيمستق بتوانند انيمؤد تا دينما افتتاح يمل بانك در يمركز بانك قيطر از يمخصوص حساب اقتصادي و دارائي امور ادارات

 . ندينما پرداخت مذكور حساب به را خود يها اتيمال و مراجعه مزبور بانك يها باجه اي شعب

  اتفاقات و طوفانو  يخشكسال و آفات بروز ،يسوز آتش ل،يس ، زلزله ليقب از وسوانح حوادث براثر كه يدرموارد –165 ماده

 اي ها وزارتخانه قيطر از وارده وخسارت گردد وارد يخسارات يخاص انيمؤد اي يمؤد به اي كشور منطقه كي به گريد مترقبهريغ

         ييدارا و ياقتصاد امور وزارت نگردد جبران المنفعه عام مؤسسات اي و مهيب يها سازمان اي ها يشهردار اي يدولت مؤسسات

 كه انيمؤد از دسته آن به نسبت و كسر بعد سنوات و سال آن در ،ديؤم اتيمال مشمول درآمد از وارده خسارت معادل تواند يم

 بيتصو با باشند ينم خود ياتيمال يها يبده پرداخت به قادر و است رفته نيب از مذكور حوادث اثر در آنان اموال% 50 از شيب

 وزارت توسط ماده نيا ياجرائ نامه نييآ. دينما يطوالن طيتقس اي بخشوده را ها آن ياتيمال يبده از يقسمت اي تمام رانيوز أتيه

 . ديرس خواهد رانيوز أتيه بيتصو به و هيته ييدارا و ياقتصاد امور

 يودارائ ياموراقتصاد وزارت شنهاديپ به بنا مناطق نيا فهرست كه كشور جنوب و غرب زده جنگ مناطق ياتيمال انيمؤد – تبصره

 :شد خواهند برخوردار ريز ياتيمال التيتسه از گردد، يم اعالم رانيوز أتيه بيتصو و

 . گردد يم بخشوده 1372 تيلغا 1368 سال اول از مذكور نقاط در حاصل درآمد بابت مزبور انيمؤد اتيمال درصد پنجاه – الف

 بابت ها آن 1367 سال انيپا تا ياتيمال يبده سوم كي هياصالح نيا ياجرا خيتار از فوق درنقاط اشتغال سال هر يازا به – ب

 .شود يم بخشوده مذكور نقاط در حاصل درآمد

 مذكور نقاط در 1367 سال تيلغا 1359 وريشهر 30 خيتار از حاصل يدرآمدها بابت موصوف انيمؤد شده پرداخت اتيمال – ج

 .شد خواهد كسر نقاط همان در آنان بعد سنوات اتيمال از سال هر در آن سوم كي معادل حداكثر

 اي تمام يدارائ و ياموراقتصاد وزارت قبول مورد لئدال هيارا با مذكورنباشد درنقاط تيفعال ادامه به قادر انيمؤد كه يدرموارد – د

 .شد خواهد بخشوده يمؤد موصوف يها يبده از يقسمت

 قبوض. دينما عرضه انيمؤد استفاده يبرا و هيته، ياتيمال پرداخت شيپ قبوض تواند يم يدارائ و ياموراقتصاد وزارت –166 ماده

 زود ماه سه هر يازا به آن درصد دو اضافه به پرداخت شيپ مبلغ يمؤد اتيمال زيوار موقع در و بوده انتقال قابل ريغ و نام با مذكور

 . شد خواهد كسر مربوط ياتيمال يبده از پرداخت



 يبده پرداخت به قادر كه يانيمؤد به نسبت تواند يم كشور ياتيامورمال سازمان اي ييدارا و ياقتصاد امور وزارت –167 ماده

 طيتقس سال سه مدت به حداكثر را مربوط يبده يقطع اتيمال ابالغ خيتار از ستندين كجاي بطور مهيجر و اصل از اعم خود ياتيمال

 . دينما

         با انيمؤد ييدارا و درآمد به راجع اطالعات تبادل و مضاعف اتيمال اخذ از يريجلوگ يبرا تواند يم دولت –168 ماده

 اي قراردادها .بگذاردء اجرا مرحله به ياسالم يشورا مجلس بيتصو از پس و منعقد ياتيمال يها نامه موافقت يخارج يها دولت

 رانيوز أتيه اي مقننه قوه بيتصو به و منعقد يخارج دول با قانون نيا ياجرا خيتار تا كه ياتيمال امور به مربوط يها نامه موافقت

 قراردادها قانون نيا ياجرا خيتار از سال كي ظرف است موظف دولت. است يباق خود قوت به نشده لغو كه يزمان تا است دهيرس

 . دينما گزارش ياسالم يشورا مجلس به مستدالً ها آن لغو اي ادامه بر يمبن را خود نظر و يبررس را يقبل يها نامه موافقت و

 كاربرد ياتيمال انيمؤد درآمد صيتشخ در ليتسه منظور به كه يصورت در تواند يم يدارائ و ياموراقتصاد وزارت –169 ماده

 مراتب دهد صيتشخ يضرور آنان از گروه هر يبرا حساب ينگهدار جهت را ييها فرم و ها حساب صورت و ها روش و ليوسا

 اهآن تيرعا به مكلف بعد سال نيفرورد اول از انيمؤد و كند يآگه االنتشار ريكث يها روزنامه از يكيدر هرسال ماه يد آخر تا را

 مربوط دفاتر ياعتبار يب موجب هستند يقانون دفاتر ينگاهدار به مكلف كه يانيمؤد مورد در مذكور موارد تيرعا عدم باشند، يم

 .باشد يم مربوط منبع اتيمال درصد ستيب معادل يا مهيجر تعلق موجب انيمؤد ريسا مورد در و بود خواهد

 بوده خارج يمؤد عهده از ياتيمال اختالف حل أتيه صيتشخ به بنا فوق ماده در مذكور موارد تيرعا كه يصورت در –تبصره

 .بود نخواهد مورد حسب مربوط ميجرا و دفاتر ياعتبار يب مشمول باشد

 شماره شامل ياقتصاد كارت يحقوق و يقيحق اشخاص يبرا شود يم داده اجازه كشور ياتيمال امور سازمان به –مكرر 169 ماده

 اقتصادي          كارت اخذ به كشورموظف ياتيمال امور سازمان اعالم حسب كه يحقوق و يقيحق اشخاص .كند صادر ياقتصاد

 صورتحساب خود معامالت دادن انجام يبرا شود يم اعالم و هيته مزبور سازمان توسط كه يدستورالعمل براساس مكلفند شوند يم

 سازمان به را خود معامالت فهرست و نموده درج مربوط اوراق و ها فرم و ها صورتحساب در را مربوط ياقتصاد شماره و صادر

 شماره از استفاده اي مورد حسب معامله وطرف خود ياقتصاد شماره درج عدم اي صورتحساب صدور عدم. كنند ميتسل ياتيمال امور

 درصد ده معادل يا مهيجر مشمول خود معامالت يبرا گرانيد ياقتصاد ازشماره استفاده اي گرانيد معامالت يبرا خود ياقتصاد

