
 

 ۱صفحه 

 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده
 

 
 
 

 بسمه تعالي
 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده
 

  
 :به انضمام
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 مندرجات فهرست

 صفحه                                                                                                                                        عنوان    
 

 ۷ ---------------------------------------------------- فصل اول ـ كليات و تعاريف

 ۷ ----------------------------------------------  دامنه شمول قانون ـ ۱ماده 

 ۷ -----------------------------------------  منظور از ماليات در قانون ـ ۲ماده 

 ۷ -------------------------------------------- تعريف ارزش افزودهـ  ۳ماده 

 ۷ --------------------------------------------- منظور از عرضه كاال ـ ۴ ماده

 ۷ ----------------------------- منظور عرضه به خود و مشموليت آن تبصره ـ

 ۷ ------------------------------------------- منظور از ارائه خدمات ـ ۵ماده 

 ۷ ------------------------------------------------ تعريف واردات ـ ۶ماده 

 ۷ ----------------------------------------------- تعريف صادرات ـ ۷ماده 

 ۸ ------------------------------------------------- تعريف مؤدي ـ ۸ماده 

 ۸ ------------------------------------ منظور از معاوضه كاال و خدمات ـ ۹ماده 

 ۸ ---------------------------------------------- هاي مالياتيدوره ـ ۱۰ماده 

 ۸ --------------------------------------------- تاريخ تعلق ماليات ـ ۱۱ماده 

 ۹ --------------------------------------------------------- هافصل دوم ـ معافيت

 ۹ ---------------------------- كاالها و خدمات معاف از پرداخت ماليات ـ ۱۲ماده 

 ۱۰ ------------------------------ استرداد ماليات صادرات كاال و خدمات ـ ۱۳ماده 

 ۱۰ ------------------------ استرداد كاالهاي همراه مسافران تبعه خارجيتبصره ـ 

 ۱۱ -------------------------------------  ـ مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالياتفصل سوم 

 ۱۱ ---------------------------------------------------- مأخذ محاسبه ماليات ـ ۱۴ماده 

 ۱۱ ------------------------------------- مأخذ ماليات در مورد واردات ـ ۱۵ماده 

 ۱۱ --------------------------------------- نرخ ماليات بر ارزش افزوده ـ ۱۶ماده 

 ۱۲ ---------------------------- هاي دريافتي و پرداختيترتيب تهاتر ماليات ـ ۱۷ماده 

 ۱۲ ---------------------------- استرداد يا تهاتر اضافه پرداختي ماليات ـ ۱تبصره 

 ۱۲ ------------------------ عدم استرداد ماليات كاالها و خدمات معاف ـ ۲تبصره 
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 ۱۲ ----------------------- و خدمات مشمول و معاف عرضه توام كاالها ـ ۳تبصره 

 ۱۲ ---------------------------------- اعتبار مالياتي كاالهاي خاص ـ ۴تبصره 

  ۱۲ -------------ه قابل قبول مالياتينيزماليات پرداختي غير قابل استرداد به عنوان ه ـ ۵تبصره 

 ۱۲ ----------------------------------- ركرد در استردادخسارت دي ـ ۶تبصره 

 ۱۳ -------------------- هاها و عوارض پرداختي شهردارياسترداد ماليات ـ ۷تبصره 

  ۱۴ --------------------------------فصل چهارم ـ وظايف و تكاليف مؤديان  

 ۱۴ ----------------------------------------------- ثبت نام مؤديان ـ ۱۸ماده 

 ۱۴ -----------------------------------  الزام و نحوه صدور صورتحساب ـ ۱۹ماده 

 ۱۴ -------------------------------------- وصول ماليات توسط مؤديان ـ ۲۰ماده 

 ۱۴ ---------------------------------- تكاليف گمرك در وصول ـ ۱تبصره 

 ۱۵ --------------------------- نحوه اخذ ماليات بر واردات خدمات ـ ۲تبصره 

 ۱۵ ------------------------- نحوه و مهلت تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات ـ ۲۱ماده 

 ۱۵ ---------------------------- تخلفات و جرائم عدم انجام تكاليف قانوني ـ ۲۲ماده 

 ۱۶ ------------------------------------------------- جرائم تاخير ـ ۲۳ماده 

 ۱۷ -----------------  ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن فصل پنجم ـ سازمان

 ۱۷ --------------------------------------  ساختار سازماني و تشكيالت ـ ۲۴ماده 

 ۱۷ ---------------------------------- جذب نيروي انساني مورد نياز – تبصره

 ۱۷ ------------------------------------ هاي سازماني و شرح وظايفپست ـ ۲۵ماده 

  ۱۷---------------الزام به ارائه دفاتر و اسناد و مدارك و رسيدگي از طريق علي الرأس ـ ۲۶ماده 

 ۱۸ -------------------------- تنظيم گزارش حسابرسي توسط حسابداران رسمي ـ ۲۷ماده 

 ۱۸ ---------------------------------- پذيرش گزارش حسابداران رسمي ـ۱تبصره 

 ۱۸ ------- ارجاع حسابرسي از سوي سازمان امور مالياتي كشور به حسابداران رسمي -۲تبصره 

 ۱۸ ---------------------------------- تاسيس جامعه مشاوران رسمي مالياتي ـ ۲۸ماده 

 ۱۹ ------------------------- مهلت اعتراض مؤدي و نحوه رفع اختالف با مودي ـ ۲۹ماده 

 ۱۹ ----- ها و مؤسسات اعتباري به ارائه اطالعات مورد نياز سازمان امور مالياتيتكليف بانك ـ ۳۰ماده

 ۱۹ -------------------------- ها با سازمان امور مالياتينحوه همكاري شهرداري ـ ۳۱ماده 

 ۲۰ ------------------------------- الياتينحوه رسيدگي به تخلفات مأموران م ـ ۳۲ماده 

 ۲۰ ----- م كه در مورد قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز جاري است.م.ـ احكام مربوط به ق ۳۳ماده 

 ۲۱ ------------------------------------------------------ ساير مقرراتفصل ششم ـ 
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 ۲۱ --------- از سال مالي مربوط سال پس ۱۰تكليف به نگهداري اسناد و مدارك به مدت  ـ ۳۴ماده    

 ۲۱ ------------------------------ تدوين برنامه پنج ساله فرهنگ سازي مالياتي ـ ۳۵ماده 

 ۲۱ -------------------------------- تمركز بودجه سازمان امور مالياتي كشور ـ ۳۶ماده 

 ۱۲ ------------------------- كنندگان و مؤديانآموزش، تشويق و جايزه مصرف ـ ۳۷ماده 

 ۲۳ ------------------------------------------  فصل هفتم ـ عوارض كاالها و خدمات

 ۲۳ ----------------------------------------- هانرخ عوارض شهرداري ـ ۳۸ماده 

 ۲۳ ---------------------- عوارض واحدهاي توليدي آالينده محيط زيست ـ۱تبصره 

 ۲۴ --- نمايندسالمت كاركنان هزينه مي و دهايي كه در امر ارتقاء مهارتواحاسترداد عوارض به  ـ۲تبصره 

 ۲۴ ------ درصد عوارض براي تاسيس و توسعه واحدهاي آموزشي ۵/۰ختصاص ا ـ۳تبصره 

 ۲۴ --------------------------------- نحوه واريز عوارض به حسابهاي رابط ـ ۳۹ماده 

 ۲۵ -------------- تسري احكام قانون ماليات بر ارزش افزوده به عوارض فصل هفتمـ  ۴۰اده م

 ۲۶ ------------------------------------------------------ فصل هشتم ـ حقوق ورودي

 ۲۶ ------------------------------------------- حقوق ورودي گمركي ـ ۴۱ماده 

 ۲۸ ---------------------------------------- ها و عوارض خاصفصل نهم ـ ساير ماليات

 ۲۸ --------------------------------------- ماليات نقل و انتقال خودرو ـ ۴۲ماده 

 ۲۸ --------------- تكاليف دفاتر اسناد رسمي در زمان تنظيم سند انواع خودرو ـ۱تبصره 

 ۲۹ ------------------------------------ هاي رسمينامهتنظيم وكالت ـ۲تبصره 

 ۲۹ --------------------------------------- ناد رسميجرايم دفاتر اس ـ۳تبصره 

 ۲۹ -------------------------------------- فسخ و اقاله اسناد خودرو ـ۴تبصره 

 ۲۹ ------------------- انتقال اوليه خودرو از كارخانه و همچنين صلح و هبه ـ ۵تبصره 

 ۲۹ ----------------------------- قيمت مبناي محاسبه ماليات و عوارض ـ ۶تبصره 

 ۳۰ -------------------------  تكليف نيروي انتظامي در هنگام نقل و انتقال ـ۷تبصره 

 ۳۰ ----------------------------------- ماليات و عوارض خدمات خاص ـ ۴۳ماده 

 ۳۰ ---------------- ها و مجوزهادريافت وجوه جهت تمديد و يا اصالح انواع كارت ـ ۴۴ماده 

 ۳۱ ------------------------  جوه دريافتي از مسافران هنگام خروج از كشورو ـ ۴۵ماده 

 ۳۱ ------------------------------------  هاي خاصدارندگان گذرنامه تبصره ـ     

 ۳۱ --------------------------------- نحوه واريز ماليات و عوارض خاص ـ ۴۶ماده 

 ۳۲ ----------------------------------------------- عوارض خاصـ  ۴۷ماده 

 ۳۲ ---------------------------- عوارض خدمات مسافري بين شهري بند الف ـ  
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 ۳۲ ------------------------------ عوارض ساليانه خودروهاي سواري بند ب ـ  

 ۳۲ --------------------------------------- گذاريعوارض شماره بند ج ـ  

 ۳۲ ------------------------ عوارض شماره گذاري خودروهاي وارداتي ـ۱تبصره 

 ۳۳ ---------------- تكليف نيروي انتظامي به اخذ گواهي پرداخت ماليات و عوارض ـ۲تبصره 

 ۳۳ ------------------------------ عوارض فرودگاهي بليط پروازهاي داخلي ـ ۴۸ماده 

 ۳۳ ------------------------------ نامه ترتيبات اجرايي احكام فصل نهمآيين ـ ۴۹ماده 

 ۳۴ --------------------------------------  صل دهم ـ تكليف ساير قوانين مرتبط و تاريخ اجراف

 ۳۴ ------------------------ ممنوعيت اخذ ماليات و عوارض توسط ساير مراجع ـ ۵۰ماده 

 ۳۴ ----------------- )به جز كاالها و خدمات موضوع اين قانون(وضع ساير عوارض  ـ۱تبصره 

 ۳۴ -----------------------------------  اصالح ميزان عوارض نوسازي ـ۲ تبصره

 ۳۴ -------- لغو اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض شهرداريها و دهياريها ـ۳تبصره 

 ۳۴ ----------------  مسئوليت وزارت كشور بر نظارت بر حسن اجراي اين ماده ـ۴تبصره 

 ۳۴ -----------------------  قانون موسوم به تجميع عوارض ۳اصالح بند هـ ماده  ـ ۱۵ماده 

 ۳۵ ---------------- هاي غير مستقيم و عوارض و تعيين استثنائات مربوطلغو ساير ماليات ـ ۵۲ماده 

 ۳۶ --- يا فروش هزينه، كارمزد و ساير وجوه دريافتي در ازاء ارائه مستقيم خدمات خاص و – تبصره

 ۳۶ ---------------------------------------------- تاريخ اجراي قانون ـ ۵۳ماده 

 ۳۷ ------------------------------------------------------------ ها پيوست

 ۳۷ ---------------------------- هاي مستقيم قانون ماليات ارجاعي متن موادـ ۱ پيوست

 ۴۸ -------------------------------- قانون امور گمركيارجاعي متن مواد  ـ۲ پيوست

 ۵۲ ----------------------- مبادالت مرزي ساماندهي قانونارجاعي متن مواد  ـ۳پيوست 

 ۵۳ ---------------- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتارجاعي متن مواد  ـ۴پيوست 

 ۵۶ موارد معين قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در ارجاعي متن مواد ـ۵پيوست 

 ۵۸ ------------------------------ قانون اداره شهرداريها ارجاعي متن مواد ـ۶پيوست 

 ۵۹ ------------------------ قانون نوسازي و عمران شهريارجاعي متن مواد  ـ۷پيوست 

 ۶۰صادي، اجتماعي و فرهنگياصالح موادي از قانون سوم توسعه اقتقانون ارجاعي متن مواد  ـ۸ پيوست

 ۶۲ ------------------- خارجيحمل و نقل و عبور كاالهاي ارجاعي متن قانون  ـ۹ پيوست

  ۶۳ ------------هقانون ماليات بر ارزش افزود۱۲ماده ) ۱۲(بخشنامه متن اصالحي بند  -۱۰پيوست
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رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي مصوب سال قانون ) ۱(اصالح ماده قانون   -۱۱پيوست 

۱۳۸۶ --------------------------------------------------------------  ۶۴ 

موادي از قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديدبه منظور  تسهيل اجراء سياستهاي كلي  - ۱۲پيوست 

 ۶۵ ------------------------------------------- اصل چهل و چهارم قانون اساسي

پنجساله پنجم افزايش يك درصدي نرخ ماليات بر ارزش افزوده در هر سال تا پايان برنامه  - ۱۳پيوست 

 ۶۶ ----------------------------------  )۱۳۹۰ـ  ۱۳۹۴(توسعه جمهوري اسالمي ايران

ه پنجم قانون برنامه پنجسالنحوه توزيع عوارض وصولي ارزش افزوده و عوارض آاليندگي در  - ۱۴پيوست 

  ۶۷ ----------------------------------------- )۱۳۹۰ـ  ۱۳۹۴(توسعه جمهوري اسالمي ايران
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 فصل اول

 

 كليات و تعاريف

 

عرضه كاالها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات اين قانون  ـ  ۱ماده 

 .باشدمي

مندرج در فصول هشتم و نهم، ماليات بر ارزش افزوده  منظور از ماليات در اين قانون به استثناء موارد ـ  ۲ماده 

 .باشدمي

ارزش افزوده در اين قانون، تفاوت بين ارزش كاالها و خدمات عرضه شده با ارزش كاالها و  ـ ۳ماده 

 .باشدخدمات خريداري يا تحصيل شده در يك دوره معين مي

 .نوع معامله است عرضه كاال در اين قانون، انتقال كاال از طريق هر ـ ۴ماده 

شود در صورتي كه براي كاالهاي موضوع اين قانون كه توسط مؤدي خريداري، تحصيل يا توليد مي تبصره ـ

استفاده شغلي به عنوان دارايي در دفاتر ثبت گردد يا براي مصارف شخصي برداشته شود، عرضه كاال بـه خـود   

 .محسوب و مشمول ماليات خواهد شد

انجام خدمات براي غير در قبال مـا  ت در اين قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم،ارائه خدماـ   ۵ماده 

 .باشدبه ازاء مي

واردات در اين قانون، ورود كاال يا خدمت از خارج از كشور يا از منـاطق آزاد تجـاري ـ صـنعتي و      ـ  ۶ماده 

 .باشدمناطق ويژه اقتصادي به قلمرو گمركي كشور مي

درات در اين قانون، صدور كاال يا خدمت به خارج از كشور يا به مناطق آزاد تجاري ـ صـنعتي و   صا ـ  ۷ماده 

 .باشدمناطق ويژه اقتصادي مي

بـه عنـوان   نماينـد، اشخاصي كه به عرضه كاال و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مـي  ـ  ۸ماده 

 .بود مؤدي شناخته شده و مشمول مقررات اين قانون خواهند
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معاوضه كاالها و خدمات در اين قانون، عرضه كاال يا خدمت از طرف هر يك از متعاملين تلقي و به  ـ ۹ماده 

 .باشدطور جداگانه مشمول ماليات مي

در صـورتي كـه شـروع يـا خاتمـه      . شـود ه، تقسـيم مـي  ههر سال شمسي به چهار دوره مالياتي سه ما ـ۱۰ماده 

مالياتي باشد، زمان فعاليت مؤدي طي دوره مربوط يـك دوره ماليـاتي تلقـي     فعاليت مؤدي در خالل يك دوره

 .شودمي

وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور مدت دوره ماليـاتي را بـراي هـر    

 .گروه از مؤديان دو يا يك ماهه تعيين نمايد

 :استتاريخ تعلق ماليات به شرح زير  ـ ۱۱ماده 

 :الف ـ در مورد عرضه كاال

 تاريخ تحويل كاال يا تاريخ تحقق معامله كاال، هر كدام كه مقدم باشد، حسب مورد؛ تاريخ صورتحساب، ۱

اين قانون، تاريخ ثبت دارايي در دفاتر يا تـاريخ شـروع اسـتفاده، هـر     ) ۴(در موارد مذكور در تبصره ماده  ۲

 ب مورد؛ كدام كه مقدم باشد يا تاريخ برداشت، حس

 .اين قانون، تاريخ معاوضه) ۹(در مورد معامالت موضوع ماده  ۳

 :ب ـ  در مورد ارائه خدمات

 هر كدام كه مقدم باشد حسب مورد؛تاريخ صورتحساب يا تاريخ ارائه خدمت،  -۱

 .تاريخ معاوضهاين قانون،) ۹(در مورد معامالت موضوع ماده   -۲

 :ج ـ در مورد صادرات و واردات

و در مورد واردات تـاريخ تـرخيص كـاال از گمـرك و در     ) از حيث استرداد(رات، هنگام صدور در مورد صاد

 .خصوص خدمت، تاريخ پرداخت ما به ازاء

 .باشدتاريخ ثبت معامله در ماشين ميدر صورت استفاده از ماشينهاي صندوق، تاريخ تعلق ماليات، تبصره ـ
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 فصل دوم

 

 معـــافيـتها

 

ها و ارائه خدمات زير و همچنين واردات آنها حسب مورد از پرداخت ماليات معاف ميعرضه كاالـ ۱۲ماده 

 :باشد

 محصوالت كشاورزي فرآوري نشده؛ -۱

 زنبور عسل و نوغان؛بزيان، آ دام و طيور زنده، -۲

 انواع كود، سم، بذر و نهال؛ -۳

نبـاتي و شـير خشـك    پنيـر، روغـن    شـير،  بـرنج، حبوبـات و سـويا،    گوشت، قنـد، شـكر،   آرد خبازي، نان، -۴

 مخصوص تغذيه كودكان؛

 مطبوعات، دفاتر تحرير و انواع كاغذ چاپ، تحرير و مطبوعات؛كتاب،  -۵

ها، مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي با تأييد كاالهاي اهدايي به صورت بالعوض به وزارتخانه -۶

 هيأت وزيران و حوزه هاي علميه با تأييد حوزه گيرنده هدايا؛

و واردات،  ايي كه همراه مسافر و براي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق مقررات صادراتكااله -۷

 مازاد بر آن طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات خواهد بود؛. شودوارد كشور مي

 اموال غير منقول؛ -۸

ت توانبخشـي و  و خـدما ) حيـواني و گيـاهي  انسـاني، (انواع دارو، لوازم مصرفي درمـاني، خـدمات درمـاني     -۹

 حمايتي؛ 

 خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالياتهاي مستقيم؛  -۱۰

و هـاي قـرض الحسـنه مجـاز     هاي اعتبـاري و صـندوق  مؤسسات و تعاوني بانكي و اعتباري بانكها،خدمات  -۱۱

 ؛۱ خدمات معامالت و تسويه اوراق بهادار و كاال در بورسها و بازارهاي خارج از بورس

                                                 
 به منظور تسهيل اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي،  مصوب   قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد ۹به موجب  ماده  ۱

 )۱۲پيوست شماره (.الزم االجراء مي باشد ۱۵/۱۱/۱۳۸۸ي اصالح شده است و از تاريخ س شوراي اسالممجل ۲۵/۹/۱۳۸۸



 

 ۱۰صفحه 

 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده
 ؛۲هوايي و دريايي ريلي، اي،دمات حمل و نقل عمومي مسافري درون و برون شهري جادهخ -۱۲

