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 مستقيم یقانون ماليات ها

 (۳۱/۴/۱۳۹۴اصالحات )مصوب  نیبا آخر

 

 اتیباب اول: اشخاص مشمول مال

 

 ۱ماده 

 :باشندیم اتیمشمول پرداخت مال ریز اشخاص

ررات طبق مق رانیامالك خود واقع در ا اینسبت به اموال  یحقوق ای یقیاعم از اشخاص حق نیمالك ةیكل -۱

 .باب دوم

یم لیتحص رانیخارج از ا ای رانیكه در ا ییدرآمدها ةینسبت به كل رانیا میمق یرانیا یقیهر شخص حق -۲

 .دینما

 .كندیم لیتحص رانیكه در ا ییدرآمدها ةینسبت به كل رانیخارج از ا میمق یرانیا یقیهر شخص حق -۳

 .دینمایم لیتحص رانیخارج از ا ای رانیكه در ا ییدرآمدها ةینسبت به كل یرانیا یهر شخص حقوق  -۴

و  دینمایم لیتحص رانیكه در ا یی( نسبت به درآمدهایحقوق ای یقی)اعم از حق یرانیا ریهر شخص غ -۵

 یهاو كمك ماتیدادن تعل ایحقوق خود و  ریسا ای ازاتیامت یكه بابت واگذار یینسبت به درآمدها نیهمچن

( گرددیآنها م دیعا  گرید عنوانهر  ای شیحق نما ای)كه به عنوان بها  یینمایس یهالمیف یواگذار ایو  یفن

 .كندیم لیتحص رانیاز ا

 

 ۲مادة 

 :ستندیقانون ن نیموضوع ا یهااتیمشمول پرداخت مال ریز اشخاص

 ؛یها و مؤسسات دولتوزارتخانه -۱
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 .شودیم نیدولت تأم لةیكه بودجة آنها وس ییهادستگاه -۲

 هایشهردار -۳

)ره( و مقام معظم  ینیاز طرف حضرت امام خم تیمجوز معاف یدارا یانقالب اسالم یو نهادها ادهایبن -۴

 (۱۳۹۴ ی)الحاق یرهبر

 یمذكور در بندها یهاآنها متعلق به اشخاص و مؤسسه هیاز سرما یقسمت ایكه تمام  ییهاشركت -۱ تبصرة

 یهاتبصره مانع استفادة شركت نیماده نخواهد بود. حكم ا نیسود آنها مشمول حكم ا ایفوق باشد، سهم درآمد 

 .ستیقانون، حسب مورد، ن نیمقرر در ا یهاتیمزبور از معاف

و  یخدمات ،یتجار ،یمعدن ،یصنعت یهاتیفعال لیاز قب یاقتصاد یهاتیحاصل از فعال یدرآمدها -۲ تبصرة

یم لیتحص زیشركت ن قیاز طر ریغ یماده، كه به نحو نیاشخاص موضوع ا یبرا یدیتول یهاتیفعال ریسا

 .خواهد بود اتیمال ولقانون مشم نیا( ۱۰۵طور جداگانه به نرخ مذكور در مادة )در هر مورد به شود،

بوط طبق مر فیمذكور مكلف به انجام دادن تكال تیموارد نسبت به سهم فعال گونهنیادارة امور در ا مسئوالن

 یتضامن تیمسئول یمتعلق با مؤد اتیت به پرداخت مالنسب نصورتیا ریقانون خواهند بود، در غ نیمقررات ا

 .خواهند داشت

 .حذف شد -۳ تبصرة

 

 ییبر دارا اتیباب دوم: مال(۵

 ساالنه امالك اتیاول: مال فصل

 (۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شده است. )مصوب -۹تا  ۳ مواد

 یخال یمستغالت مسكون اتیدوم: مال فصل

 (۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شده است. )مصوب -۱۱و   ۱۰ مواد

 .ریبا یبر اراض اتیسوم: مال فصل

  (۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف شده است. )مصوب  -۱۶تا  ۱۲ مواد
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 بر ارث اتیچهارم: مال فصل

(i) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) ۱۷مادة 

مشمول  ریبه شرح ز ابد،ییانتقال م یفرض ای یفوت شخص اعم از فوت واقع جهیكه در نت ییهاییو دارا اموال

 :است اتیمال

( ۲موارد مندرج در بند ) یاوراق بهادار به استثنا ریاوراق مشاركت و سا ،یبانك یهانسبت به سپرده .1

 ایثبت انتقال به نام وراث و  خیسود سهام و سهم الشركه تا تار نیمتعلق به آنها و همچن یماده و سودها نیا

 .(%۳) به آنها به نرخ سه درصد لیپرداخت و تحو

( ۱مذكور در تبصره ) یهابرابر نرخ( ۵/۱) میو ن كیسهام و سهم الشركه و حق تقدم آنها نسبت به  .2

 .ثبت انتقال به نام وراث خیقانون طبق مقررات مزبور در تار نیمكرر( ا ۱۴۳و ماده )( ۱۴۳ماده )

ت، به نشده اس حیمذكور به آنها تصر یكه در بندها یاموال و حقوق مال ریو سا ازیاالمتنسبت به حق .3

 .ثبت انتقال به نام وراث ای لیارزش روز در تارخ تحو( %۱۰نرخ ده درصد )

 یاعالم یبها( %۲به نرخ دو درصد ) ییو هوا ییایدر ،ینیزم ،یموتور ةینقل لینسبت به انواع وسا .4

 .ثبت انتقال به نام وراث خیكشور در تار یاتیتوسط سازمان امور مال

قانون  نیا( ۵۹مذكور در ماده ) یهابرابر نرخ( ۵/۱) میو ن كیمحل  یق واگذارنسبت به امالك و ح .5

ثبت انتقال به نام  خیحسب مورد، در تار یبه مأخذ ارزش روز حق واگذار ایامالك و  یبه مأخذ ارزش معامالت

 .وراث

كه در خارج از كشور واقع شده است پس از  یرانیا یمتعلق به متوفا یهایینسبت به اموال و دارا .6

پرداخت شده است به نرخ ده درصد  هاییكه از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارا یبر ارث اتیكسر مال

گرفته است. در صورت  قراربر ارث در كشور محل وقوع مال  اتیارزش ماترك كه مأخذ محاسبه مال( ۱۰%)

 .به نام وارث لیتحو ایور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال بر ارث در كش اتیعدم شمول مال

اعم ( ۱/۱/۱۳۹۵قانون ) نیاالجرا شدن اقبل از الزم انیبر ارث در مورد متوف اتیمحاسبه و اخذ مال -۱ تبصره

 .ماده نخواهد بود نینشده باشد، مشمول حكم ا ایشده  لیآنها تشك یبرا یاتیپرونده مال نكهیاز ا
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كه وراث طبقات دوم و  یماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورت نیمذكور در ا یهانرخ -۲ تبصره

 .دو و چهار برابر خواهد شد بیماده به ترت نیمذكور در ا یهاسوم باشند، نرخ

واقع است،  رانیكه در ا یمتوف یهاییباشند، اموال و دارا یو وراث، تبعه خارج یكه متوف یدر صورت -۳ تبصره

 .به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود اتیشمول مالم

ماده را به اشخاص ثالث  نیا( ۵و )( ۴، )(۲) یكه وراث سهم خود از اموال موضوع بندها یدر موارد -۴ تبصره

ل طبق مقرارت فصو اتیفصل، مشمول مال نیبر ارث به شرح ا اتیانتقال دهند، عالوه بر مال گریوراث د ای

 .مربوط خواهند بود

ه نسبت ب ،یو اعتبار یمال ینهادها ریها و سابا بانك كیاز عقود اجاره به شرط تمل یحقوق ناش -۵ تبصره

 .ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد خیدر تار یامالك بر اساس ارزش معامالت انیعرصه و اع

(ii) ۱۸مادة 

 :شوندیم میقانون به سه طبقه تقس نیاز نظر ا وراث

 .قة اول كه عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اوالد و اوالد اوالدوراث طب -۱

 .وارث طبقة دوم كه عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اوالد آنها -۲

 .خاله و اوالد آنها ،ییوراث طبقة سوم كه عبارتند از: عمو، عمه، دا -۳

(iii) (۳۱/۴/۱۳۹۴مصوب  یحذف شدند. )اصالح – ۲۰و مادة  ۱۹مادة 

(iv)(۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) ۲۱مادة 

عو  به صورت بال ایآنها سلب و  تیاحكام خاص، مالك ای نیباشد و طبق قوان یكه جزء ماترك متوف یاموال

 بر ارث خارج اتیاشخاص مزبور از شمول مال دییبا تأ رد،یقانون قرار گ نیا( ۲اشخاص موضوع ماده ) اریدر اخت

ام شده هر كد تیسلب مالك والام ایداده شود، ارزش آن عو   یعوض تیكه بابت سلب مالك یو در صورت

قانون محسوب و  نیا( ۱۷مربوط در ماده ) یهافیبر ارث موضوع رد اتیكمتر باشد، جزء اموال مشمول مال

 .خواهد بود اتیمشمول مال

(v) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یحذف شد. )اصالح - ۲۲مادة 
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(vi) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یحذف شد. )اصالح – ۲۳مادة 

(vii)(۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) ۲۴مادة 

 :فصل خارج است نیا اتیاز شمول مال ریز اموال

خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج،  انیپا یایو پس انداز خدمت و مزا فهیو وظ یوجوه بازنشستگ -۱

سات توسط مؤس یوجوه پرداخت زیو ن یاجتماع یهامهیاستفاده نشده و ب یاستحقاق یخدمت و مرخص دیبازخر

ند آنها و مان هید نیفوت و همچن رتخسا ،یعمر و زندگ یهامهیانواع ب لیكارفرما از قب ایو  گذارمهیب ای مهیب