 . بود خواهد شود يم انجام فوق ضوابط تيرعا بدون كه يا معامله مورد مبلغ%) 10(

 درصد كي معادل يا مهيجر مشمول صادره دستورالعمل كشورطبق ياتيمال امور سازمان به شده انجام معامالت فهرست ئةارا عدم

 مقرر مهلت تيرعا با مربوط ياتيامورمال اداره توسط مذكور جرائم. بود خواهد است نشده هئارا ها آن فهرست كه يمعامالت%) 1(

 اقدام آن پرداخت نسبت مطالبه برگ ابالغ خيتار از روز يس ظرف است مكلف يمؤد و شد خواهد مطالبه قانون نيا 157 ماده در

 خواهد ارجاع ياتيمال اختالف حل أتيه به يرأ صدور و يدگيرس جهت موضوع و شده شناخته معترض نصورتيا ريغ در. كند

 نيا موضوع ياجرائ مقررات قيطر از و است بخشش قابل ريغ مذكور مهيجر. است االجرا الزم و يقطع مزبور أتيه يرأ. شد

 .بود خواهد وصول قابل قانون

 كه ياشخاص با ماده نيا موضوع جرائم نيهمچن و درآمد بر اتيمال به نسبت گرانيد ياقتصاد شماره از كنندگان استفاده –1تبصره

 .داشت خواهند يتضامن تيمسئول است گرفته قرار استفاده مورد ها آن ياقتصاد شماره



 ند،ينما يخوددار ماده نيا در مقرر فيتكال از كي هر دادن انجام از خود معامالت در معامله نيطرف كهيصورت در –2 تبصره

 و داريخر مشخصات فروشنده چنانچه، كند يخوددار ياقتصاد شماره ئةارا از داريخر كه يموارد در و بود خواهند مسئول متضامناً

 نخواهد بابت نيا از فوق تخلف مهيجر مشمول دينما اعالم كشور ياتيمال امور سازمان به ماه كي مهلت ظرف را معامله موضوع

 .بود

 ينگهدار به مكلف قانون نيا) 95( ماده) ب( و) الف( يبندها موضوع مشاغل صاحبان و يحقوق اشخاص –3 تبصره

 ديبا ياتيمال مأموران درخواست صورت در و باشند يم آن از بعد سال و عملكرد سال در خود يدهايخر به مربوط هايصورتحساب

 .بود خواهند نشده هئارا يها صورتحساب) درصد 10( درصد ده معادل يا مهيجر مشمول صورت نيا ريغ در. دهند هئارا آنان به

 جاديا يمؤد و مامورين تشخيص نيب قانون نيا موضوع يها اتيمال صيدرتشخ كه اختالف هرگونه به يدگيرس مرجع –170 ماده

 نييتع يگريد يدگيرس مرجع قانون نيا مواد ريسا مقررات موجب به كه يموارد مگر باشد يم ياتيمال اختالف حل أتيه شود

 . باشد شده

          خدمت به يآمادگ اي خدمت دوره در كشور ياتيمال امور سازمان و ييدارا و ياقتصاد امور وزارت كارمندان –171 ماده

 . ندينما مراجعه انيمؤد ندهينما اي ليوك عنوان به توانند ينم

 آن رينظا و كمك اي يبازساز منظور به دولت طرف از شده نييتع يها حساب به كه يوجوه%) 100( صددرصد –172 ماده

 از اعم اشخاص بالعوض ينقد ريغ يها كمك اي و يصيتخص اي يپرداخت وجوه نيهمچن و شود يم پرداخت بالعوض بصورت

 و يدرمان و يبهداشت مراكز و يعال مراكزآموزش دانشگاهها، مدارس، ليتكم اي و احداث ز،يتجه ر،يتعم جهت يحقوق اي يقيحق

 توسط كه يضوابط طبق) يدولت( يوهنر يفرهنگ مراكز و وكتابخانه يستيبهز مراكز و شگاههايآسا و يتيترب ياردوگاهها اي

  نييتع ييودارا ياقتصاد امور و يپزشك آموزش و درمان، بهداشت ،يعال آموزش و فرهنگ پرورش، و آموزش يها وزارتخانه

 . باشد يم كسر قابل كرد خواهد انتخاب يمؤد كه يمنبع پرداخت سال عملكرد اتيمال مشمول درآمد از شود يم

 اتيمال و ها اتيمال هيكل شامل آن مقررات و شود يم گذاشته اجرا موقع به 1368 سال نيفرورد اول از قانون نيا –173 ماده

 بر اتيمال نيهمچن و بوده قانون نيا ياجرا خيتار از بعد مورد حسب درآمد ليتحص اي اتيمال تعلق سبب كه است ييبردرآمدها

و  نيقوان هيكل و بود ابدخواهدي يم خاتمه قانون نيا ياجرا اول درسال كه يمال سال به مربوط يحقوق و يقيحق اشخاص درآمد

 . است يملغ ها آن به نسبت گريد ريمغا ياتيمالمقررات 

 . است يمنتف 1352 سال مصوب بها اجاره تيتثب و ليتعد قانون 8 ماده موضوع هيتخل عوارض وصول قانون نيا ياجرا با – تبصره

 از قبل ها آن تعلق سبب كه قانون نيا موضوع ميمستق يها اتيمال ريوسا درآمد ليتحص خيتار كه ييبردرآمدها اتيمال –174 ماده

 ياتيمال يها ونرخ اتيمال مشمول درآمد صيتشخ و نييتع نظر از و يتلق ياتيمال يايبقا عنوان به باشد يم 1345 از بعد و1368 سال

 قانون نيا مقررات تابع هيتصف بيترت و يدگيرس لحاظ از و درآمد ليتحص زمان يقانون احكام زمان مرور و انيمؤد فيتكال و

 . بود خواهد

 بيتصو خيتار تا و باشد يم 1346 سال از قبل مورد حسب ها آن تعلق اي مربوط درآمد ليتحص سال كه ييها اتيمال –1 تبصره

 .بود نخواهد مطالبه قابل باشد نشده پرداخت قانون نيا



 ياجرا از قبل كه آن يبعد اصالحات و 1345 ماه اسفند مصوب ميمستق يها اتيمال قانون 180 ماده موضوع انتقاالت –2 تبصره

 اتيمال و اضافه مربوط ةورث االرث سهم به قانون نيا ياجرا از بعد دهنده انتقال فوت صورت در است گرفته صورت قانون نيا

 .شد خواهد وصول يقبل يپرداخت االرث سهم وضع از پس قانون نيا در مربوط مقررات طبق متعلق

 و ياقتصاد امور وزارت شنهاديپ به بار كي سال دو هر تورم نرخ با هماهنگ قانون نيا در مندرج يها نصاب هيكل –175 ماده

 . است ليتعد قابل رانيوز أتيه بيتصو و ييدارا

 .حذف شده است -تبصره

 يصيتشخ اي و يقطع بصورت تمبر ابطال قيطر از را قانون نيا موضوع اتيمال تواند يم يدارائ و ياموراقتصاد وزارت –176 ماده