 فرش دستباف؛ -۱۳

هـاي علـوم    اي كـه بـا پيشـنهاد مشـترك وزارتخانـه     نامـه انواع خدمات پژوهشي و آموزشي كه طبق آئين -۱۴

پـرورش و كـار و   آمـوزش و  درمان و آموزش پزشـكي، تحقيقات و فناوري، امور اقتصادي و دارايي، بهداشت،

 رسد؛امور اجتماعي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي

 خوراك دام و طيور؛ -۱۵

رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوانوردي ويژه فرودگاههـا براسـاس فهرسـتي كـه بـه پيشـنهاد مشـترك         -۱۶

رف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون وزارت راه و ترابري و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ظ

 رسد؛به تصويب هيأت وزيران مي

و امنيتي بر اساس فهرستي كه به پيشنهاد مشـترك وزارت  ) نظامي و انتظامي(دفاعي  اقالم با مصارف صرفاً -۱۷

. درسـ دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و بـه تصـويب هيـأت وزيـران مـي     

 .فهرست مذكور از اولين دوره مالياتي پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراء خواهد بود

مشمول ماليات موضوع  صادرات كاال و خدمت به خارج از كشور از طريق مبادي خروجي رسمي،ـ ۱۳ماده 

در مـورد  (گمـرك  باشد و مالياتهاي پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجي صادره توسط اين قانون نمي

 .گرددمي و اسناد و مدارك مثبته، مسترد) كاال

ـ  مالياتهاي پرداختي بابت كاالهاي همراه مسافران تبعه كشورهاي خارجي كه از تاريخ خريـد آنهـا تـا     تبصره 

هاي جاري درآمد مربوط هنگام خروج از تاريخ خروج از كشور بيش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولي

 .مقابل ارائه اسناد و مدارك مثبته مشمول استرداد خواهد بود كشور در

ضوابط اجرائي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايـي مـي  

 .رسد

                                                 
كه طي بخشنامه رئيس جمهور  ۱۰/۴/۸۸مورخ  ۵۸۷۸۶و نامه شماره اي اسالمي ررئيس مجلس شو ۱۶/۳/۱۳۸۸مورخ  ۱۳۳۲۲/۹۵نامه شماره  با توجه به - ۲

 )۱۰پيوست شماره .(استاز اين بند حذف شده  "و"، حرف ر مالياتي كشور ابالغ گرديده استسازمان  امو ۶/۵/۱۳۸۸مورخ  ۵۲۳۲۱شماره 



 

 ۱۱صفحه 

 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده

 

 فصل سوم

 

 مأخذ ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات

 

در مـواردي كـه   . ج در صورتحسـاب خواهـد بـود   مأخذ محاسبه ماليات، بهاي كاال يا خدمت منـدر ـ ۱۴ماده 

صورتحساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداري شود و يا به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شـود كـه   

ارزش مندرج در آنها واقعي نيست، مأخذ محاسبه ماليات بهاي روز كاال يا خدمت به تـاريخ روز تعلـق ماليـات    

 .باشدمي

 :باشدير جزء مأخذ محاسبه ماليات نميموارد ز تبصره ـ 

 الف ـ تخفيفات اعطائي؛

 ب ـ ماليات موضوع اين قانون كه قبًال توسط عرضه كننده كاال يا خدمت پرداخت شده است؛

 .ج ـ ساير مالياتهاي غير مستقيم و عوارضي كه هنگام عرضه كاال يا خدمت به آن تعلق گرفته است

قيمت خريد، هزينه حمل (واردات كاال، عبارت است از ارزش گمركي كاال مأخذ محاسبه ماليات ـ   ۱۵ماده 

 .مندرج در اوراق گمركي) حقوق گمركي و سود بازرگاني(به عالوه حقوق ورودي ) و نقل و حق بيمه

ـ  مأخذ محاسبه ماليات واردات خـدمت، عبـارت اسـت از معـادل ارزش ريـالي مربوطـه بـه مـا بـه ازاء           تبصره 

 .بورواردات خدمت مز

 ۳.باشدمي%) ۵/۱(نرخ ماليات بر ارزش افزوده، يك و نيم درصد ـ  ۱۶ماده 

 :گرددنرخ ماليات بر ارزش افزوده كاالهاي خاص به شرح زير تعيين مي تبصره ـ

 ؛%)۱۲(ـ انواع سيگار و محصوالت دخاني، دوازده درصد  ۱

                                                 
يابـد بـه    مـي نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده مجموعاً با توجه به قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران، ساالنه يك درصـد افـزايش    ۳

توسـعه   قـانون برنامـه پنجسـاله پـنجم    ) ۱۱۷(مـاده  ) ۲(رجوع شود بـه تبصـره   . افزايش يابد%)  ۸(آن به  هشت درصد گونه اي كه در پايان برنامه مذكور نرخ 

 .همين كتاب) ۱۳(جمهوري اسالمي ايران ، پيوست شماره 



 

 ۱۲صفحه 

 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده
 ؛%)۲۰(ـ انواع بنزين و سوخت هواپيما، بيست درصد  ۲

الياتهايي كه مؤديان در موقـع خريـد كـاال يـا خـدمت بـراي فعاليتهـاي اقتصـادي خـود بـه اسـتناد            مـ ۱۷ماده 

حسب مورد از مالياتهاي وصول شـده توسـط آنهـا    اند،صورتحسابهاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده

ي مورد استفاده بـراي  ماشين آالت و تجهيزات خطوط توليد نيز از جمله كاال. گرددكسر و يا به آنها مسترد مي

 .گرددفعاليتهاي اقتصادي مؤدي محسوب مي

 در صورتي كه مؤديان مشمول حكم اين ماده در هر دوره ماليـاتي اضـافه پرداختـي داشـته باشـند،      ـ ۱تبصره 

هاي بعد مؤديان منظـور خواهـد شـد و در صـورت تقاضـاي      ماليات اضافه پرداخت شده به حساب ماليات دوره

 .هاي جاري درآمد مربوط، مسترد خواهد شده ماليات پرداخت شده از محل وصوليمؤديان، اضاف

در صورتي كه مؤديان به عرضه كاال يا خدمت معاف از ماليات موضوع اين قـانون اشـتغال داشـته     ـ  ۲تبصره 

خـدمت تـا    باشند و يا طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات نباشند، مالياتهاي پرداخت شده بابت خريد كاال يا

 .باشداين مرحله قابل استرداد نمي

در صورتي كه مؤديان به عرضه توأم كاالها يا خدمات مشمول ماليات و معاف از ماليـات اشـتغال    ـ  ۳تبصره 

داشته باشند، صرفاً مالياتهاي پرداخت شده مربوط به كاالها يا خدمات مشمول ماليات در حساب مالياتي مؤدي 

 .منظور خواهد شد

) ۱۶(ماليات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختي مؤديان بابت كاالهاي خاص موضوع تبصره ماده  ـ ۴ه تبصر

صـرفًا در مراحـل واردات، توليـد و توزيـع مجـدد آن كاالهـا       اين قـانون،  ) ۳۸(ماده ) د(و ) ج(، )ب(و بندهاي 

تهاي وصول شده و يا قابل استرداد توسط واردكنندگان، توليدكنندگان و توزيع كنندگان آن، قابل كسر از ماليا

 .به آنها خواهد بود

آن قسمت از مالياتهاي ارزش افزوده پرداختي مؤديان كه طبق مقـررات ايـن قـانون قابـل كسـر از       ـ  ۵تبصره 

هاي قابل قبول موضوع قانون مالياتهاي مستقيم محسوب مالياتهاي وصول شده يا قابل استرداد نيست، جزء هزينه

 .شودمي

مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون، در صـورتي كـه ظـرف سـه مـاه از       ـ  ۶ره تبص

در مـاه نسـبت بـه مبلـغ مـورد      %) ۲(تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود، مشمول خسارتي به ميـزان دو درصـد   

 .استرداد و مدت تاخير خواهد بود



 

 ۱۳صفحه 

 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده
ا و خدمات توسط شهرداريها و دهياريها براي انجام وظـايف و  مالياتهايي كه در موقع خريد كااله ـ  ۷تبصره 

 .گردد، طبق مقررات اين قانون، قابل تهاتر و يا استرداد خواهد بودخدمات قانوني پرداخت مي

 

 

 

 



 

 ۱۴صفحه 

 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده

 

 فصل چهارم

 

 وظايف و تكاليف مؤديان

 

ــاده  ــ۱۸مـ ــالم       ــ ــين و اعـ ــور تعيـ ــاتي كشـ ــور ماليـ ــازمان امـ ــه سـ ــي كـ ــه ترتيبـ ــد بـ ــان مكلفنـ  مؤديـ

 .نمايد نسبت به ارائه اطالعات درخواستي سازمان مذكور و تكميل فرمهاي مربوطه اقدام و ثبت نام نمايندمي 

مؤديان مكلفند در قبال عرضه كاال يا خدمات موضوع اين قانون، صورتحسابي با رعايت قانون نظام ـ ۱۹ماده 

ط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعالم صنفي و حاوي مشخصات متعاملين و مورد معامله به ترتيبي كه توس

 در مــواردي كـــه از  . شــود، صـــادر و ماليــات متعلـــق را در ســتون مخصـــوص درج و وصــول نماينـــد    مــي 

 .شود، نوار ماشين جايگزين صورتحساب خواهد شدهاي فروش استفاده مي ماشين

ـ  ون عرضه گردد، عالوه بر جـرائم  كاالهاي مشمول ماليات كه بدون رعايت مقررات و ضوابط اين قان تبصره 

متعلق و ساير مقررات مربوط موضوع اين قانون، كاالي قاچاق محسوب و مشمول قوانين و مقررات مربوط مي

 .شود

مؤديان مكلفند، ماليات موضوع اين قانون را در تاريخ تعلق ماليات، محاسبه و از طرف ديگر معامله ـ ۲۰ماده 

 .وصول نمايند

جمهوري اسالمي ايران مكلف اسـت ماليـات موضـوع ايـن قـانون را قبـل از تـرخيص از        گمرك  ـ  ۱تبصره 

هاي گمركي و يا فرمهاي مربـوط حسـب مـورد درج نمايـد و اطالعـات      واردكنندگان كاال وصول و در پروانه

مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مقررات اين قانون را حداكثر به صـورت ماهانـه بـه سـازمان امـور      

ربط لياتي كشور ارائه نموده و امكان دسترسي همزمان سازمان امور مالياتي كشور به پايگاههاي اطالعاتي ذيما

 .را فراهم آورد



 

 ۱۵صفحه 

 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده
گمرك جمهوري اسالمي ايران مكلف است ماليات وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصي 

 .واريز نمايد گردد،مي امور مالياتي كشور اعالمنزد خزانه داري كل كشور كه به اين منظور توسط سازمان 

وارد كنندگان خدمات مكلفند ماليات متعلـق بـه خـدمات خريـداري شـده از خـارج از كشـور را        ـ   ۲تبصره 

 .محاسبه و پرداخت نمايند

زمان اظهارنامه هر دوره مالياتي را طبق نمونه و دستورالعملي كـه توسـط سـا   مؤديان مالياتي مكلفند،ـ   ۲۱ماده 

شود، حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاء هر دوره، به ترتيـب مقـرر   امور مالياتي كشور تعيين و اعالم مي

انـد و قابـل   تسليم و ماليات متعلق به دوره را پس از كسر مالياتهايي كه طبق مقررات اين قـانون پرداخـت كـرده   

خزانـه داري كـل   (وزارت امور اقتصـادي و دارايـي   باشد، در مهلت مقرر مذكور به حسابي كه توسط كسر مي

 . گردد، واريز نمايندتعيين و توسط سازمان امور مالياتي كشور اعالم مي) كشور

چنانچه مدت فعاليت شغلي مؤدي كم تر از مدت يك دوره مالياتي باشـد، تكليـف مقـرر در ايـن     ـ   ۱تبصره 

 .باشدماده نسبت به مدت ياد شده نيز جاري مي

اشخاص حقيقي و حقوقي كه بيش از يك محل شغل يا فعاليت دارند، تسليم اظهارنامه و پرداخت  ـ  ۲ تبصره

 .ماليات براي هر محل شغل يا فعاليت به طور جداگانه الزامي است

در مورد كارگاهها و واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني كـه نـوع فعاليـت آنهـا ايجـاد دفتـر،       ـ  ۳تبصره 

ه در يك يا چند محل ديگر را اقتضا نمايد، تسليم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملي است كه فروشگاه يا شعب

 .گرددتوسط سازمان امور مالياتي كشور اعالم مي

محل سكونت آنان از لحاظ تسليم اظهارنامه و ساير مؤدياني كه محل ثابت براي شغل خود ندارند، ـ  ۴تبصره 

 .هد بودامور مالياتي مناط اعتبار خوا

مؤديان مالياتي در صورت انجـام نـدادن تكـاليف مقـرر در ايـن قـانون و يـا در صـورت تخلـف از          ـ ۲۲ماده 

 :مقررات اين قانون، عالوه بر پرداخت ماليات متعلق و جريمه تأخير، مشمول جريمه اي به شرح زير خواهند بود

ماليات متعلق تا تاريخ ثبت نام يـا  %) ۷۵(عدم ثبت نام مؤديان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد  ۱

 شناسايي حسب مورد؛

 عدم صدور صورتحساب معادل يك برابر ماليات متعلق؛ ۲

 عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب معادل يك برابر ما به التفاوت ماليات متعلق؛ ۳



 

 ۱۶صفحه 

 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماليـات  %) ۲۵(عدم درج و تكميل اطالعات صورتحساب طبق نمونه اعالم شده معادل بيست و پنج درصد  ٤

 متعلق؛

ماليـات  %) ۵۰(عدم تسليم اظهارنامه از تاريخ ثبت نام يا شناسايي به بعد حسب مورد، معادل پنجـاه درصـد    ٥

 متعلق؛

 .ماليات متعلق%) ۲۵(عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارك حسب مورد معادل بيست و پنج درصد  ٦

اي به ميـزان دو  واعد مقرر، موجب تعلق جريمهتأخير در پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون در مـ   ۲۳ماده 

 .در ماه، نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تأخير خواهد بود%)۲(درصد 

 

 



 

 ۱۷صفحه 

 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده

 

 فصل پنجم

 

 سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن

ن، سـاختار و  سازمان امور مالياتي كشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانوـ ۲۴ماده 

سازمان امـور  . تشكيالت مورد نياز خود را از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي به رئيس جمهور پيشنهاد نمايد

تواند در ايجاد تشكيالت استاني بدون رعايت سـطح تقسـيمات كشـوري و متناسـب بـا تـوان       مالياتي كشور مي

يشنهادي پس از تأييد رئيس جمهور قابل اجراء خواهـد  اين تشكيالت پ. اقدام نمايد) منطقه(اقتصادي هر استان 

 .بود

شود نيروي انساني متخصص مورد نياز براي اجـراء ايـن   به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي  ـ تبصره

قانون را در چارچوپ تشكيالت سازماني مصوب از محل نيروهاي موجود و كمبـود آن را از طريـق برگـزاري    

%) ۱۰(تواند تا ده درصد سازمان امور مالياتي كشور مي. ي اختصاصي، انتخاب و استخدام نمايدآزمون استخدام

از مجوز استخدام مذكور را، از بين دارندگان مدرك تحصـيلي دانشـگاهي، بـدون انتشـار آگهـي و برگـزاري       

 .آزمون به استخدام در آورد

مالياتها به سازمان امور مالياتي كشـور محـول    مطالبه و وصول شناسايي، نحوه رسيدگي و تشخيص،ـ ۲۵ماده 

عناوين شغلي، شرايط احراز مشاغل از نظر تحصيالت و تجربه، وظايف و نحوه انجام دادن تكـاليف و  . شودمي

تعيين اختيارات و برخورداري از صالحيتهاي هر يك از كاركنان سازمان مزبور در كشور و همچنـين ترتيبـات   

به  ين قانون به استثناء موادي كه براي آن دستورالعمل يا آئين نامه پيش بيني شده است،اجرائي احكام مقرر در ا

 ۴.خواهد بود ۲۷/۱۱/۱۳۸۰قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ) ۲۱۹(موجب ترتيبات ماده 

ربط سازمان امور مالياتي كشور جهت رسيدگي به اظهارنامه يا بررسي در مواردي كه مأموران ذيـ  ۲۶ماده 

زان معامالت به مؤديان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارك آنان را درخواست نمايند، مؤديان و خريداران مي

باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مكلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارك درخواستي حسب مورد مي

محسوب گرديده و ماليات متعلق به  اين قانون) ۲۲(مدارك مورد نياز، متخلف مشمول جريمه مقرر در ماده 

                                                 
 . اين كتاب) ۱(پيوست شماره ) و(هاي مستقيم، مندرج در قسمت  قانون ماليات) ۲۱۹(رجوع شود به ماده ۴



 

 ۱۸صفحه 

 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده
كند، به صورت علي الرأس تشخيص داده و موجب دستورالعملي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي

 .مطالبه و وصول خواهد شد

توانند تنظيم گزارشهاي حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده خـود را بـه   مؤديان موضوع اين قانون ميـ ۲۷ماده 

. ي جمهوري اسالمي ايران يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ارجاع نماينـد سازمان حسابرس

اشخاص مذكور در صورت قبول درخواست مؤدي، مكلفند گزارش حسابرسي ماليـات بـر ارزش افـزوده را بـا     

نمـوده و   كنـد، تنظـيم  رعايت شرايط زير و طبق نمونه و دستورالعملي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين مـي 

 .جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط، در اختيار مؤدي قرار دهند

ـ اظهار نظر نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي ماليات بر ارزش افـزوده طبـق    الف

 مفاد قوانين و مقررات و استانداردهاي حسابداري؛ 

 .مربوط علق هر دوره مالياتي بر اساس مفاد اين قانون و مقررات ب ـ تعيين مأخذ مشمول ماليات و ماليات مت

اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را كه با رعايـت شـرايط اخيرالـذكر ايـن مـاده تنظـيم        ـ۱تبصره 

قبول گزارش حسابرسي ماليـاتي  . كندشود، بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر مي

ره مالياتي موكول به آن است كه مؤدي گزارش مزبور را بـه همـراه اظهارنامـه ماليـاتي دوره مزبـور و يـا       هر دو

حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه، تسـليم اداره امـور ماليـاتي مربـوط نمـوده      

 .باشد

ر ارزش افزوده اشخاص حقيقي و حقـوقي  تواند حسابرسي ماليات بسازمان امور مالياتي كشور مي ـ ۲تبصره 

را به سازمان حسابرسي جمهـوري اسـالمي ايـران يـا حسـابداران رسـمي و مؤسسـات حسابرسـي عضـو جامعـه           

در اين صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط بـه عهـده سـازمان    . حسابداران رسمي واگذار نمايد

 . باشدامور مالياتي كشور مي

اي صـحيح در  ظور ارتقاء فرهنگ مالياتي پرداخت كنندگان ماليات و ارائـه خـدمات مشـاوره   به منـ   ۲۸ماده 

امور مالياتي به مؤديان مالياتي بر مبناي قوانين و مقررات مالياتي كشور و همچنين ارائه خدمات نمايندگي مورد 

تأسـيس  » وران رسـمي ماليـاتي ايـران   جامعه مشا«نهادي به نام نياز آنان براي مراجعه به ادارات و مراجع مالياتي، 

 .صالح در اين باره فعاليت نمايدشود تا با پذيرش اعضاء ذيمي

ربط دولتي مكلفند پس از ارائه برگه نمايندگي معتبر از سوي مشاوران مالياتي عضو جامعه، كليه مراجع ذي      

 .ي نماينددر حوزه وظايف قانوني خود و در حدود مقررات مالياتي با آنان همكار



 

 ۱۹صفحه 

 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده
اساسنامه جامعه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسـط سـازمان امـور ماليـاتي كشـور تهيـه و بـا             

