
 

    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 

 

 ياتيمال مراجع و صيتشخ سازمان – پنجم باب

        هاهاهاها    آنآنآنآن    اراتاراتاراتاراتيييياختاختاختاخت    وووو    ففففييييوظاوظاوظاوظا    وووو    اتاتاتاتييييمالمالمالمال    صصصصييييتشختشختشختشخ    مراجعمراجعمراجعمراجع    –    اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 كشور ياتيامورمال سازمان به قانون نيا موضوع اتيمال وصول و مطالبه ات،يمال مشمول درآمد صيوتشخ ييشناسا – 219 ماده

 رانيا ياسالم يجمهور يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد توسعه سوم برنامه قانون) 59( ماده) الف( بند موجب به كه شود يم محول

 و ياتيمال مأموران از كي هر يها تيصالح از يبرخوردار و اراتياخت از استفاده و فيتكال دادن انجام نحوه. است دهيگرد جاديا

 مدت ظرف حداكثر كه بود خواهد يا نامه نييآ موجب به قانون نيا در مقرر احكام ياجرا باتيترت نيهمچن و ياتيمال امور اداره

 .ديرس خواهد ييدارا و ياقتصاد امور ريوز بيتصو به كشور، ياتيمال امور سازمان شنهاديپ به قانون نيا بيتصو از پس ماه شش

 يشغل نيعناو و يياجرا باتيترت ها، روش از ماده، نيا موضوع نامه نييآ بيتصو تا تواند يم كشور ياتيمال امور سازمان –تبصره

 .دينما استفاده يمجر مقررات عنوان به يقبل

 :شود يم انجام قانون نيا در ريز يعبارت اصالحات – 220 ماده

 ،)29( ،)26( مواد: گردد يم ييدارا و ياقتصاد امور وزارت عبارت نيگزيجا كشور ياتيامورمال سازمان عبارت ليذ درمواد – 1

 ،)163( ،)160( مواد آن، ليذ تبصره و) 159( ،)158( مواد آن، ليذ) 2( وتبصره) 154(و)114( ،)80( ،)57( ،)41( ،)40( ،)39(

) 2( و) 1( يها تبصره و) 215( ماده ،)203( ماده ليذ) 2( تبصره ،)191( ماده و) 186(ماده تبصره ،)176( ،)169( ،)166( ،)164(

 ).230( ماده تبصره و آن ليذ

 سر ،ياتيمال زيمم ص،يتشخ مأموران ص،يمأمورتشخ يها وعبارت ها واژه نيگزيجا ياتيمال امور اداره رعبارتيز موارد در – 2

 ،)26( مواد: شود يم ييدارا و ياقتصاد امور اداره و يزيمم دفتر ،ياتيمال حوزه يزيمم دفتر ،ياتيمال حوزه حوزه، ،ياتيمال زيمم

 يها وتبصره) 80( ماده ،)72( ماده آن، ليذ تبصره و) 39( ماده ،)38( ماده) 3( و) 2( يها وتبصره) 35( ،)34( ،)31( ،)29( ،)27(

 مواد آن،) 2( تبصره و) 154( ،)126( ،)117( ،)114( ،)113( مواد ،)109( ماده) 5( تبصره ،)102( و) 88( ،)87( مواد آن،) 2(و) 1(



 ،)210( ،)208( ،)188( مواد آن، ليذ تبصره و) 186(و) 185( ،)184( ،)183( ،)179( ،)170( ،)164( ،)162( ،)161( ،)156(

 ). 249( ،)233( ،)232( مواد آن، ليذ وتبصره) 230(و) 229( ،)227( ،)214( ،)213( ،)211(

 . شد حذف –225 يال 221 مواد

 انيوز سود حساب و ترازنامه و اظهارنامه ميتسل به مكلف كه يانيمؤد طرف از مقرر موعد در اظهارنامه ميتسل عدم – 226 ماده

 در مذكور مهلت در است شده ميتسل يقانون درموعدمقرر كه ها آن انيوز سود حساب و ترازنامه به يدگيرس عدم موجب هستند

 .بود خواهد يقطع يميتسل انيز و سود احسابي ترازنامه در مذكور درآمد نصورت،يرايدرغ. بود نخواهد قانون نيا) 156( ماده

 انيز و سود حساب اي ترازنامه اي اظهارنامه در انحاء از يبنحو كه يصورت در شود يم داده اجازه ياتيمال انيمؤد به – تبصره

 رفع به نسبت اظهارنامه ميتسل مهلت انقضاء خيتار از ماه كي ظرف الزم مدارك هيارا با باشد، شده ياشتباه محاسبه نظر از يميتسل

 اظهارنامه ميتسل خيتار حال هر در و دينما ميتسل مورد حسب را ياصالح انيز و سود حساب اي ترازنامه اي اظهارنامه و اقدام اشتباه

 .باشد يم اول اظهارنامه ميتسل خيتار يمؤد

 صيتشخ از پس نيهمچن و شود يم قبول مورد حسب يمؤد انيز و سود حساب و ترازنامه و اظهارنامه كه يموارد در – 227 ماده

 اي و است نموده كتمان را آن درآمد كه است داشته ييها تيفعال يمؤد شود ثابت چنانچه ص،يتشخ برگ صدور و الرأس يعل

 مذكور يها تيفعال از يناش درآمد محاسبه با ديبا اتيمال اند، نبوده مطلع آن از صيتشخ برگ صدور موقع در ياتيامورمال اداره

 . شود مطالبه قانون نيا) 157( ماده در مقرر مهلت تيرعا با آن تفاوت مابه و نييتع

 را مزبور اوراق يمؤد اساساً اي و نشود واقع قبول مورد يمؤد انيوز سود حساب و ترازنامه اي اظهارنامه كه يدرموارد – 228 ماده

 . شد خواهد مطالبه و صيتشخ قانون نيا مقررات طبق يمؤد اتيمال باشد، نكرده ميتسل يقانون موعد در

 و اسناد و دفاتر هيكل به يمؤد درآمد گونه هر صيتشخ اي اظهارنامه به يدگيرس يبرا تواند يم ياتيمال امور اداره – 229 ماده

 امور در او نفع به بعداً وگرنه باشد يم ها آن ميتسل و هيارا به مكلف اتيمال يمؤد و ندينما يدگيرس و مراجعه مربوط مدارك

 يعلل به يقبل مراحل در ها آن هيارا كه شود معلوم درآمد يقطع صيتشخ از قبل كه آن مگر بود نخواهد استناد قابل سال آن ياتيمال