 .دينما وصول

ء اجرا موقع به ييدارا و ياقتصاد امور ريوز بيازتصو پس و هيته يدارائ و ياموراقتصاد وزارت توسط ماده نيا ياجرائ نامه نييآ

 .شود يم گذارده

 

        انانانانييييمؤدمؤدمؤدمؤد    ففففييييوظاوظاوظاوظا    –    پنجمپنجمپنجمپنجم    فصلفصلفصلفصل

 با كيتفك به هستند آن ميتسل به مكلف مورد حسب كه را قانون نيا موضوع يها اظهارنامه توانند يم ياتيمال انيمؤد –177 ماده

 يمؤد پرونده در را مراتب ديبا مذكور ياتيمال امور اداره نصورتيا در. ندينما ميتسل سكونت محل ياتيمال امور اداره به ديرس اخذ

 امور اداره به اظهارنامه ميتسل. دارد ارسال ربطيذ ياتيمال امور اداره به اقدام يبرا روز 3 ظرف را يميتسل اظهارنامه و نموده منعكس

 يموارد شامل ماده نيا حكم. بود خواهد مربوط ياتيمال امور اداره به آن ميتسل حكم در مترتب آثار لحاظ از سكونت محل ياتيمال

 . بود خواهد دينما ميتسل شهرستان در يگريد ياتيمال امور اداره به اشتباهاً را خود اظهارنامه يمؤد كه زين

 مكلف مقررات موجب به ياتيمال يمؤد كه ياوراق ريسا اي اظهارنامه ميتسل يبرا مقرر موعد اي مهلت روز نيآخر گاه هر –1 تبصره

 برحسب مزبور التيتعط اي ليتعط از بعد روز نياول گردد يعموم اي يرسم التيتعط اي ليتعط با مصادف باشد يم آن ميتسل به

 . شد خواهد مذكورمحسوب اوراق اي اظهارنامه ميتسل جهت مقرر موعد اي مهلت جزء مورد

 كه يهائ شركت و مؤسسات نيهمچن و دارند اقامت رانيا از درخارج كه يانيمؤد اتيمال پرداخت و اظهارنامه ميتسل –2 تبصره

 .بود خواهد ها آن ندهينما عهده به باشند رانيا در ندهينما يدارا چنانچه است، كشور از خارج در ها آن ياصل مركز

. ندينما اعالم محل ياتيمال امور اداره به كتباً را مراتب تيفعال شروع خيتار از ماه چهار ظرف مكلفند مشاغل صاحبان –3 تبصره

 از تيمحروم موجب زين و يقطع اتيمال%) 10( درصد ده معادل يا مهيجر مشمول مقرر مهلت در فوق فيتكل دادن انجام عدم

 يمشاغل صاحبان مورد در حكم نيا. بود خواهد ياتيمال امور اداره توسط ييشناسا خيتار از ياتيمال يها تيمعاف و التيتسه هيكل

 .بود نخواهد است، دهيگرد صادر تيفعال مجوز اي پروانه ربطيذ مراجع طرف از ها آن يبرا كه

 لهيبوس باشد يم آن ميتسل به مكلف مقررات موجب به ياتيمال يمؤد كه ياوراق ريسا اي ياتيمال اظهارنامه كه يدرموارد –178 ماده

 . شد خواهد يتلق مربوط مراجع به ميتسل خيتار احراز، صورت در پست اداره به ميتسل خيتار گردد يم واصل پست اداره



 محل عنوان به را ها آن از يكي است مكلف باشد داشته خود سكونت يبرا متعدد يها محل يمؤد كه يدرصورت –179 ماده

 . دينما يتلق ياصل سكونت محل را يمؤد سكونت يها محل از كيهر تواند يم ياتيمال مميز وگرنه دينما يمعرف ياصل سكونت

 كند ثابت خارج در ياسالم يجمهور دولت ياسيس اي يمال يها يندگينما يگواه هيارا با كه يرانيا يقيحق هرشخص –180 ماده

 سال درآن ياتيمال لحاظ از است پرداخته اتيمال ميمق عنوان به خارج يكشورها از يكي در خود ياتيمال سال كي ازدرآمد كه

 : ريز موارد از يكيدر مگر شد خواهدشناخته  كشور از خارج ميمق

 .باشد بوده يشغل يدارا رانيدرا مزبور ياتيمال درسال -1

 .باشد داشته سكونت رانيا در متناوباً اي اًيمتوال ماه شش اقلال مزبور ياتيمال سال در – 2

 .باشد بوده آن امثال اي معالجه اي تيمأمور انجام منظور به كشور از خارج در توقف -3

 به را آن اتيمال و نموده ليتحص كشور خارج از يدرآمد كهيصورت در رانيا ميمق يرانيا يحقوق اي يقيحق اشخاص – تبصره

 طبق مورد حسب خود انيز و سود حساب و ترازنامه اي اظهارنامه در را مذكور درآمد و باشند پرداخته درآمد ليتحص محل دولت

 در شده ليتحص درآمد به كه ياتيمال مقدار آن اي و كشور از خارج در ها آن يپرداخت اتيمال ندينما اعالم قانون نيا مقررات

 كسر قابل ها آن بردرآمد اتيمال از باشد كمتر كدام هر رديگ يم تعلق آنان اتيمال مشمول درآمد كل به تناسب با كشور خارج

 .بود خواهد

 نفررا ازسه مركب ييها أتيه ياتيمال مقررات و نيقوان يبراجرا نظارت منظور به تواند يكشورم ياتيامورمال سازمان –181 ماده

 امور ريوز بيتصو و كشور ياتيمال امور سازمان شنهاديپ به كه يا نامه نييآ طبق ياتيمال انيمؤد يقانون دفاتر كنترل و ديبازد جهت

 .دينما اعزام بود خواهد ييدارا و ياقتصاد

 سال اتيمال مشمول درآمد قانون نيا 97 ماده 3 بند در مذكور أتيه موافقت با دينما يخوددار دفاتر ئةارا از يمؤد كهيدرصورت 

 . شد خواهد صيتشخ الرأس يعل قيطر از مربوط

 انيمؤد يمال مدارك و اسناد و دفاتر هيكشوركل ياتيمال امور سازمان زيتجو حسب توانند يم ماده نيا موضوع يها اتيه – تبصره

 ربطيذ ياتيامورمال اداره به آن ئةارا و الزم اطالعات كسب منظوره ب باشند قبل سنوات اي و مراجعه سال به مربوط نكهيازا اعم را

 ربطيذ ياتيمال امور اداره به ديرس ئةارا قبال در را قبل سنوات مدارك و اسناد و دفاتر لزوم صورت در اي و دهند قرار يبازرس مورد

 .ندينما منتقل

 

        ثالثثالثثالثثالث    اشخاصاشخاصاشخاصاشخاص    ففففييييوظاوظاوظاوظا    –    ششمششمششمششم    فصلفصلفصلفصل