 .پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

شـود،  مؤدي ابالغ مـي  در مواردي كه اوراق مطالبه ماليات يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي بهـ ۲۹ماده 

تواند ظرف بيست روز پس از ابالغ اوراق ياد شده اعتراض كتبي خـود  مي در صورتي كه مؤدي معترض باشد،

 را به اداره امـور ماليـاتي مربـوط بـراي رفـع اخـتالف تسـليم نمايـد و در صـورت رفـع اختالفـات بـا مسـئوالن              

هلت مذكور كتبًا اعتراض ننمايد، مبالغ منـدرج در اوراق  چنانچه مؤدي در م. گرددپرونده مختومه مي ربط،ذي

مطالبه ماليات و يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به اسـتثناء مـواردي كـه اوراق موضـوع ايـن مـاده ابـالغ        

 .گرددحسب مورد قطعي محسوب ميقانوني شده باشد،

كتبًا به اداره امـور ماليـاتي مربـوط تسـليم     در صورتي كه مؤدي ظرف مهلت مقرر در اين ماده اعتراض خود را 

نمايد، ولي رفع اختالف نشده باشد و همچنين در مواردي كه اوراق مذكور ابالغ قانوني شده باشد، پرونده امر 

ظرف بيست روز از تاريخ دريافت اعتراض يـا تـاريخ انقضـاء مهلـت اعتـراض در مـوارد ابـالغ قـانوني جهـت          

  اليــــاتي موضــــوع قــــانون مالياتهــــاي مســــتقيم احالــــه     رســــيدگي بــــه هيــــأت حــــل اخــــتالف م    

 .شودمي

هاي قرض الحسنه و صندوق تعـاون مكلفنـد،  هاي اعتباري، صندوقكليه بانكها، مؤسسات و تعاونيـ ۳۰ماده 

صرفًا اطالعات و اسناد الزم مربوط به درآمد مؤديان را كه در امر تشخيص و وصول ماليات مورد اسـتفاده مـي  

اشخاص مزبور در . خواست رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور به سازمان مزبور اعالم نمايندباشد، حسب در

 .صورت عدم ارائه اطالعات و اسناد مذكور مسؤول جبران زيان وارده به دولت خواهند بود

ير مشاغل و سـا شهرداريها مكلفند اطالعات موجود در پايگاههاي اطالعاتي خود مربوط به امالك،ـ ۳۱ماده 

باشـد، را  موارد كه در امر شناسايي يا تشخيص عملكرد مالي مؤديان مورد نياز سازمان امور ماليـاتي كشـور مـي   

حسب درخواست رئيس كل سازمان مذكور در اختيار اين سازمان قرار داده و امكان دسترسي همزمان سـازمان  

 .ربط فراهم آورندامور مالياتي كشور به اين اطالعات را در پايگاههاي اطالعاتي ذي

تـابع احكـام مربـوط بـه قـانون مالياتهـاي مسـتقيم مصـوب          رسيدگي به تخلفـات مـأموران ماليـاتي،   ـ ۳۲ماده 

اجراء اين ماده مانع از اعمال اختيارات رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ناشي از . خواهد بود ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

 .ساير قوانين نخواهد بود

، )۱۹۱(، )۱۶۷(ه فصول هشتم و نهم بـاب چهـارم و فصـل سـوم بـاب پـنجم و مـواد        احكام مربوط بـ ۳۳ماده 

در مورد مالياتهـاي مسـتقيم و مالياتهـاي     ۲۷/۱۱/۱۳۸۰قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ) ۲۳۳(تا ) ۲۳۰(و ) ۲۰۲(
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 قانون ماليات بر ارزش افزوده
ون در مـورد ايـن قـان    ۲۷/۱۱/۱۳۸۰قـانون مالياتهـاي مسـتقيم مصـوب     ) ۲۵۱(حكم ماده . اين قانون جاري است

 ۵.جاري نخواهد بود

                                                 
، )هـ(، )د(مستقيم مندرج در قسمت  هاي قانون ماليات) ۲۳۳(تا ) ۲۳۰(و ) ۲۰۲(، )۱۹۱(، )۱۶۷(ه فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد رجوع شود ب ۵

 .اين كتاب) ۱(  در پيوست شماره)  ز(و ) ج) (ب) (الف(، )ح(
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 قانون ماليات بر ارزش افزوده

 

 فصل ششم

 

 سـايـر مـقـررات

 

مؤديان مشمول ماليات موضوع اين قانون مكلفند از دفاتر، صورتحسابها و ساير فرمهاي مربوط، ـ ۳۴ماده 

كند، ماشينهاي صندوق و يا ساير وسايل و روشهاي نگهداري حساب كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي

ارك مذكور بايد به مدت ده سال بعد از سال مالي مربوط توسط مؤديان نگهداري و در مد. استفاده نمايند

 .صورت مراجعه مأموران مالياتي به آنان ارائه شود

تجهيز، آموزش و تربيت كاركنان  سازمان امور مالياتي كشور موظف است طرح الزم براي توسعه،ـ   ۳۵ماده 

ها و ساز و كارهـاي مناسـب در سـطح كشـور در طـول      از طريقرسانهآموزش و ترويج فرهنگ مالياتي  مالياتي،

همچنين سازمان مذكور مجاز است، بـراي اجـراء ايـن    . يك دوره زماني حداكثر پنجساله را تهيه و تنظيم نمايد

. اقـدام نمايـد  ) از جمله فضاي اداري و تجهيزات مـورد نيـاز  (اي هاي سرمايهقانون نسبت به تملك انواع دارايي

ت مكلف است اعتبار و مجوزهاي مورد نياز براي اجراء اين مـاده را در لـوايح بودجـه سـاالنه كـل كشـور       دول

 .منظور نمايد

در بودجه سازمان امور مالياتي كشور و واحـدهاي اسـتاني ذي ربـط هـر سـال بـه صـورت متمركـز        ـ   ۳۶ماده 

شود و جهـت  تخصيص يافته تلقي مي) %۱۰۰( اي در قوانين بودجه منظور و به طور صد در صدجداگانه رديف

اي ستاد سازمان و واحدهاي استاني در اختيار سازمان مزبور هاي سرمايههاي جاري و تملك داراييانجام هزينه

 .شودقرار داده مي

يك در هزار از وجوهي كه بابت ماليات، عوارض و جرائم متعلق موضـوع ايـن قـانون وصـول مـي     ـ ۳۷ماده 

گـردد و معـادل آن از محـل    صوصي در خزانه به نام سازمان امور مالياتي كشور واريز مـي گردد، در حساب مخ

گردد، در اختيار سـازمان مزبـور قـرار خواهـد گرفـت تـا بـراي        اعتباري كه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي



 

 ۲۲صفحه 
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اين بنـد از شـمول   وجوه پرداختي به استناد . آموزش، تشويق و جايزه به مصرف كنندگان و مؤديان هزينه نمايد

 .ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است

يك نفر از اعضاء كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با تصويب مجلس شوراي اسالمي به عنـوان نـاظر   

 .گرددبر اقدامات سازمان امور مالياتي كشور در اين مورد تعيين مي

رشي از ميزان و نحوه توزيع وجوه موضوع اين ماده بين وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ساالنه گزا

 .مصرف كنندگان و مؤديان را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد



 

 ۲۳صفحه 
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 فصل هفتم

 

 عوارض كاالها و خدمات

 

عـالوه بـر نـرخ    نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با كاال و خدمات مشـمول ايـن قـانون،   ـ   ۳۸ماده 

 :گردداين قانون، بشرح زير تعيين مي) ۱۶(اليات موضوع ماده م

 ٦؛%)۵/۱(اين قانون، يك و نيم درصد ) ۱۶(الف ـ كليه كاالها و خدمات مشمول نرخ ماده 

 ؛%)۳(ب ـ انواع سيگار و محصوالت دخاني، سه درصد 

 ؛%)۱۰(ده درصد  ج ـ  انواع بنزين و سوخت هواپيما،

 %).۵(و نفت كوره پنج درصد%) ۱۰(ده درصد  د ـ نفت سفيد و نفت گاز،
واحدهاي توليدي آالينده محيط زيست كـه اسـتانداردها و ضـوابط حفاظـت از محـيط زيسـت را       ـ   ۱تبصره 

تا پانزدهم اسـفند مـاه هـر سـال بـراي      (طبق تشخيص و اعالم سازمان حفاظت محيط زيست  نمايند،رعايت نمي

ههاي نفت و واحدهاي پتروشـيمي، عـالوه بـر ماليـات و عـوارض متعلـق       ، همچنين پااليشگا)اجراء در سال بعد

. باشـند از قيمت فروش به عنوان عوارض آالينـدگي مـي   %)۱(مشمول پرداخت يك درصد  موضوع اين قانون،

 .باشدهاي آن به عوارض آاليندگي موضوع اين ماده قابل تسري نمياين قانون و تبصره) ۱۷(حكم ماده 

بـا درخواسـت واحـد مزبـور و تأييـد سـازمان        ر طي سال نسبت به رفع آاليندگي اقدام نماينـد، واحدهايي كه د

صـورت، واحـدهاي يـاد شـده از      در اين. گردندحفاظت محيط زيست از فهرست واحدهاي آالينده خارج مي

ول پرداخـت  اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعالم توسط سازمان مزبور بـه سـازمان امـور ماليـاتي كشـور، مشـم      

 .عوارض آاليندگي نخواهند شد

                                                 
يابـد بـه    برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران، ساالنه يك درصد افزايش مـي  نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده مجموعاً با توجه به قانون  ٦  

توسـعه ،   قـانون برنامـه پنجسـاله پـنجم    ) ۱۱۷(مـاده  ) ۲(رجوع شود به تبصره . افزايش يابد%)  ۸(گونه اي كه در پايان برنامه مذكور نرخ آن به  هشت درصد 

 .همين كتاب) ۱۳(پيوست شماره 



 

 ۲۴صفحه 
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واحدهايي كه در طي سال بنا به تشخيص و اعالم سازمان حفاظت محيط زيست به فهرست واحـدهاي آالينـده   

از اول دوره مالياتي بعـد از تـاريخ اعـالم توسـط سـازمان حفاظـت محـيط زيسـت         محيط زيست اضافه گردند، 

 . دمشمول پرداخت عوارض آاليندگي خواهند بو

عوارض موضوع اين تبصره در داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل استقرار واحد توليدي و در خارج 

تـا بـين دهياريهـاي همـان      شود،واريز مي) ۳۹(ماده ) ۲(از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه موضوع تبصره 

 .شهرستان توزيع گردد

ارتقاء مهارت و سالمت كاركنان خود مراكز آموزشي  در صورتي كه واحدهاي توليدي به منظور ـ  ۲تبصره 

تواننـد ده  و ورزشي ايجاد كرده و يا در اين خصوص هزينه نمايند، با اعالم وزارت كـار و امـور اجتمـاعي مـي    

 اين ماده را تا سقف هزينه صورت گرفته درخواست اسـترداد نماينـد،  ) الف(عوارض موضوع بند %)۱۰(درصد 

هاي مزبور توسط سازمان امور مالياتي كشور، وجوه مربوط قابل تهاتر يا استرداد حسـب  زينهدر صورت تأييد ه

  .مقررات اين قانون خواهد بود

به منظور تأسيس و توسعه واحدهاي آموزشي مورد نياز در مناطق كمتر توسعه يافته، معادل نيم  ـ ۳تبصره 

حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و اين ماده در ) الف(از عوارض وصولي بند %) ۵/۰(درصد 

گردد در اختيار گردد و معادل آن از محل اعتباري كه در قوانين بودجه سنواتي منظور ميپرورش واريز مي

وزارت ياد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراكز آموزشي مورد نياز 

هاي آموزش و پرورش، اجرائي اين تبصره به پيشنهاد مشترك وزارتخانهنامهآئين. در مناطق مزبور هزينه گردد

 .رسدكشور و امور اقتصادي و دارايي  به تصويب هيأت وزيران مي

اين قانون را به حسابهاي رابطي كه بنا ) ۳۸(عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده  مؤديان مكلفندـ  ۳۹ماده 

گردد و از طريق سازمان داري كل كشور افتتاح ميلياتي كشور و توسط خزانهبه درخواست سازمان امور ما

 ۷. گردد، واريز نمايندامور مالياتي كشور اعالم مي

سازمان امور مالياتي كشور موظف است عوارض وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتيب زير به حساب 

 :نمايد شهرداري محل و يا تمركز وجوه حسب مورد واريز

                                                 
قـانون برنامـه پنجسـاله پـنجم توسـعه جمهـوري اسـالمي        ) ۱۲۳(ايـن قـانون طبـق مـاده      توزيع عوارض وصولي ارزش افزوده و عـوارض آالينـدگي   نحوه . ۷

 .همين كتاب رجوع شود) ۱۴(جهت كسب اطالعات بيشتر به پيوست شماره . پذيرد صورت مي) ۱۳۹۰ـ  ۱۳۹۴(ايران
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در مورد مؤديان داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل و ) ۳۸(ماده ) الف(عوارض وصولي بند ) الف

در مورد مؤديان خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه وزارت كشور به منظور توزيع بين دهياريهاي 

 همان شهرستان بر اساس شاخص جمعيت و ميزان كمتر توسعه يافتگي؛

 .به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور) ۳۸(ماده ) د(و ) ج(، )ب(رض وصولي بندهاي عوا) ب

گردد، در حساب از وجوه واريزي كه به حسابهاي موضوع اين ماده واريز مي%) ۳(سه درصد  ـ ۱تبصره 

اختصاصي كه شود و معادل آن از محل اعتبار مخصوصي نزد خزانه به نام سازمان امور مالياتي كشور واريز مي

گردد در اختيار سازمان مزبور كه وظيفه شناسايي، رسيدگي، مطالبه و در قوانين بودجه سنواتي منظور مي

قرار خواهد گرفت تا براي خريد تجهيزات، آموزش و تشويق  باشد،وصول اين عوارض را عهده دار مي

د به عنوان پاداش وصولي از شمول ماليات و وجوه پرداختي به استناد اين بن. كاركنان و حسابرسي هزينه نمايد

 .كليه مقررات مغاير مستثني است

حساب تمركز وجوه قيد شده در اين ماده توسط خزانه داري كل كشور به نام وزارت كشور ـ  ۲تبصره 

ن اي) الف(به استثناء نحوه توزيع مذكور در قسمتهاي اخير بند (به حساب مزبور وجوه واريزي . شودافتتاح مي

شهرهاي باالي يك ميليون (كالن شهرها %) ۲۰(به نسبت بيست درصد ) اين قانون) ۳۸(ماده ) ۱(ماده و تبصره 

ساير شهرها بر اساس شاخص كمتر توسعه %) ۶۰(بر اساس شاخص جمعيت، شصت درصد ) نفر جمعيت

متشكل از  هيها براساس شاخص جمعيت تحت نظر كار گرودهياري%) ۲۰(يافتگي و جمعيت و بيست درصد 

جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ريزي و نظارت راهبردي رئيسنمايندگان معاونت برنامه

مطابق آئين نامه اجرائي كه به كشور و يك نفر ناظر به انتخاب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 

ها به تصويب هيأت راي عالي استانوزارت كشور و شووزارت امور اقتصادي و دارايي، پيشنهاد مشترك 

هرگونه برداشت از حساب تمركز . شودها هزينه ميها و دهياريرسد توزيع و توسط شهرداريوزيران مي

) ۳۸(ماده ) ۳(و ) ۲(هاي ، تبصره)۳۷(ها و وجوه موضوع ماده و دهياري هاوجوه به جز پرداخت به شهرداري

وزارت كشور موظف است، گزارش عملكرد وجوه دريافتي . باشدنوع مياين ماده مم)  ۱(اين قانون و تبصره 

 .ها و كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايدرا هر سه ماه يكبار به شوراي عالي استان

به استثناء احكام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع اين فصل نيز  احكام ساير فصول اين قانون،ـ  ۴۰ماده 

ليكن احكام ساير فصول، مربوط به نرخ و ترتيبات واريز و توزيع عوارض كه اين فصل براي آن . ستجاري ا

 .داراي حكم خاص است، جاري نخواهد بود
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 فصل هشتم

 

 حقوق ورودي

 

به مجموع اين . شودارزش گمركي كاالها تعيين مي%) ۴(حقوق گمركي معادل چهار درصد ـ ۴۱ماده 

شود حقوق ورودي اطالق ميكه طبق قوانين مربوطه توسط هيأت وزيران تعيين مي دريافتي و سود بازرگاني

 .گردد

 :نرخ حقوقي ورودي عالوه بر رعايت ساير قوانين و مقررات بايد به نحوي تعيين گردد كهـ  ۱تبصره 

 باشد؛در راستاي حمايت مؤثر از اشتغال و كاالي توليد يا ساخت داخل در برابر كاالي وارداتي  الف ـ 

تعاوني و غير هاي خصوصي،ب   ـ در برگيرنده نرخ ترجيحي و تبعيض آميز بين واردكنندگان دولتي با بخش

 دولتي نباشد؛

بندي لوازم و موادي كه براي مصرف در فرآوري يا ساخت يا مونتاژ يا بسته ج  ـ نرخ حقوق ورودي قطعات،

حقوق ورودي محصول فرآوري شده يا شيء يا ماده يا دستگاه گردد از نرخ اشياء يا مواد يا دستگاهها وارد مي

 .تر باشدآماده پايين
هاي هاي حقوق ورودي به استثناء معافيتكليه قوانين و مقررات خاص و عام مربوط به معافيت ـ ۲تبصره 

مصوب  قانون امور گمركي) ۳۷( ماده) ۱۹(تا ) ۱۲(و ) ۹(تا ) ۴(، )۲( ،)۱(و بندهاي  ۸)۶(موضوع ماده 

چگونگي اداره مناطق  و قانون ۸/۷/۱۳۸۴۱۰قانون ساماندهي مبادالت مرزي مصوب ) ۸(و ماده ۱۷/۳/۱۳۵۰۹

و معافيت اليحه قانوني راجع  ۱۳۸۴آزاد و اصالحات آن و قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي مصوب 

شود از پرداخت حقوق جاز وارد ميصنعتي و معدني مبه ماشين آالت توليدي كه توسط واحدهاي توليدي، 

شوراي انقالب اسالمي ايران و معافيت گمركي لوازم امداد و نجات اهدائي به  ۲۴/۲/۱۳۵۹ورودي مصوب  

. گرددجمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران و وزارت كشور و اقالم عمده صرفًا دفاعي كشور لغو مي

                                                 
 .اين كتاب) ۲( مندرج در پيوست شمارهقانون امورگمركي ) ۶(رجوع شود به ماده  ۸
 .اين كتاب) ۲( قانون امور گمركي مندرج در پيوست شماره) ۳۷( رجوع شود به ماده ۹

 .اين كتاب) ۳( قانون  ساماندهي مبادالت ارزي مندرح در پيوست شماره) ۸(رجوع شود به ماده ۱۰
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ريزي و نظارت فاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معاونت برنامهاقالم عمده دفاعي به پيشنهاد مشترك وزارت د

 .گرددراهبردي رئيس جمهور و با تصويب هيأت وزيران تعيين مي

شود از معادل دوازده در هزار ارزش گمركي كاالهاي وارداتي كه حقوق ورودي آنها وصول مي ـ ۳تبصره 

شود در اختيار وزارت كشور قرار ل كشور منظور ميمحل اعتباراتي كه همه ساله در قوانين بودجه سنواتي ك

هاي سراسر كشور به ها و دهيارياين قانون به شهرداري) ۳۹(ماده ) ۲(گيرد تا بر اساس مقررات تبصره مي

 .عنوان كمك پرداخت و به هزينه قطعي منظور شود
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 فصل نهم

 

 ها و عوارض خاصساير ماليات

هاي راهسازي، كارگاهي، معدني، كشاورزي، واع خودرو به استثناء ماشينماليات نقل و انتقال انـ ۴۲ماده 