 درآمد صيتشخ يبرا اختالف حل مراجع كه بود نخواهد آن از مانع ماده نيا حكم. است نبوده سريم يمؤد ارياخت حدود از خارج

 .ندينما استناد يمؤد طرف از شده هيارا مدارك و اسناد به يمؤد يواقع

) 231( ماده در مذكور اشخاص ياستثنا به ثالث اشخاص نزد درآمد ليتحص از يحاك اسناد و مدارك كه يموارد در – 230 ماده

 اسناد رونوشت اي اصل نيهمچن و دفاتر ،ياتيمال امور اداره مطالبه و مراجعه با اند مكلف ثالث اشخاص باشد موجود قانون نيا

 ها آن استنكاف نيا دراثر كه يدرصورت وگرنه دهند هيارا را او مشخصات اي يمؤد درآمد به مربوط اطالعات گونه هر و مربوط

 انيز نييتع و ثالث اشخاص استنكاف ثبوت مرجع. شد خواهند محكوم دولت به وارده انيز جبران به شود دولت متوجه يانيز

 . نمود خواهند يدگيرس موضوع به نوبت خارج و ياتيمال يانتظام يدادستان اعالم با كه است ييقضا صالحه مراجع دولت به وارده

 كشور ياتيامورمال سازمان ،ياتيمال امور اداره درخواست مورد مدارك و اسناد هيارا در ثالث اشخاص استنكاف موارد در – تبصره

 مانع موضوع يقضائ بيتعق. ديبنما مذكور مدارك و اسناد هيارا به مكلف كشور كل يدادستان قيطر از را ثالث اشخاص تواند يم

 .بود نخواهد ياتيمال اداره اقدامات از



 انقالب ينهادها و يدولت يها شركت ،يدولت مؤسسات ها، وزارتخانه از كتباً ياتيامورمال ادارات كه يموارد در – 231 ماده

 و معامالت و تيفعال نهيزم در را الزم اسناد و اطالعات يدولت ريغ يعموم ينهادها و مؤسسات ريسا و ها يشهردار و ياسالم

 آنان ارياخت در را الزم اطالعات هرگونه و مربوط اسناد شده يگواه رونوشت اند مكلف مذكور مراجع بخواهند يمؤد درآمد

 دييتأ و مسئول ريوز موافقت با صورت نيا در كه دينما اعالم مملكت مصالح مخالف را آن ابراز امر مسئول كه نيا مگر بگذارند

 يانتظام يدادستان اعالم با امر مسئول تخلف به صورت نيا ريغ در و شود يم يخوددار آن ابراز از ييدارا و ياقتصاد امور ريوز

 اسناد مورد در يول. شد خواهد محكوم مناسب مجازات به مورد حسب و يدگيرس نوبت از خارج ييقضا صالحه مراجع در ياتيمال

 دادستان موافقت به منوط آن هيارا بدانند، مصلحت مخالف را آن هيارا مزبور مقامات و است ييقضا مقامات نزد كه ياطالعات و

 . بود خواهد كشور كل

 را يمؤد درآمد به مربوط اطالعات و اسناد كشور ياتيمال امور سازمان يبانك ريغ ياعتبار يها مؤسسه و ها بانك مورد در –تبصره

 امور ريوز نظر حسب موظفند يبانك ريغ ياعتبار يها مؤسسه و ها بانك و كرد خواهد مطالبه ييدارا و ياقتصاد امور ريوز قيطر از

 .ندينما اقدام ييدارا و ياقتصاد

 يم دست به يمؤد ياتيمال امور به يدگيرس ضمن كه را ياطالعات ديبا ياتيمال مراجع ريسا و ياتيامورمال ادارات – 232 ماده

 در و ندينما يخوددار ازين حد در ربطيذ مراجع نزد اتيمال و درآمد صيتشخ امر در جزء آن يافشا از و يتلق آورندمحرمانه

 . شد خواهد رفتار ها آن با ياسالم مجازات قانون طبق افشاء صورت

 قانون نيا) 201( ماده موضوع يمؤد ياتيمال تخلفات به خود يها يدگيرس ضمن ياتيمال امور ادارات كه يصورت در – 233 ماده

 . دهند گزارش ياتيمال يانتظام دادستان به بيتعق يبرا را مراتب اند مكلف نمودند برخورد

 . شد حذف –234 ماده

 پنج ظرف حداكثر اند نموده پرداخت را خود يقطع ياتيمال يبده كه يانيمؤد به نسبت است مكلف ياتيمال امور اداره – 235 ماده

 . كند ميتسل يمؤد به و هيته ياتيمال حساب مفاصا يمؤد يتقاضا وصول خيتار از روز

        ييييدگدگدگدگييييرسرسرسرس    ببببييييترتترتترتترت    –    دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 . شد حذف – 236 ماده

 هيكل كه گردد ميتنظ ينحو به و يكاف اطالعات و ليدال به يمتك و حيصح مأخذ اساس بر ديبا اتيمال صيتشخ برگ – 237 ماده

 صيتشخ برگ كنندگان امضاء. باشد روشن يمؤد يبرا و ديق آن در حيصر طور به آن از حاصل يدرآمدها و مربوط يها تيفعال

 از خود هينظر و صيتشخ برگ مندرجات مسئول و ندينما ديق خوانا طور به صيتشخ برگ در را خود سمت و كامل نام ديبا اتيمال

 برگ صدور يمبنا كه را يگزارش اتيجزئ اند مكلف اتيمال صيتشخ نحوه از يمؤد استعالم درصورت و بود خواهند جهت هر

 . بدهند او به بخواهد خصوص نيا در را يحيتوض هرگونه و ندينما اعالم يمؤد به است گرفته قرار صيتشخ

 يم باشد معترض آن به نسبت يمؤد چنانچه شود، يم ابالغ يمؤد به و صادر اتيمال صيتشخ برگ كه يموارد در – 238 ماده

 و اسناد و ليدال هيارا با و مراجعه ياتيمال امور اداره به خود ارياالخت تام ليوك لهيوس به اي شخصاً ابالغ خيتار از روز يس ظرف تواند

 ظرف و مربوط دفتر در يمؤد درخواست ثبت از پس است موظف مربوط مسئول. دينما مجدد يدگيرس يتقاضا كتباً مدارك

 يبرا را شده ابراز مدارك و اسناد و ليدال كه يصورت در و يدگيرس موضوع به نباشد مراجعه خيتار از روز يس از شيب كه يمهلت