 پرداخت كه كس هر نيهمچن و باشند يم گرانيد اتيمال پرداخت به مكلف قانون نيا مقررات مطابق كه يكسان –182 ماده

 يا مهيجر مشمول قانون نيا در مقرر فيتكال انجام از يخوددار اثر در كه يوكسان باشد كرده ضمانت اي تعهد را يگريد اتيمال

 رفتار آنان با ها اتيمال وصول ياجرا يقانون مقررات طبق يبده وصول نظر از و محسوب يمؤد درحكم اند شده شناخته

 . خواهدشد



 اداره و شود پرداخت قبال ديبا يقطع انتقال و نقل بر اتيمال رديگ يم انجام ثبت اداره لهيبوس ملك انتقال كه يموارد در –183 ماده

 . نمود خواهد ملك انتقال اقدام انتقال سند در صالحيذ ياتيمال امور اداره از صادره حساب مفاصا شماره ذكر با ثبت

 راتييتغ و رسند يم ثبت به ماه طول در كه را يمؤسسات و ها شركت كامل فهرست ماه هر درآخر مكلفند ثبت ادارات –184 ماده

 ذكر با اند رسانده ثبت به يقانون دفتر كه را يحقوق اي يقيحق اشخاص نام زين و موجود مؤسسات و ها شركت مورد در حاصله

 . دارند ارسال مؤسسه اقامت محل اقتصادي و دارائيامور اداره به آن يها شماره و شده ثبت دفاتر تعداد

 به قانون نيا سوم باب ششم و اول فصول نيهمچن و دوم باب از چهارم فصل به مربوط معامالت كه يموارد هيكل در –185 ماده

 درمقابل بعد ماه انيپا تا را ماه هر معامالت خالصه فهرست مكلفند ياسنادرسم دفاتر صاحبان رديگ يم صورت يرسم سند موجب

 . ندينما ميتسل محل در ربطيذ ياتيمال امور اداره به ديرس اخذ

 تداريصالح مراجع طرف از يحقوق اي يقيحق اشخاص كار اي كسب پروانه و يبازرگان كارت ديتمد اي ديتجد اي صدور –186 ماده

 درصورت و باشد يم شده يقطع ياتيمال يبده پرداخت بيترت اي پرداخت بر يمبن ربطيذ ياتيامورمال اداره از يگواه ئةارا به منوط

 . داشت خواهند يتضامن تيمسئول يمؤد با مزبور يها اتيمال پرداخت به نسبت امر مسئوالن حكم نيا تيرعا عدم

 منوط ياعتبار مؤسسات ريسا و ها بانك طرفاز مشاغل صاحبان نيهمچن و يحقوق اشخاص به يبانك التيتسه ياعطا –1 تبصره

 .بود خواهد ريز يها يگواه اخذ به

 .شده يقطع ياتيمال يبده پرداخت بيترت اي پرداخت يگواه – 1

 .ياعتبار مؤسسات ريسا و ها بانك به شده هئارا يمال يها صورت از يا نسخه وصول بر يمبن مربوط ياتيمال اداره امور يگواه – 2

 .شد خواهد ابالغ و نييتع رانيا ياسالم يجمهور يمركز بانك و يدارائ و ياقتصاد امور وزارت توسط تبصره نيا ياجرائ ضوابط

 صاحبان ةشد يقطع اتيمال مشمول درآمد هزار در كي معادل يمبلغ شود يم داده اجازه كشور ياتيمال امور سازمان به –2تبصره

 يها تشكل به ساالنه بودجه مصوب اعتبارات حدود در تا نموده منظور خزانه در مخصوص حساب در و وصول را مشاغل درآمد

 ماده نيا استناد به يپرداخت وجوه. دينما پرداخت ندينما يم يهمكار اتيمال وصول و صيتشخ امر در كه يا حرفه مجامع و يصنف

 .است يمستثن ريمغا مقررات هيكل و اتيمال شمول از

 به قانون نيا سوم باب ششم و اول فصول نيهمچن و دوم باب از چهارم فصل موضوع معامالت كه يموارد هيكل در –187 ماده

 شرح اب را مراتب ،معامله سند فسخ اي اقاله اي و ثبت از قبل مكلفند يرسم اسناد دفاتر صاحبان رديگ يم صورت يرسم اسناد موجب

 يمؤد سكونت محل اي و ملك وقوع محل ياتيمال امور اداره به نظر مورد ةمعامل موضوع و نوع يچگونگ و كامل مشخصات و

 مرجع شماره و نموده مورد حسب معامله سند فسخ اي اقاله اي ثبت به اقدام معامله انجام يگواه كسب از پس و اعالم مورد حسب

 . ندينما ديق معامله سند در را آن صدور

 از معامله مورد به مربوط ياتيمال يها يبده وصول از پس، دفترخانه اعالم خيتار از روز ده ظرف حداكثر معامله انجام يگواه

 مورد محل يشغل اتيمال، محل يواگذار حق اتيمال وصول نيهمچن و امالك اجاره درآمد بر اتيمال ليقب از ،ربطيذ يمؤد

 . شد خواهد صادر مورد حسب امالك يقطع انتقال و نقل اتيمال و ياتفاق درآمد اتيمال معامله،



 موضوع ياتيمال اختالف حل مراجع در نوبت از خارج امر، پرونده باشد اختالف مورد مشخصه، اتيمال زانيم چنانچه –1 تبصره

 داشته اختالف حل مراجع طرف از يرا صدور و يدگيرس از قبل يگواه اخذ به ليتما يمؤد اگر و شد خواهد يدگيرس قانون نيا

 معادل... و يملك قهيوث بهادار، اوراق نامه، مهيب سفته، ليقب از معتبر نيتضم اي سپرده اخذ و يمؤد قبول مورد اتيمال وصول با باشد

 .شد خواهد صادر معامله انجام يگواه االختالف مابه مبلغ

 عيتود آن امثال و يدادگستر صندوق در محل يواگذار حق به مربوط وجوه ها، دادگاه احكام موجبه ب كه يموارد در –2 تبصره

 حساب به و كسر را متعلق اتيمال مربوط، ياتيمال امور اداره از استعالم ضمن مكلفند نفعيذ به پرداخت موقع در والنئمس گردد، يم

 .ندينما زيوار كشور كل ياتيمال امور سازمان

 زانيم و باطل تمبر وكالتنامه هر يرو در مقرر زانيم به قانون نيا مقررات براساس مكلفند تمبر ابطال و فروش انيمتصد –188 ماده

 ديبا مزبور دفتر. ندينما يگواه و ثبت شود ينگهدار وكالء از كي هر لهيوس ديبا يمصرف تمبر جهت اختصاصاً كه يدفتر در را آن

 ياتيمال نظر از ليوك دفتر قبول عدم موجبات از گرنه و شود هئارا دفتر مميزي به ليوك ياتيمال حساب به يدگيرس موقع در

 .خواهدبود

 

        يييياتاتاتاتييييمالمالمالمال    جرائمجرائمجرائمجرائم    وووو    قاتقاتقاتقاتييييتشوتشوتشوتشو    –    هفتمهفتمهفتمهفتم    فصلفصلفصلفصل