موتورسيكلت و سه چرخه موتوري اعم از توليد داخل يا وارداتي، حسب مورد معادل يك درصد  شناورها،

مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها تعيين %) ۱(و يا يك درصد ) داخلي(قيمت فروش كارخانه %) ۱(

اي محاسبه اين ماليات، به ازاء سپري شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداكثر تا شش سال به مبن. شودمي

 .يابدتقليل مي%) ۶۰(و حداكثر تا شصت درصد  %)۱۰(ميزان ساالنه ده درصد 

دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم هر نوع سند بيع قطعي، صلح، هبه و وكالت براي فروش  ـ ۱تبصره 

خودرو مشمول ماليات، رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض تا پايان سال قبل از تنظيم سند، موضوع بند انواع 

اين قانون و همچنين رسيد پرداخت ماليات نقل و انتقال، موضوع اين ماده را طبق جداول ) ۴۳(ماده ) ب(

خذ و در اسناد تنظيمي موارد از معامل يا موكل اشود،تنظيمي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعالم مي

 :زير را درج نمايند

 الف ـ شماره فيش بانكي، تاريخ پرداخت، مبلغ و نام بانك دريافت كننده ماليات؛

ب ـ شماره فيش بانكي، تاريخ پرداخت مبلغ و نام بانك دريافت كننده عوارض يا شماره و تاريخ گواهي 

 پرداخت عوارض؛ 

 تيپ، شماره شاسي، شماره موتور و مدل؛ستم،ج ـ مشخصات خودرو شامل نوع، سي

 .ملي و يا شماره اقتصادي متعامليند ـ نام متعاملين، كد پستي و شماره 

دفاتر اسناد رسمي همچنين مكلفند كه فهرست كامل نقل و انتقاالت انجام شده در هر ماه را حداكثر تا پانزدهم 

ياتي كشور پيش بيني خواهد شد به اداره امور مالياتي ذي ماه بعد طبق فرم يا روشي كه توسط سازمان امور مال

 .ربط ارسال نمايد

هاي كلي در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را دفاتر اسناد رسمي مكلفند در تنظيم  وكالتنامه ـ ۲تبصره 

 .تصريح نمايند
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ماده مشمول جريمه به اين ) ۲(و ) ۱(هاي دفاتر اسناد رسمي در صورت تخلف از مقررات تبصره ـ ۳تبصره 

 :شرح زير خواهند بود

الف ـ در صورتي كه ماليات و عوارض متعلق پرداخت نگرديده و يا كمتر از ميزان مقرر پرداخت شده باشد، 

اي به ميزان دو مشمول جريمه عالوه بر پرداخت وجه معادل ماليات و عوارض و يا ما به التفاوت موارد مذكور،

جريمه مذكور غير قابل . باشدسبت به ماليات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخير مين در ماه،%) ۲(درصد 

 .بخشودگي است

در ،)۱(تبصره ) د(، و )ج(،)ب(،)الف(ب ـ تخلف از درج هر يك از مشخصات و موارد مذكور در بندهاي 

تخلف انتظامي انوني،در موعد مقرر ق) ۱(سند تنظيمي و ارسال فهرست طبق فرم يا روش موضوع تبصره 

 .ربط با آنان عمل خواهد گرديدشود و مطابق قوانين و مقررات ذيمحسوب مي

. فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود ـ ۴تبصره 

گواهي دفتر اسناد  يات وصول شده باه انجام نشود مالدرصورتي كه پس از پرداخت ماليات نقل و انتقال، معامل

قابل استرداد به معامل يا شود، رسمي مربوط طبق ضوابطي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور اعالم مي

 .موكل خواهد بود

نمايندگي(اولين انتقال خودرو از كارخانجات سازنده و يا مونتاژ كننده داخلي و يا واردكنندگان  ـ ۵تبصره 

به خريداران و همچنين هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، ) ركتهاي خارجيهاي رسمي ش

هاي علميه مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين نهادهاي عمومي غير دولتي، دانشگاهها و حوزه

 .ماده نخواهد بود

ورودي انواع خودروهاي  و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق) داخلي(قيمت فروش كارخانه  ـ ۶تبصره 

و ماليات نقل و انتقال قرار مي) ۴۳(ماده ) ج(و ) ب(وارداتي كه مبناي محاسبه ماليات و عوارض بندهاي 

گيرند، همه ساله بر اساس آخرين مدل توسط سازمان امور مالياتي كشور تا پانزدهم دي ماه هر سال براي اجراء 

. باشددر مورد خودروهاي وارداتي از تاريخ ابالغ قابل اجراء ميمأخذ مذكور . در سال بعد اعالم خواهد شد

اين مهلت زماني براي انواع جديد خودروهايي كه بعد از تاريخ مزبور توليد آنها شروع يا به كشور وارد مي

همچنين قيمت فروش يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي خودروهايي كه . باشدشود الزم الرعايه نمي

 .گرددشود توسط سازمان ياد شده و متناسب با آخرين مدل ساخته شده تعيين ميها متوقف ميتوليد آن



 

 ۳۰صفحه 
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مكلف است هنگام نقل و ) ادارات راهنمايي و رانندگي(نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران  ـ ۷تبصره 

ات نقل و انتقال نسخه پرداخت شده قبض مالي انتقال خودروهاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي،

 .مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمايد

 :گرددماليات و عوارض خدمات خاص به شرح زير تعيين ميـ ۴۳ماده 

هوايي پنج دريايي و  ،)به استثناء ريلي(الف ـ حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل زميني 

                                                                                       ).به عنوان عوارض( بهاي بليط %) ۵(درصد

ب ـ عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخلي يا وارداتي حسب مورد 

مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي و يا يك در هزار ) داخلي(معادل يك در هزار قيمت فروش كارخانه 

 .آنها

به استثناء خودروهاي (اين ماده در مورد خودروهاي با عمر بيش از ده سال ) ب(عوارض موضوع بند  تبصره ـ

و حداكثر تا صد %) ۱۰(به ميزان ساالنه ده درصد ) تا مدت ده سال(به ازاي سپري شدن هر سال ) گاز سوز

 .يابدبور اين ماده افزايش ميعوارض موضوع بند مز%) ۱۰۰(درصد 

ج ـ شماره گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخل و يا وارداتي به استثناء 

قيمت فروش كارخانه و %)۳(خودروهاي سواري عمومي درون شهري يا برون شهري حسب مورد سه در صد 

 ].عوارض%)۱(ماليات و يك درصد%) ۲(د دو درص[يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها 

 .باشدهاي آن به ماليات و عوارض اين ماده قابل تسري نمياين قانون و تبصره) ۱۷(حكم ماده 

وزير ذي ، وزير بازرگاني،)رئيس(به پيشنهاد كار گروهي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي ـ ۴۴ماده 

دي رياست جمهوري و تصويب هيأت وزيران، وجوهي بابت صدور، ربط و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبر

قانون  ۱۳)۴۷(و  ۱۲)۲۶(،۱۱)۲۴(ها و مجوزهاي مربوط به فعاليت موضوع مواد تمديد و يا اصالح انواع كارت

قانون وصول برخي از درآمدهاي  ۱۴)۸۰(و ماده  ۲۷/۱۱/۱۳۸۰تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب

                                                 
 .اين كتاب) ۴(ت مندرج در پيوست شماره قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دول) ۲۴(رجوع شود به ماده  ۱۱

 .اين كتاب) ۴(قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مندرج در پيوست شماره ) ۲۶(رجوع شود به ماده  ۱۲
 .اين كتاب) ۴(قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مندرج در پيوست شماره ) ۴۷(رجوع شود به ماده  ۱۳
 .اين كتاب) ۵(ون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مندرج در پيوست شمارهقان) ۸۰(رجوع شود به ماده  ۱۴



 

 ۳۱صفحه 
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نزد ( از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي  ۲۸/۱۲/۱۳۷۳وارد معين مصوب دولت و مصرف آن در م

 .گرددواريز مي )خزانه داري كل كشور

شود بابت خروج هر مسافر از مرزهاي هوايي دويست و پنجاه هزار به دولت اجازه داده ميـ  ۴۵ماده 

ريال از مسافران دريافت و به حساب  )۰۰۰,۵۰(ايي و زميني مبلغ پنجاه هزار ريال و از مرزهاي دري) ۰۰۰,۲۵۰(

تغييرات اين مبالغ هر سه سال يك بار با توجه به نرخ . واريز نمايد) نزد خزانه داري كل كشور(درآمد عمومي 

 .گرددتورم با تصويب هيأت وزيران تعيين مي

دريايي و خطوط  خدمه وسايل نقليه عمومي زميني وهاي سياسي و خدمت،دارندگان گذرنامه تبصره ـ

بيماراني كه با ) دارندگان اجازه خروج دانشجويي(پروازي، دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور 

گردند، دارندگان پروانه گذر مرزي و جانبازان مجوز شوراي پزشكي جهت درمان به خارج از كشور اعزام مي

شوند، همچنين ايرانيان مقيم خارج از كشور يانقالب اسالمي كه براي معالجه به كشورهاي ديگر اعزام م

داراي كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي، در خصوص پرداخت وجوه موضوع اين ماده، مستثني مي

 .باشند

 -۴۶ماده

هاي درآمد اين قانون به حساب يا حساب) ۴۵(و وجوه موضوع ماده ) ۴۳(و ) ۴۲(الف ـ مالياتهاي موضوع مواد 

تعيين و از طريق سازمان ) خزانه داري كل كشور(ربوط كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي عمومي م

 .گرددشود، واريز ميامور مالياتي كشور اعالم مي

شود و مي اين قانون به شهرداري محل محول) ۴۳(ماده ) ب(و ) الف(ب ـ وصول عوارض موضوع بندهاي 

 . گرددفعاليت واريز مي عوارض مزبور نيز به حساب شهرداري محل

شود تا واريز مي) ۳۹(ماده ) ۲(به حساب تمركز وجوه، موضوع تبصره ) ۴۳(ماده ) ج(ج ـ عوارض موضوع بند 

 .حسب ترتيبات تبصره مزبور توزيع و هزينه گردد

كشور  اين قانون كه توسط سازمان امور مالياتي) ۴۵(و ) ۴۳(، )۴۲(د ـ ماليات و وجوه دريافتي موضوع مواد 

و  ۲۷/۱۱/۱۳۸۰گردد مشمول احكام فصل نهم باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم مصوب وصول مي

 .۱۵اصالحات بعدي آن است

                                                 
 .اين كتاب) ۱(پيوست شماره ) هـ (هاي مستقيم مندرج در قسمت  رجوع شود به فصل نهم باب چهارم قانون ماليات ۱۵



 

 ۳۲صفحه 
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اين قانون كه ) ۴۳(ماده ) ب(و ) الف(هـ ـ اختالف و استنكاف از پرداخت وجوه دريافتي موضوع بندهاي 

 .خواهد بود ۱۶قانون اداره شهرداريها) ۷۷(گردد، مشمول احكام ماده توسط شهرداريها وصول مي

اي معادل دو اين قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمه) ۴۳(و ـ پرداخت ماليات و عوارض موضوع ماده 

 .به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير خواهد بود%) ۲(درصد 

با وسايل نقليه  اشخاصي كه مبادرت به حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور -الف -۴۷ماده 

اين قانون ) ۴۳(ماده ) الف(بهاي بليط موضوع بند %) ۵(نمايند، مكلفند پنج درصد زميني، دريايي و هوايي مي

را با درج در بليط و يا قرارداد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذكور مربوط به هر 

 .رداري محل فروش بليط واريز نمايندماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شه

مالكان خودروهاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخل يا وارداتي مكلفند عوارض ساليانه  -ب

اين قانون را به نرخ يك در هزار قيمت فروش كارخانه ) ۴۳(ماده ) ب(خودروهاي متعلق به خود، موضوع بند 

هاي مندرج در جداولي كه براساس قيمت) وارداتي( ق ورودي و يا مجموع ارزش گمركي و حقو) داخلي(

 .گردد، محاسبه و به حساب شهرداري محل واريز نمايندتوسط سازمان امور مالياتي كشور اعالم مي

به استثناء خودروهاي سواري كه (توليدكنندگان انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين توليد داخل  -ج

اين ) ۴۳(ماده ) ج(مكلفند ماليات و عوارض موضوع بند ) شودگذاري ميومي شمارهبه عنوان خودروهاي عم

قانون را در تاريخ فروش با درج در اسناد فروش از خريداران اخذ و ماليات و عوارض مذكور را حسب 

ارت به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي كشور و حساب تمركز وجوه به نام وز) ۲۱(مقررات موضوع ماده 

 .واريز نمايند شود،كشور كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعالم مي

به استثناء خودروهاي سواري (واردكنندگان يا مالكان خودروهاي سواري وانت دو كابين وارداتي  ـ ۱تبصره 

 حسب مورد مكلفنـد قبـل از شـماره گـذاري بـا مراجعـه بـه       ) شوندگذاري ميكه عنوان خودرو عمومي شماره

ادارات امور مالياتي شهر محل شماره گذاري نسبت به پرداخـت ماليـات و عـوارض موضـوع ايـن مـاده اقـدام        

 .نمايند

مكلف است قبل از شـماره  ) معاونت راهنمايي و رانندگي(نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران ـ   ۲تبصره 

خودروهـاي سـواري و عمـومي درون    گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين وارداتـي بـه اسـتثناء    

شهري يا برون شهري، گواهي پرداخت ماليات و عوارض را از واردكنندگان يـا مالكـان حسـب مـورد اخـذ و      

                                                 
 .اين كتاب) ۶(ه ها مندرج در پيوست شمار قانون اداره شهرداري) ۷۷(رجوع شود به ماده  ۱۶



 

 ۳۳صفحه 
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گذاري خودروهاي مزبور كه ماليات و عوارض آن پرداخت نشده است، ضميمه اسناد مربوط نموده و از شماره

 .الياتي پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شدگواهي مزبور توسط اداره امور م. خودداري نمايد

هـاي نگهـداري، بهسـازي و امنيـت پـرواز و توسـعه زيـر بناهـا در         به منظور تأمين هزينه اجراء برنامهـ ۴۸ماده 

فرودگاههــا و نيــز اســتفاده از تجهيــزات و سيســتمهاي جديــد فرودگــاهي و هوانــوردي و امنيتــي، بــه شــركت  

قيمـت  %) ۲(شود با تصـويب شـوراي عـالي هواپيمـايي كشـوري دو درصـد       ه ميفرودگاههاي كشور اجازه داد

 .فروش بليط مسافران پروازهاي داخلي را دريافت كند

آئين نامه اجرائي احكام مقرر در اين فصل حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب ايـن قـانون بـه    ـ ۴۹ماده 

 .رسدكشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي هاي امور اقتصادي و دارايي وپيشنهاد مشترك وزارتخانه



 

 ۳۴صفحه 
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 فصل دهم

 

 تكليف ساير قوانين مرتبط و تاريخ اجراء

 

برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كاالهـاي وارداتـي و توليـدي و همچنـين ارائـه      ـ   ۵۰ماده 

برقـراري عـوارض بـه     خدمات كه در اين قانون، تكليف ماليـات و عـوارض آنهـا معـين شـده اسـت، همچنـين       

درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركتها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده گذاري و ساير عمليات 

مالي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري غير بانكي مجاز، توسط شوراهاي اسالمي و سـاير مراجـع ممنـوع    

 .باشدمي

ع هر يك از عوارض محلي جديد، كه تكليف آنهـا در  شوراهاي اسالمي شهر و بخش جهت وض ـ  ۱تبصره 

اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سـال بعـد،   

 .تصويب  و اعالم عمومي نمايند

به  ۷/۹/۱۳۴۷۱۷قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ) ۲(مندرج در ماده پنج در هزار عبارت  ـ ۲تبصره 

 .شوداصالح مي» %)۱(يك درصد «عبارت 

عوارض يا وجوه به شهرداريها و  پرداخت قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت ازـ  ۳تبصره 

 .گردددهياريها ملغي مي

 .وزارت كشور موظف است بر حسن اجراء اين ماده در سراسر كشور نظارت نمايد ـ ۴تبصره 

قانون اصـالح مـوادي   ) ۳(ماده ) هـ(از اول ماه پس از تاريخ تصويب اين قانون، ماليات موضوع بند ـ ۵۱ماده  

از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول 

و  ۱۳۸۱ارداتـي مصـوب   عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كـاال، ارائـه دهنـدگان خـدمات و كاالهـاي و     

                                                 
 .اين كتاب) ۷(در پيوست شماره مندرج  قانون نوسازي و عمران شهري) ۲(رجوع شود به ماده  ۱۷



 

 ۳۵صفحه 
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اصـالح مـي  %) ۵/۱(اصالحيه بعدي آن، حذف و عوارض موضوع اين بند قانون مذكور به يك و نـيم درصـد   

 ۱۸.گردد

قانون صدراالشاره نيز جـاري  ) ۳(ماده ) هـ(اين قانون در مورد عوارض موضوع بند ) ۳۹(ماده ) ۱(حكم تبصره 

 .خواهد بود

 اين قانون، قانون اصالح موادي از قـانون برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادي،      از تاريخ الزم االجرا شدنـ ۵۲ماده 

ــراري و وصــول عــوارض و ســاير وجــوه از     ــران و چگــونگي برق اجتمــاعي و فرهنگــي جمهــوري اســالمي اي

و اصـالحيه بعـدي آن  و سـاير     ۱۳۸۱ارائه دهندگان خدمات و كاالهاي وارداتي مصـوب   توليدكنندگان كاال،

ت خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غير مستقيم و عوارض بر واردات و توليد قوانين و مقررا

كاالها و ارائه خدمات لغـو گرديـده و برقـراري و دريافـت هرگونـه ماليـات غيـر مسـتقيم و عـوارض ديگـر از           

ماده شامل قـوانين و   حكم اين. باشدتوليدكنندگان و وارد كنندگان كاالها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع مي

 .باشدمقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، نيز مي

 :باشدموارد زير از شمول حكم اين قانون مستثني مي

 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران؛ ۱

 و اصالحيه هاي بعدي آن؛ ۱۳۶۶تقيم مصوب اسفند قانون مالياتهاي مس ۲

 ؛۷/۶/۱۳۷۲قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسالمي ايران مصوب  ۳

 ؛۵/۹/۱۳۸۴قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسالمي ايران مصوب  ٤

 ؛۱۲/۴/۱۳۷۳قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب  ٥

قـانون حمـل و نقـل و عبـور كاالهـاي خـارجي از قلمـرو        ) ۱۲(زادراهها، عوارض موضوع ماده عوارض آ ٦

 ۱۹؛۲۶/۱۲/۱۳۷۴جمهوري اسالمي ايران مصوب 

و اصـالحات   ۱۱/۸/۱۳۷۲قانون نحوه تأمين هزينه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و اتـاق تعـاون مصـوب     ۷

 بعدي آن؛

 ۲۸/۱۲/۱۳۷۳.۲۰دهاي دولت مصوب قانون وصول برخي از درآم) ۸۷(و ) ۶۳(مواد  ۸

                                                 
در پيوسـت  منـدرج  قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي    ) ۳(ماده ) هـ(رجوع شود به بند ۱۸

 .اين كتاب) ۸(شماره 
) ۹(در پيوسـت شـماره   رجي از قلمرو جمهوري اسالمي ايران منـدرج  قانون حمل و نقل و عبور كاالهاي خا )۱۲( ماده رجوع شود به -۱۹ 

 .اين كتاب
 .اين كتاب) ۵(در پيوست شماره مندرج قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ) ۸۷(و ) ۶۳(رجوع شود به مواد  - ۲۰



 

 ۳۶صفحه 

 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده
ـ  هزينه، كارمزد و ساير وجوهي كه از درخواسـت كننـده در ازاء ارائـه مسـتقيم خـدمات خـاص و يـا         تبصره 

شود و همچنين خسـارات و جرائمـي كـه بـه موجـب      فروش كاال كه طبق قوانين و مقررات مربوطه دريافت مي