 و ليدال كه يصورت ودر دينما امضاء و درج صيتشخ برگ ظهر را مراتب و رد را آن دانست، يكاف صيتشخ برگ مندرجات رد

 صيتشخ برگ ظهر مراتب رد،يگ قرار يمؤد قبول مورد او نظر و دهد صيتشخ درآمد ليتعد در موثر را يابراز مدارك و اسناد

 اي صيتشخ برگ رد يبرا را يمؤد يابراز مدارك و اسناد و ليدال هرگاه و ديرس خواهد يمؤد و مسئول يامضا به و منعكس

 أتيه به يدگيرس يبرا را امر پرونده و منعكس صيتشخ برگ ظهر در مستدالً را مراتب ديبا ندهد صيتشخ مؤثر درآمد ليتعد

 . دينما ارجاع اختالف حل

 اي كند اعالم كتباً آن به نسبت را خود يقبول اتيمال صيتشخ برگ ابالغ خيتار از روز يس ظرف يمؤد كه يصورت در – 239 ماده

 امور اداره و خود نيب موجود اختالف اي بدهد را آن پرداخت بيترت اي پرداخت صيتشخ برگ مأخذ به را مطالبه مورد اتيمال

 در و گردد يم يتلق مختومه اتيمال مشمول درآمد زانيم لحاظ از امر پرونده دينما رفع قانون نيا) 238( ماده شرح به را ياتيمال

 نكند مراجعه مربوط ياتيمال امور اداره به مذكور ماده در مقرر مهلت در اي و ديننما اعتراض كتباً روز يس ظرف يمؤد كه يموارد

 . است يقطع اتيمال صيتشخ برگ در شده نييتع درآمد

 شرح به يمؤد و باشد شده ابالغ قانون نيا 208 وماده 203 ماده تبصره مقررات طبق اتيمال صيتشخ برگ كه يموارد در – تبصره

 يموارد در نيوهمچن نصورتيا در شود يم شناخته اتيمال صيتشخ برگ به معترض باشددرحكم نكرده اقدام ماده نيا مقررات

 اختالف حل أتيه به يدگيرس يامربرا پرونده كند اعتراض صيتشخ برگ به كتباً ابالغ خيتار از روز يس مهلت ظرف يمؤد كه

 .گردد يم ارجاع ياتيمال

 كند شركت أتيه مقرر جلسات در ديبا ياتيمال امور اداره ندهينما ياتيمال اختالف حل أتيه در پرونده طرح موقع در – 240 ماده

 . بدهد را الزم حاتيتوض و كند اقامه يكاف ليدال صيتشخ برگ مندرجات هيتوج يبرا و

 حسابرس اي كارشناس شده صادر ياتيمال حسابرسان اي كارشناسان يدگيرس اساس بر صرفاً صيتشخ برگ كه يموارد در – تبصره

 .نمود خواهد شركت أتيه در الزم حاتيتوض يادا يبرا زيسرمم اي زيمم يبجا مورد حسب مربوط كننده يدگيرس

 . شد حذف – 241 ماده

 نيهمچن و است شده افتيدر ياضاف اتيمال محاسبه، در اشتباه علت به كه مورد هر در است موظف ياتيمال امور اداره –242 ماده

 به ماه كي ظرف يجار يوصول محل از را استرداد قابل وجه باشد، يم استرداد قابل قانون نيا مقررات طبق ياتيمال كه يموارد در

 . كند پرداخت يمؤد

 1/5( درصد مين و كي نرخ به يخسارت مشمول هرعنوان به قانون نيا موضوع اتيمال بابت انيمؤد از يافتيدر اضافه مبالغ –تبصره

 تبصره نيا حكم. خواهدشد پرداخت يمؤد به يجار يها يوصول محل از و باشد يم استرداد زمان تا افتيدر خيتار از درماه%) 

 ماه سه ظرف كه يصورت در باشد متعلق اتيبرمال اضافه كه يصورت در يپرداخت يها الحساب يعل و يفيتكل يها اتيمال به نسبت

 . بود خواهد يجار مزبور مدت انقضاء خيتار از نشود مسترد يمؤد درخواست خيتار از

 يم يمؤد نداند، وارد را آن ياتيمال امور اداره و باشد آمده عمل به يمؤد طرف از استرداد درخواست كه يصورت در – 243 ماده

 حل أتيه يرأ. كند يدگيرس درخواست ياتيمال اختالف حل أتيه از شده ادي اداره نظر اعالم خيتار از روز يس ظرف تواند

 مربوط اداره ياضاف اتيمال استرداد به يرأ صدور صورت در و است نظر ديتجد قابل ريغ و يقطع مورد نيا در ياتيمال اختالف

 . بود خواهد آن ياجرا به ملزم قانون نيا) 242( ماده رياخ جزء طبق



 

 

    يييياتاتاتاتييييمالمالمالمال    اختالفاختالفاختالفاختالف    حلحلحلحل    مرجعمرجعمرجعمرجع    –    سومسومسومسوم    فصلفصلفصلفصل

 شده، ينيب شيپ يگريد مرجع قانون نيا مقررات ضمن كه يجزدرموارد ياتيمال يها اختالف هيكل به يدگيرس مرجع – 244 ماده

 :شد خواهد ليتشك ريز شرح به نفر سه از ياتيمال اختالف حل أتيه هر. است ياتيمال اختالف حل أتيه

 .كشور ياتيمال امور سازمان ندهينما نفر كي – 1

 وجود ها استان مراكز اي ها شهرستان در يطيشرا واجد بازنشسته يقاض كه يدرصورت. بازنشسته اي شاغل از اعم يقاض نفر كي – 2

 يمعرف أتيه تيعضو يبرا را شاغل يقاض نفر كي هيقضائ قوه سيرئ كشور، ياتيمال امور سازمان درخواست به بنا باشد نداشته

 .نمود خواهد

 مجامع اي يرسم حسابداران جامعه اي تعاون اتاق اي رانيا  ياسالم يجمهور ومعادن عيصنا و يبازرگان اتاق از ندهينما نفر كي – 3

 باشد شده يقانون ابالغ اتيمال صيتشخ برگ كه يدرصورت يمؤد انتخاب به شهر ياسالم يشورا اي يصنف يها تشكل اي يا حرفه

 به توجه با ياتيمال امور سازمان ديننما اعالم را خود انتخاب يمؤد يقانون مهلت در صيتشخ برگ به اعتراض ميتسل با همزمان اي و

 .كرد خواهد انتخاب را نفر كي مزبور ندگانينما نيب از يدگيرس مورد موضوع اي يمؤد تيفعال نوع