 يمتوال سال سه يط چنانچه قانون نيا 95 ماده ب و الف يبندها موضوع يقيحق اشخاص نيوهمچن يحقوق اشخاص –189 ماده

 بدون اظهارنامه ميتسل سال در را سال هر اتيومال باشد گرفته قرار قبول مورد آنان ومدارك دفاتر و انيوز سود حساب و ترازنامه

 از براستفاده عالوه مذكور سال سه اتيمال اصل درصد 5 معادل باشند كرده پرداخت ياتيمال اختالف حل يها أتيه به مراجعه

 بعد سنوات حساب در اي پرداخت يجار يها يوصول محل از يحساب خوش زهيجا عنوان به قانون نيا 190 ماده در مقرر يايمزا

 . بود خواهد معاف اتيمال پرداخت از زبورم زهيجا. خواهدشد منظور آنان

 اتيمال پرداخت يبرا قانون نيا در مقرر ديسررس از قبل يمال سال هر عملكرد اتيمال بابت يپرداخت الحساب يعل –190 ماده

 متعلق اتيمال از كه بود خواهد مقرر ديسررس تا ماه هر يازا به يپرداخت مبلغ درصد كي معادل يا زهيجا تعلق موجب عملكرد

 خواهد ماه هر يازا به اتيمال% 5/2 معادل يا مهيجر تعلق موجب موعد ازآن پس اتيمال پرداختو خواهدشد كسر عملكرد همان

 . بود

 خيتار از اظهارنامه در مندرج مبلغ به نسبت هستند ياتيمال اظهارنامه ميتسل به مكلف كه يانيمؤد مورد در مهيجر احتساب مبداء

 اي و نموده يخوددار اظهارنامه ميتسل از كه يانيمؤد مورد در و مطالبه خيتار از االختالف مابه به نسبت و آن ميتسل مهلت يانقضا

 . باشد يم مورد حسب اتيمال پرداخت ديسررس اي اظهارنامه ميتسل مهلت يانقضا خيتار ستندين اظهارنامه ميتسل به مكلف اصوالً

 بيترت اي پرداخت و انيز و سود حساب و ترازنامه اي اظهارنامه موقع به ميتسل به راجع خود يقانون فيتكال به كه يانيمؤد –1تبصره

 خود مدارك و اسناد و دفاتر موقع به ئةارا مورد حسب و انيز و سود حساب و ترازنامه اي اظهارنامه طبق اتيمال پرداخت دادن

 توافق ياتيمال امور اداره با اي قبول را صادره ياتيمال صيتشخ برگ گاه هر قانون، نيا 239 ماده در مذكور موارد در اند نموده اقدام

 قانون نيا در مقرر ميجرا%)80( درصد هشتاد از كنند اقدام آن پرداخت دادن بيترت اي متعلقه اتيمال پرداخت به نسبت و ندينما



 اي پرداخت به نسبت اتيمال يقطع برگ ابالغ خيتار از ماه كي ظرف انيمؤد گونه نيا كه يصورت در ن،يهمچن. بود خواهند معاف

 . بود خواهند معاف قانون نيا در مقرر متعلقه ميجرا%) 40( درصد چهل از ندينما اقدام آن پرداخت دادن بيترت

 سال كي از اتيمال شدن يقطع خيتار تا اتيمال صيتشخ برگ به نسبت يمؤد اعتراض وصول خيتار فاصله چنانچه –2تبصره

 ابالغ خيتار تا مذكور كسالي از شيب زمان مدت به نسبت ماده نيا موضوع ماه در%)  5/2( درصد مين و دو مهيجر د،ينما تجاوز

 و يدگيرس كه دينما اتخاذ يباتيترت است مكلف كشور ياتيمال امور سازمان. بود نخواهد يمؤد از مطالبه قابل اتيمال يقطع برگ

 .رديپذ صورت آنان اعتراض ميتسل خيتار از پس سال كي تا حداكثر انيمؤد اتيمال افتني تيقطع

 بودن ارياخت از برخارج يمبن يابراز دالئل به باتوجه يمؤد درخواست به بنا قانون نيمقرردرا ازجرائم ياقسمتي تمام –191 ماده

وزارت امور اقتصادي و  موافقت و صيتشخ به يمؤد يحساب خوش و ياتيمال سوابق نظرگرفتن در با و مقرر فيتكال انجام عدم

 . باشد يم دارائي قابل بخشوده شدن

 ميتسل به مكلف اتيمال پرداخت بابت از قانون نيا مقررات موجبه ب كه او ندهينما اي يمؤد كه يموارد هيكل در – 192 ماده

%) 10( درصد ده معادل يا مهيجر مشمول دينما يخوددار قانون نيا در مقرر مواعد در آن ميتسل از چنانچه باشد يم اظهارنامه

 .بود خواهد متعلق اتيمال درصد

 مهيجر تعلق موجب قانون نيا) 95( ماده) ب( و) الف( يبندها مشموالن و يحقوق اشخاص توسط اظهارنامه ميتسل عدم – تبصره

 .شوند ينم يبخشودگ مشمول و گردد يم متعلق اتيمال%) 40( درصد چهل معادل يا

     اي شده كتمان يدرآمدها به متعلق اتيمال به نسبت تبصره نيا حكم ندينما يم ميتسل را خود اظهارنامه كه يانيمؤد مورد در

 .بود خواهد يجار باشد زين قبول قابل ريغ كه يواقع ريغ يها نهيهز

 ترازنامه ميتسل عدم درصورت هستند يقانون دفاتر ينگهدار به مكلف قانون نيا مقررات موجب به كه يانيمؤد به نسبت –193 ماده

 در و مذكور موارد از كي هر يبرا اتيمال%) 20( درصد ستيب معادل يا مهيجر مشمول دفاتر ئةارا عدم اي انيز و سود وحساب

 . بود خواهند اتيمال%) 10( درصد ده معادل يا مهيجر مشمول دفتر رد مورد

 مربوط سال در مقرر تيمعاف از استفاده عدم موجب تيمعاف دوره در انيوز سود حساب و ترازنامه و اظهارنامه ميتسل عدم –تبصره

 . شد خواهد

 درآمد كه يدرصورت رديگ يم قرار يدگيرس مورد قانون نيا 158 ماده مقررات ياجرا در ها آن اظهارنامه كه يانيمؤد – 194 ماده

 تعلق بر عالوه باشد داشته اختالف%) 15( درصد ازپانزده شيب يمؤد ازطرف شده اظهار رقم با يقطع ةمشخص اتيمال مشمول

 و التيتسه هرگونه از يقطع مشخصه اتيمال ابالغ از بعد سال سه تا بود نخواهد زين بخشودن قابل كه مربوط مقرر جرائم

 . شد خواهند محروم زين ها اتيمال قانون در مقرر يها يبخشودگ

 مهلت ظرف قانون نيا 114 ماده موضوع اظهارنامه ميتسل عدم لحاظ از يحقوق شخص رانيمد نيآخر تخلف مهيجر –195 ماده