 .باشدگردد، از شمول اين ماده مستثني ميقوانين و يا اختيارات قانوني لغو نشده دريافت مي

مصاديق خدمات خاص، نحوه قيمت گذاري و ميزان بهاي تعيين شـده بـراي خـدمات موضـوع ايـن تبصـره بـه        

 .گرددپيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و تصويب هيأت وزيران تعيين مي

) ۴۸(و ) ۴۲(، )۳۶(، )۳۵(، )۳۱(، )۲۸(، )۲۵(، )۲۴(، )۱۸(تاريخ اجراي اين قانون در رابطه با مـواد ـ   ۵۳ماده  

از اول ماه پس از تصويب اين قانون خواهد بود و سـاير مـواد آن از اول   ) ۵۱(از تاريخ تصويب و در مورد ماده 

هاي مقرر در مواد مربوطـه پـس   سازمان امور مالياتي كشور موظف است ظرف مهلت. است ۱۳۸۷مهر ماه سال 

، دستورالعملها و ضوابط اجرائـي مربـوط را تهيـه و بـه تصـويب مراجـع ذي ربـط        هانامهآئين ،از تصويب قانون

 .برساند

كميسـيون اقتصـادي    ۱۷/۲/۱۳۸۷قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهل و هفت تبصـره درجلسـه مـورخ    

قانون اساسي جمهوري اسـالمي ايـران  تصـويب گرديـد     ) ۸۵(مجلس شوراي اسالمي طبق اصل هشتاد و پنجم 

بـه تأييـد شـوراي نگهبـان      ۲/۳/۱۳۸۷پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در تـاريخ  

 .رسيد



 

 ۳۷صفحه 

 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده

 

 ۱پيوست شماره 

 

 متن مواد ارجاعي

 در قانون ماليات بر ارزش افزوده هاي مستقيم مندرج قانون ماليات

 قانون مالياتهاي مستقيم ۱۶۷ماده ) الف 

تواند نسبت به مؤدياني كه قـادر بـه پرداخـت    ايي يا سازمان امور مالياتي كشور ميوزارت امور اقتصادي و دار 

بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه به طور يك جا نيستند از تاريخ ابالغ ماليـات قطعـي بـدهي مربـوط را     

 .حداكثر به مدت سه سال تقسيط نمايد

 قانون مالياتهاي مستقيم ۱۹۱ماده ) ب 

از جرايم مقرر در اين قانون بنا به درخواست مؤدي با توجه به داليل ابرازي مبنـي بـر خـارج از     تمام يا قسمتي 

اختيار بودن عدم انجام تكاليف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالياتي و خـوش حسـابي مـؤدي بـه تشـخيص و      

 .باشدموافقت سازمان امور مالياتي كشور قابل بخشوده شدن مي

 

 ن مالياتهاي مستقيم قانو ۲۰۲ماده ) ج

تواند از خـروج بـدهكاران ماليـاتي كـه ميـزان      وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور مي

حكـم ايـن مـاده در    . جلـوگيري نمايـد   ريال بيشتر است از كشور) ۱۰،۰۰۰،۰۰۰(بدهي قطعي آنها از ده ميليون 

ي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم از ماليات مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوص

بر درآمد شخص حقوقي يا مالياتهايي كه به موجب اين قانون شخص حقوقي مكلف به كسر و ايصـال آن مـي  

مراجع ذيـربط بـا اعـالم وزارت يـا سـازمان مزبـور       . باشد و مربوط به دوران مديريت آنان بوده نيز جاري است

 .باشنده ميمكلف به اجراي اين ماد



 

 ۳۸صفحه 

 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده
در صورتي كه مؤديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقـل و انتقـال امـوال خـود بـه      ـ تبصره 

تواند نسبت بـه ابطـال اسـناد مـذكور از طريـق مراجـع       همسر و يا فرزندان نمايند سازمان امور مالياتي كشور مي

 .قضايي اقدام نمايد

 ) ۰۹۲تا  ۰۳۲مواد (ـ  نون مالياتهاي مستقيمفصل هشتم از باب چهارم قا) د

هر گاه به . ابالغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ گردد اوراق مالياتي به طور كلي بايد به شخص مؤدي -۲۰۳ماده 

مالياتي بايد در محل سكونت يا محل كار او به يكي از بستگان يا  خود مؤدي دسترسي پيدا نشود اوراق

 شروط بر اين كه بنظر مأمور ابالغ سن ظاهري اين اشخاص براي تميز اهميت اوراقگردد م مستخدمين او ابالغ

 .نباشد مورد ابالغ كافي بوده و بين مؤدي و شخصي كه اوراق را دريافت مي دارد تعارض منفعت

ها استنكاف مستخدمين او از گرفتن برگ هر گاه مؤدي يا در صورت عدم حضور وي بستگان يا - ۱تبصره

محل نباشند مأمور ابالغ بايد امتناع آنان از گرفتن اوراق  ا در صورتيكه هيچ يك از اشخاص مذكور درنمايند ي

در محل در هر دو نسخه قيد نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سكونت  يا عدم حضور اشخاص فوق را

قانوني تلقي و تاريخ الصاق تاريخ اوراق مالياتي كه به ترتيب فوق ابالغ شده، . يا محل كار مؤدي الصاق نمايد

 .شودابالغ به مؤدي محسوب مي

تواند براي ابالغ اوراق مالياتي از خدمات پست سفارشي استفاده سازمان امور مالياتي كشور مي ـ ۲تبصره 

مأمور پست بايد اوراق مالياتي را به شخص مؤدي يا بستگان و مستخدمين او در محل ابالغ و در نسخه . نمايد

اني رسيد اخذ كند و چنانچه مؤدي يا اشخاص ياد شده از گرفتن اوراق امتناع كنند، مأمور پست اين موضوع ث

كند و نسخه اول را به اداره مالياتي را در نسخ اوراق مذكور قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي

عبارت «مأمور پست با قيد تاريخ مراجعه،  هرگاه هيچ يك از اشخاص ياد شده در محل نباشند،. دهدعودت مي

را در اوراق مذكور قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين » پانزده روز پس از اين تاريخ مجددًا مراجعه خواهد شد

مأمور پست در مراجعه بعدي در صورت عدم حضور . دهدكند و نسخه اول را عودت ميشده الصاق مي

وراق قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي كند و نسخه اول را به اشخاص فوق اين امر را در ذيل ا

 شوند  از تاريخ الصاق، ابالغ شده محسوباوراقي كه بدين ترتيب الصاق مي.  اداره مالياتي عودت مي دهد

 .شودمي 

 .امضاء نمايد دوم اوراق مالياتي تصريح و مأمور ابالغ بايد مراتب زير را در نسخه اول و -۲۰۴ماده 



 

 ۳۹صفحه 

 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده
 .به حروف و عدد محل و تاريخ ابالغ با تعيين روز و ماه و سال -الف 

 .چه نسبتي با مؤدي دارد نام كسي كه اوراق به او ابالغ شده با تعيين اينكه -ب 

 .اين قانون) ۲۰۳(تبصره ماده  نام و مشخصات گواهان با نشاني كامل آنان در مورد -ج 

وابسته به دولت باشد، اوراق مالياتي بايد به رئيس يا  ز ادارات دولتي يا مؤسساتاگر مؤدي يكي ا- ۲۰۵ماده 

 .اداره يا موسسه ابالغ گردد قائم مقام رئيس يا رئيس دفتر آن

اوراق مالياتي بايد به مـدير يـا اشـخاص     ،باشد اگر مؤدي شركت تجارتي يا ساير اشخاص حقوقي-۲۰۶ماده 

 .ابالغ شود دارندديگري كه از طرف شركت حق امضاء 

شركت هاي تجاري و ساير اشخاص حقوقي نيـز   اين قانون و تبصره آن در مورد) ۲۰۳(مقررات ماده  -تبصره

 . مجري است

سكونت يا محل ابالغ اوراق مالياتي معرفي  در مواردي كه مؤدي محلي را به عنوان محل كار يا-۲۰۷ماده 

لياتي در محلي به عنوان محل كار يا سكونت مؤدي ابالغ شود ما كند و در غير اين مورد در صورتي كه اوراق

حاكي از اطالع مؤدي از اين موضوع بوده و به اين نشاني ايراد نكرده باشد، مادامي  و در پرونده دليل و اثري

قانوني و  ابالغ اوراق مالياتي به همان نشاني، ،محل ديگري به عنوان محل سكونت يا كار اعالم نكند كه

 . استصحيح 

ماليـاتي يـك نوبـت در روزنامـه كثيراالنتشـار       در مواردي كه نشاني مؤدي در دست نباشـد اوراق -۲۰۸ماده 

مزبور روزنامه نباشد در روزنامه كثيراالنتشار نزديكترين محل بـه   حوزه  اداره امور مالياتي محل و اگر در محل

اين آگهي در حكـم ابـالغ   . شودتشار مركز آگهي مييكي از روزنامه هاي كثير االن حوزه اداره امور مالياتي يا

 .محسوب خواهد شد به مؤدي

بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تكليـف   در متن اوراق مالياتي ابالغ شده بايد عالوه -۱تبصره 

 .باشد قانوني مؤدي درج شده

اين قانون مشـخص نباشـد اوراق   ) ۲۰۷(طبق ماده  در مورد مؤديان ماليات مستغالت كه نشاني آنها -۲تبصره 

قانون به محل مستغلي كه ماليات آن مورد مطالبه است ابالغ  اين) ۲۰۳(مالياتي به ترتيب مذكور در تبصره ماده 

 .خواهد شد



 

 ۴۰صفحه 

 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده
در مواردي كه در اين قانون مقـرر گرديـده اسـت     مقررات آئين دادرسي مدني راجع به ابالغ، جز-۲۰۹ماده 

  .شد مالياتي اجرا خواهددر مورد ابالغ اوراق 

 

 ) ۲۱۸تا  ۲۱۰مواد ( فصل نهم از باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم ـ)هـ

روز از تاريخ ابالغ برگ قطعي پرداخت ننمايد  هر گاه مؤدي ماليات قطعي شده خود را ظرف ده -۲۱۰ماده 

ز تاريخ ابالغ كليه بـدهي خـود را   كند ظرف يك ماه ااو ابالغ مي اداره امور مالياتي به موجب برگ اجرائي به

 .آن را به اداره امور مالياتي بدهد بپردازد يا ترتيب پرداخت

تشخيص قطعي بدهي، سال مالياتي، مبلغ پرداخت  كدر برگ اجرائي بايد نوع و مبلغ ماليات، مدار -۱تبصره 

 .گردد شده قبلي و جريمه متعلق درج

اظهارنامه يا ترازنامـه تسـليمي بـه عنـوان ماليـات       دي مذكور درآن قسمت از ماليات مورد قبول مؤ -۲تبصره 

 .اجرائي قابل وصول است شود و از طريق عملياتقطعي تلقي مي

مقرر ماليات مورد مطالبه را كال پرداخت نكنـد   هر گاه مؤدي پس از ابالغ برگ اجرائي در موعد-۲۱۱ماده 

به اندازه بدهي مؤدي اعم از اصل و جرايم متعلق به اضافه ده مالياتي ندهد  يا ترتيب پرداخت آنرا به اداره امور

دسـتور   صدور دستور توقيف و. از اموال منقول يا غير منقول و مطالبات مؤدي توقيف خواهد شد درصد بدهي

 .باشداجراي آن به عهده اجرائيات اداره امور مالياتي مي

 : توقيف اموال زير ممنوع است - ۲۱۲ماده 

 .و وظيفه حقوق بگيران و سه چهارم حقوق بازنشستگيدو سوم حقوق  -۱
مؤدي و افـراد تحـت تكفـل او الزم اسـت و همچنـين       لباس و اشياء و لوازمي كه براي رفع حوائج ضروري -۲

 . مؤدي آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه

 . زم استتامين حداقل معيشت مؤدي ال ابزار و آالت كشاورزي و صنعتي و وسايل كسب كه براي -۳
 . محل سكونت به قدر متعارف -۴

شود زائد بر ميزان بدهي مالياتي مؤدي بوده و مي هر گاه ارزش مالي كه براي توقيف در نظر گرفته -۱تبصره 

شود مگـر ايـن كـه مـؤدي امـوال      فروخته خواهد شد و مازاد مسترد مي تمام مال توقيف و ،قابل تفكيك نباشد

 .ان فوق معرفي نمايدميز بالمعارض ديگري معادل



 

 ۴۱صفحه 

 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده
از اثاث البيت آنچـه عادًتـا    ،زندگي مي نمايند هر گاه مؤدي يكي از زوجين باشد كه در يك خانه -۲تبصره 

بقيه متعلق به شوهر شناخته مي شـود مگـر آن كـه خـالف ترتيـب فـوق        مورد استفاده زنان است متعلق به زن و

 .معلوم شود

در مدت عمليات اجرائي نبايد موجب تعطيل  ز كشاورزي و صنعتيتوقيف واحدهاي توليدي اعم ا -۳تبصره 

  .واحد توليدي گردد

اداره امور مالياتي به عمل خواهد آمد ولـي مـؤدي مـي    ارزيابي اموال مورد توقيف بوسيله ارزياب- ۲۱۳ماده

قاضـا كنـد   طبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسـمي دادگسـتري ت   تواند با توديع حق الزحمه ارزيابي

 .وسيله ارزياب رسمي به عمل آيد كه ارزيابي اموال

مزايده و فروش اموال مورد توقيـف اعـم از منقـول و     كليه اقدامات الزم مربوط به آگهي حراج و -۲۱۴ماده

در مورد فروش اموال غير منقـول در صـورتي   . اداره امور مالياتي مي باشد غير منقول به عهده مسئول اجرائيات

 تشريفات مقرر و تعيين خريدار، مالك براي امضاي سند حاضر نشود مسـئول اجرائيـات اداره   ز انجامكه پس ا
خواهد كـرد و اداره   امور مالياتي به استناد مدارك مربوط از اداره ثبت محل تقاضاي انتقال ملك به نام خريدار

 . ثبت اسناد و امالك مكلف به اجراي آن است

كـه نوبـت دوم آن   (صورتيكه پـس از دو نوبـت آگهـي     ر منقول توقيف شده دردر مورد اموال غي -۲۱۵ماده

براي آن پيدا نشود سازمان امور مالياتي كشور مي توانـد مطـابق    خريداري) بدون حداقل قيمت آگهي مي شود

دادگستري معادل كل بدهي مؤدي به عالوه هزينه متعلقه از مال مورد توقيف تملـك   ارزيابي كارشناس رسمي

 .آن را به حساب بدهي مؤدي منظور نمايد هايو ب

به نـام سـازمان امـور ماليـاتي كشـور و يـا ديگـري،         در صورتي كه مؤدي قبل از انتقال مال مذكور -۱تبصره 

امور مالياتي كشور با دريافت بدهي مؤدي به اضافه ده درصد بدهي  حاضر به پرداخت بدهي خود باشد سازمان

 .مزبور رفع توقيف مي نمايد از ملك و هزينه هاي متعلقه

كشور درآمده باشد اگر آمادگي جهـت فـروش    در صورتي كه مال به تملك سازمان امور مالياتي -۲تبصره 

 . مساوي اولويت با مؤدي است داشته باشد و مؤدي درخواست نمايد در شرايط

ولت از اشخاصـي اعـم از   اجرائي راجع به مطالبات د مرجع رسيدگي به شكايات ناشي از اقدامات-۲۱۶ماده 

باشد هيات حـل اخـتالف ماليـاتي    ها قابل مطالبه و وصول ميماليات حقيقي يا حقوقي كه طبق مقررات اجرائي



 

 ۴۲صفحه 
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راي صادره قطعي . مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و راي صادر خواهد شد به شكايات. خواهد بود

 .االجراء است و الزم

حاكي از اين باشد كه وصول ماليات قبل از  كه شكايتي مستقيم در صورتيدر مورد مالياتها -۱تبصره 

هيات حل اختالف مالياتي شكايت را وارد دانست ضمن  قطعيت، به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه

مورد قرار رسيدگي و اقدام الزم صادر يا نسبت به درآمد مشمول ماليات  صدور راي به بطالن اجرائيه حسب

  . راي صادره از هيات حل اختالف قطعي است. راي صادر خواهد كرد يدگي ومؤدي رس

اجرائي از اين جهت باشد كه مطالبه ماليـات قـانوني    در مورد مالياتهاي غير مستقيم هر گاه شكايت -۲تبصره 

باره هيات حل اختالف مالياتي خواهد بود و راي هيات مزبور در اين  نيست مرجع رسيدگي به اين شكايت نيز

 مفاد اين تبصره شامل جرايم قاچاق اموال موضـوع عايـدات دولـت و بهـاي مـال     . االجراء است  قطعي و الزم

در مراجـع خـاص    قاچاق از بين رفته و نيز آن دسته از مالياتهاي غير مستقيم كه طبق مقررات مخصوص به خود

 .بايد حل و فصل شود نخواهد بود

مي شود كه يك درصد از وجوهي كه بابت ماليـات   دارائي اجازه داده به وزارت امور اقتصادي و- ۲۱۷ماده

در حساب مخصـوص  ) باستثناي ماليات بردرآمد شركتهاي دولتي( گرددو جرايم موضوع اين قانون وصول مي

مورد آموزش و تربيت كارمندان در امور مالياتي و حسابرسي و تشويق كاركنـان و   در خزانه منظور نموده و در

بـه   وجـوه پرداختـي  . در امر وصول ماليات فعاليت موثري مبذول داشته و يا مي دارنـد خـرج نمايـد    كهكساني 

وزارت امـور  . اسـت  استناد اين ماده به عنوان پاداش وصولي از شمول ماليـات و كليـه مقـررات مغـاير مسـتثني     

وزيـع ماليـات وصـولي    ماليات و ت اقتصادي و دارائي موظف است كه در هر شش ماه گزارشي از ميزان وصول

اقتصـادي و دارائـي مجلـس شـوراي اسـالمي تقـديم        بين طبقات و سطوح مختلف درآمد را به كميسيون امـور 

 .نمايد

هـاي امـور اقتصـادي و دارائـي و     وزارتخانـه  آئين نامه مربوط بـه قسـمت وصـول ماليـات توسـط      – ۲۱۸ماده

 .موقع اجراء گذارده خواهد شددارائي به  دادگستري تصويب و توسط وزارت امور اقتصادي و

 قانون مالياتهاي مستقيم  ۲۱۹ماده ) و 

شناسايي و تشخيص درآمد مشمول ماليات، مطالبه و وصول ماليات موضوع اين قانون به سـازمان امـور ماليـاتي    

قـانون برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي و       )  ۵۹(مـاده  ) الـف (شود كه به موجـب بنـد   كشور محول مي

نحـوه انجـام دادن تكـاليف و اسـتفاده از اختيـارات و      . گي جمهوري اسالمي ايـران ايجـاد گرديـده اسـت    فرهن

هاي هر يك از مأموران مالياتي و اداره امور مالياتي و همچنين ترتيبات اجراي احكـام  برخورداري از صالحيت
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ماه پس از تصويب اين قانون  اي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت ششنامهمقرر در اين قانون به موجب آيين

 .به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور، به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد

هـا، ترتيبـات   تواند تا تصويب آيـين نامـه موضـوع ايـن مـاده، از روش     سازمان امور مالياتي كشور مي ـ  تبصره

 .ستفاده نمايداجرايي و عناوين شغلي قبلي به عنوان مقررات مجري ا

 قانون مالياتهاي مستقيم ۲۳۳الي  ۲۳۰مواد ) ز 

در مـواردي كـه مـدارك و اسـناد حـاكي از تحصـيل درآمـد نـزد         ــ   قانون مالياتهاي مستقيم ۲۳۰ماده 

انـد بـا   اين قانون موجود باشد اشـخاص ثالـث مكلـف   ) ۲۳۱(اشخاص ثالث به استثناي اشخاص مذكور در ماده 

ه امور مالياتي، دفاتر و همچنين اصل يا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطالعات مربـوط  مراجعه و مطالبه ادار