 .گرددیپرداخت م یبطور مستمر به ورثة متوف ایو  كجایحسب مورد كه 

( قرارداد ۵۱و ماده ) ۱۳۴۰ماه  نیمورخ فرورد نیقرارداد و ۳۹مادة  ۴بند  نیاموال منقول متعلق به مشمول -۲

مقرر  طیشرا تیبا رعا ۱۳۵۳مورخ اسفند ماه  نی( قرارداد و۳۸( مادة )۴و بند ) ۱۳۴۲ماه  بهشتیمورخ ارد نیو

 .در قرارداد مزبور با شرط معاملة متقابل

حبس واقع گردد  اینذر  ایف قانون مورد وق نی( ا۲مذكور در مادة ) یهاها و مؤسسهسازمان یكه برا یاموال -۳

 .مذكور یهاها و مؤسسهسازمان دییبه شرط تأ

 .یمحل سكونت متوف تیالباثاث -۴

(viii) ۲۵مادة 

فصل  نیبر ارث موضوع ا اتیمشمول مال یانقالب اسالم یطبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدا وراث

 .نخواهند بود

 رانیا یاسالم یمسلح جمهور یروهایاز ن یكی دییماده منوط به تأ نیاستفاده از مقررات ا یشهادت برا احراز

 .باشدیحسب مورد م یانقالب اسالم دیشه ادیبن ایو 

(ix) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) ۲۶مادة 

 یهانهیآنها موظفند به منظور كسر هز یقانون ندةینما ای میق ای نیام ای یول ایمجتمعاً(  ای)منفردًا  یمتوف وراث

از  یمحقق متوف ونیو د یدر حدود قواعد شرع یو عباد یكفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مال

اقالم  هیكل یحاو یااظهارنامه یمتوففوت  خیسال از تار كیقانون، ظرف  نیا( ۱۷ماترك موضوع ماده )

http://www.iradl.com/


 

 www.irADL.comدانلود شده از: 

كه از طرف  یطبق فرم نمونه مخصوص هایمطالبات و بده حیارزش روز زمان فوت و تصر نییماترك با تع

 :دینما میتسل دارتیصالح یاتیبه اداره امور مال ریبه انضمام مدارك ز شودیم هیكشور ته یاتیسازمان امور مال

 .یها و مطالبات متوف یشدة اسناد مربوط به بده یگواه ریتصو ایرونوشت  -۱

 یالنسبت به اموال و حقوق م یمتوف تیكه مثبت حق مالك یاوراق هیشدة كل یگواه ریتصو ایرونوشت  -۲

 .است

 .موجود باشد نامهتیاگر وص یمتوف نامهتیوص نیشده آخر یگواه ریتصو ایرونوشت  -۳

 اینامه شدة وكالت یگواه ریتصو ایداده شود رونوشت  یول ای میق ای لیكه اظهارنامه از طرف وك یدر صورت -۴

 .نامه میق

 ربطیفوت از مراجع ذ یگواه ریتصو ایرونوشت  -۵

 :كند اقدام ریو به شرح ز یدگیدر مهلت مقرر را رس یمیمربوط مكلف است اظهارنامه تسل یاتیامور مال اداره

 نهیو هز یو عباد یواجبات مال ،یمحقق متوف ونیكمتر از د یماترك متوف هیكه ارزش روز كل یدر صورت -الف

قانون نخواهد شد و  نیا( ۱۷موضوع ماده ) اتیمشمول مال یمتوف یهاییكفن و دفن باشد، اموال و دارا

به پرداخت كننده مسترد خواهد  مثبتهقانون با ارائه اسناد و مدارك  نیا( ۱۷موضوع ماده ) یپرداخت یهااتیمال

 .شد

فن ك یهانهیو هز یو عباد یواجبات مال ،یمحقق متوف ونیاز د شتریكه ارزش روز ماترك ب یدر صورت -ب

، (۲، )(۱) یموضوع بندها یهاییاز ارزش روز اموال و دارا بیصورت موارد مزبور به ترت نیو دفن باشد، در ا

 اتیمقرر در ماده مزبور مشمول مال مأخذقانون كسر و مازاد ماترك حسب مورد به  نیا( ۱۷ماده )( ۵و )( ۴، )(۳)

قانون با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت  نیا( ۱۷موضوع ماده ) یپرداخت یهااتیخواهد شد و اضافه مال

 .كننده مسترد خواهد شد

نباشد، اداره امور  اتی)الف( و )ب( مشمول مال یاز آن مطابق بندها یبخش ایكه كل ماترك  یدر صورت -ج

 ییدارا و اموال لیتحو ایپرداخت  ایانتقال  ایبر بالمانع بودن ثبت  یالزم مبن یموظف است گواه یاتیمال

 .دیصادر نما ربطیعنوان مراجع ذ بهقانون  نیا( ۱۷به وراث را حسب موارد مذكور در ماده ) یمتوف رمشمولیغ
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 دییبوده و اصالت آن مورد تأ یمستند به مدارك و اسناد مثبته قانون یمتوف یكه بده یدر صورت -۱ تبصره

 .قابل كسر از ماترك خواهد بود ردیقرار گ دارتیصالح یاتیاداره امور مال

توسط  یو صدور گواه هاییاموال و دارا یابیارز ،یدگیماده در مورد نحوه رس نیا ییاجرا نامهنییآ -۲ تبصره

 .رسدیم رانیوز أتیه بیو به تصو شودیم هیته ییو دارا یوزارت امور اقتصاد

(x) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یحذف شدند. )اصالح – ۳۲تا مادة  ۲۷مادة 

(xi)۳۳مادة 

 یرانیاطالع از وقوع فوت اتباع ا خیاند ظرف سه ماه از تاردر خارج از كشور موظف رانیا یكنسول مأموران

واقع در كشور محل  رمنقولیغ ایاطالعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول  ةیمراتب را ضمن ارسال كل

 ییو دارا یوزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصاد قیمشخصات و ارزش آنها، از طر نییخود، با تع تیمأمور

 .ندیاعالم نما

مور ا یهاقانون توسط وزارتخانه نیا بیتصو خیماده ظرف شش ماه از تار نیا یینامة اجرا نیآئ - تبصره

 .دیخواهد رس رانیوز أتیه بیو به تصو هیو امور خارجه ته ییو دارا یاقتصاد

(xii) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) ۳۴مادة 

 یهاییقانون، اموال و دارا نیمربوط موضوع ا اتیپرداخت مال یقبل از اخذ گواه ستندیمجاز ن ریز اشخاص

مزبور  یهاییراجع به اموال و دارا یمعامالت ایبه نام آنها ثبت و  ایكنند و  میتسل لهیموص ایرا به وراث  یمتوف

 :انجام دهند

 ریو سا یدولت ریغ یعموم یها، مؤسسات، نهادهاشركت ،یو اعتبار یمؤسسات مال ریها و سابانك .1

زد خود ن یاز متوف گریهر نوع مال د ایجواهر و  ایسفته  ایكه وجوه نقد  یدولت ریو غ یدولت یاشخاص حقوق

 .دارند

 .ندینمایثبت م لهیموص ایرا به اسم وراث  رمنقولیكه مال غ یادارت ثبت اسناد و امالك موقع .2

ییهر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارا ای نامهمیتقس خواهندیكه م یموقع یدفاتر اسناد رسم .3

 .ندیرا ثبت نما یمتوف یها

 .باشدیالشركه مسهم ایدر آنها مالك سهام  یكه متوف ییهاشركت .4
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 یمال ینهادها ریو سا یگذارهیسرما یهاصندوق ،یكارگزار یهاشركت .5

 .ادارات ثبت اسناد و امالك كشور یهاو صندوق یدادگستر یاهصندوق .6

و ( ۱) یو اشخاص موضوع بندها( ۶و )( ۲) یاشخاص بندها یشده )به استثنا ادی یمذكور در بندها اشخاص

تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت  نكهیقانون( در صورت تخلف عالوه بر ا نیا( ۲ماده )( ۲)

خواهند  زین متعلق اتیبرابر مال دو زانیبه م یامهیدارند، مشمول جر یتضامن تیو جرائم متعلق مسئوول اتیمال

 تیمسؤول زیدر تخلف ن یمتخلف و شركاء و معاونان و ،یها و مؤسسات دولتها، شركتبود. در مورد بانك

 .خواهند داشت یتضامن

ادارات ثبت اسناد و امالك كشور، سازمان اوقاف و امور  ،یاحكام دادگستر یادارات اجرا ،یدادگستر محاكم

ادارات ثبت اسناد و امالك  یهاصندوق ،یدادگستر یهاصندوق ن،یصغار و محجور یو اداره سرپرست هیریخ

خود  یقانون فیوظا طهیح دركه  یقانون در صورت نیا( ۲ماده )( ۲و )( ۱) یكشور و اشخاص موضوع بندها

آن حكم را  ریتصو ایموظفند رونوشت  ند،یاجراء نما ایصادر  یمتوف یهاییال و دارارا در خصوص امو یحكم

 .كشور ارسال كنند یاتیاجر، به سازمان امور مال ایظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور 

 ایمذكور، در صورت عدم ارسال حكم  یاشخاص حقوق هیمقصر كل كاركنان

 یو قانون یعالوه بر مجازات مربوط به تخلّفات ادار ،یاتیمال یاخذ مفاصا عدم

 معادل دو برابر خسارت وارده ینقد یمربوط به خود، مكلف به پرداخت جزا دستگاه

ود.  خواهند ب ربطیذ ییكشور به موجب حكم مراجع قضا یاتیاز طرف سازمان امور مال یدولت با اقامه دعو به