 خيتار در يحقوق شخص شده پرداخت ةيسرما درصد كي و درصد دو از عبارتست بيترت به واقع خالف اظهارنامه ميتسل اي مقرر

 . انحالل



 اي يحقوق شخص ياتيمال امور هيتصف از قبل يحقوق شخص ييدارا ميتقس مورد در هيتصف رانيمد اي ريمد تخلف مهيجر –196 ماده

 رانيمد اي ريمد از كه بود خواهد متعلق اتيمال%) 20( درصد ستيب معادل قانون نيا 118 ماده موضوع مقرر نيتأم سپردن از قبل

 . گردد يم وصول تصفيه

 به راجع مشخصات اي قرارداد اي فهرست اي صورت ميتسل به مكلف قانون نيا مقررات شرح به كه ياشخاص به نسبت –197 ماده

 مورد در متعلق مهيجر ند،ينما ميتسل واقع برخالف اي و يخوددار مقرر موعد در ها آن ميتسل از كه يصورت در باشند، يم يمؤد

 هر در و قرارداد مبلغ كل%) 1(درصد كي يمانكاريپ درخصوص و يپرداخت حقوق%) 2( دودرصد از بود خواهد عبارت حقوق

 . بود خواهند دولت به وارده انيز جبران مسئول متضامناً يمؤد با حال

 يحقوق اشخاص بردرآمد اتيمال پرداخت به نسبت منفرداً اي مجتمعاً يحقوق اشخاص رانيمد منحله يها درشركت –198 ماده

 دوران به مربوط و بوده آن صاليا كسرو به مكلف قانون نيا مقررات موجب به يحقوق اشخاص كه ييها اتيمال نيوهمچن

 . داشت خواهند يتضامن تيمسئول يحقوق شخص با باشد ها آن تيريمد

 باشد يم گريد انيمؤد اتيمال صاليا و كسر به مكلف قانون نيا مقررات موجب به كه يحقوق اي يقيحق شخص هر –199 ماده

    مشمول داشت خواهد اتيمال پرداخت در يمؤد با كه يتضامن تيمسئول بر عالوه مقرره فيوظا انجام از تخلف درصورت

 . بود خواهد نشده پرداخت اتيمال%) 20(درصد ستيب معادل يا مهيجر

 مشمول امر نيولئمس باشد يشهردار اي يدولت مؤسسه اي شركت وزارتخانه، ات،يمال كسر به نيمكلف كه يموارد در –1 تبصره

 .بود خواهند يادار تخلفات قانون طبق مقرر مجازات

 يتضامن تيمسوول بر عالوه زين مربوط رانيمد اي ريمد باشد يدولت ريغ يحقوق شخص اتيمال كسر به مكلف گاه هر –2 تبصره

 رانيمد اي ريمد شامل حكم نيا شد خواهند محكوم سال دو تا ماه سه از يبيتأد حبس به متعلق جرائم و اتيمال پرداخت به نسبت

 .بود نخواهد اند سپرده نيتام كشور ياتيمال امور سازمان به فوق در مذكور ياتهايمال پرداخت يبرا كه يحقوق اشخاص

 .شد خواهد محكوم سال دو تا ماه سه از يبيتاد حبس به باشد يقيحق شخص اتيمال كننده كسر چنانچه –3 تبصره

 امور سازمان كل سيرئ طرف از ماده نيا 3 و 2 يها تبصره خصوص در يقضائ مراجع نزد نيمرتكب هيعل يدعو اقامه –4 تبصره

 .آمد خواهد بعمل كشور ياتيمال

 تخلف درصورت است دهيگرد مقرر ياسنادرسم دفاتر يبرا يا فهيوظ اي فيتكل قانون نيا موجب به كه مورد هر در –200 ماده

 ستيب معادل يا مهيجر مشمول ،مربوط متعلق يها اتيمال اي اتيمال پرداخت در يمؤد با سردفتر يتضامن تيمسئول بر عالوه

 مربوط مقررات تيرعا با زين قانون نيا 199 ماده 2 تبصره در مقرر مجازات به تكرار مورد در و بود خواهد زين آن%) 20(درصد

 . شد خواهد محكوم

 يومدارك اسناد و دفاتر به اي انيز و سود حساب و ترازنامه به عمد و علم يرو از اتيمال از فرار قصد به يمؤد گاه هر –201 ماده

 از يمتوال سال سه يبرا اي دينما استناد است شده ميتنظ و هيته قتيحق برخالف و باشد يم عمل مالك اتيمال صيتشخ يبرا كه

 هيكل از قانون نيا در مقرر يها مجازات و ها مهيبرجر عالوه كند يخوددار انيوز سود حساب و ترازنامه و ياتيمال اظهارنامه ميتسل

 . شد خواهد محروم مذكور مدت در يقانون يها يبخشودگ و ها تيمعاف



 . آمد خواهد عمل به كشور ياتيمال سازمان سيرئ طرف از يئقضا مراجع نزد نيمرتكب هيعل يدعو اقامه و بيتعق – تبصره

 يقطع يبده زانيم كه ياتيمال بدهكاران خروج توانداز يكشورم ياتيامورمال اسازماني يئودارا ياقتصاد امور وزارت –202 ماده

 يحقوق اشخاص مسئول رانيمد اي ريمد مورد در ماده نيا حكم. دينما يريجلوگ كشور از است شتريب الير ونيليم10از ها آن

 قانون نيا موجب به كه يها اتيمال اي يحقوق شخص بردرآمد اتيمال از اعم يحقوق شخص ياتيمال يقطع يبده بابت يخصوص

 .است يجار زين بوده آنان تيريمد اندور به مربوط و باشد يم آن صاليا و كسر به مكلف يحقوق شخص

 .باشند يم ماده نيا ياجرا به مكلف مزبور سازمان اي وزارت اعالم با ربطيذ مراجع 

 .حذف شده است -1تبصره

 ندينما فرزندان اي و همسر به خود اموال انتقال و نقل به اقدام اتيمال پرداخت از فرار قصد به ياتيمال انيمؤد كهيصورت در –تبصره

 .دينما اقدام يقضائ مراجع قيطر از مذكور اسناد ابطال به نسبت تواند يم كشور ياتيمال امور سازمان

 

        ابالغابالغابالغابالغ    –    هشتمهشتمهشتمهشتم    فصلفصلفصلفصل

 دايپ يدسترس يمؤد خود به هرگاه. اخذگردد ديرس يثان ودرنسخه ابالغ يمؤد شخص به ديبا يبطوركل ياتيمال اوراق –203 ماده

 نظر به كه نيبرا مشروط گردد ابالغ او نيمستخدم اي بستگان از يكي اوبه كار محل اي سكونت محل در ديبا ياتيمال اوراق نشود

 افتيدر را اوراق كه يشخص و يمؤد نيب و بوده يكاف ابالغ مورد اوراق تياهم زيتم يبرا اشخاص نيا يظاهر سن ابالغ مأمور

 . نباشد منفعت تعارض دارد يم

 كهيصورت در اي ندينما استنكاف برگها گرفتن از او نيمستخدم اي بستگان يو حضور عدم صورت در اي يمؤد گاه هر – 1تبصره