به درآمد مؤدي يا مشخصات او را ارائه دهند و گرنه در صورتي كه در اثر ايـن اسـتنكاف آنهـا زيـاني متوجـه      

الـث و تعيـين   مرجع ثبوت اسـتنكاف اشـخاص ث  . دولت شود به جبران زيان وارده به دولت محكوم خواهند شد

زيان وارده به دولت مراجع صالحه قضايي است كه بـا اعـالم دادسـتاني انتظـامي ماليـاتي و خـارج از نوبـت بـه         

 .موضوع رسيدگي خواهند نمود

 در موارد استنكاف اشخاص ثالث در ارائـه اسـناد و مـدارك مـورد درخواسـت اداره امـور ماليـاتي،       ـ تبصره 

واند اشخاص ثالث را از طريق دادسـتاني كـل كشـور مكلـف بـه ارائـه اسـناد و        تسازمان امور مالياتي كشور مي

 .تعقيب قضايي موضوع مانع از اقدامات اداره امور مالياتي نخواهد بود. مدارك مذكور بنمايد

وزارتخانـه هـا، مؤسسـات     در مواردي كه ادارات امور مالياتي كتباً از ـ قانون مالياتهاي مستقيم ۲۳۱ماده 

ساير مؤسسات و نهادهـاي عمـومي غيـر     ها وهاي دولتي و نهادهاي انقالب اسالمي و شهرداريركتدولتي، ش

معامالت و درآمد مـؤدي بخواهنـد مراجـع مـذكور مكلفنـد       دولتي اطالعات و اسناد الزم را در زمينه فعاليت و

ند مگر اينكه مسـئول امـر   هر گونه اطالعات الزم را در اختيار آنان بگذار رونوشت گواهي شده اسناد مربوط و

امـور   مخالف مصالح مملكت اعالم نمايد كه در اين صورت با موافقت وزير مسـئول و تأييـد وزيـر    ابراز آن را

امر بـا اعـالم دادسـتاني     شود و در غير اين صورت به تخلف مسئولاقتصادي و دارائي از ابراز آن خودداري مي

حسب مورد بـه مجـازات مناسـب محكـوم      رج از نوبت رسيدگي وانتظامي مالياتي در مراجع صالحه قضائي خا

مقامات قضائي است و مقامـات مزبـور ارائـه آن را مخـالف      ولي در مورد اسناد و اطالعاتي كه نزد. خواهد شد

 .موافقت دادستان كل كشور خواهد بود مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به
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سـازمان امـور ماليـاتي كشـور اسـناد و اطالعـات        ،غير بانكيهاي اعتباري ها و موسسهدر مورد بانك ـتبصره 

هـاي  هـا و موسسـه  امور اقتصادي و دارايي مطالبه خواهد كرد و بانـك  مربوط به درآمد مؤدي را از طريق وزير

 .موظفند حسب نظر وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند اعتباري غير بانكي

بايد اطالعـاتي را كـه ضـمن     اداره امور مالياتي و ساير مراجع مالياتيـ  قانون مالياتهاي مستقيم ۲۳۲ماده 

از افشاي آن جـز در امـر تشـخيص درآمـد و      رسيدگي به امور مالياتي مؤدي بدست مي آورند محرمانه تلقي و

نمايند و در صورت افشا طبق قـانون مجـازات اسـالمي بـا آنهـا       ماليات نزد مراجع ذيربط در حد نياز خودداري

 .فتار خواهد شدر
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هـاي خـود بـه    يدر صـورتي كـه اداره امـور ماليـاتي ضـمن رسـيدگ      ـ  قانون مالياتهاي مستقيم ۲۳۳ماده 

مراتب را براي تعقيب به دادسـتان   اين قانون برخورد نمودند مكلفند) ۲۰۱(تخلفات مالياتي مؤدي موضوع ماده 

 .انتظامي مالياتي گزارش دهند

 ) ۲۵۱تا  ۲۴۴مواد (ـ ن مالياتهاي مستقيم فصل سوم از باب پنجم قانو) ح

قانون در مواردي كه ضمن مقررات اين  مرجع رسيدگي به كليه اختالف هاي مالياتي جز- ۲۴۴ماده

هر هيات حل اخـتالف ماليـاتي از سـه نفـر بـه      . مالياتي است  مرجع ديگري پيش بيني شده، هيات حل اختالف

 :شد شرح زير تشكيل خواهد

  .سازمان امور مالياتي كشور يك نفر نماينده .۱
قاضي بازنشسته واجد شـرايطي در شهرسـتانها يـا     در صورتي كه. يك نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته .۲

درخواست سازمان امور مالياتي كشـور، رئـيس قـوه قضـائيه يـك نفـر        مراكز استان ها وجود نداشته باشد بنا به

 .نمودهيات معرفي خواهد  قاضي شاغل را براي عضويت
يا اتاق تعاون يا جامعـه حسـابداران رسـمي يـا مجـامع       يك نفر نماينده از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن .۳

اسالمي شهر به انتخاب مؤدي در صورتي كه بـرگ تشـخيص ماليـات     هاي صنفي يا شورايحرفه اي يا تشكل

مهلت قانوني مؤدي انتخـاب خـود را   يا همزمان با تسليم اعتراض به برگ تشخيص در  ابالغ قانوني شده باشد و

از بـين   نمايد سازمان امور مالياتي با توجـه بـه نـوع فعاليـت مـؤدي يـا موضـوع ماليـات مـورد رسـيدگي          ن اعالم

 .نمايندگان مزبور يك نفر را انتخاب خواهد كرد

بـا  نفر رسمي است و راي هيات هـاي مزبـور    جلسات هيات هاي حل اختالف مالياتي با حضور سه -۱تبصره

  .نظر اقليت بايد در متن راي قيد گردد ولي ،اكثريت آراء قطعي و الزم االجرا است

مسئوليت تشكيل جلسات هيـات هـا بـه عهـده سـازمان       هاي حل اختالف مالياتي واداره امور هيات -۲تبصره

ه بنـا بـه   اي كـ اعضاء هيات هاي حـل اخـتالف بـر اسـاس آيـين نامـه       باشد و حق الزحمهامور مالياتي كشور مي

مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد از محل اعتبـاري كـه    پيشنهاد سازمان امور

 .بود شود قابل پرداخت خواهدهمين منظور در بودجه سازمان مذكور پيش بيني مي به

ن مـذكور كـه داراي   از بـين كارمنـدان سـازما    نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور عضـو هيـات   -۲۴۵ماده

سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته و در امر مالياتي بصـير   حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و الاقل شش

 .خواهند شد و مطلع باشند انتخاب
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هر پرونـده، جهـت حضـور مـؤدي يـا نماينـده        وقت رسيدگي هيات حل اختالف مالياتي در مورد -۲۴۶ماده

فاصـله تـاريخ ابـالغ و روز تشـكيل جلسـه      . بايد به آنها ابالغ گردد ينده اداره امور مالياتيمؤدي و نيز اعزام نما

  . ده روز باشد مگر به در خواست مؤدي و موافقت واحد مربوط هيات نبايد كم تر از

و اداره امور مالياتي مربوط مانع از رسـيدگي هيـات    عدم حضور مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز نماينده-تبصره 

 .صدور راي نخواهد بود

مگـر اينكـه ظـرف مـدت     . آراء هيأتهاي حل اختالف مالياتي بدوي قطعي و الزم االجراء اسـت  -۲۴۷مادة 

اين قـانون و تبصـره هـاي آن بـه مـؤدي،از طـرف مـأموران        ) ۲۰۳(بيست روز از تاريخ ابالغ رأي بر اساس ماده

رد كه در اين صورت پرونده جهت رسيدگي بـه هيـأت   ان مورد اعتراض كتبي قرار گي مالياتي مربوط يا مؤدي

رأي هيأت حل اخـتالف ماليـاتي تجديـد نظـر قطعـي و الزم      . حل اختالف مالياتي تجديد نظر احاله خواهد شد

 .االجراء مي باشد

مؤدي مالياتي مكلف است مقدار ماليات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خـود   -۱تبصره

 .مدت مقرر تسليم كندرا در 

نمايندگان عضو هيأتهاي حل اختالف مالياتي نبايد قبٌال نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته يـا   -۲تبصره

 .رأي داده باشند

در صورتي كه رأي صادره هيأت بدوي از سوي يكي از طرفين مورد اعتـراض تجديـد نظـر خـواهي      -۳تبصره

 .ظر فقط به ادعاي آن طرف رسيدگي و رأي صادر خواهد شدن قرار گرفته باشد در مرحله تجديد

آراء قطعي هيأتهاي حل اختالف مالياتي به استثناء مواردي كه رأي هيأت حل اختالف مالياتي بدوي  -۴تبصره

اين قانون قابل شـكايت  ) ۲۵۱(با عدم اعتراض مؤدي يا مأمور مالياتي مربوط قطعيت مي يابد برابر مقررات ماده

 .در شوراي عالي مالياتي خواهد بود و رسيدگي

سازمان امور مالياتي كشور اجازه دارد شكايت كتبي مؤديان ماليـاتي از آراء هيأتهـاي حـل اخـتالف      -۵تبصره

مالياتي صادره تا تاريخ تصويب اين ماده كه در مهلت قانوني به مرجع مالياتي ذي ربط تسليم شده است را يك 

 .تجديد نظر به منظور رسيدگي و صدور رأي مقتضي احاله نمايد لياتيبار به هيأتهاي حل اختالف ما

در مواردي كه شكايت مؤديان مالياتي از آراء هيأتهاي بدوي از طرف هيأت حل اختالف مالياتي  -۶تبصره

تجديد نظر رد شود و همچنين شكايت از آراء هيأتهاي تجديد نظر از طرف شعب شوراي عالي مالياتي مردود 

                                                 
  ۱۸۷۲۶منـدرج در روزنامـه رسـمي شـماره      ۲۰/۲/۱۳۸۸-، مصوب اصالحات بعدي آن و  به قانون مالياتهاي مستقيم) ۲۴۷(  وان مادهبه عن قانون الحاق يك ماده   ماده واحدهبه موجب 

 .باشد االجراء مي الزم ۱۳/۴/۱۳۸۸كه از تاريخ و  شده استالحاق هاي آن  و تبصره ۲۴۷ماده  ۲۸/۳/۱۳۸۸مورخ 

 



 

 ۴۷صفحه 

 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده
تفاوت ماليات موضوع رأي مورد شكايت و ماليات ابرازي %) ۱(ود، براي هر مرحله معادل يك درصد اعالم ش

 .مؤدي در اظهارنامه تسليمي، هزينه رسيدگي تعلق مي گيرد كه مؤدي مكلف به پرداخت آن خواهد بود

عتراض مؤدي اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به ا راي هيات حل اختالف مالياتي بايستي متضمن-۲۴۸ماده 

درآمد مشمول ماليات، جهات و داليل آن توسط هيات در متن راي  بوده و در صورت اتخاذ تصميم به تعديل

 .دقيد شو

محاسبات ماليات را در متن راي قيد و در  هاي حل اختالف مالياتي مكلفند مأخذ موردهيات -۲۴۹ماده 

ؤدي يا اداره امور مالياتي مربوط به موضوع درخواست م با ،صورتي كه در محاسبه اشتباهي كرده باشند

 .كنند رسيدگي و راي را اصالح

تشخيص ماليات را رد و يا اين كه تشخيص اداره  در مواردي كه هيات حل اختالف مالياتي برگ -۲۵۰ماده 

اي از راي خود را به انضمام رونوشـت بـرگ تشـخيص ماليـات     نسخه امور مالياتي را تعديل نمايد مكلف است

انتظامي مالياتي ارسال كند تا در صورت احراز تخلف نسـبت بـه تعقيـب متخلـف      هت رسيدگي نزد دادستانج

 .نمايد اقدام

قانون و مالياتهاي غير مستقيم كـه در مرجـع ديگـري     در مورد مالياتهاي قطعي موضوع اين -مكرر ۲۵۱ماده 

مدارك و دالئل كافي از طرف مـؤدي شـكايت    عادالنه بودن ماليات مستندا به قابل طرح نباشد و به ادعاي غير

از سه نفر  تواند پرونده امر را به هياتي مركبتجديد رسيدگي شود وزير امور اقتصادي و دارائي مي و تقاضاي

  .به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد

تا تاريخ  ۱۳۶۸سنوات باشد حكم اين ماده نسبت به عملكرد قطعي و الزم االجرا مي راي هيات به اكثريت آراء

 .بود تصويب اين اصالحيه نيز جاري خواهد

 

 

 



 

 ۴۸صفحه 

 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده

 

۲پيوست شماره   

 

 متن مواد ارجاعي قانون امور گمركي

 در قانون ماليات بر ارزش افزوده مندرج

 

 هاي بازرگاني دولت با كشورهاي بيگانه برايهرگاه ضمن موافقتنامه - قانون امور گمركي) ۶(ماده 

است معين  گمركي به مأخذي غير از آنچه كه در جدول تعرفه ضميمه اين قانون مقرركاالي معيني حقوق 

آن كاال مطابق مأخذ تعيين شده  باشد حقوق گمركيهاي مزبور به قوت خود باقي ميبشود مادام كه موافقتنامه

يمه اين قانون حقوق گردد مگر اينكه در تعرفه ضمدريافت مي ها و با رعايت شرايط مقرر در آنهادر موافقتنامه

 .گيرد و يا از حقوق گمركي بخشوده شده باشد گمركي كمتري به آن تعلق

هاي مذكور در جدول تعرفه پيوست اين قانون و عالوه بر معافيت - قانون امور گمركي) ۳۷(ماده 

د زير بموجب قوانين خاص يا بر طبق قراردادهاي مصوب مجلس برقرار شده در موار هاي ديگري كهمعافيت

باشد ولي هزينه گمركي بايد  كاالي وارده از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض معاف مي نيز

 .پرداخت شود

 همراهان آنها؛ كاالي متعلق به پادشاهان و روساي كشورهاي خارجي و -۱

ورد استفاده خارجي و اشياء و كاالي م اشياء و كاالي مورد استفاده رسمي مأموريت هاي سياسي  :الف -۲

حدود مقررات كنوانسيون وين راجع به روابط ديپلماتيك  مأمورين سياسي  خارجي و بستگان آنها در

معامله متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر  و به شرط ۱۹۶۱آوريل  ۱۸مورخ 

 مورد؛

و  اشياء مورد استفاده سركنسولها و كاالي مورد استفاده رسمي مأموريتهاي كنسولي خارجي و اشياء  :ب

به سمت مزبور در ايران  كنسولها و كنسولياران رسمي مشروط بر آنكه طي مدت نه ماه از تاريخ استقرار آنها

امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد؛  وارد شده باشد و بشرط رعايت معامله متقابل و با تشخيص وزارت

    



 

 ۴۹صفحه 

 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده
اين بند به شرط معامله متقابل تا پايان دوره خدمت مأموران  ولي موضوعتبصره ـ معافيت هاي گمركي كنس

 .قابل تمديد است كنسولي خارجي در ايران

مؤسسات تخصصي وابسته به آن و  اشيا و كاالي مورد استفاده رسمي نمايندگيهاي سازمان ملل متحد و :ج 

ر خدمت در ايران در حدود مقررات مندرج مأمو اشياء مورد استفاده كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد

با  ۱۹۴۶فوريه  ۱۳مربوط بمزايا و مصونيتهاي سازمان ملل متحد مورخ  (Convention)در كنوانسيون 

 ايران در هر مورد؛ تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك

ي و فرهنگي كمكهاي فني و اقتصادي و علم اشياء و كاالي مورد استفاده كارشناسان خارجي كه از محل :د

اعزام مي شوند برابر مقرراتي كه در آئين نامه مزايا و معافيتهاي  ممالك خارجي و مؤسسات بين المللي به ايران

كميسيون دارائي مجلس پيش بيني شده است با تشخيص وزارت  ۱۳۴۵تير ماه  ۲۳مصوب  كارشناسان خارجي

 خارجه و گمرك ايران در هر مورد؛ امور

خارجي، مرجوعي، انتقالي ، كابوتاژ و واردات موقت همچنين صادرات كشور از پرداخت كاالي ترانزيت  -۴

 و سود بازرگاني و عوارض بخشوده است ولي مشمول پرداخت هزينه هاي گمركي خواهد حقوق گمركي

 تعيين مي شود؛  شرايط و مقررات و تشريفات ورود و خروج اين گونه كاال در آئين نامه گمركي .بود

همراه مسافر در صورتي كه جنبه  اسباب سفر و اشياء شخصي مستعمل( و شده باستثناء اين قسمت لغ - ۵

 ؛)تجاري نداشته باشد بطور كلي

 اشياي شخصي مستعمل ايرانيان مقيم خارجه اعم از مسافر با گذرنامه عادي ، خدمت و يا لوازم خانه و-۶ 

لوازم خانه و اشياء  بوده و ششماه آخر آن متوالي باشد وسياسي كه مدت اقامت آنان در خارج يكسال يا بيشتر 

الف ـ لوازم و اشياي مزبور از  : بر اينكه مستعمل اتباع خارجه كه براي اقامت به ايران وارد مي شوند مشروط

تا نه ماه بعداز ورود مسافر به گمرك برسد مگر در موارد فرس  كشور محل اقامت مسافر حمل و يكماه قبل

 ،شئون ب ـ لوازم و اشياي مزبور با وضع و كميسيون رسيدگي به اختالفات گمركي ه تشخيصب ،ماژور

قبل از آن از چنين معافيتي  ج ـ ظرف مدت پنج سال .اجتماعي آنان مناسب بوده و جنبه تجاري نداشته باشد

 استفاده نكرده باشند؛

شتر بخارج اعزام مي شوند در صورتي كه قبل براي انجام مأموريت يكساله و يا بي ـ كارمندان دولت كه۱تبصره 

مذكور در  پايان مأموريت و توقف يك ساله از خارج احضار شوند مشمول شرط مدت يك سال توقف از

 اين بند نخواهند بود؛

اين قانون اشيائي است كه عرفا فقط مورد استفاده صاحب  ـ منظور از اشياء و لوازم شخصي مذكور در۲تبصره 

لوازم خانه اشيائي است كه عرفا مورد استفاده خانواده صاحب آن اشياء هنگام اقامت  و منظور از آن قرار گيرد

 يك محل باشد؛ در

 ؛كه به ايران مي آيند آالت و ا فزار دستي مربوط به كار يا حرفه ايرانيان و خارجياني -۷



 

 ۵۰صفحه 

 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده
اي خارجه فوت مي شوند با ارائه كه در كشوره شياء شخصي و اثاثه منزل و افزار كار مستعمل ايرانيانيا -۸

كنسولي دولت جمهوري اسالمي ايران يا مقامات صالحيتدار  گواهي تحرير كه تنظيمي از طرف مأمورين

در مواردي كه مأمورين كنسولي دولت جمهوري اسالمي در كشور  امور خارجـه به تشخيص وزارت( محلـي 

تنظيم شده  مزبور حداكثر ظرف شش ماه بعد از فوت مشروط بر اينكه گواهي تحرير تركه) فوق نباشند محل

 .دباش

 .نقليه نخواهد بود اين ماده شامل وسايط ۸تا  ۵تبصره ـ معافيت هاي موضوع بندهاي  

دولت، شهرداري ها، دانشگاهها و مؤسسات   به  هدايائي كه از طرف دولتها، اشخاص و مؤسسات خارجي -۹

عام المنفعه، حوزه هاي علميـه ، بقاع متبركه ، نهادهاي  سسات خيريه وآمــوزش عالي و مراكز تحقيقاتي ، مؤ

 .شود، بشرط غيرتجاري بودن اعم از كلي يا جزئيرهائي بخش داده مي و سازمانهاي  انقالبي

مي نمايند  شــركتها، مؤسسات و سازمانهاي دولتي كه بطور تجـاري اقدام به ورود و صدور كاال تبصره ـ