 .است یمجر زین مذكور نحكم در مورد شركا و معاونان متخلفا نیا

قانون را  نیا( ۱۷ماده )( ۱را كه اموال موضوع بند ) یاشخاص تواندیكشور م یاتیسازمان امور مال -۱ تبصره

 متعلق را كسر و تا آخر ماه اتیاموال مزبور به وراث، مال لیتحو ایقبل از پرداخت  دینزد خود دارند مكلف نما

پرداخت  گرید نفعانیذ ایآن را به وراث  یمابقو  زیكشور وار یاتیبعد از پرداخت به حساب سازمان امور مال

را ظرف  یو مبالغ پرداخت گرید نفعانیذ ایصورت اشخاص مذكور مكلفند مشخصات وراث  نی. در اندینما

 .عالم كنندكشور ا یاتیمدت مذكور به سازمان امور مال
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ظرف مدت شش ماه پس از  ییو دارا یوزارت امور اقتصاد شنهادیماده به پ نیا ییاجرا نامهنییآ -۲ تبصره

 .دیخواهد رس رانیوز أتیه بیقانون به تصو نیا بیتصو

(xiii) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یحذف شدند. )اصالح – ۳۷تا مادة  ۳۵مادة 

(xiv)(۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) ۳۸مادة 

قانون  نیا( ۱۷به نرخ مذكور در ماده ) شود،یحسب مورد به وراث منتقل م تیوص ایكه به موجب نذر  یاموال

قانون، منتقل شود مشمول  نیا( ۲۴مادة )( ۳اشخاص مذكور در بند ) یوراث به استثنا ریكه به غ یو در صورت

 .خواهد بود یبر درآمد اتفاق اتیمال

كه آن مال مورد وقف و حبس  یمنافع مال نیباشد و همچن تیوص ایمورد نذر  ،یكه منافع مال یموارد در

قانون، نسبت به منافع هر  نیا( ۲۴ماده )( ۳اشخاص مذكور در بند ) یاست، اشخاص منتفع از منافع به استثنا

 .بر درآمد خواهند بود اتیسال مشمول مال

 .شده باشد یقطع یوت موصبا ف تیخواهد بود كه وص اتیمشمول مال یوقت تیمال مورد وص - تبصره

  

(xv) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) ۳۹مادة 

 اند حداكثر ظرفمكلف یوص ت،یكننده و در مورد وصو در مورد حبس و نذر، حبس و نذر یمورد وقف، متول در

كه از طرف سازمان امور  یانمونه یرو یاحسب مورد، اظهارنامه ،یفوت موص ایوقوع عقد  خیسه ماه از تار

به انضمام اسناد  تیوص اینذر  ایحبس  ایمشخصات و ارزش مال مورد وقف  یحاو شودیم هیكشور ته یاتیمال

ماه  متعلق را حداكثر ظرف سه اتیدارند، مال افتیدر دیو رس میتسل دارتیصالح یاتیمربوطه به ادارة امور مال

 .اظهارنامه پرداخت كنند میمهلت تسل یانقضا خیاز تار

 ایقانون و  نیا ۲۴مادة ( ۳بند ) قیاز مصاد تیوص اینذر  ایحبس  ایكه موضوع وقف  یدر موارد - تبصره

سب مورد ح یوص ایكننده حبس و نذر ای ،یمتول ایباشد واقف  یبردرآمد اتفاق اتیمشمول مقررات فصل مال

ز طرف ه اك یانمونه یرو را نفعیو مشخصات ذ تیوص اینذر  ایحبس  ایاند مشخصات اموال مورد وقف مكلف

 یفوت موص ایوقوع عقد  خیدرج و حداكثر ظرف مدت سه ماه از تار شودیم هیكشور ته یاتیسازمان امور مال

 .دارند افتیدر دیكنند و رس میدار تسل تیصالح یاتیبه ادارة امور مال
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(xvi) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یحذف شدند. )اصالح – ۴۳تا مادة  ۴۰مادة 

  

  

 پنجم: حق تمبر فصل

(xvii) ۴۴مادة 

 .شودیحق تمبر اخذ م الیر( ۲۰۰) ستیدر موقع چاپ دو شودیها چاپ مهر برگ چك كه از طرف بانك از

(xviii) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) ۴۵مادة 

 :شودیدر هزار حق تمبر اخذ م مینسبت به مبلغ آنها  معادل ن ریاوراق مشروحة ز از

 .آنها ریفته طلب )سفته( و نظا برات،

 .خواهد بود الیمعادل حق تمبر هزار ر الیماده بابت كمتر از هزار ر نیحق تمبر مقرر در ا - تبصره

(xix) ۴۶مادة 

 ی)باستثنا شودیمعامله و مورد استفاده قرار داده م ایصادر و  رانیقابل انتقال كه در ا یاسناد تجار ةیكل از

بارنامة  لیالتجاره از قبنسبت به مال تیحقوق مالك قانون( و اسناد كاشف از نیا ۴۸و  ۴۵اوراق مذكور در مواد 

 تیو صورت وضع ینیو بارنامه زم الیر( ۵۰۰۰التجاره پنج هزار )مال مةیاوراق ب نیو همچن ییو هوا ییایدر

 قیدق میحمل و نقل مسئول تنظ یهاخواهد شد. مؤسسه افتیحق تمبر در الیر( ۱۰۰۰هزار) كی یمسافر

نسخ  و ندیاطالعات مربوط را در آن درج نما ریصاحب كاال و سا حیصح یو نشان تیهو دیبارنامه هستند و  با

 .كنند یصدور نگاهدار خیتا پنج سال از تار لاوراق مذكور را حداق یكاف

 :شودیتبصره حق تمبر اخذ م نیبه شرح مقرر در ا ریاز اوراق و مدارك ز - تبصره

 شوند،یمعاف م فهیمختلف از انجام دادن خدمت وظ یاز مشموالن كه به انحا كیهر  تیاز كارت معاف -۱

 .الی( ر۰۰۰/۱۰مذكور، مبلغ ده هزار ) تیبابت صدور كارت معاف

 .الی( ر۰۰۰/۵۰مبلغ پنجاه هزار ) یالملل نیب یرانندگ نامةیاز هرگونه گواه -۲
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كه به صورت موقت وارد كشور  هینقل لهیهر وس یگذاراز شماره نیانواع خودرو و همچن تیاز هر پالك ترانز -۳

 .الی( ر۰۰۰/۲۰۰هزار ) ستیمبلغ دو شودیم

 هزار كیهر سال مدت اعتبار مبلغ  یانواع خودرو به ازا یرانندگ نامةیاز گواه -۴

 .الیر (۱۰۰۰)

 .الی( ر۱۰۰۰هزار ) كیو متوسطه مبلغ  ییراهنما ،ییآموزان دوره ابتدادانش نامةیاز كارنامه و گواه -۵

( ۰۰۰/۱۰ارشد، دكترا و باالتر مبلغ ده هزار ) یكارشناس ،یكارشناس ،یدانشنامه كاردان یاز دانشنامه و گواه -۶

 .الیر

 .الی( ر۰۰۰/۲۰هزار ) ستیمبلغ ب یو متوسطه خارج ییراهنما ،ییابتدا یهادوره یلیارزش تحص یاز گواه -۷

 .الی( ر۰۰۰/۵۰مبلغ پنجاه هزار ) یخارج یو دانشگاه یاو حرفه یفن یهادوره یلیارزش تحص یاز گواه -۸

 .الی( ر۰۰۰/۲۰هزار ) ستیمبلغ ب یتجرب یو دندانپزشك یدورة كاردان یلیمدرك تحص ای ییاز پروانة ماما -۹

ار هز كصدیمبلغ  یو داروساز یدامپزشك ،یراپزشكیپ ،یدندانپزشك ،یاز پروانة مشاغل پزشك -۱۰

 .الی(ر۰۰۰/۱۰۰)

و  یپروانة وكالت و كارشناس ،یكارت بازرگان ،یو معدن یدیتول یواحدها ییكارت شناسا س،یاز جواز تأس -۱۱

آنها مبلغ پنجاه  دیو بابت تجد الی( ر۰۰۰/۱۰۰هزار ) كصدیكسب و كار، بابت صدور مبلغ  یهاپروانه ریسا

 .الی( ر۰۰۰/۵۰هزار )

(xx) ۴۷مادة 

 انیتراز طرف مش ایآنها مبادله  انیها و مشتربانك نیكه ب ریقراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح ز ةیكل از

حق تمبر اخذ  الیهزار ر( ۰۰۰/۱۰ثبت نشود، معادل ده ) یكه در دفاتر اسناد رسم یدر صورت شود،یتعهد م

 :شودیم

 .یحساب جار یعموم طیبرگ قبول شرا -۱

 یهاها به نامكه بانك یتعهدآور یهااوراق و فرم زیاز هر نوع كه باشد و ن التیتسه یاعطا ایقرارداد وام  -۲

 .رسانندیخود م انیمشتر یمختلف در موقع انجام معامالت به امضا
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 .یگذار هیسرما یهاانواع سپرده یقراردادها -۳

واگذار  یگریخود را به د یحق امضا انیو مشتر شودیم میكه در دفتر بانك تنظ یبانك یهاوكالت نامه -۴

 .ندینمایم

را به  ییهاتیتعهدات و مسئول نیو طرف شودیمنعقد م انیها و مشتربانك نیكه ب یگرید یقراردادها -۵

 .شودیماده مرتبط م نیو به امور مذكور در ا رندیگیعهده م

 .هاصادره از طرف بانك یهاضمانت نامه -۶

 .كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و  ضمانت نامه صادر گردد یصدور ضمانت نامه در صورت یتقاضا -۷