 محل در را فوق اشخاص حضور عدم اي اوراق گرفتن از آنان امتناع ديبا ابالغ مأمور نباشند محل در مذكور اشخاص از كي چيه

 بيترته ب كه ياتيمال اوراق دينما الصاق يمؤد كار محل اي سكونت محل درب به را اوراق اول نسخه و نموده ديق نسخه دودر هر 

 .شود يم محسوب يمؤد به ابالغ خيتار الصاق، خيتار و يتلق يقانون شده ابالغ فوق

مأمور پست  .وزارت امور اقتصادي و دارائي مي تواند براي ابالغ اوراق مالياتي از خدمات پست سفارشي استفاده نمايد -2تبصره

و در نسخه ثاني رسيد اخذ كند و چنانچه مؤدي يا  را به شخص مؤدي يا بستگان و مستخدمين او در محل ابالغ بايد اوراق مالياتي

مذكور قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين  ، مأمور پست اين موضوع را در نسخ اوراقاع كنندامتن اشخاص يادشده از گرفتن اوراق

هرگاه هيچ يك از اشخاص يادشده در محل نباشند،مأمور پست .شده الصاق مي كند و نسخه اول را به ادارة مالياتي عودت مي دهد

به قيد و نسخه دوم را  را در اوراق مذكور» پانزده روز پس از اين تاريخ مجدداً مراجعه خواهد شد« با قيد تاريخ مراجعه،عبارت

فوق  مأمور پست در مراجعه بعدي در صورت عدم حضور اشخاص .نشاني تعيين شده الصاق مي كند و نسخه او را عودت مي دهد

 .ت مي دهدنسخه اول را به ادارة مالياتي عودشده الصاق مي كند و اين امر را در ذيل اوراق قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين 

 .از تاريخ الصاق، ابالغ شده محسوب مي شود اوراقي كه بدين ترتيب الصاق مي شوند

 :       دينما امضاء و حيتصر ياتيمال اوراق دوم و اول نسخه در را ريز مراتب ديبا ابالغ مأمور -204 ماده

 . عدد و حروف به وسال ماه و روز نييتع با ابالغ خيتار و محل – الف



 . دارد يمؤد با ينسبت چه كه نيا نييتع با شده اوابالغ به اوراق كه يكس نام – ب

 . قانون نيا 203 ماده تبصره مورد در آنان كامل ينشان با گواهان مشخصات و نام – ج

 اي سيرئ مقام قائم اي سيرئ به ديبا ياتيمال اوراق باشد دولت به وابسته مؤسسات اي يدولت ادارات از يكي يمؤد اگر –205 ماده

 . گردد ابالغ مؤسسه اي اداره آن دفتر سيرئ

 ازطرف كه يگريد اشخاص اي ريمد به ديبا ياتيمال اوراق باشد يحقوق اشخاص ريسا اي يتجارت شركت يمؤد اگر –206 ماده

 .شود ابالغ دارند امضا حق شركت

 .است يمجر زين يحقوق اشخاص ريسا و يتجار يها شركت مورد در آن تبصره و قانون نيا 203ماده مقررات –تبصره

 مورد نيا ريدرغ و كند يمعرف ياتيمال اوراق ابالغ محل اي سكونت اي كار محل عنوان به را يمحل يمؤد كه يموارد در –207 ماده

 اطالع از يحاك يواثر ليدل درپرونده و شود ابالغ يمؤد سكونت اي كار محل عنوان به يمحل در ياتيمال اوراق كه يدرصورت

 نكند، اعالم كار اي سكونت محل عنوان به يگريد محل كه يمادام باشد، نكرده راديا ينشان نيا به و بوده موضوع نيا از يمؤد

 . است حيصح و يقانون ،ينشان همان به ياتيمال اوراق ابالغ

اقتصادي  امور اداره حوزه راالنتشاريكث درروزنامه نوبت كي ياتيمال اوراق نباشد دست در يمؤد ينشان كه يموارد در –208 ماده

 اقتصادي و دارائي امور اداره حوزه به محل نيكترينزد االنتشار ريكث روزنامه در نباشد روزنامه مزبور محل در اگر و محل و دارائي

 . شد خواهد محسوب يمؤد به ابالغ حكم در يآگه نيا. شود يم يآگه مركز راالنتشاريكث يها روزنامه از يكي اي

 درج يمؤد يقانون فيتكل و مقرر مهلت مراجعه، محل مربوط، مطالب بر عالوه ديبا شده ابالغ ياتيمال اوراق متن در –1 تبصره

 .باشد شده

 مذكور بيترته ب ياتيمال اوراق نباشد مشخص قانون نيا 207ماده طبق ها آن ينشان كه مستغالت اتيمال انيمؤد مورد در –2 تبصره

 .شد خواهد ابالغ است مطالبه مورد آن اتيمال كه يمستغل محل به قانون نيا 203ماده تبصره در

 اوراق ابالغ مورد در است دهيگرد مقرر قانون نيا در كه يموارد در جز ابالغ، به راجع يمدن يدادرس نييآ مقررات –209 ماده

 .شد خواهد اجرا ياتيمال

 

        اتاتاتاتييييمالمالمالمال    وصولوصولوصولوصول    –    نهمنهمنهمنهم    فصلفصلفصلفصل

اقتصادي و  امور اداره ديننما پرداخت يقطع برگ ابالغ خيتار روزاز ده ظرف را خود شده يقطع اتيمال يمؤد هرگاه –210ماده

 را آن پرداخت بيترت اي بپردازد را خود يبده هيكل ابالغ خيتار از ماه كي ظرف كند يم ابالغ او به ياجرائ برگ موجب به دارائي

 . بدهد اقتصادي و دارائي امور اداره به

ة ميجر و يقبل ةشد پرداخت مبلغ ،ياتيمال سال ،يبده يقطع صيتشخ مدارك ات،يمال مبلغ و نوع ديبا ياجرائ برگ در –1 تبصره

 .گردد درج متعلق



 از و شود يم يتلق يقطع اتيمال بعنوان يميتسل ترازنامه اي اظهارنامه در مذكور يمؤد قبول مورد اتيمال از قسمت آن –2 تبصره

 .است وصول قابل ياجرائ اتيعمل قيطر

 آن پرداخت بيترت اي نكند پرداخت كالً را مطالبه مورد اتيمال مقرر درموعد ياجرائ برگ ابالغ از پس يمؤد هرگاه –211 ماده

 اموال از يبده%) 10( درصد ده اضافه به متعلق مايجر و اصل از اعم يمؤد يبده اندازه به ندهد اقتصادي و دارائي امور اداره به را

 . شد خواهد فيتوق يمؤد مطالبات و منقول ريغ اي منقول

 . باشد يم اقتصادي و دارائي امور اداره اتياجرائ عهده به آن ياجرا دستور و فيتوق دستور صدور