 و يقطع آراء تياكثر با مزبور يها أتيه يرأ و است يرسم نفر سه حضور با ياتيمال اختالف حل يها أتيه جلسات –1 تبصره

 . گردد ديق يرا متن در ديبا تياقل نظر يول. است االجرا الزم

 يم كشور ياتيمال امور سازمان عهده به ها اتيه جلسات ليتشك تيمسئول و ياتيمال اختالف حل يها أتيه امور اداره –2 تبصره

 بيتصو به كشور ياتيمال امور سازمان شنهاديپ به بنا كه يا نامه نييآ اساس بر اختالف حل يها اتيه اعضاء الزحمه حق و باشد

 قابل شود يم ينيب شيپ مذكور سازمان بودجه در منظور نيهم به كه ياعتبار محل از ديرس خواهد ييدارا و ياقتصاد امور ريوز

 .بود خواهد پرداخت

 بوده خدمت سابقه سال ده يدارا كه مذكور سازمان كارمندان نيب از أتيه عضو كشور ياتيمال امور سازمان ندگانينما – 245 ماده

 . شد خواهند انتخاب باشند مطلع و ريبص ياتيمال امر در و داشته اشتغال ياتيمال امور در را آن سال شش الاقل و

 ندهينما اعزام زين و يمؤد ندهينما اي يحضورمؤد جهت پرونده، هر مورد در ياتيمال اختالف حل أتيه يدگيرس وقت –246 ماده

 به مگر باشد روز ده كمتراز دينبا أتيه جلسه ليتشك روز و ابالغ خيتار فاصله. گردد ابالغ ها آن به ديبا ياتيامورمال اداره

 . مربوط واحد موافقت و يمؤد درخواست

 نخواهد يرا صدور و اتيه يدگيرس از مانع مربوط ياتيمال امور اداره ندهينما زين و يمؤد ندهينما اي يمؤد حضور عدم – تبصره

 .بود

 . شد حذف – 247 ماده



 صورت در و بوده يمؤد اعتراض به نسبت مدلل و موجه نظر اظهار متضمن يستيبا ياتيمال اختالف حل أتيه يرأ – 248 ماده

 . شود ديق يرأ متن در أتيه توسط آن ليدال و جهات ات،يمال مشمول درآمد ليتعد به ميتصم اتخاذ

 محاسبه در كه يدرصورت و ديق يرأ متن در را اتيمال محاسبات مورد مأخذ اند مكلف ياتيمال اختالف حل يها أتيه –249 ماده

 . كنند اصالح را يرأ و يدگيرس موضوع به مربوط ياتيمال امور اداره اي يمؤد درخواست با باشند، كرده ياشتباه

 را ياتيمال امور اداره صيتشخ كه نيا اي و رد را اتيمال صيتشخ برگ ياتيمال اختالف حل أتيه كه يموارد در – 250 ماده

 يانتظام دادستان نزد يدگيرس جهت اتيمال صيتشخ برگ رونوشت انضمام به را خود يرأ از يا نسخه است مكلف دينما ليتعد

 . دينما اقدام متخلف بيتعق به نسبت تخلف احراز صورت در تا كند ارسال ياتيمال

 استناد به ،ياتيمال اختالف حل أتيه يقطع يرأ ابالغ خيتار از ماه كي ظرف توانند يم ياتيمال امور اداره اي يمؤد – 251 ماده

 و يرأ نقص و تيشكا ياتيمال يعال يشورا به يكاف ليدال اعالم با ،يدگيرس نقض اي موضوعه مقررات و نيقوان تيرعا عدم

 .كنند درخواست را يدگيرس ديتجد

 و نباشد طرح قابل يگريد مرجع در كه ميمستق ريغ يها اتيمال و قانون نيا موضوع يقطع يها اتيمال مورد در –مكرر 251 ماده

 شود يدگيرس ديتجد يتقاضا و تيشكا يمؤد طرف از يكاف ليدال و مدارك به مستنداً اتيمال بودن عادالنه ريغ يادعا به

 يرأ. دينما ارجاع يدگيرس جهت خود انتخاب به نفر سه از مركب يأتيه به را امر پرونده تواند يم ييدارا و ياقتصاد راموريوز

 هياصالح نيا بيتصو خيتار تا 1368 سنوات عملكرد به نسبت ماده نيا حكم. باشد يم االجرا الزم و يقطع آرا تياكثر به أتيه

 . بود خواهد يجار زين

        آنآنآنآن    اراتاراتاراتاراتييييواختواختواختواخت    ففففييييوظاوظاوظاوظا    وووو    يييياتاتاتاتييييمالمالمالمال    ييييعالعالعالعال    ييييشوراشوراشوراشورا    –    چهارمچهارمچهارمچهارم    فصلفصلفصلفصل

 امور در مجرب و مطلع نظر، صاحب اشخاص نيب از كه عضو نفر پنج و ستيب: از است مركب ياتيمال يعال يشورا – 252 ماده

 يم مزكور يها رشته در معادل اي يكارشناس يليتحص مدرك حداقل يدارا كه يحسابرس و يحسابدار ،يمال ،ياقتصاد ،يحقوق

 .شوند يم منصوب ييدارا و ياقتصاد امور ريوز حكم و كشور ياتيمال امور سازمان كل سيرئ شنهاديپ به باشند

 و ها سازمان اي و ييدارا و ياقتصاد امور وزارت كاركنان از ديبا ياتيمال يعال يشورا اعضاء از نفر پانزده حداقل –1 تبصره

 .شوند انتخاب باشند، ياتيمال مشاغل در كار سابقه سال شش حداقل يدارا كه آن تابعه يواحدها

 به نصف حداقل يرأ با آن ماتيتصم و است  يرسم اعضاء سوم دو حداقل حضور با ياتيمال يعال يشورا جلسات –2 تبصره

 .بود خواهد معتبر نيحاضر كي عالوه

 به مگر ستندين رييتغ قابل مدت نيا در و است انتصاب خيتار از سال سه ياتيمال يعال يشورا ياعضا تيعضو دوره –253 ماده

 از پس اعضاء مجدد انتصاب. قانون نيا) 267( ماده موضوع يادار ياختصاص دادگاه يقطع حكم موجب به اي خودشان يتقاضا

 ييدارا و ياقتصاد امور وزارت كارمند كه شورا ياعضا نيب از ياتيمال يعال يشورا سيرئ. است بالمانع مذكور سال سه يانقضا

 . شود يم منصوب ييدارا و ياقتصاد امور ريوز حكم و كشور ياتيمال امور سازمان كل سيرئ شنهاديپ به باشد،