 یكشورها یبرا ای رانیداخلة ا یبرا یاعتبار اسناد شیگشا یتقاضا -۸

 یكه تقاضا از طرف بانك قبول شده و اعتبار اسناد یدر صورت خارج

 .ابدی شیگشا

(xxi) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) ۴۸مادة 

ر اساس ب یتعاون یهاشركت یموضوع قانون تجارت به استثنا یرانیا یهاشركت ةیالشركه كلو سهم سهام

هم  الیر( ۱۰۰در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. كسور صد ) میالشركه به قرار نسهم ایسهام  یارزش اسم

 .شودیمحسوب م الیر( ۱۰۰صد )

د شركت و در مور یثبت قانون خیظرف دو ماه از تار دیها باالشركه شركتحق تمبر سهام و سهم - تبصره

بر ابطال تم قیها از طردر ادارة ثبت شركت هیسرما شیثبت افزا خیاز تار یو سهام اضاف هیسرما شیافزا

ق كه ح یزانیاند تا مداده هشخود را كا هیكه قبالً سرما ییهادر مورد شركت هیسرما شیپرداخت شود. افزا

 .تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود

(xxii) ۴۹مادة 

صادر شده باشد  رانیقانون در ا نیا ۴۸و  ۴۷و  ۴۶و  ۴۵كه اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد  یصورت در

ور خارج از كش و هر گاه اسناد مذكور در ندیآنها الصاق و ابطال نما یتمبر مقرر را بر رو دیصادركنندگان با
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 یسیاز هر نوع امضاء اعم از ظهرنو بلق دیبا شودیكه اسناد مزبور را متصرف م یشخص نیصادر شده باشد اول

 ای یقبول ایمعامله  ای

ا اسناد مذكور ر رانیكه در ا یاشخاص ایمؤسسات  ةیو در هر صورت كل دیفوق عمل نما بیبه ترت پرداخت

 .متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود ندینمایم هیتأد ای افتیدر ایمعامله 

  

(xxiii) ۵۰مادة 

مشمول حق تمبر را چاپ و  گریمجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق د ییو دارا یامور اقتصاد وزارت

 یبداند به جا یكه مقتض یدر موارد تواندیم ییو دارا یبگذارد. وزارت امور اقتصاد انیدردسترس متقاض

 .دینمااكتفا  اتیحق تمبر در قبال صدور قبض مال افتیالصاق و ابطال تمبر به در

(xxiv) ۵۱مادة 

 .خواهد شد مهیفصل، متخلف عالوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جر نیصورت تخلف از مقررات ا در

  

  

 بر درآمد اتیباب سوم:مال(۶

  

 بر درآمد امالك اتیمال -اول فصل

(i) ۵۲مادة 

پس از كسر  رانیحقوق خود نسبت به امالك واقع در ا یاز واگذار یناش یحقوق ای یقیشخص حق درآمد

 .باشدیبردرآمد امالك م اتیقانون مشمول مال نیمقرر در ا یهاتیمعاف

(ii) ۵۳مادة 

 ریو غ یاالجاره، اعم از نقدعبارت است از كل مال گرددیكه به اجاره واگذار م یامالك اتیمشمول مال درآمد

 .و استهالكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره هانهیو پنج درصد بابت هز ستیپس از كسر ب ،ینقد
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ماده محاسبه خواهد  نیحبس بر اساس ا ایدر مورد اجارة دست اول امالك مورد وقف  اتیمشمول مال درآمد

 .شد

خواهد بود. هرگاه موجر مالك نباشد، درآمد  اتیفصل مشمول مال نیبق مقررات ارهن تصرف، راهن ط در

 .بابت ملك مورد اجاره یو پرداخت یافتیالتفاوت اجارة درعبارت است از مابه یو اتیمشمول مال

آنها طبق دفاتر  اتیكه مال یدر صورت یمتعلق به اشخاص حقوق یسازمان یهاماده در مورد خانه نیا حكم

 .نخواهد بود یشود جار صیتشخ یقانون

محل سكونت افراد تحت تكفل  نیاجداد و همچن ایفرزند  ایهمسر  ایمادر  ایمحل سكونت پدر  -۱ تبصرة

. در شودیبه موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت م نكهیمگر ا شودینم یتلق یمالك اجار

 سكونت مالك و یراواحد ب كیافراد مزبور باشد  ایمحل سكونت مالك و  ،یكه چند واحد مسكون یصورت

بخش خارج  نیموضوع ا اتیاز افراد مذكور به انتخاب مالك از شمول مال كیهر  یبرا یواحد  مسكون كی

 .خواهد بود

 یاجار ریغ ردیگیقانون قرار م نیا ۲ها و مؤسسات موضوع مادة سازمان اریكه مجاناً در اخت یامالك -۲ تبصرة

 .شودیم یتلق

 .شودیمستغل محسوب م كیبردرآمد اجارة امالك هر واحد آپارتمان  اتیاز نظر مال -۳ تبصرة

از اجارة اثاثه و  یدرآمد ناش شود،یبه اجاره واگذار م آالتنیماش ایكه با اثاثه  یدر مورد امالك -۴ تبصرة

 .شودیفصل م نیا اتیجزء درآمد ملك محسوب و مشمول مال زین آالتنیماش

بر  شود،یم جادیمستأجره به نفع موجر ا نیكه طبق قرارداد از طرف مستأجر در ع یمستحدثات -۵ تبصرة

جارة ا اتیو پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مال میمستحدثه به موجر تقو لیروز تحو یاساس ارزش معامالت

 .گرددیمحسوب م لیسال تحو

و  شودیقرارداد به عهدة مالك است و از طرف مستأجر انجام م ایكه به موجب قانون  ییهانهیهز -۶ تبصرة

كه عرفاً به عهدة  یكه به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورت یمخارج نیهمچن

ام سال انج یبه جمع اجاره بها یقدن ریاالجاره غو به عنوان مال میتقو نهیروز انجام هز یمالك باشد، به بها

 .شودیضافه ما نهیهز
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جزئًا به اجاره واگذار  ایملك را كالً  یجاریاحداث شده در عرصة است انیكه مالك اع یدر صورت -۷ تبصرة

 كسر و مازاد طبق مقررات یافتیاالجاره دربابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال یمبلغ اجارة پرداخت د،ینما

 .خواهد بود اتیماده مشمول مال نیصدر ا

 یراب یكه مالك محل سكونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بهاء مهلت یدر صورت -۸ تبصرة

شرط مادام كه  عیتا شش ماه و در ب باشدیكه محل سكونت انتقال دهنده م یملك داده شود، در مدت ةیتخل

ه موجب اسناد و مدارك ب نكهیا رمگ شود،ینم یتلق یاست، اجار یشرط عیبا اریدر اخت عیمعامله مب طیطبق شرا

 .شودیثابت گردد كه اجاره پرداخت م

از بودجة آنها به  یقسمت ایكه تمام  ییهاو دستگاه یدولت یهاها، مؤسسات و شركتوزارتخانه -۹ تبصرة

ها و مؤسسات وابسته به آنها و و شركت هایشهردار ،یانقالب اسالم ینهادها شود،یم نیدولت تأم لةیوس

 كنندیكه پرداخت م ییهاجارهاالفصل را از مال نیموضوع ا اتیاند مالمكلف یاشخاص حقوق ریسا نیهمچن

. ندیمان میآن را به موجر تسل دیمحل وقوع ملك پرداخت و رس یاتیماه بعد به ادارة امور مال انیكسر و تا پا

 (۳۱/۴/۱۳۹۴ ی)اصالح

اد و و طبق اسن ین كه قبل از انتقال قطعسازندة مسك یهامتعلق به شركت یمسكون یواحدها -۱۰ تبصرة

 یدر مدت مذكور اجار باشد،یم داریمادام كه در تصرف خر گرددیمدارك مثبته به موجب قرارداد واگذار م

تقال نقل و ان اتیمال نكهیبر ا وطمانند مالك رفتار خواهد شد مشر داریبا خر یاتیو از لحاظ مال شودینم یتلق

 .تصرف پرداخت شده باشد خیقانون به مأخذ تار نیا( ۵۹موضوع مادة ) یقطع

مصرف  یالگو تیكه با رعا یجاریاز سه واحد است شیب یدارا یمسكون یهامالكان مجتمع -۱۱ تبصره

( %۱۰۰در طول مدت اجاره از صددرصد ) شوندیم ایساخته شده  یمسكن بنا به اعالم وزارت مسكن و شهرساز

 ایاز اجارة واحد  یدرآمد هر شخص ناش صورتنیا ریغدر باشدیعاف مم یبر درآمد امالك اجار اتیمال

نقاط تا مجموع  ریو در سا دیمف یربنایو پنجاه متر مربع ز كصدیدر تهران تا مجموع  یمسكون یواحدها

 .باشدیاز اجارة امالك معاف م یدرآمد ناش بر اتیاز مال دیمف یربنایمتر مربع ز ستیدو

(iii) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) ۵۴مادة 

كه  یو در موارد ردیگیقرار م اتیمال صیتشخ یمبنا یعاد ای یاجاره بر اساس قرارداد اعم از رسم درآمد

( %۸۰مبلغ مندرج در آن كمتر از هشتاد درصد ) ایگردد و  یاز ارائه آن خوددار ایقرارداد وجود نداشته باشد 
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ر مورد د زیكشور باشد و ن یاتیو اعالم شده توسط سازمان امور مال نییارقام مندرج در جدول امالك مشابه تع

 .خواهد شد نییاجاره بها بر اساس جدول اجاره امالك مشابه تع زانیقانون، م نیمكرر( ا ۵۴ماده )

مستأجر  یقانون باشد، اجاره پرداخت نیا( ۵۳ماده )( ۹تبصره ) نیكه مستأجر جزء مشمول یدر صورت -۱ تبصرة

 .اجاره خواهد بود اتیدرآمد مشمول مال نییمالك تع

 صیاست كه مأخذ تشخ یاز مبلغ شیچنانچه بر اساس اسناد و مدارك مثبته معلوم شود اجاره ملك ب -۲ تبصره