 :است ممنوع ريز اموال فيتوق –212 ماده

 . فهيوظ و يبازنشستگ حقوق چهارم سه و رانيبگ حقوق حقوق دوسوم -1

 نفقه و موجود ةآذوق نيهمچن و است الزم او تكفل تحت افراد و يمؤد يضرور حوائج رفع يبرا كه يلوازم و اءياش و لباس – 2

 . يمؤد ةالنفق واجب اشخاص

 .است الزم يمؤد شتيمع حداقل نيتأم يبرا كه كسب ليوسا و يوصنعت يكشاورز آالت و ابزار – 3

 . متعارف قدر به سكونت محل – 4

 نباشد كيتفك قابل و بوده يمؤد ياتيمال يبده زانيم بر دئزا شود يم گرفته نظر در فيتوق يبرا كه يمال ارزش گاه هر –1 تبصره

 يمعرف فوق زانيم معادل يگريد بالمعارض اموال يمؤد نكهيا مگر شود يم مسترد مازاد و شد خواهد فروخته و فيتوق مال تمام

 .دينما

 است زنان استفاده مورد عادتاً آنچه تيالب اثاث از ندينما يم يزندگ خانه كي در كه باشد نيزوج از يكي يمؤد گاه هر –2 تبصره

 .شود معلوم فوق بيترت خالف آنكه مگر شود يم شناخته شوهر به متعلق هيبق و زن به متعلق

 . گردد يديتول واحد ليتعط موجب دينبا ياجرائ اتيعمل مدت در يصنعت و يكشاورز از اعم يديتول يواحدها فيتوق –3 تبصره

 با تواند يم يمؤد يول آمد خواهد عمل به اقتصادي و دارائي امور اداره ابيارز لهيوس به فيتوق مورد اموال يابيارز –213 ماده

 لهيوس اموال يابيارز كه كند تقاضا يدادگستر يرسم كارشناسان دستمزد به مربوط مقررات طبق يابيارز ةالزحم حق عيتود

 . ديآ عمل به يرسم يابيارز

 عهده به منقول ريوغ منقول از اعم فيموردتوق اموال فروش و دهيمزا و حراج يآگه به مربوط الزم اقدامات هيكل –214 ماده

 فاتيتشر انجام از پس كه يدرصورت منقول ريغ اموال فروش مورد در. باشد يم اقتصادي و دارائي امور اداره اتياجرائ مسئول

 مربوط مدارك استناد به اقتصادي و دارائي امور اداره اتياجرائ مسئول نشود حاضر سند يامضا يبرا مالك دار،يخر نييتع و مقرر

 . است آن ياجرا به مكلف امالك و اسناد ثبت اداره و كرد خواهد داريخر نام به ملك انتقال يتقاضا محل ثبت اداره از

 متيق حداقل بدون آن دوم نوبت كه(  يآگه دونوبت از پس كه يدرصورت شده فيتوق منقول ريغ اموال مورد در –215 ماده

 يدادگستر يرسم كارشناس يابيارز مطابق تواند يم اقتصادي و دارائي وزارت امور نشود دايپ آن يبرا يداريخر) شود يم يآگه

 .دينما منظور يمؤد يبده حساب به را آن يبها و تملك فيتوق مورد مال از متعلقه ةنيهز عالوه به يمؤد يبده كل معادل



 يبده پرداخت به حاضر ،يگريد اي و اقتصادي و دارائي وزارت امور بنام مذكور مال انتقال از قبل يمؤد كهيصورت در –1 تبصره

 رفع مزبور ملك از متعلقه يها نهيهز و يبده درصد ده اضافه به يمؤد يبده افتيدر با اقتصادي و دارائي وزارت امور باشد خود

 .دينما يم فيتوق

 يمؤد و باشد داشته فروش جهت يآمادگ اگر باشد درآمده اقتصادي و دارائي وزارت امور تملك به مال كهيصورت در –2 تبصره

 .است يمؤد با تياولو يمساو طيشرا در دينما درخواست

 كه يحقوق اي يقيحق از اعم اشخاص از دولت مطالبات به راجع ياجرائ اقدامات از يناش اتيشكا به يدگيرس مرجع –216 ماده

 و تيفور به مزبور اتيشكا به. بود خواهد ياتيمال اختالف حل أتيه باشد يم وصول و مطالبه قابل ها اتيمال ياجرائ مقررات طبق

 . است االجرا الزم و يقطع صادره يرأ. شد خواهد صادر يرأ و يدگيرس نوبت از خارج

 اجرا موقعه ب ت،يقطع از قبل اتيمال وصول كه باشد نيا از يحاك تيشكا كهيصورت در ميمستق ياتهايمال مورد در –1 تبصره

 قرار مورد حسب هياجرائ بطالن به يأر صدور ضمن دانست وارد را تيشكا ياتيمال اختالف حل اتيه هرگاه است شده گذارده

 حل تأيه از صادره يأر. كرد خواهد صادر يأر و يدگيرس يمؤد اتيمال مشمول درآمد به نسبت اي صادر الزم اقدام و يدگيرس

 . است يقطع اختالف

 يدگيرس مرجع ستين يقانون اتيمال مطالبه كه باشد جهت نيا از ياجرائ تيشكا گاه هر ميمستق ريغ ياتهايمال مورد در –2 تبصره

 . است ءاالجرا الزم و يقطع باره نيا در مزبور تأيه يأر و بود خواهد ياتيمال اختالف حل تأيه زين تيشكا نيا به

 ريغ ياتهايمال از دسته آن زين و رفته نيب از قاچاق مال يبها و دولت داتيعا موضوع اموال قاچاق ميجرا شامل تبصره نيا مفاد

 .بود نخواهد شود فصل و حل ديبا خاص مراجع در خوده ب مخصوص مقررات طبق كه ميمستق

 نيا موضوع ميجرا و اتيمال بابت كه يوجوه از درصد كي كه شود يم داده اجازه يئدارا و ياقتصاد امور وزارت به –217 ماده

 مورد در و نموده منظور خزانه در مخصوص حساب در)  يدولت يها شركت بردرآمد اتيمال ياستثنا به(  گردد يم وصول قانون

 مبذول يموثر تيفعال اتيمال وصول امر در كه يوكسان كاركنان قيوتشو يحسابرس و ياتيمال امور در كارمندان تيترب و آموزش

 ريمغا مقررات هيكل و اتيمال ازشمول يوصول پاداش عنوان به ماده نيا استناد به يپرداخت وجوه. دينما خرج دارنديم اي و داشته

 اتيمال عيتوز و اتيمال وصول زانيم از يگزارش ماه هرشش در كه است موظف ييدارا و ياقتصاد امور وزارت. است يمستثن

 . دينما ميتقد ياسالم يشورا مجلس ييدارا و ياقتصاد امور ونيسيكم به را درآمد مختلف سطوح و طبقات نيب يوصول

 وتوسط بيتصو يودادگستر ييودارا ياقتصاد امور يها وزارتخانه توسط اتيمال وصول قسمت به مربوط نامه نييآ –218 ماده

 .شد خواهد گذارده اجرا موقع به ييودارا ياقتصاد امور وزارت