 طرف از شعب ياعضا و سيرئ. بود خواهد عضو نفر سه از مركب شعبه هر و شعبه هشت يدارا ياتيمال يعال يشورا – 254 ماده

 . شوند يم منصوب ياتيمال يعال يشورا سيرئ



 :است ريز شرح به ياتيمال يعال يشورا اراتياخت و فيوظا –255 ماده

  ريوز طرف از كه يموارد در قانون نيا ياجرا به مربوط يها بخشنامه و ها نامه نيآئ هيته – 1

 آن هيته ياتيمال يعال يشورا كه يموارد در اي و گردد يم ارجاع كشور ياتيمال امور سازمان كل سيرئ اي ييدارا و ياقتصاد امور

 .كند شنهاديپ كشور ياتيمال امور سازمان كل سيرئ به هيته از پس داند يم يضرور را

 رييتغ و اصالح شنهاديپ نيهمچن و ياتيمال مقررات و نيقوان ياجرا وهيش مورد در نظر اعالم و شنهاديپ منظور به مطالعه و يبررس – 2

 .كشور ياتيمال امور سازمان كل سيرئ اي ييدارا و ياقتصاد امور ريوز به آنها از يبعض حذف اي و ياتيمال مقررات و نيقوان

 حسب كشور ياتيمال امور سازمان كل سيرئ اي ييدارا و ياقتصاد امور ريوز كه ياتيمال ليمسا و موضوعات درمورد اظهارنظر – 3

 .دينما يم ارجاع ياتيمال يعال يشورا به اظهارنظر و مشورت يبرا اقتضاء

 يدگيرس نقص اي موضوعه مقررات و نيقوان تيرعا عدم لحاظ از كه ياتيمال اختالف حل يها اتيه يقطع يآرا به يدگيرس – 4

 .باشد شده واقع ياتيمال امور اداره اي يمؤد تيشكا مورد

 شود واصل ياتيمال اختالف حل أتيه يقطع يرأ از مقرر درموعد يتيشكا ياتيمال امور اداره اي يمؤد طرف از هرگاه – 256 ماده

 نقص يادعا اي موضوعه مقررات و نيقوان نقض يادعا حاًيتلو اي صراحتاً مدارك و اسناد هيارا اي و ليدال اقامه با آن ضمن كه

 شعبه. نمود خواهد ارجاع مربوط شعب از يكي به يدگيرس جهت را تيشكا ياتيمال يعال يشورا سيرئ باشد، شده يدگيرس

 مورد مطابقت و يقانون يها يدگيرس بودن كامل و فاتيتشر تيرعا لحاظ از صرفاً امر تيماه ورودبه بدون است موظف مزبور

 أتيه يآرا نقض بر يمقتض يرأ يقانون ليدال و اسباب و جهات به مستنداً و يدگيرس موضوع به موضوعه مقررات و نيقوان با

 يرأ متن در ديبا تياقل نظر و است اعتبار مناط تياكثر با شعبه يرأ د،ينما صادر مزبور تيشكا رد اي و ياتيمال اختالف حل يها

 . گردد ديق

 حل أتيه به مجدد يدگيرس جهت امر پرونده گردد يم نقض شعبه طرف از تيشكا مورد يرأ كه يدرموارد – 257 ماده

 كينزد ياتيمال اختالف حل أتيه به نباشد شتريب أتيه كي محل آن در كه يصورت در و شد خواهد ارجاع گريد ياتيمال اختالف

 برطبق ياتيمال اختالف موضوع به مجدداً مزبور مرجع. شود يم ارجاع باشد استان كي محدوده در مزبور محل با كه يشهر نيتر

 يم صادر بيترت نيبد كه ييرأ. دهد يم يمقتض يورأ يدگيرس ياتيمال يعال يشورا شعبه نظر تيرعا با و باب نيا سوم فصل

 عدالت وانيد توسط ياتيمال اختالف حل يها أتيه از صادره يآرا كه يدرموارد ماده نيا حكم. است االجرا والزم يقطع شود

 .بود خواهد يجار زين گردد يم نقض يادار

 اتيه يرا از نسخه كي است موظف ياتيمال يعاليشورا شود يم نقض ياتيمال اختالف حل يأتهايه يرأ كه يموارد در – تبصره

 . دينما بيتعق به اقدام تخلف احراز صورت در تا دارد ارسال ياتيمال يانتظام دادستان نزد يدگيرس يبرا را

 امور ريوز ارجاع حسب باشد شده اتخاذ مختلف يها هيرو مشابه موارد به نسبت ياتيمال يعال يشورا درشعب هرگاه – 258 ماده

 با ياتيمال يعال يشورا يعموم أتيه ياتيمال يعال يشورا سيرئ اي كشور ياتيمال امور سازمان كل سيرئ اي ييدارا و ياقتصاد

 و شد خواهد ليتشك شورا سيرئ انتخاب به شورا آن ياعضا از نفر كي شعبه سيرئ ابيدرغ و شعب يرؤسا و شورا سيرئ حضور

 يعموم أتيه يرأ صورت نيدرا دينما يم يرأ صدور به اقدام و نظر اتخاذ آن به نسبت و كرده يبررس را اختالف مورد موضوع



 الزم مشابه درموارد ياتيمال اختالف حل يها أتيه و ياتيمال يعال يشورا شعب يبرا است يقطع اعضاء تمام يآرا سوم دو با كه

 . است االتباع

 مورد اتيمال زانيم به يمؤد و باشد آمده عمل به يمؤد طرف از ياتيمال اختالف حل أتيه يرأ از تيشكا هرگاه – 259 ماده

 باشد، ياتيمال امور اداره قبول مورد اعتبارضامن معتبركه ضامن اي كند يمعرف يملك قهيوث اي و بسپرد يبانك نيتضم اي نقد وجه يرأ

 . ماند يم االجرا موقوف ياتيمال يعال يشورا يرأ صدور تا أتيه يرأ دينما يمعرف

 .شد حذف – 260 ماده

        آنآنآنآن    اراتاراتاراتاراتيييياختاختاختاخت    وووو    ففففييييوظاوظاوظاوظا    وووو    يييياتاتاتاتييييمالمالمالمال    ييييانتظامانتظامانتظامانتظام    ييييعالعالعالعال    أتأتأتأتييييهههه    –    پنجمپنجمپنجمپنجم    فصلفصلفصلفصل

 يعال كارمندان نيب از كه البدل يعل عضو نفر دو و ياصل عضو نفر سه از بود خواهد مركب ياتيمال يانتظام يعال أتيه –261 ماده