 قانون قابل مطالبه و در صورت نیالتفاوت طبق مقرارت امابه اتیقرار گرفته است، مال اتیدرآمد مشمول مال

 .خواهد بود نونقا نیدر مراجع حل اختالف موضوع ا یدگیپرونده قابل رس ،یاعترا  مود

 اتیماده باشد و مال نیشده طبق مقرارت ا نییكمتر از درآمد تع یكه درآمد اجاره واقع یدر موارد -۳ تبصره

 یاتیدر مراجع حل اختالف مال یدگیصورت پرونده قابل رس نیباشد، در ا یشده مورد اعترا  مؤد نییتع

 .قانون خواهد بود نیوضوع ام

(iv) (۳۱/۴/۱۳۹۴مصوب  یمكرر )الحاق ۵۴مادة 

و  امالك ینفر كه به استناد سامانه مل كصدهزاریاز  شیب تیبا جمع یواقع در شهرها یمسكون یواحدها

از سال  شوند،یم ییشناسا «یواحد خال»قانون( به عنوان  نیمكرر ا ۱۶۹ماده  ۷اسكان كشور )موضوع تبصره 

 :خواهند شد ریبر اجاره به شرح ز اتیمعادل مال اتیدوم به بعد مشمول مال

 متعلقه اتیدوم مال كیمعادل  -دوم سال

 متعلقه اتیمعادل مال -سوم سال

 متعلقه اتیبرابر مال میو ن كیمعادل  -چهارم و به بعد سال

(v)۵۵مادة 

 شیسكونت خو یبرا  گریو خود محل د دیآن را به اجاره واگذار نما ،یآپارتمان مسكون ایمالك خانه  هرگاه

 اتیاستفاده كند در احتساب درآمد مشمول مال گذاردیاو م اریكه كارفرما در اخت یاز خانة سازمان ای دیاجاره نما

 یقوق وتوسط كارفرما از ح ای پردازدیم ردادقرا ای یكه به موجب سند رسم یااالجارهمال زانیفصل م نیا

 .او كسر خواهد شد یافتیاالجارة دراز كل مال گرددیم میحقوق تقو اتیمحاسبة مال یبرا ایكسر و 

(vi) حذف شده است -۵۶مادة. 
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(vii) ۵۷ماده 

( ۸۴در آمد حقوق موضوع مادة ) یاتیمال تیمعاف زانیندارد تا م یگونه درآمد چیكه ه یقیمورد شخص حق در

 فصل مشمول نیمعاف و مازاد طبق مقررات ا اتیساالنة مستغالت از مال اتیقانون از درآمد مشمول مال نیا

 یاتیكه از طرف سازمان امور مال یاطبق نمونه یاظهارنامة مخصوص دیماده با نی. مشموالن اباشدیم اتیمال

 یگریگونه درآمد د چیكه ه ندیو اعالم نما میمحل وقوع ملك تسل یاتیخواهد شد به ادارة امور مال هیكشور ته

 محل سكونت یاتیرا به ادارة امور مال یخالصة  مندرجات اظهارنامة مؤد دیمربوط با یاتیندارند. ادارة امور مال

 كیمتعلق به اضافة  اتیخالف واقع است مال یكه ثابت شود اظهارنامة مؤد یورتارسال دارد و در ص یمؤد

و  یافتیدر فةیو وظ یماده حقوق بازنشستگ نیحكم ا یوصول خواهد شد. در اجرا مهیبرابر آن به عنوان جر

 .نخواهد شد یدرآمد تلق یبانك یهااز سپرده یو سود ناش زیجوا

 .نخواهد بود یپدر باشند جار تیكه تحت وال یریماده در مورد فرزندان صغ نیحكم ا -۱ تبصرة

ماده باشد،  نیكمتر از مبلغ مذكور درا یماهانة مؤد اتیمشمول مال یدرآمدها ریكه سا یدر صورت -۲ تبصرة

بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و  یمؤد یدرآمدها ریاجارة امالك كه با سا اتیآن مقدار از درآمد مشمول مال

 .خواهد بود اتیفصل مشمول مال نیمازاد طبق مقررات ا

 .حذف شده است -۵۸مادة

(viii) ۵۹مادة 

 یانتقال حق واگذار نیو همچن( %۵و به نرخ پنج درصد) یامالك به مأخذ ارزش معامالت یقطعو انتقال  نقل

انتقال از طرف مالكان  خیدر تار( %۲صاحب حق و به نرخ دو درصد ) ایمالك  یافتیمحل به مأخذ وجوه در

 .باشدیم اتیصاحبان حق مشمول مال ای نیع

حل م نیكترینزد ینشده باشد، ارزش معامالت نییتع یمورد معامله ارزش معامالت یچنانچه برا -۱ تبصرة

 .خواهد بود اتیمحاسبه مال یمشابه مبنا

 ایحق تصرف محل  ای شهیپ ایقانون عبارت است از حق كسب  نیمحل از نظر ا یحق واگذار -۲ تبصرة

 .محل یتجار تیاز موقع یحقوق ناش

 .حذف شد -۶۰ مادة
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(ix)۶۱مادة 

 نیملك طبق مقررات ا یارزش معامالت زین شودیانجام نم یكه انتقال ملك در دفاتر اسناد رسم یموارد در

نشده  نییآنها تع یكه ارزش معامالت یامالك یبرا یمالك عمل خواهد بود و بطور كل اتیفصل در محاسبة مال

 .باشدیمحل مشابه مناط اعتبار م نیكترینزد یارزش معامالت

 .ذف شدح -۶۲ مادة

(x) ۶۳مادة 

نقل و انتقال بالعو  كه  یباستثنا شودیانجام م عیاز عقد ب ریغ یكه به صورت یامالك یو انتقال قطع نقل

فصل  نیامالك برابر مقررات ا ینقل و انتقال قطع اتیاست مشمول مال اتیطبق مقررات مربوط مشمول مال

 یال قطعنقل و انتق اتیب فوق مالیبه ترت نیاز متعامل كیهر دو ملك باشند هر  ن،یخواهد بود و چنانچه عوض

 .خود را پرداخت خواهند نمود یمربوط به ملك واگذار

(xi) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح)  ۶۴مادة 

مزبور موظف است ارزش  ونیسی. كمباشدیامالك م میتقو ونیسیامالك بر عهده كم یارزش معامالت نییتع

 روز منطقه با لحاظ یهامتیق نیانگیم( %۲قانون را در سال اول معادل دو درصد ) نیموضوع ا یمعامالت

كه ارزش  یتا زمان ابدییم شیدو واحد درصد افزا زانیشاخص هر سال به م نیكند. ا نییتع ریز یهامالك

 .روز امالك برسد یهامتیق نیانگیم( %۲۰درصد ) ستیهر منطقه به ب یمعامالت

( و قدمت رهیو سوله و غ یاسكلت بتون ایآرمه بتون ای یان با توجه به مصالح )اسكلت فلزساختم متیـ ق الف

 .تی( و نوع مالكرهیو غ یخدمات ،یبهداشت ،یآموزش ،یادار ،یتجار ،یاستفاده از آن )مسكون قهیو تراكم و طر

 ،یآموزش ،یمسكون ،یصنعت ،یتجار از لحاظ ییایجغراف تیو موقع یبا توجه به نوع كاربر یاراض متیـ ق ب

 یو كشاورز یادار

 یهاخانهكشور، وزارت یاتیسازمان امور مال ندگانیمتشكل از پنج عضو است كه در تهران از نما ونیسیكم نیا

ها شهر ریشهر و در سا یاسالم یسازمان ثبت اسناد و امالك كشور و شورا ،یو جهاد كشاورز یراه و شهرساز

 ایو ثبت اسناد و امالك و  یكشاورزجهاد  ،یراه و شهرساز ،یاتیادارات امور مال یرؤسا ایكل  رانیاز مد
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 یارزش معامالت كباریمذكور هر سال  ونیسی. كمشودیم لیشهر تشك یاسالم یشورا ندهیآنها و نما ندگانینما

 .كندیم نییتع انیعرصه و اع كیامالك را به تفك

 ایدار بخش ندهی( نمایكشور ماتیتابعه )بر اساس تقس یوستاهاامالك واقع در هر بخش و ر میموارد تقو در

نفر  كیبخش،  ایشهر  یاسالم ی. در صورت نبودن شوراكندیشركت م ونیسیبخش در جلسات كم یشورا

 .كندیشركت م ونیسیبخشدار مربوط در كم ایفرماندار  یكه كارمند دولت نباشد با معرف

كل  ریشهرها به دعوت مد ریكشور و در سا یاتیامالك در تهران به دعوت سازمان امور مال میتقو ونیسیكم

با حضور  ونیسی. جلسات كمشودیم لیادارات تابعه تشك ایدر محل سازمان مذكور  یاتیادارة امور مال سیرئ ای

سه نفر از اعضاء معتبر است.  اقلحد یمتخذه با رأ ماتیو تصم ابدییم تیحداقل چهار نفر از اعضاء رسم

 .است یاتیاداره امور مال ایاداره كل  ایسازمان  ندهیحسب مورد بر عهده نما ونیسیجلسات كم یریدب

امالك،  میتقو ونیسیدر كم یینها بیتصو خیماه پس از تار كیماده  نیشده حسب ا نییتع یمعامالت ارزش

 .معتبر است دیجد یارزش معامالت نییاالجرا و تا تعالزم

ساله در  كیقبل از اتمام دورة  توانندیادارات تابعة سازمان مزبور م ایكشور  یاتیسازمان امور مال -۱ تبصرة