 .  نمي گردند مشمول اين بند

فرهنگ و تمدن ايران اعم از اينكه قبال به خارج از كشور برده شده و يا  اشياي باستاني مربوط به ميراث -۱۲

 .با تشخيص و تاييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،كشور بدست آمــده باشد در خارج از

هنـري و كتابخانه ها و  فرهنگي و وها و مـوزه ها و نمايشگاههاياشيائي كه به منظور تشكيل آرشيـ -۱۳

و مرمت آثار باستاني بوسيله وزارت  آموزش سمعي و بصري و هنري و مبادالت فرهنگي و هنري و تعمير

 .فرهنگ و ارشاد اسالمي وارد كشور مي شود

تكميل موزه هاي  و تمــدن ساير كشورها كه براي ايجاد و يا ياشياي عتيقه مربوط به ميــراث فرهنگ -۱۴

 .مومي وارد كشور شود به تشخيص و تاييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميع

گاههاي همانند مربوط به  ظروف عادي و لفاف هاي متعارفي بيروني كاالي وارده همچنين قرقره و تكيه -۱۵

و به صورت ورود موقت به منظور امكان  كاالي وارده كه ارزش آنها جداگانه در سياهه خريد منظور شده

 ۲به هر علت عينا بازگشت داده مي شود با رعايت ماده  كاالي صادر شده كه.  بخارج اظهار مي شود اعاده

 .۱۳۴۵اوليه مصنوعات ماشيني كارخانه هاي داخلي مصوب  قانون استرداد حقوق گمركي مواد

 .مصرفي وسايط نقليه در ورود و خروج از كشور مقدار سوخت و روغن -۱۶

 .تعليف از كشور خارج و يا به كشــور وارد شده و پس از تعليف باز مي گردند رايي كه بنتاج دامهائـ -۱۷

 .مربوط (Convention) نمونه هاي تجاري بي بها با رعايت كنوانسيون -۱۸

مي   ايران اعطاء مـدال و نشانهائي كه از طرف دولت ها و مؤسسات خارجـــي بين المللي رسما باتباع -۱۹

 .شود

كه طبق قانون قابل ورود باشد از لحاظ  ۱۴،۱۳،۱۲،۱۱،۱۰،۹،۸،۷،۶،۵،۲،۱بندهاي  موضوعتبصره ـ كاالي 

  .و محدويت مشمول مقررات عمومي صادرات و واردات نخواهد بود ممنوعيت



 

 ۵۱صفحه 

 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده
 



 

 ۵۲صفحه 

 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده

 

٣پيوست شماره   

 

 مبادالت مرزيساماندهي متن مواد ارجاعي قانون 

 در قانون ماليات بر ارزش افزوده مندرج

 

سقف اقالم قابل ورود در اجراي اين قانون كه شامل  -۸/۷/۱۳۸۴مبادالت مرزي مصوب قانون  ۸ماده 

مشمول . بخشي از مصارف معيشتي و نيازهاي مرزنشينان است و توسط وزارت بازرگاني تعيين مي گردد

و براي كاالهاي غير %) ۱۰۰(تا صددرصد ) ارزاق عمومي(تخفيف حقوق ورودي براي كاالهاي خوراكي 

 .متناسب با محروميت منطقه پس از تصويب هيات وزيران خواهد بود %)۵۰(تا پنجاه درصد  خوراكي

 . در ورود اين كاالها، رعايت قوانين و مقررات بهداشتي و قرنطينه اي الزامي است -۱تبصره 

 .مشمول هيچ نوع عوارض و اخذ ما به التفاوت نمي شود ،واردات كاالهاي موضوع اين قانون -۲تبصره 



 

 ۵۳صفحه 

 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده

 

٤پيوست شماره   

 

 متن مواد ارجاعي قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

 در قانون ماليات بر ارزش افزوده مندرج 

 

به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  -قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  ۲۴ماده 

ود و ساخت دارو، مواد خوراكي، شود وجوهي را در ازاي صدور و تمديد و اصالح مجوز وراجازه داده مي

بندي آنها و تجهيزات پزشكي و صدور پروانه براي مسؤولين آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مواد اوليه و بسته

فني آنها، صدور و تمديد پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشكي و مسؤولين فني آنها اعم از بيمارستان، 

هاي دايم و انه و مؤسسات وابسته به حرف پزشكي، صدور پروانهدرمانگاه، آزمايشگاه، راديولوژي، داروخ

هاي داروسازي، موقت پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي و مامايي صدور و اصالح و تمديد پروانه كارخانه

مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي و تجهيزات و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاه، اجراي 

ها و مواد آزمايشگاهي و دارويي، هاي تشخيص طبي و حق آزمايش فرآوردهمايشگاهآزمايشات مربوط به آز

ها و ملزومات خوراكي، آشاميدني، بهداشتي آرايشي و بيولوژيك و كنترل كيفي انواع تجهيزات و دستگاه

 ها و صدور پروانههاي بيولوژيك ساخت داخل، استاندارد نمودن نقشهپزشكي و دندانپزشكي و فرآورده

تأسيس بيمارستان و مراكز بهداشتي و درماني و معاينات شوراي عالي پزشكي و معاينه مشموالن وظيفه بر مبناي 

ريزي هايي كه به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد سازمان مديريت و برنامهتعرفه

آمدهاي اختصاصي قوانين بودجه رسد از آنها دريافت و به حساب دركشور به تصويب هيأت وزيران مي

داري كل از محل اعتبار درآمد اختصاصي قوانين معادل مبالغ مزبور پس از واريز به خزانه. سنواتي واريز نمايد

وزارت بهداشت، درمان و . گيردبودجه سنواتي در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي

هاي ريزي را حسب مورد از طريق ابالغ اعتبار در اختيار دانشگاهآموزش پزشكي موظف است معادل وجه وا

ربط قرار دهد تا طبق قوانين و مقررات مربوط علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني و واحدهاي ذي

 .هزينه گردد



 

 ۵۴صفحه 

 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده
سازمان بهزيستي كشور موظف است پس از  - قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ۲۶ماده 

 :ارشناسي براي متقاضيان فعاليت در امور زير پروانه فعاليت صادر نمايدهاي كبررسي

 .تأسيس مهدهاي كودك -۱

 .سرپرست و خيابانيروزي كودكان بيتأسيس مراكز نگهداري شبانه -۲

 .تأسيس خانه سالمت دختران و زنان -۳

 .ها و مراكز خدمات بهزيستيتأسيس مجتمع -۴

 .مددكاري اجتماعي هايتأسيس كلينيك و اورژانس -۵

 .اي اجتماعيتأسيس مراكز خدمات مشاوره -۶

 .تأسيس مراكز توانبخشي معلولين -۷

 .آموزي معلولينتأسيس مراكز حرفه -۸

 .تأسيس مراكز توانبخشي و نگهداري سالمندان -۹

 .تأسيس مراكز توانبخشي و درماني بيماران رواني مزمن -۱۰

 .يكتأسيس مراكز خدمات مشاوره ژنت -۱۱

 .تأسيس مراكز درماني و بازتواني معتادين -۱۲

ها و مؤسسات غير دولتي و خيريه كه در راستاي اهداف سازمان بهزيستي كشور فعاليت تأسيس انجمن -۱۳

 .نمايندمي

هايي كه جنبه انتفاعي سازمان مذكور مجاز است در مقابل صدور پروانه براي آن تعداد از فعاليت 

رسد، وجوهي اي كه توسط سازمان بهزيستي كشور تعيين و به تصويب هيأت وزيران ميفهدارند بر اساس تعر

داري نزد خزانه(را به عنوان هزينه صدور يا تمديد پروانه فعاليت دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور 

بيني ساالنه پيشهمه ساله معادل وجوه واريزي از محل رديف اعتباري كه در قوانين بودجه . واريز نمايد) كل

گيرد تا در جهت نگهداري و اداره مراكز تحت پوشش خود هزينه گردد دراختيار سازمان مذكور قرار ميمي

 .نمايد

قانون «) ۸۴(به ماده ) ۵(متن زير به عنوان بند  -قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  ۴۷ماده 

 :گرددالحاق مي» ۲۸/۱۲/۱۳۷۳عين مصوب وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد م

شود از هاي تابعه اجازه داده ميدر راستاي ايجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد كشاورزي و دستگاه - ۵

محل صدور و يا تجديد ساالنه پروانه چراي دام در مراتع، مبلغي را معادل يك در هزار ارزش متوسط هر واحد 

 .واريز نمايد) داري كلنزد خزانه(درآمد عمومي  دامي دريافت و به حساب



 

 ۵۵صفحه 

 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده
مدرك معارض محسوب شده و واگذاري اراضي محدوده ) برداري مراتعپروانه بهره(پروانه چرا  ـ ۱تبصره 

هايي خواهد بود كه به نامهبرداري بر اساس آيينبرداري با رعايت حقوق دارندگان پروانه بهرهپروانه بهره

ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران ت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامهپيشنهاد مشترك وزار

 .خواهد رسيد

چراي دام در مراتع بدون پروانه چرا و يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده در پروانه جرم محسوب ميـ  ۲تبصره 

بود كه پس از ارزش متوسط واحد دامي در سال خواهد %) ۲۰(شود و مستلزم پرداخت معادل بيست درصد 

 .واريز شود) داري كلنزد خزانه(وصول بايد به حساب درآمد عمومي 

 

 



 

 ۵۶صفحه 

 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده

 ۵پيوست شماره 

 

متن مواد ارجاعي قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در 
 در قانون ماليات بر ارزش افزودهمندرج موارد معين 

 

 ۲۸/۱۲/۱۳۷۳قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب  ۶۳ ماده

و مسافران  ميهمانانبه ازاي ارائه خدمات به مقامات،  شوداجازه داده مي كشوريبه سازمان هواپيمايي  ـ الف

يا ارز معتبر حسب مورد  ريالوجوهي را به  نمايند،عبور مي كشور هايهفرودگا پاويونهاياز  كه رجيخا

ازمحل اعتباري كه در قانون بودجه هر  يولمعادل درآمد وص. مايددريافت و به حساب درآمد عمومي واريز ن

و  زخواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهي قرار شوريسال منظور خواهد شد در اختيار سازمان هواپيمايي ك

 .به مصرف برسد كشور پاويونهاياداره 

ز يا ار ريالبه سازمان هواپيمايي كشوري اجازه داده مي شود بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي را به  ـ ب

و به حساب درآمد  دريافت رساند،به تصويب هيأت وزيران مي  كه يمعتبر حسب مورد براساس جداول و ميزان

در قانون بودجه هر  كهل درآمد وصولي از محل اعتباري دمعا. واريز نمايد كل داريعمومي كشور نزد خزانه 

فت تا جهت تجهيز و مرمت و سال منظور خواهد شد در اختيارسازمان هواپيمايي كشوري قرار خواهد گر

 .نمايد شورهزينهتكميل فرودگاه هاي ك

اين ماده شامل اتباع كشورهايي كه از مقامات و مسافرين ايراني وجوه مشابهي دريافت  "الف"مقررات بند ـ ج 

 نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت راه و ترابري، بانك مركزي جمهوري اسالميآيين. دارند نخواهد بودنمي

 .ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

وزارت بازرگاني مبالغ  - قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ۸۰ماده 

 : مشروحه زير را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد

هت صدور كارت بازرگاني براي اشخاص حقيقي و حقوقي و يا تمديد آن مبلغ چهارصد هزار ج) الف

 . ريال) ٤۰۰,۰۰۰(



 

 ۵۷صفحه 

 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده
 . ريال)۰۰۰,۱۰۰(مبلغ يك صد هزار ) فقط براي يك بار(جهت صدور كارت بازرگاني موقت ) ب

ي هزار گردد، مبلغ سدر ازاي صدور پروانه كسب كه براي واحدهاي صنفي صادر و يا تمديد مي) ج 

 . هاي مربوطهريال از طريق اتحاديه) ۰۰۰,۳۰(

ريال از ) ۰۰۰,٥۰(رنهاي مرزي مبلغ پنجاه هزاااست در ازاي صدور هر كارت پيله وري يا تمديد آن در) د

 . متقاضي

 اندها بودهآزادگان، جانبازان انقالب اسالمي و رزمندگان كه حداقل شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب درجبهه

 . باشندو اعضاي درجه يك خانواده معظم شهدا از پرداخت مبالغ مذكور در اين ماده معاف مي

درآمد فوق الذكر از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل %) ۲۰(معادل بيست درصد 

و راه اندازي ادارات كشور منظور مي شود در اختيار وزارت بازرگاني قرار مي گيرد تا به منظور تجهيز 

 .بازرگاني شهرستانها يا تشكيل دفاتر نمايندگي بازرگاني شهرستانها، هزينه نمايد

  ۲۸/۱۲/۱۳۷۳قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب  ۸۷ ماده

است مبلغ  ازكشور توسط هواپيما عازم خارج كهموظف است از هر مسافر  كشوريهواپيمايي  سازمان      

 ۸۰(    صددر ادمعادل هشت. واريز نمايد كشوردريافت و به حساب درآمد عمومي  لريا)  ۷۰۰۰۰(   هفتاد هزار

منظور مي كشور كلدرآمد واريز شده فوق، از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظوردر قانون بودجه %) 

خواهد  رقرا كشوري ياپيمائسازمان هو ختياربا سازمان برنامه و بودجه درا نامهپس از مبادله موافقت شود

 :گرفت تا درموارد زير هزينه گردد

 ).ره(جهت مطالعه، اجرا و تجهيز فرودگاه بين المللي امام خميني %)  ۶۰( معادل شصت درصد  ـ الف

 .عملياتي هايهجهت تجهيز فرودگا%)  ۲۰( درصد  تمعادل بيسـ  ب

 



 

 ۵۸صفحه 

 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده

 

 ۶پيوست شماره 

 

 ها اريمتن مواد ارجاعي قانون اداره شهرد

 در قانون ماليات بر ارزش افزوده مندرج

 

 قانون اداره شهرداريها  ۷۷ماده 

رفع هر گونه اختالف بين مودي و شهرداري در مورد عوارض به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت 

كه  يهايبدهي. شود تصميم كميسيون مزبور قطعي استكشور، دادگستري و شوراي اسالمي شهر ارجاع مي

 ق تصميم اين كميسيون تشخيص داده شود طبق مقررات اسناد الزم االجرا بوسيله اداره ثبت قابل وصولطب

اجرا ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري . مي باشد 

بنمايندگي دادگستري  در نقاطي كه سازمان قضائي نباشد رئيس دادگستري شهرستان يكنفر را. مبادرت نمايد

شهرستان بعمل خواهد  يتعيين مي نمايد و در غياب شوراي اسالمي شهر انتخاب نماينده شورا از طرف شورا

 .آمد



 

 ۵۹صفحه 

 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده

 

 ۷پيوست شماره 

 

 متن مواد ارجاعي قانون نوسازي و عمران شهري 

 در قانون ماليات بر ارزش افزوده مندرج

 

   شهري عمران و نوسازي قانون ۲ ماده

 و تعيـين  كشـور  وزارت كه تاريخي از شهرها ساير در و ۱۳۴۸ ماه فروردين اول تاريخ از تهران شهر راسرس در

 بـه  سـاالنه  خـاص  عـوارض  شـهر  قـانوني  محدوده در واقع مستحدثات و ساختمانها و اراضي كليه بر كند اعالم

 . شود مي اربرقر شد خواهد تعيين قانون اين مقررات طبق كه آنها بهاي هزار در پنج مأخذ

 و نوسـازي  بمصـرف  منحصراً و كرده وصول را مذكور عوارض قانون اين مقررات اساس بر مكلفند شهرداريها

 حكـم  در قـانون  اين در مصرح موارد غير در قانون اين اجراي از حاصل وجوه مصرف.  برسانند شهري عمران

 .بود خواهد دولت اموال در قانوني غير تصرف



 

 ۶۰صفحه 

 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده

 

۸پيوست شماره   

 

 قانون موسوم به تجميع عوارضارجاعي مواد تن م

قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري (
اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كاال، 

 )ارائه دهندگان خدمات و كاالهاي وارداتي 

 ات بر ارزش افزودهمندرج در قانون مالي

 

 : گرددماليات و عوارض دريافتي از كاالها به شرح زير تعيين مي - ۳ماده 

هاي لبني و كنسانتره هاي حاصل از فرآوردهبه استثناي نوشابه(هاي گازدار ساخت داخل انواع نوشابه ـالف 

هاي غليظ توليدي مورد استفاده شوند و همچنين شربتكه با وسايل ماشيني تهيه مي) انواع ميوه و آب معدني

گردد كه به منظور تهيه نوشابه به بازار عرضه مي) دستگاه پست ميكس(هاي نوشابه سازي كوچك در دستگاه

 ].عوارض%) ۳(ماليات و سه درصد %) ۱۲(دوازده درصد [بهاي فروش كارخانه %) ۱۵(پانزده درصد 

ماليات و سه درصد %) ۱۲(دوازده درصد [ ش كارخانه بهاي فرو%) ۱۵(سيگار توليد داخل پانزده درصد  ـ ب

 ]. عوارض%) ۳(

 ]. عوارض%)۱۰(ماليات و ده درصد %) ۱۰(ده درصد [قيمت مصوب فروش %) ۲۰(بنزين بيست درصد ـج 

به عنوان (قيمت مصوب فروش %) ۵(و نفت كوره پنج درصد %) ۱۰(نفت سفيد و نفت گاز ده درصد  ـد 

 ). عوارض

كه امكان استفاده از آنها به عنوان ) به استثناي محصوالت بخش كشاورزي(الهاي توليدي ساير كا ـهـ 

محصول نهايي وجود دارد مطابق فهرستي كه به پيشنهاد كار گروهي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي 

ور تا پانزدهم ، وزراي بازرگاني، صنايع و معادن و كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كش)رئيس(



 

 ۶۱صفحه 

 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده
%) ۲(دو درصد [قيمت فروش %) ۳(رسد سه درصد بهمن ماه هر سال براي سال بعد به تصويب هيات وزيران مي

آن دسته از محصوالت صنايع آلوده كننده محيط زيست به تشخيص و ]. عوارض%) ۱(ماليات و يك درصد 

مان حفاظت محيط زيست كه در فهرست فوق ساز) تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجرا در سال بعد(اعالم 

 قرار

 ).به عنوان عوارض(قيمت فروش %) ۱(گيرند يك درصد نمي 

عالوه بر قيمت مصوب فروش محصوالت مربوطه كه به ) د(و ) ج(ماليات و عوارض بندهاي  – ۱تبصره 

 .شودشود در قيمت فروش نهايي محاسبه و منظور ميموجب قوانين تعيين مي

اين ماده در خصوص كاالهاي صادراتي طبق قانون برنامه ) ه(و ) الف(ماليات و عوارض بندهاي  – ۲تبصره 

سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران معاف و در خصوص آن دسته از كاالهايي 

دهاي معتبر شوند مطابق رسينهايي كاال صادر مي هكه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي غير از توليدكنند

واريزي مربوطه، حسب مورد از محل درآمد مالياتي مربوط و عوارض وصولي قابل اختصاص به وزارت كشور 

اي خواهد بود كه به پيشنهاد نحوه استرداد به موجب آيين نامه. باشدقابل استرداد مي) هاسازمان شهرداري(

 . رسددارايي ميسازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و 



 

 ۶۲صفحه 

 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده

 

۹پيوست شماره   

 

 متن مواد ارجاعي قانون حمل و نقل و عبور كاالهاي خارجي 

 در قانون ماليات بر ارزش افزوده مندرج

 

ـ  ۱۲ماده  وضع هرگونـه عـوارض بـه كاالهـاي ترانزيتـي بـه         قانون حمل و نقل و عبور كاالهاي خارجي 

 .يأت وزيران خواهد بودپيشنهاد شوراي عالي هماهنگي ترابري و تصويب ه

 

 

 

 

 



 

 ۶۳صفحه 

 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده

 

 

۱۰پيوست شماره   

 