 سال شش الاقل كه خدمت سابقه سال شانزده يدارا و بوده مطلع و ريبص ياتيمال امور در كه ييدارا و ياقتصاد امور وزارت مقام

 ييدارا و ياقتصاد امور ريوز حكم و كشور ياتيمال امور سازمان كل سيرئ شنهاديپ به باشند داشته اشتغال ياتيمال امور در را آن

 حكم موجب به اي و خودشان يتقاضا به مگر ستندين رييتغ قابل مذكور درمدت و شود يم منصوب سمت نيا به سال سه مدت يبرا

. است بالمانع مذكور سال سه يانقضا از پس آنان مجدد انتصاب. قانون نيا) 267( ماده موضوع يادار ياختصاص دادگاه يقطع

 امور ريوز حكم و كشور ياتيمال امور سازمان كل سيرئ شنهاديپ به أتيه ياصل ياعضا نيب از ياتيمال يانتظام يعال أتيه سيرئ

 .شود يم منصوب و انتخاب ييدارا و ياقتصاد

 عنوان به تهران استان بجز كشور ياستانها از يكي در و نموده يط را قانون نيا 220 ماده در مذكور مدارج كه يكارمندان – تبصره

 .دارند تقدم حق فوق بسمت انتخاب در باشند كرده خدمت كل ريمد

 : است ريز شرح به ياتيمال يانتظام يعال اتيه اراتياخت و فيوظا –262 ماده

 حل يها أتيه در كشور ياتيمال امور سازمان ندگانينما و ياتيمال مأموران هيكل ياتيمال امور در يادار تخلفات به يدگيرس – الف

 اتيمال وصول مسئول قانون نيا طبق كه يمأموران ريسا و قانون نيا) 97( ماده) 3( بند موضوع ينفر سه أتيه و ياتيمال اختالف

 و بيتعق. ياتيمال يانتظام يدادستان درخواست به دهند يم انجام را مزبور مأموران فيوظا سمت حفظ با كه يكسان زين و هستند

 .بود خواهد فصل نيا موضوع مراجع عهده به سابق ياتيمال يانتظام يعال أتيه و يدادستان در مطروحه يها پرونده به يدگيرس

 شئون و تيثيح با يمناف رفتار اي و ياخالق ليمسا جهات به ياتيمال خدمات درادامه مذكور مقامات نيشاغل تيصالح ينف – ب

 .ياتيمال يانتظام دادستان درخواست به خود فيوظا درانجام آنان مسامحه و اهمال و شهرت سوء و ياتيمال مأموران

 نيا در أتيه نظر است نگرفته قرار ياتيمال يانتظام دادستان دييتأ مورد ها آن تيصالح كه يمأموران اعتراض به يدگيرس – ج

 .بود خواهد معتبر ربطيذ نيمسئول يبرا موارد گونه

    آنآنآنآن    اراتاراتاراتاراتييييواختواختواختواخت    ففففييييووظاووظاووظاووظا    يييياتاتاتاتييييمالمالمالمال    ييييانتظامانتظامانتظامانتظام    ييييدادستاندادستاندادستاندادستان    –    ششمششمششمششم    فصلفصلفصلفصل

 سابقه سال ده حداقل يدارا كه ييدارا و ياقتصاد امور وزارت مقام يعال كارمندان نيب از ياتيمال يانتظام دادستان – 263 ماده

 ريوز حكم و كشور ياتيمال امور سازمان كل سيرئ شنهاديپ به باشند داشته اشتغال ياتيمال امور در را آن سال شش و بوده خدمت

 . شود يم منصوب سمت نيا به ييدارا و ياقتصاد امور



 .دينما ضيتفو آنان به را خود اراتياخت از يقسمت و باشد داشته اريداد يكاف تعداد به تواند يم ياتيمال يانتظام دادستان – تبصره

 : است ريز شرح به ياتيمال يانتظام دادستان فيوظا – 264 ماده

 اختالف حل يها أتيدره كشور ياتيمال امور سازمان ندگانينما و ياتيمال مأموران راتيتقص و تخلفات كشف و يدگيرس – الف

 وصول درامر قانون نيا طبق كه مأموران ريوسا قانون نيا) 97( ماده) 3( بند موضوع ينفر سه أتيه ياعضا نيهمچن و ياتيمال

 . آنها بيوتعق دهند يم راانجام مزبور مأموران فيوظا سمت باحفظ كه يكسان زيون دارند دخالت اتيمال

 . مذكور افراد ورفتار واعمال ياخالق درجهات قيتحق – ب

 . ياتيمال اختالف حل يها أتيدره كشور ياتيمال امور سازمان ندگانينما و ياتيمال مأموران مقام عيترف به نسبت نظر اعالم – پ

 . است شده ينيب شيپ قانون نيدرا كه ياتيمال ومأموران انيمؤد هيعل يدعو اقامه – ت

 :بود خواهد قيوتحق يدگيرس شروع موجب ليذ جهات – 265 ماده

 .                    قانون نيا مقررات تيرعا عدم به راجع نفعيذ تيشكا – الف

 .يرسم مراجع از دهيرس گزارش – ب

 ياتيمال يانتظام يعال أتيه اي و كشور ياتيمال امور سازمان كل سيرئ اي ييدارا و ياقتصاد امور ريوز ازطرف كه يموارد – پ

 . شود ارجاع

 . ياتيمال يانتظام يدادستان اطالعات و مشهودات – ت

 قرار اي يگانيبا را پرونده مورد حسب و دهد يم قرار يدگيرس مورد را ماده نيا در مذكور موارد ياتيمال يانتظام دادستان –تبصره

 ديبا مراتب زين بيتعق منع صدور موارد در و دينما يم ميتسل ياتيمال يانتظام يعال اتيه به و ميتنظ نامه ادعا اي و صادر بيتعق منع

 رأساً ندهد صيتشخ موضوع با منطبق را صادره بيتعق منع قرار كهيصورت در مذكور اتيه شود اعالم ياتيمال يانتظام يعال اتيه به

 .نمود خواهد اقدام يدگيرس به نسبت

 ريغ يانتظام يعال أتيه ياعضا نفر دو از است مركب قانون نيا) 262( ماده در مذكور افراد تخلف به يدگيرس مرجع – 266 ماده

 قانون و قانون نيا مقررات طبق مذكور مرجع. شورا سيرئ يمعرف به بنا ياتيمال يعال يشورا ياعضا از نفر كي و أتيه سيرئ از