 :دهند لیامالك را تشك میتقو سونیكم ریروستا، در موارد ز ایبخش  ایهر شهر 

 .است یكه فاقد ارزش معامالت ینقاط یارزش معامالت نییتع یبرا -۱

 سهیر مقاكشور د یاتیسازمان امور مال صیكه حسب تشخ یشده نقاط نییتع یارزش معامالت لیتعد  یبرا -۲

رزش عمده در ا راتییماده تغ نیذكر شده در ا یارهایبا توجه به مع ایالزم را نداشته  یبا نقاط مشابه هماهنگ

 امالك به وجود

 خیارماه از ت كیتبصره پس از  نیشده حسب ا نییتع یمعامالت ارزش

 .معتبر است دیجد یارزش معامالت نییاالجرا و تا تعامالك، الزم میتقو ونیسیكم یینها بیتصو

 لیتشك پس از اینشود  لیماده پس از دوبار دعوت تشك نیموضوع ا میتقو ونیسیكه كم یدر موارد -۲ تبصرة

لف است كشور مك یاتیحاصل نشود، سازمان امور مال یارزش معامالت نییدر مورد تع یمقتض میدو جلسه تصم

توسط  یو خدمات اعالم هاكاال یرا با شاخص بها میتقو ونیسیشده توسط كم نییارزش روز امالك تع نیآخر

 .كند نییماده تع نیرا مطابق مقرارت ا یو ارزش معامالت لیتعد صالحیذ یمراجع قانون
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 ریو مقررات، مأخذ محاسبه سا نیقوان گریماده مطابق د نیموضوع ا یكه ارزش معامالت یدر موارد -۳ تبصرة

 یاز ارزش معامالت یدرصد یشده بر مبنا ادیمأخذ محاسبه عوار  و وجوه  رد،یگیعوار  و وجوه قرار م

 بیبه تصو ربطیو دستگاه ذ ییو دارا یمشترك وزارت امور اقتصاد شنهادیكه با پ باشدیماده م نیموضوع ا

گردد كه مأخذ محاسبه  نییتع یبه نحو دی. درصد مذكور بارسدیمرتبط م یمراجع قانون ای رانیوز أتیه

 .باشد افتهین شیافزا ربطیذ یاز طرف مراجع قانون یاعالم یاز نرخ تورم رسم شیشده ب ادیعوار  و وجوه 

(xii) ۶۵مادة 

خواهد آمد و  ایبه عمل آمده و  یو مقررات اصالحات ارض نیقوان یامالك كه در اجرا یو انتقال قطع نقل

اهد فصل نخو نیموضوع ا اتیمسكن به اعضا آنها مشمول مال یتعاون یهااز طرف شركت یمسكون یواحدها

 .بود

(xiii) ۶۶مادة 

كه  یدر موارد نیمؤسسات وابسته به آنها بوده و همچن ای هایشهردار ایدولت  رندهیكه انتقال گ یصورت در

مذكور  یچنانچه بها شودیمالك انتقال داده م یبه قائم مقام یادارات دولت ریسا ایثبت و  یاجرا لةیملك بوس

مذكور در سند  یقانون بها نیا( ۵۹) دةموضوع ما اتیباشد در محاسبة مال یدر سند كمتر از ارزش معامالت

 .هنگام انتقال حسب مورد مالك عمل قرار خواهد گرفت یارزش معامالت یبجا

(xiv) ۶۷مادة 

مالك ا یفسخ معامالت قطع ایو اقاله  یبطور كل یامالك بر اساس حكم مراجع قضائ یمعامالت قطع فسخ

واهد فصل نخ نیموضوع ا اتیمشمول مال دیموارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معاملة جد ریدر سا

 .بود

(xv) ۶۸مادة 

آن به  یو اصالحات بعد ۱۳۲۰قانون ثبت اسناد و امالك مصوب مرداد ماه  ۳۴مادة  یكه در اجرا یامالك

 ینقل و انتقال قطع اتیاز پرداخت مال شودیم كیدولت تمل

 .است معاف

(xvi) ۶۹مادة 
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 نیا بیتصو خیكه ظرف مدت ده سال از تار متیارزان و متوسط ق یمسكون یواحدها یانتقال قطع نیاول

یم نییتع ییو دارا یو امور اقتصاد یمسكن و شهرساز یهاكه وزارتخانه ییهامتیقانون مطابق ضوابط و ق

كه حسب مورد توسط  ثبرنامة احدا یمهلت اجرا یانقضا خیاز تار كسالیاحداث و حداكثر در مدت  دینما

بر نقل و انتقال  اتیاز پرداخت مال گرددیمنتقل م شودیم نییمحل تع یشهردار ای یوزارت مسكن و شهرساز

 .باشدیامالك معاف م یقطع

(xvii) ۷۰مادة 

 ای نیبابت ع هایشهردار ای یدولت یهاها و مؤسسات و شركتكه از طرف وزارتخانه یوجوه ایمال  هرگونه

داث اح ایتوسعه  لیمرافق عامه از قب ای یتوسعة مناطق نظام ایو  جادیا یبرا یحقوق راجع به امالك و اراض

ق صاحب حق تعل ایآنها به مالك  رینظا وآب و نفت و گاز، حفر نهر  یمعابر، لوله كش ابان،یجاده، راه آهن، خ

 .فصل معاف خواهد بود نینقل و انتقال موضوع ا اتیاز مال شودیگذاشته م عهیبه ود یبه حساب و ای ردیگیم

در صورت انتقال به  رسدیم ای دهیبه ثبت رس رانیا یمربوطه در فهرست آثار مل نیكه طبق قوان یامالك

در  تیمالك موارد كه ریمتعلق و در سا ینقل  و انتقال قطع اتیكشور نسبت به كل مال یفرهنگ راثیسازمان م

امالك بردرآمد  اتیمربوط به درآمد موضوع فصل مال اتیدرصد مال ۵۰نسبت به  ماندیم یدست اشخاص باق

كه از طرف اشخاص مذكور بابت تملك  یمال ایهرگونه وجه  نیبرخوردار خواهد شد. و همچن یاتیمال تیاز معاف

فرسودة  یهاو بافت یمیمحالت قد یو بازساز یبهساز ،ینوساز یهاحقوق واقع در محدودة طرح ایامالك 

 .نقل و انتقال معاف است اتیاز پرداخت مال ردیگیصاحبان حق تعلق م ای نیشهرها به مالك

(xviii) ۷۱مادة 

 یانیاع متیق داریبنام خر یسند رسم میاست در موقع تنظ دهیمعامله گرد یاسناد عاد قیكه از طر ییهانیزم

 الحصیمراجع ذ دییموضوع مورد تأ نكهیدر محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر ا داریخر لةیاحداث شده وس

 .مورد قرار گرفته باشد حسبمحل كه ملك در محدودة آن واقع است  یشهردار ای ییمحاكم قضا ای یدولت

(xix) ۷۲مادة 

مربوط مكلف است  یاتیمعامله انجام نشود ادارة امور مال یاز طرف مؤد اتیكه پس از پرداخت مال یموارد در

 خیارپانزده روز از تبر عدم ثبت معامله ظرف  یمربوط، مبن یدفتر اسناد رسم دییو تأ یبنا به درخواست مؤد

قررات طبق م یجار یرا از محل وصول شدهوصول شدة متعلق به معاملة انجام ن اتیمال یاعالم دفتر اسناد رسم

http://www.iradl.com/


 

 www.irADL.comدانلود شده از: 

 زین یو درآمد اتفاق یمربوط به حق واگذار یهااتیماده در مورد استرداد مال نیقانون مسترد دارد. حكم ا نیا

 .خواهد بود یجار

 .حذف شد -۷۳ مادة

(xx) ۷۴مادة 

است چنانچه  یكه حسب عرف محل در تصرف شخص گرید نیعناو ای یمورد امالك با عنوان دستدارم در

قل و انتقال ن اتیانتقال مزبور مشمول مال دیمنتقل نما یگریحقوق خود نسبت به ملك را به د یمتصرف تمام

حقوق مربوط  ریسا یاراز واگذ در مورد درآمد حاصل نی. همچنباشدیفصل م نیامالك برابر مقررات ا یقطع

مربوط خواهد بود و در موارد  اتیمانند مالك حسب مورد مشمول مال یاتینوع امالك متصرف از نظر مال نیبه ا

 .گرددیتملك متصرف محسوب م خیتصرف، تار خیفوق تار

(xxi) ۷۵مادة 

سبت به نداشته باشند ن ایمستحدثه در آن داشته  انیاع نكهیاعم از ا یامالك اوقاف نیمستأجر یاتینظر مال از

 .فصل خواهند بود نیعرصه مشمول مقررات ا

 .تملك منظور خواهد شد خیتار یاجاره بجا  خیتار انیمؤد نگونهیا اتیدر محاسبة مال -۱ تبصرة

( ۵۳مادة )( ۷تبصرة ) یمانع اجرا شودیكه ملك توسط مستأجر واگذار م یماده در موارد نیحكم ا -۲ تبصرة

 .قانون نخواهد بود نیا

(xxii) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح)  ۷۶مادة 

 قانون حسب مورد مشمول نیا( ۵۲كه نقل و انتقال موضوع مادة ) یموارد در

 بر نقل و انتقال مزبور مطالبه اتیبابت مال یگریباشد، وجه د( ۷۷) ای( ۵۹) مواد

 .شد نخواهد

(xxiii) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) ۷۷مادة 

 اتیاز ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مال یناش یو حقوق یقیاشخاص حق درآمد

 .قانون خواهد بود نیبردرآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم ا
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 نیا( ۵۹موضوع ماده ) ینقل و انتقال قطع اتیمذكور عالوه بر مال یهانقل و انتقال ساختمان نیاول -۱ تبصرة

ملك مورد انتقال است.  یبه مأخذ ارزش معامالت( %۱۰به نرخ ده درصد ) الحسابیعل اتیقانون مشمول مال