 ۱۲ماده ) ۱۲(بخشنامه متن اصالحي بند 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده

 

 ۵۸۷۸۶و نامه شماره رئيس مجلس شوراي اسالمي  ۱۶/۳/۱۳۸۸مورخ  ۱۳۳۲۲/۹۵باتوجه به نامه شماره      

سازمان  امور مالياتي كشور  ۶/۵/۱۳۸۸خ مور ۵۲۳۲۱كه طي بخشنامه شماره  رئيس جمهور ۱۰/۴/۸۸مورخ 

قانون ماليات بر ارزش افزوده به شرح ذيل اصالح گرديده است كه از  ۱۲ماده ) ۱۲(ابالغ گرديده است بند 

 .الزم االجرا مي باشد ۱/۷/۱۳۸۷تاريخ 

 هوايي و دريايي؛ ريلي، اي،عمومي مسافري درون و برون شهري جاده خدمات حمل و نقل -۱۲



 

 ۶۴صفحه 

 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده

 

۱۱وست شماره پي  

 

سرمايه گذاري صنعتي       رفع برخي از موانع توليد وقانون ) ۱(اصالح ماده قانون 
 ۱۳۸۶مصوب سال 

 

به شرح زير  ۷/۵/۱۳۸۶قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي مصوب  -۱ماده  –ماده واحده 

    :اصالح مي شود

ه ، وصول و نحوه توزيع عوارض واحدهاي توليدي آالينده محيط زيست نرخ ، رسيدگي و تشخيص ، مطالب -۱ماده 

مجلس شوراي اسالمي ر  ۱۷/۲/۱۳۸۷قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب  ۳۸ماده ) ۱(همچنان براساس مفاد تبصره 

 .اين زمينه انجام خواهد شد

 .الزم االجراء است ۱/۷/۱۳۸۷اين قانون از تاريخ      

م شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هفد قانون فوق مشتمل بر

  .به تاييد شوراي نگهبان رسيد ۲۴/۶/۱۳۸۸هشت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 



 

 ۶۵صفحه 

 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده

 

۱۲پيوست شماره   

 

ي به منظور  تسهيل اجراء سياستهاموادي از قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد
 كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي

  ۲۵/۹/۱۳۸۸مصوب 

 

 ۱۳۶۶مالياتهاي مستقيم مصوب   مكرر و چهار تبصره ذيل آن به قانون) ۱۴۳(ن زير به عنوان مادة مت ـ۷ماده

 شود؛ الحاق مي

 از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركتها اعم از ايراني و خارجي در بورسها يا ـمكرر ۱۴۳ماده

ارزش فروش سهام و حق %) ۵/۰(بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز، ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد 

تقدم سهام وصول خواهدشد و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق 

 .مطالبه نخواهدشد ماليات بر ارزش افزوده خريد و فروشتقدم سهام و 

گذاري در چارچوب اين قانون و تمامي درآمدهاي حاصل از  تمامي درآمدهاي صندوق سرمايه ـ۱تبصره

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران ) ۱(ماده ) ۲۴(گذاري در اوراق بهادار موضوع بند  سرمايه

و ابطال آنها از  و درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اين اوراق يا درآمدهاي حاصل از صدور ۱۳۸۴مصوب 

  ۲/۳/۱۳۸۷و ماليات بر ارزش افزوده موضوع قانون ماليات برارزش افزوده مصوب پرداخت ماليات بردرآمد 

 .باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار يادشده مالياتي مطالبه نخواهدشد معاف مي

 :گردد زش افزوده به شرح زير اصالح ميقانون ماليات بر ار) ۱۲(ماده ) ۱۱(بند  ـ۹ماده

و  مجازالحسنه  خدمات بانكي و اعتباري بانكها، مؤسسات و تعاونيهاي اعتباري و صندوقهاي قرضـ ۱۱         

 .خدمات معامالت و تسويه اوراق بهادار و كاال در بورسها و بازارهاي خارج از بورس



 

 ۶۶صفحه 

 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده

 

 ۱۳پيوست شماره 

 

مصوب جلسه علني ) ۱۳۹۰ـ  ۱۳۹۴(توسعه جمهوري اسالمي ايرانقانون برنامه پنجساله پنجم 
 ۱۵/۱۰/۱۳۸۹مورخ 

 افزايش يك درصدي نرخ ماليات بر ارزش افزوده در هر سال تا پايان برنامه 

 

 
اي بـه عوايـد نفـت و گـاز از طريـق افــزايش سـهم         به منظور قطع كامل وابستگي اعتبـارات هزينـه  ـ ۱۱۷ماده

 :اي دولت، به نحوي اقدام شود كه ن اعتبارات هزينهدرآمدهاي عـمومي در تأمي

 
دولت مكلف است با اجراي كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده، نـرخ ايـن ماليـات را از سـال اول     ـ   ۲تبصره

. برسـد %) ۸(درصـد   اي كه در پايان برنامه نرخ آن به هشـت  گونه برنامه ساالنه يك واحد درصد اضافه نمايد؛ به

%) ۵(و سهم دولـت پـنج درصـد    ) به عنوان عوارض%) ( ۳(ا و دهياريها از نرخ مزبور سه درصد سهم شهرداريه

 .شود تعيين مي



 

 ۶۷صفحه 

 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده

 

 ۱۴پيوست شماره 

 

مصوب جلسه علني ) ۱۳۹۰ـ  ۱۳۹۴(قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران
 ۱۵/۱۰/۱۳۸۹مورخ 

 يندگينحوه توزيع عوارض وصولي ارزش افزوده و عوارض آال

 

و تبصـره  ) الف(عوارض وصولي ارزش افزوده و عوارض آلودگي واحدهاي توليدي موضوع بند  ـ۱۲۳ماده

قانون ماليات بر ارزش افزوده در هر شهرستان بـه نسـبت جمعيـت بـين شـهرداريها و دهياريهـاي       ) ۳۸(ماده ) ۱(

بـه بـيش   ) پنجاه نفر و بيشتر( در صورتي كه آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي. گردد همان شهرستان توزيع مي

از يك شهرستان در يك استان سرايت كند، عوارض آلودگي براساس سياسـتهاي اعالمـي معاونـت بـه نسـبت      

ربط، مدير كل محيط  ريزي استان، فرمانداران شهرستانهاي ذي اي مركب از معاون برنامه تأثيرگذاري، در كميته

 .شـــــود ســـــتانهاي متـــــأثر توزيـــــع مـــــيزيســـــت و مـــــديركل امـــــور ماليـــــاتي اســـــتان بـــــين شهر 

در صورتي كـه شهرسـتانهاي متـأثر از آلـودگي در دو يـا چنـد اسـتان واقـع شـده باشـند، اعضـاء كميتـه                    

متشـكل از نماينـده معاونـت، معـاونين     ) پنجـاه نفـر و بيشـتر   (كننده عوارض آلـودگي واحـدهاي بـزرگ     توزيع

حفاظـت محـيط زيسـت و نماينـده اداره كـل ماليـاتي براسـاس         ربط، نماينـده سـازمان   ريزي استانهاي ذي برنامه

 .سياستهاي اعالمي معاونت اقدام به توزيع عوارض آلودگي خواهند كرد


	الف - محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز و ماه و سال به حروف و عدد.
	ب - نام کسي که اوراق به او ابلاغ شده با تعيين اينکه چه نسبتي با مؤدي دارد.
	ج - نام و مشخصات گواهان با نشاني کامل آنان در مورد تبصره ماده (203) اين قانون.
	ماده 205 -اگر مؤدي يکي از ادارات دولتي يا مؤسسات وابسته به دولت باشد، اوراق مالياتي بايد به رئيس يا قائم مقام رئيس يا رئيس دفتر آن اداره يا موسسه ابلاغ گردد.
	ماده 206-اگر مؤدي شرکت تجارتي يا ساير اشخاص حقوقي باشد، اوراق مالياتي بايد به مدير يا اشخاص ديگري که از طرف شرکت حق امضاء دارند ابلاغ شود.
	تبصره- مقررات ماده (203) اين قانون و تبصره آن در مورد شرکت هاي تجاري و ساير اشخاص حقوقي نيز مجري است .
	ماده 207-در مواردي که مؤدي محلي را به عنوان محل کار يا سکونت يا محل ابلاغ اوراق مالياتي معرفي کند و در غير اين مورد در صورتي که اوراق مالياتي در محلي به عنوان محل کار يا سکونت مؤدي ابلاغ شود و در پرونده دليل و اثري حاکي از اطلاع مؤدي از اين موضوع بوده و به اين نشاني ايراد نکرده باشد، مادامي که محل ديگري به عنوان محل سکونت يا کار اعلام نکند، ابلاغ اوراق مالياتي به همان نشاني، قانوني و صحيح است .
	ماده 208-در مواردي که نشاني مؤدي در دست نباشد اوراق مالياتي يک نوبت در روزنامه کثيرالانتشار حوزه  اداره امور مالياتي محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثيرالانتشار نزديکترين محل به حوزه اداره امور مالياتي يا يکي از روزنامه هاي کثير الانتشار مرکز آگهي ميشود. اين آگهي در حکم ابلاغ به مؤدي محسوب خواهد شد.
	تبصره 1- در متن اوراق مالياتي ابلاغ شده بايد علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکليف قانوني مؤدي درج شده باشد.
	تبصره 2- در مورد مؤديان ماليات مستغلات که نشاني آنها طبق ماده (207) اين قانون مشخص نباشد اوراق مالياتي به ترتيب مذکور در تبصره ماده (203) اين قانون به محل مستغلي که ماليات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.
	ماده 209-مقررات آئين دادرسي مدني راجع به ابلاغ، جز در مواردي که در اين قانون مقرر گرديده است در مورد ابلاغ اوراق مالياتي اجرا خواهد شد.
	هـ)فصل نهم از باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم ـ (مواد 210 تا 218 )
	ماده 210- هر گاه مؤدي ماليات قطعي شده خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ برگ قطعي پرداخت ننمايد اداره امور مالياتي به موجب برگ اجرائي به او ابلاغ ميکند ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ کليه بدهي خود را بپردازد يا ترتيب پرداخت آن را به اداره امور مالياتي بدهد.
	تبصره 1- در برگ اجرائي بايد نوع و مبلغ ماليات، مدارک تشخيص قطعي بدهي، سال مالياتي، مبلغ پرداخت شده قبلي و جريمه متعلق درج گردد.
	تبصره 2- آن قسمت از ماليات مورد قبول مؤدي مذکور در اظهارنامه يا ترازنامه تسليمي به عنوان ماليات قطعي تلقي ميشود و از طريق عمليات اجرائي قابل وصول است.
	ماده 211-هر گاه مؤدي پس از ابلاغ برگ اجرائي در موعد مقرر ماليات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند يا ترتيب پرداخت آنرا به اداره امور مالياتي ندهد به اندازه بدهي مؤدي اعم از اصل و جرايم متعلق به اضافه ده درصد بدهي از اموال منقول يا غير منقول و مطالبات مؤدي توقيف خواهد شد. صدور دستور توقيف و دستور اجراي آن به عهده اجرائيات اداره امور مالياتي ميباشد.
	ماده 212 - توقيف اموال زير ممنوع است :
	1- دو سوم حقوق حقوق بگيران و سه چهارم حقوق بازنشستگي و وظيفه.
	2- لباس و اشياء و لوازمي که براي رفع حوائج ضروري مؤدي و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنين آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مؤدي .
	3- ابزار و آلات کشاورزي و صنعتي و وسايل کسب که براي تامين حداقل معيشت مؤدي لازم است .
	4- محل سکونت به قدر متعارف .
	تبصره 1- هر گاه ارزش مالي که براي توقيف در نظر گرفته ميشود زائد بر ميزان بدهي مالياتي مؤدي بوده و قابل تفکيک نباشد، تمام مال توقيف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد ميشود مگر اين که مؤدي اموال بلامعارض ديگري معادل ميزان فوق معرفي نمايد.
	تبصره 2- هر گاه مؤدي يکي از زوجين باشد که در يک خانه زندگي مي نمايند، از اثاث البيت آنچه عادتًا مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقيه متعلق به شوهر شناخته مي شود مگر آن که خلاف ترتيب فوق معلوم شود.
	تبصره 3- توقيف واحدهاي توليدي اعم از کشاورزي و صنعتي در مدت عمليات اجرائي نبايد موجب تعطيل واحد توليدي گردد.
	ماده213 -ارزيابي اموال مورد توقيف بوسيله ارزياب اداره امور مالياتي به عمل خواهد آمد ولي مؤدي ميتواند با توديع حق الزحمه ارزيابي طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمي دادگستري تقاضا کند که ارزيابي اموال وسيله ارزياب رسمي به عمل آيد.
	ماده214- کليه اقدامات لازم مربوط به آگهي حراج و مزايده و فروش اموال مورد توقيف اعم از منقول و غير منقول به عهده مسئول اجرائيات اداره امور مالياتي مي باشد. در مورد فروش اموال غير منقول در صورتي که پس از انجام تشريفات مقرر و تعيين خريدار، مالک براي امضاي سند حاضر نشود مسئول اجرائيات اداره امور مالياتي به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضاي انتقال ملک به نام خريدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به اجراي آن است .
	ماده215- در مورد اموال غير منقول توقيف شده در صورتيکه پس از دو نوبت آگهي (که نوبت دوم آن بدون حداقل قيمت آگهي مي شود) خريداري براي آن پيدا نشود سازمان امور مالياتي کشور مي تواند مطابق ارزيابي کارشناس رسمي دادگستري معادل کل بدهي مؤدي به علاوه هزينه متعلقه از مال مورد توقيف تملک و بهاي آن را به حساب بدهي مؤدي منظور نمايد.
	تبصره 1- در صورتي که مؤدي قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالياتي کشور و يا ديگري، حاضر به پرداخت بدهي خود باشد سازمان امور مالياتي کشور با دريافت بدهي مؤدي به اضافه ده درصد بدهي و هزينه هاي متعلقه از ملک مزبور رفع توقيف مي نمايد.
	تبصره 2- در صورتي که مال به تملک سازمان امور مالياتي کشور درآمده باشد اگر آمادگي جهت فروش داشته باشد و مؤدي درخواست نمايد در شرايط مساوي اولويت با مؤدي است .
	ماده 216-مرجع رسيدگي به شکايات ناشي از اقدامات اجرائي راجع به مطالبات دولت از اشخاصي اعم از حقيقي يا حقوقي که طبق مقررات اجرائي مالياتها قابل مطالبه و وصول ميباشد هيات حل اختلاف مالياتي خواهد بود. به شکايات مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و راي صادر خواهد شد. راي صادره قطعي و لازم الاجراء است.
	تبصره 1- در مورد مالياتهاي مستقيم در صورتيکه شکايت حاکي از اين باشد که وصول ماليات قبل از قطعيت، به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هيات حل اختلاف مالياتي شکايت را وارد دانست ضمن صدور راي به بطلان اجرائيه حسب مورد قرار رسيدگي و اقدام لازم صادر يا نسبت به درآمد مشمول ماليات مؤدي رسيدگي و راي صادر خواهد کرد. راي صادره از هيات حل اختلاف قطعي است .
	تبصره 2- در مورد مالياتهاي غير مستقيم هر گاه شکايت اجرائي از اين جهت باشد که مطالبه ماليات قانوني نيست مرجع رسيدگي به اين شکايت نيز هيات حل اختلاف مالياتي خواهد بود و راي هيات مزبور در اين باره قطعي و لازم الاجراء است . مفاد اين تبصره شامل جرايم قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و بهاي مال قاچاق از بين رفته و نيز آن دسته از مالياتهاي غير مستقيم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص بايد حل و فصل شود نخواهد بود.
	ماده217 -به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده مي شود که يک درصد از وجوهي که بابت ماليات و جرايم موضوع اين قانون وصول ميگردد( باستثناي ماليات بردرآمد شرکتهاي دولتي) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربيت کارمندان در امور مالياتي و حسابرسي و تشويق کارکنان و کساني که در امر وصول ماليات فعاليت موثري مبذول داشته و يا مي دارند خرج نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين ماده به عنوان پاداش وصولي از شمول ماليات و کليه مقررات مغاير مستثني است. وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است که در هر شش ماه گزارشي از ميزان وصول ماليات و توزيع ماليات وصولي بين طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کميسيون امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
	ماده218 – آئين نامه مربوط به قسمت وصول ماليات توسط وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارائي و دادگستري تصويب و توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
	ماده 233 قانون مالياتهاي مستقيم ـ در صورتي که اداره امور مالياتي ضمن رسيدگيهاي خود به تخلفات مالياتي مؤدي موضوع ماده (201) اين قانون برخورد نمودند مکلفند مراتب را براي تعقيب به دادستان انتظامي مالياتي گزارش دهند.
	ح) فصل سوم از باب پنجم قانون مالياتهاي مستقيم ـ (مواد 244 تا 251 )
	ماده244 -مرجع رسيدگي به کليه اختلاف هاي مالياتي جز در مواردي که ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش بيني شده، هيات حل اختلاف مالياتي است . هر هيات حل اختلاف مالياتي از سه نفر به شرح زير تشکيل خواهد شد:
	1. يک نفر نماينده سازمان امور مالياتي کشور.
	2. يک نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته. در صورتي که قاضي بازنشسته واجد شرايطي در شهرستانها يا مراکز استان ها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالياتي کشور، رئيس قوه قضائيه يک نفر قاضي شاغل را براي عضويت هيات معرفي خواهد نمود.
	3. يک نفر نماينده از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون يا جامعه حسابداران رسمي يا مجامع حرفه اي يا تشکلهاي صنفي يا شوراي اسلامي شهر به انتخاب مؤدي در صورتي که برگ تشخيص ماليات ابلاغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم اعتراض به برگ تشخيص در مهلت قانوني مؤدي انتخاب خود را اعلام ننمايد سازمان امور مالياتي با توجه به نوع فعاليت مؤدي يا موضوع ماليات مورد رسيدگي از بين نمايندگان مزبور يک نفر را انتخاب خواهد کرد.
	تبصره1- جلسات هيات هاي حل اختلاف مالياتي با حضور سه نفر رسمي است و راي هيات هاي مزبور با اکثريت آراء قطعي و لازم الاجرا است، ولي نظر اقليت بايد در متن راي قيد گردد.
	تبصره2- اداره امور هياتهاي حل اختلاف مالياتي و مسئوليت تشکيل جلسات هيات ها به عهده سازمان امور مالياتي کشور ميباشد و حق الزحمه اعضاء هيات هاي حل اختلاف بر اساس آيين نامهاي که بنا به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد از محل اعتباري که به همين منظور در بودجه سازمان مذکور پيش بيني ميشود قابل پرداخت خواهد بود.
	ماده245- نمايندگان سازمان امور مالياتي کشور عضو هيات از بين کارمندان سازمان مذکور که داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته و در امر مالياتي بصير و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.
	ماده246- وقت رسيدگي هيات حل اختلاف مالياتي در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز اعزام نماينده اداره امور مالياتي بايد به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاريخ ابلاغ و روز تشکيل جلسه هيات نبايد کم تر از ده روز باشد مگر به در خواست مؤدي و موافقت واحد مربوط .
	تبصره -عدم حضور مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز نماينده اداره امور مالياتي مربوط مانع از رسيدگي هيات و صدور راي نخواهد بود.
	ماده 250- در مواردي که هيات حل اختلاف مالياتي برگ تشخيص ماليات را رد و يا اين که تشخيص اداره امور مالياتي را تعديل نمايد مکلف است نسخهاي از راي خود را به انضمام رونوشت برگ تشخيص ماليات جهت رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقيب متخلف اقدام نمايد.
	ماده 251 مکرر- در مورد مالياتهاي قطعي موضوع اين قانون و مالياتهاي غير مستقيم که در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستندا به مدارک و دلائل کافي از طرف مؤدي شکايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود وزير امور اقتصادي و دارائي ميتواند پرونده امر را به هياتي مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد.
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