 يم صادر تيمحكوم اي برائت به يرأ و يدگيرس يارجاع موضوع به نسبت موضوعه مقررات ريسا و يادار تخلفات به يدگيرس

 قابل ياتيمال يانتظام يدادستان نيهمچن و بيتعق مورد كارمند طرف از يرأ ابالغ خيتار از روز ده ظرف مزبور يرأ. دينما

 ياتيمال يعال يشورا سيرئ ،ياتيمال يانتظام يعال أتيه سيرئ: از عبارتند نفرعضوكه ازسه دنظرمركبيتجد مرجع دنظراست،يتجد

 مرجع يرأ. باشد نداشته دخالت يبدو يرأ در كه يانتظام يعال أتيه سيرئ انتخاب به يانتظام يعال أتيه ياعضا از يكي و

 . است االجرا الزم و يقطع دنظريتجد

 نوع هر اي يرأ صدور سابقه نظر ديتجد اي يبدو مرحله در خواه ياتيمال يانتظام يعال أتيه اعضاء از كي هر گاه هر –1 تبصره

 نييتع مورد آن در را گريد نفر كي مورد حسب يدارائ و ياقتصاد امور ريوز باشند داشته شده طرح موضوع به نسبت ينظر اظهار

 .نمود خواهد



 گردد اعالم مجدد يدگيرس قابل پرونده اي و نقض يادار عدالت وانيد توسط نظر ديتجد مرجع يرأ كه مورد هر در –2 تبصره

 از يكي كه يدارائ و ياقتصاد امور ريوز انتخاب به نفر سه از مركب يأتيه به مزبور وانيد نظر مورد جهات به منحصراً امر پرونده

 .بود خواهد االجرا الزم و يقطع رالذكرياخ أتيه يرأ و احاله بود خواهد كشور ياتيمال امور سازمان كل سيرئ آنان

 در ييدارا و ياقتصاد امور ريوز دستور به يانتظام يعال أتيه ياعضا و ياتيمال يعال يشورا ياعضا يانتظام تخلفات – 267 ماده

 وانيد كل سيرئ كشور، يعال وانيد سيرئ يمعرف به كشور يعال وانيد شعب يرؤسا از يكي از مركب يادار ياختصاص دادگاه

 و يادار تخلفات به يدگيرس قانون طبق بر كه رديگ يم قرار يدگيرس مورد كشور ياتيمال امور سازمان كل سيرئ و محاسبات

 . است االجرا الزم و يقطع يرأ نيا. نمود خواهد صادر تيمحكوم اي برائت بر يرأ و يدگيرس مربوط مقررات ريسا

 به يفيتكال شود يم انجام يرسم اسناد دفتر در كه يمعامالت سبب به ياتيمال مقررات و نيقوان موجب به كه يموارد در – 268 ماده

. شد خواهد بيتعق ياتيمال يانتظام يدادستان لهيوس به مذكور فيتكال انجام از آنان تخلف. است شده گذارده دفتر صاحبان عهده

 يدادستان يول آمد خواهد عمل به يرسم اسناد دفاتر قانون دارمذكوردر تيصالح مرجع در متخلف دفتر سر مجازات و محاكمه

 مزبور مرجع در الزم حاتيتوض يادا يبرا ياتيمال امور اداره ندهينما وجود از تواند يم ادعانامه ميتسل بر عالوه ياتيمال يانتظام

 . دينما استفاده

 به ياتيمال مقررات و نيقوان موجب به كه يفيتكال انجام در ياتيمال اختالف حل يها أتيه ياعضا قضات تخلف – 269 ماده

 قرار يدگيرس مورد قضات يانتظام يدادسرا در ياتيمال يانتظام يدادستان اعالم با است شده گذارده اختالف حل يها أتيه عهده

 يدادستان اعالم با آنان تخلف به قانون نيا) 244( ماده) 3( بند موضوع ندگانينما زين و بازنشسته قضات مورد در. گرفت خواهد

 . شد خواهند محكوم متناسب مجازات به و يدگيرس يدادگستر محاكم در يانتظام

 عبارت ريز موارد در اختالف حل أتيه در كشور ياتيمال امور سازمان ندگانينما و ياتيمال مأموران تخلف مجازات – 270 ماده

 :از است

 ياتيمال امور سازمان ندگانينما و ياتيمال مأموران كه شود معلوم آن بودن اعتراض قابل ريغ و اتيمال صيتشخ از بعد هرگاه – 1

 يكاف قاتيتحق بدون و يمؤد مدارك و اسناد به توجه بدون مسامحه اي تعمد يرو از ياتيمال اختالف حل أتيه عضو كشور

 ياتيمال يعال يشورا كه يزانيم به وارده خسارت جبران بر عالوه اند، داده صيتشخ يواقع زانيم از شتريب اي كمتر را يمؤد درآمد

 . شد خواهد محكوم يدولت خدمات از انفصال سال پنج حداكثر و ماه سه حداقل يادار مجازات به متخلف د،ينما يم نييتع

 مورد در جز گردد وصول قابل ريغ اي مرورزمان مشمول ياتيمال مأموران غفلت و مسامحه اثر بر انيمؤد اتيمال كه يموارد در – 2

 از يانتظام يعال أتيه يرأ موجب به مقصر ست،ين يالزام آن به يدگيرس قانون نيا) 158( ماده ياجرا در كه ييها اظهارنامه

 ضمناً. شد خواهد محكوم يادار تخلفات به يدگيرس قانون در مقرر متناسب مجازات به مورد حسب و بركنار ياتيمال خدمات

 دادستان لهيوس و داشته يمدن تيمسئول متخلف دهد يم صيتشخ ياتيمال يعال يشورا كه يزانيم به دولت به وارده انيز به نسبت

 وجود درصورت و شد خواهد اقامه انيز و ضرر جبران يدعوا عنوان نيا به يدادگستر يحقوق يها دادگاه در ياتيمال يانتظام

 . گرفت خواهد قرار ييجزا بيتعق مورد ياتيمال يانتظام يدادستان لهيوس متهم تين سوء

 



 خدمات از انفصال به يانتظام يعال أتيه حكم موجب به دهند قرار اقدام مورد مجدداً را مختوم ياتيمال امر كه ياتيمال مأموران

 بيتعق ليوسا تعمداً ياتيمال امر در واقع خالف گزارش دادن با كه يموارد در و شوند يم محكوم سال چهار يال كي از دولت

. شوند يم محكوم سال دو تا ماه شش از حبس به يدادگستر يها دادگاه حكم موجب به سازند فراهم رانديتقص يب كه را يانيمؤد