 .شودیم نییتع ططبق مقررات مربو یدگیماده پس از رس نیموضوع ا انیمؤد یقطع اتیمال

ن آمنوط به  یقیماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حق نیشمول مقررات ا -۲ تبصرة

 .كار آن نگذشته باشد انیپا یصدور گواه خیاز سه سال از تار شیاست كه ب

كار مراتب را  انیدر هنگام صدور پا نیموظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچن هایشهردار -۳ تبصرة

ور كش یاتیكه توسط سازمان امور مال یبیبه ترت ربطیذ یاتیبه اداره امور مال یاتیپرونده مال لیبه منظور تشك

 .گزارش كنند گردد،یم نییتع

 .است یماده مستثن نیاز حكم مفاد ا تیهزار نفر جمع كصدی ریز یشهرها -۴ تبصرة

 الحسابیعل هیتسو یو چگونگ اتیدرآمد مشمول مال نییماده در مورد نحوه تع نیا ییاجرا نامهنییآ -۵ تبصرة

 بیقانون به تصو نیا بیظرف مدت سه ماه پس از تصو ییو دارا یوزارت امور اقتصاد شنهادیبا پ یاتیمال

 .رسدیم رانیوز أتیه

(xxiv) ۷۸مادة 

كه ضمن  یاز موارد  ریغ نیقانون از طرف مالك ع نیا ۵۲از حقوق مذكور در مادة  كیهر  یمورد واگذار در

 اتیمأخذ محاسبه مال ۵۹مذكور در مادة  یهامالك به نرخ یافتیقانون ذكر شده است در نیا ۷۷تا  ۵۳مواد 

 .قرار خواهد گرفت

  

 .حذف شد -۷۹ مادة

(xxv) ۸۰مادة 

 یاتیكه از طرف سازمان امور مال یانمونه یخود را رو یاتیاند اظهارنامة مالفصل مكلف نیموضوع ا انیمؤد

موضوع مادة  انیمؤد زیمحل و ن یحق واگذارو در مورد  میتنظ ردیگیو در دسترس  آنها قرار م هیكشور ته

سال بعد به انضمام مدارك مربوط  رماهیت رموارد تا آخ ریروز پس از انجام معامله و در سا یقانون تا س نیا ۷۴

 .ندیمتعلق را طبق مقررات پرداخت نما اتیو مال میمحل وقوع ملك تسل یاتیبه ادارة امور مال
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 یمؤد ردیگیانجام م یقانون به موجب اسناد رسم نیا ۵۲كه معامالت موضوع مادة  یدر موارد -۱ تبصرة

 ۱۸۷مندرج در مادة  یهااتیاز مال كیدرآمد موضوع هر  ایو  یافتیدر زانیمكلف است قبل از انجام معامله م

 رییتغ كه موجر یموارد یباستثنا اعالم، نیاعالم دارد. ا ربطیذ یاتیبه ادارة امور مال كیقانون را به تفك نیا

 .باشدیماده م نیمقرر در متن ا فیننموده، به منزلة انجام تكال

 رندهیانتقال گ رد،یگیانجام نم یفصل به موجب اسناد رسم نیكه معامالت موضوع ا یدر موارد -۲ تبصرة

حل وقوع ملك اطالع م یاتیانجام معامله كتباً به  ادارة امور مال خیروز از تار یمكلف است مراتب را ظرف س

 .دهد

  

 یبردرآمد كشاورز اتیدوم: مال فصل

  

 ۸۱ مادة

 ر،ویو زنبور عسل و پرورش ط یپرورش ماه ،یدامدار ،یدامپرور ،یكشاورز یهاتیفعال ةیحاصل از كل درآمد

از پرداخت  التیو نخ لیها، باغات اشجار از هر قبمراتع و جنگل یایاح ،ینوغان دار ،یریگیو ماه یادیص

 .باشدیمعاف م اتیمال

 یهاتیو آن رشته از فعال یكشاورز یهاتیفعال ةیكل نةیالزم را در زم یهایمكلف است مطالعات و بررس دولت

مربوط را حداكثر تا آخر برنامه سوم توسعة  حةیآنها ضرورت داشته باشد معمول و ال تیمزبور كه ادامة معاف

 .دینما میتقد یاسالم یبه مجلس شورا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد

  

 بردرآمد حقوق اتیسوم: مال فصل

  

(xxvi) ۸۲مادة 
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ار خود ك یروین می( در قبال تسلیحقوق ای یقی)اعم از حق گریدر خدمت شخص د یقیكه شخص حق یدرآمد

 اتیمشمول مال كندیم لیتحص رنقدیغ ایبطور نقد  افتهیكار انجام  ایبر حسب مدت  رانیبابت اشتغال در ا

 .بردرآمد حقوق است

اشخاص  ای رانیا یاسالم یخارج از كشور )از طرف دولت جمهور تیكه در مدت مأمور یدرآمد حقوق - تبصره

 .باشدیبردرآمد حقوق م اتیمشمول مال شودیشخص م دیعا یرانی( از منابع ارانیا میمق

(xxvii) ۸۳مادة 

مربوط به شغل  یای( و مزایحقوق اصل ایمزد،  ای یحقوق عبارت است از حقوق )مقرر اتیمشمول مال درآمد

 .قانون نیمقرر در ا یهاتیمستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معاف ریغ ایاعم از مستمر و 

 :شودیو محاسبه م میتقو ریحقوق بشرح ز اتیمشمول مال یرنقدیدرآمد غ - تبصره

 یایمزا ی)باستثنا یمستمر نقد یایدرصد حقوق و مزا ۲۰ هیدرصد و بدون اثاث ۲۵معادل  هیمسكن با اثاث -الف

یبابت از حقوق كارمند كسر م نیكه از ا یقانون( در ماه پس از وضع وجوه نیا ۹۱معاف موضوع ماده  ینقد

 .شود

 یمستمر نقد یایدرصد حقوق و مزا ۵درصد و بدون راننده معادل  ۱۰با راننده معادل  یاختصاص لیاتومب -ب

بابت از حقوق  نیكه از ا یقانون( در ماه پس از كسر وجوه نیا ۹۱معاف موضوع مادة  ینقد یایمزا ی)باستثنا

 .شودیكارمند كسر م

 .پرداخت كنندة حقوق یتمام شده برا متیمعادل ق یرنقدیغ یایمزا ریسا -ج

(xxviii) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) ۸۴مادة 

چند منبع، هرساله در قانون بودجه  ای كیحقوق از  اتیبر درآمد ساالنه مشمول مال اتیمال تیمعاف زانیم

 .شودیمشخص م یسنوات

(xxix) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) ۸۵مادة 

قانون و تا هفت  نیا( ۸۴مازاد بر مبلغ مذكور در ماده ) یدولت ریو غ یبر درآمد حقوق كاركنان دولت اتیمال نرخ

 .است( %۲۰و نسبت به مازاد آن )( %۱۰ساالنه ده درصد ) اتیبرابر آن مشمول مال
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(xxx) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) ۸۶مادة 

( ۸۵متعلق را طبق مقررات مادة ) اتیاند مالآن مكلف صیتخص ایكنندگان حقوق هنگام هر پرداخت  پرداخت

كنندگان حقوق  افتیدر یمتضمن نام و نشان یفهرست میماه بعد ضمن تسل انیقانون محاسبه و كسر و تا پا نیا

 .را صورت دهند راتییتغبعد فقط  یهامحل پرداخت و در ماه یاتیآن به ادارة امور مال زانیو م

از كاركنان خود كه مشمول پرداخت كسورات  ریغ یقیبه اشخاص حق انیكه كارفرما ییهاپرداخت - تبصره

ق و ح قیالتحقحق س،یالتدرالمشاوره، حق حضور در جلسات، حقبا عنوان حق باشند،ینم مهیب ای یبازنشستگ

مقطوع به نرخ  اتیمال مولقانون مش نیا( ۸۴موضوع ماده ) تیمعاف تیبدون رعا كنند،یپژوهش پرداخت م

متعلقه را كسر و ظرف  اتیمال ص،یتخص ایموظفند در موقع پرداخت  انی. كارفرماباشدیم( %۱۰ده درصد )

كنندگان مطابق فرم نمونه اعالم شده  افتیقانون با اعالم مشخصات در نیا( ۸۶شده در ماده ) نییمدت تع

پرداخت كنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت  یاتیالكشور به اداره امور م یاتیتوسط سازمان امور مال

 .متعلق خواهند بود میو جرا اتیمال

(xxxi) ۸۷مادة 

بعد از  هنكیقانون مسترد خواهد شد مشروط برا نیبردرآمد حقوق طبق مقررات ا اتیبابت مال یپرداخت ضافها

ونت مورد محل سك یاتیاز ادارة امور مال ریحقوق بگ یسال بعد تا آخر آن سال با درخواست كتب رماهیت یانقضا

 .ردیمطالبه قرار گ

الزم را معمول و  یهایدگیدرخواست، رس میتسل خیمذكور موظف است ظرف سه ماه از تار یاتیامور مال ادارة

افه نسبت به استرداد اض یاتیدر آن ادارة امور مال گرید  یقطع یو نداشتن بده یدر صورت احراز اضافه پرداخت

اشد داشته ب یاتیالم یقطع یبده كنندهكه درخواست یاقدام كند. در صورت یجار یهایاز محل وصول یپرداخت

 .مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد یبه حساب بده یاضافه پرداخت

(xxxii) ۸۸مادة 

نندگان ك افتیشود در افتیندارند حقوق در یندگینما ایشعبه  رانیخارج كه در ا میكه از اشخاص مق یموارد در

ارة امور فصل به اد نیمتعلق را طبق مقررات ا اتیحقوق مال افتیدر خیماه بعد از تار انیاند تا پاحقوق مكلف