 . نمود خواهند يدگيرس ميجرا نيا به نوبت از خارج ها دادگاه

 از بعد يكل طور به قانون نيا) 239( و) 227( ،)156( مواد در مذكور درموارد كه بود خواهد زين ياتيمال مأموران شامل حكم نيا

 به بدون گريد نوع اي باشد نوع همان از كه نيا از اعم يمؤد گريد تيفعال بابت باشد، كه يا مرحله هر در صيتشخ برگ صدور

 . ندينما اتيمال مطالبه قانون نيا) 157( و) 156( مواد موضوع ياتيمال زمان مرور مهلت از خارج در اي مثبت مدرك آوردن دست

 شده ينيب شيپ قانون نيا در آن يبرا يخاص مقررات كه يموارد در جز آنها مجازات و تخلفات به يدگيرس فاتيتشر – تبصره

 .بود خواهد يادار تخلفات به يدگيرس قانون مطابق است

 سال كيدر قانون نيا) 97( ماده) 3( بند موضوع ينفر سه أتيه هرگاه يمؤد مدارك و اسناد و دفاتر رد مورد در – 271 ماده

 كي مدت يبرا مربوط ياتيمال مأموران دينما اعالم مردود) ياضاف نوبت با( را ياتيمال امور اداره اتينظر پنجم كي از شيب ياتيمال

 . شد خواهند منفصل ياتيمال مأموران رده در اشتغال از ميدا طور به تكرار درصورت و سال

 كه يرسم حسابداران عضوجامعه يحسابرس ومؤسسات يرسم وحسابداران رانيا ياسالم يجمهور يحسابرس سازمان – 272 ماده

 مذكور اشخاص درخواست صورت در هستند اشخاص يحسابرس اي يقانون يبازرس و يحسابرس فيوظا دادن انجام دار عهده

 به ميتسل جهت و كنند ميتنظ شود، يم هيته ياتيمال امور سازمان طرف از كه يا نمونه طبق ياتيمال يحسابرس گزارش اند مكلف

 :باشد ريز موارد شامل ديبا رالذكرياخ گزارش. دهند قرار يمؤد ارياخت در مربوط ياتيمال امور اداره

 تيرعا با مربوط مقررات و قانون نيا مفاد طبق يحسابرس امر يبرا يحسابدار مدارك و اسناد تيكفا به نسبت اظهارنامه – الف

 .يحسابدار ياستانداردها و ضوابط و اصول

 . مربوط مقررات و قانون نيا مفاد اساس بر اتيمال مشمول درآمد نييتع – ب

 بوده ياتيمال امور سازمان به آن پرداخت و كسر به مكلف قانون موجب به يمؤد كه يفيتكل يها اتيمال به نسبت اظهارنظر – ج

 .است

 . شد خواهد نييتع كشور ياتيمال امور سازمان نظر مورد ياتيمال يحسابرس گزارش نمونه در كه يموارد ريسا – د

 يم صادر اتيمال صيتشخ برگ مقررات مطابق و قبول يدگيرس بدون را ياتيمال يحسابرس گزارش ياتيمال امور اداره –1 تبصره

 طبق كه يمال يها صورت به نسبت يمال يحسابرس گزارش يمؤد كه است آن به موكول ياتيمال يحسابرس گزارش قبول كند،

 ياتيمال يحسابرس گزارش مهيضم را باشد شده ميتنظ يحسابرس مؤسسه اي يرسم حسابدار همان توسط يحسابرس ياستانداردها

 نموده مربوط ياتيمال امور اداره ميتسل اظهارنامه، ميتسل مهلت يانقضا خيتار از ماه سه ظرف حداكثر اي ياتيمال اظهارنامه با همراه

 .باشد



 را يحقوق و يقيحق اشخاص ياتيمال گزارش ميتنظ و يمال يها صورت يحسابرس تواند يم كشور ياتيمال امور سازمان –2 تبصره

 عهده به مربوط مقررات طبق الزحمه، حق پرداخت صورت، نيا در. دينما واگذار يحسابرس مؤسسات اي  يرسم حسابداران به

 .باشد يم كشور ياتيمال امور سازمان

 اول از ها آن يمال سال شروع كه يحقوق اشخاص هيوكل بود خواهد 1381 سال اول از قانون نيا ياجرا خيتار – 273 ماده

 نيا ياجرا خيازتار. شد خواهند قانون نيا مشمول ياتيمال نرخ و يدگيرس بيترت لحاظ از زين باشد بعد به 1380 سال ماه نيفرورد

 يجمهور يوفرهنگ ياجتماع ،ياقتصاد توسعه سوم برنامه قانون در ياتيمال احكام ياستثنا به ريمغا ومقررات نيقوان هيكل قانون

 رانيا ياسالم يجمهور يصنعت – يآزادتجار مناطق اداره يچگونگ قانون) 13( ماده زين و مزبور برنامه دوران در رانيا ياسالم

 مقررات و نيقوان شامل حكم نيا. گردد يم لغو رالذكرياخ قانون 1374 نيفرورد 21 مصوب هياستفسار و 1372 وريشهر 7 مصوب

 . باشد يم زين است نام حيتصر اي نام ذكر مستلزم ها آن به يعموم مقررات و نيقوان شمول كه يريمغا

به تصويب مجلس  7/2/1371و قانون اصالح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم در تاريخ  3/12/1366ر قانون مالياتهاي مستقيم د

 .به تاييد شوراي نگهبان رسيده است 23/12/1371شوراي اسالمي و در تاريخ 

و تبصره  165و ماده  141و ماده  108و قسمت اخير الحاقي به ماده  100ماده  2و تبصره  6و ماده  2ماده  3اصالحات مربوط به بند 

نسبت به  108و تبصره هاي آن و قسمت صدر الحاقي به ماده  105و اصالحات مربوط به ماده  1368از اول سال  174ماده  1

و ساير  1370از اول سال  148ماده  10و بند  143و  134خاتمه مي يابد و ماده  1370الي آنها در سال اشخاص حقوقي كه سال م

 .الزم االجراست 1371ثناي مواردي كه تاريخ اجراي ديگري در اين اصالحيه تعيين شده است از اول سال اصالحات به است

مجلس شوراي اسالمي  27/11/1380ماده در جلسه علني روز شنبه  133قانون اصالح موادي از قانون ماليات هاي مستقيم مشتمل بر 

 .رسيده است به تاييد شوراي نگهبان 27/11/1380تصويب و در تاريخ 

 

 

 

 