خود را  یتافیمربوط به حقوق در یاتیمال ارنامةسال بعد اظه رماهیمحل سكونت خود پرداخت و تا آخر ت یاتیمال

 .ندینما میمزبور تسل یاتیبه ادارة امور مال
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(xxxiii) ۸۹مادة 

كه طبق  یكسان یاستثنااتباع خارجه، به یاشتغال برا ایپروانه اقامت و  دیتمد ایپروانة خروج از كشور  صدور

 یتعهد كتب ای یاتیموكول به ارائه مفاصا حساب مال باشند،یمعاف م اتیقانون از پرداخت مال نیمقررات ا

 .است یرانیثالث ا یاشخاص حقوق ای یارجاتباع خ یطرف قرارداد با كارفرما یرانیا یاشخاص حقوق یكارفرما

(xxxiv) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) ۹۰مادة 

پرداخت  یواقع زانیكمتر از م ایمتعلق را در موعد مقرر نپردازند  اتیكه پرداخت كنندگان حقوق، مال یموارد در

ه قانون محاسب نیموضوع ا میمتعلق را به انضمام  جرا اتیمكلف است مال صالح،یذ یاتیادارة امور مال ند،ینما

مهلت مقرر  در  تیبا رعا صیبرگ تشخ وجببه م باشندیم یو از پرداخت كنندگان حقوق كه در حكم مؤد

خواهد  یجار زیقانون ن نیا( ۸۸ماده نسبت به مشموالن مادة ) نیقانون مطالبه كند. حكم ا نیا( ۱۵۷مادة )

 .بود

(xxxv) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) ۹۱مادة 

 :معاف است اتیاز پرداخت مال ریح زحقوق بشر یدرآمدها

فوق العادة  یندگینما یهاأتیه یو رؤسا و اعضا رانیدر ا یخارج یاسیس یهاتیمأمور یرؤسا و اعضا -۱

 رؤسا و نیاز دولت متبوع خود بشرط معاملة متقابل و همچن یافتینسبت به  درآمد حقوق در یدول خارج

درآمد حقوق  بهنسبت  رانیآن در ا یسازمان ملل متحد و مؤسسات تخصص یندگینما یهاأتیه یاعضا

 .نباشند رانیا یاسالم یكه تابع دولت جمهور یاز سازمان و مؤسسات مزبور در صورت یافتیدر

 یدول خارج یكارمندان مؤسسات فرهنگ نیو همچن رانیدر ا یخارج یكنسول یهاتیمأمور یرؤسا و اعضا -۲

 .از دول متبوع خود بشرط معاملة متقابل یافتینسبت به درآمد حقوق در

و  یبالعو  فن یهااز محل كمك رانیا یاسالم یكه با موافقت دولت جمهور یكارشناسان خارج -۳

نسبت به حقوق  شوندیاعزام م رانیبه ا یالملل نیمؤسسات ب ایو  یدول خارج یو فرهنگ یو علم یاقتصاد

 .مذكور یالملل نیمؤسسات ب ایآنان از دول متبوع  یافتیدر
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در خارج  رانیا یاسالم یدولت جمهور یهایندگیو نما هایها و كنسولگرسفارتخانه یكارمندان محل -۴

 یدولت جمهور تیتابع یكه دارا یدر صورت رانیا یاسالم یاز دولت جمهور یافتینسبت به درآمد حقوق در

 .معاملة متقابلنباشند بشرط  رانیا یاسالم

 ای فهیخدمت و وظ دیخدمت و خسارت اخراج و بازخر انیو پا یو مستمر فهیو وظ یحقوق بازنشستگ -۵

 .استفاده نشده یمرخص امیبه وراث و حق سنوات و حقوق ا یپرداخت یمستمر

 .سفر و فوق العادة مسافرت مربوط به شغل نةیهز -۶

 (۲۷/۱۱/۱۳۸۰ هیحذف شد.)اصالح -۷

در  یسازمان متیارزان ق یهاكارخانه جهت استفادة كارگران و خانه ایدر محل كارگاه  یواگذارمسكن  -۸

 .ردیگیكارخانه كه مورد استفاده كارگران قرار م ایخارج از محل كارگاه 

 .و معالجه و امثال آن یبابت جبران خسارت بدن مهیوجوه حاصل از ب -۹

 نی( ا۸۴موضوع ماده ) یاتیمال تیمعاف زانیدوازدهم م كیپاداش آخر سال جمعاً معادل  ایساالنه  یدیع -۱۰

 .قانون

ده گذار یمأموران كشور اریخاص در اخت یهانامه نییبه موجب آ ای یكه با اجازة قانون یسازمان یهاخانه -۱۱

 .شودیم

حقوق  لةیبه وس ماًیت تكفل آنها مستقافراد تح ایمعالجة كاركنان خود  نةیكه كارفرما بابت هز یوجوه -۱۲

 .به استناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند مارستانیب ایبه پزشك  ریبگ

 .قانون نی( ا۸۴موضوع مادة ) تیبه كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معاف یپرداخت یرنقدیغ یایمزا -۱۳

مشموالن قانون  ،یو انتظام یاعم از نظام رانیا یاسالم یمسلح جمهور یروهایدرآمد حقوق پرسنل ن -۱۴

 .وآزادگان یلیو جنگ تحم یوزارت اطالعات و جانبازان انقالب اسالم یاستخدام

(xxxvi) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) ۹۲مادة 

 تیریطبق فهرست سازمان مد افتهیحقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه  اتیمال( %۵۰درصد ) پنجاه

 .شودیكشور بخشوده م یزیرو برنامه
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 .حذف شده است -تبصره

  

  

 بردرآمد مشاغل اتیمال -چهارم فصل

  

(xxxvii) ۹۳مادة 

 یهاصلف ریاز موارد مذكور در سا ریغ گرید نیبه عناو ایاشتغال به مشاغل  قیاز طر یقیكه شخص حق یدرآمد

شاغل بر درآمد م اتیقانون مشمول مال نیمقرر در ا یهاتیكند پس از كسر معاف لیتحص رانیقانون در ا نیا

 .باشدیم

ه مضارب یهاتیاز فعال یناش یدرآمدها نی( و همچنیقهر ای یاری)اعم از اختیمدن یهادرآمد شركت - تبصره

 .باشدیفصل م نیباشد تابع مقررات ا یقیشخص حق هیصاحب سرما ایكه عامل )مضارب(  یدر صورت

(xxxviii) ۹۴مادة 

 ریفصل عبارت است از كل فروش كاال و خدمات به اضافة سا نیموضوع ا انیمؤد اتیمشمول مال درآمد

ق و استهالكات مربوط طب هانهیشناخته نشده پس از كسر هز گریفصول د اتیآنان كه مشمول مال یدرآمدها

 .قابل قبول و استهالكات یهانهیمقررات فصل هز

(xxxix) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) ۹۵مادة 

 اصول و تیاسناد و مدارك حسب مورد را كه با رعا ایاند دفاتر و فصل موظف نیمشاغل موضوع ا صاحبان

موضوع قانون تجارت در خصوص تجار  یدفاتر تجار میضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظ

 میبر اساس آنها تنظ را خود یاتیو اظهارنامه مال ینگهدار ات،یدرآمد مشمول مال صیتشخ یبرا گرددیم میتنظ

 .كنند

و  (زهی)مكان ینیآنها اعم از ماش ینگهدار یهامربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارك و روش ییاجرا نامهنییآ

نحوه  زیمذكور و ن انیمؤد یحسب مورد برا تیبا توجه به نوع و حجم فعال یاتیو نمونه اظهارنامه مال یدست

حداكثر ظرف مدت شش ماه از  ربط،یذبه مراجع  اتیدرآمد مشمول مال صیو تشخ یدگیرس یارائه آنها برا
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امور  ریوز بیو به تصو شودیم هیكشور ته یاتیقانون توسط سازمان امور مال نیاالجراء شدن االزم خیتار

 .رسدیم ییو دارا یاقتصاد

(xl) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یحذف شد. )اصالح ۹۶مادة 

(xli) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) ۹۷مادة 

به  باشندیم یاتیاظهارنامه مال میقانون كه مكلف به تسل نیموضوع ا یقیاشخاص حق اتیمشمول مال درآمد

ته باشد، قرار گرف رشیو ارائه شده و مورد پذ میمقرارت مربوط تنظ تیكه با رعا یمؤد یاتیاستناد اظهارنامه مال

 یقبول و تعداد یدگیرا بدون رس یافتیدر یاتیمال یهااظهارنامه تواندیكشور م یاتیخواهد بود. سازمان امور مال

 یدگیطور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسبه ایشده و  نییتع یهاو شاخص ارهایاز آنها را بر اساس مع

 .قرار دهد

كند، سازمان امور  یو مطابق با مقررات خوددار یدر مهلت قانون یاتیمال از ارائه اظهارنامه یكه مؤد یصورت در

سب شده ك یو اطالعات اقتصاد تیبر اساس فعال یبرآورد یاتیاظهارنامه مال هیكشور نسبت به ته یاتیمال

. در صورت كندیاقدام م اتیمال صیمتعلق به موجب برگ تشخ اتیو مطالبه مال یاتیاز طرح جامع مال انیمؤد

نسبت به ارائه اظهارنامه  ات،یمال صیبرگ تشخابالغ  خیروز از تار یچنانچه ظرف مدت س یاعترا  مؤد

یقرار م یدگیقانون مورد رس نیطبق مقررات ا یمطابق با مقررات مربوط اقدام كند، اعترا  مؤد یاتیمال

 یدر موعد مقرر قانون یاتیاظهارنامه مال میعدم تسل یهاو اعمال مجازات هامهیحكم مانع از تعلق جر نی. اردیگ

 .ستین

 .است یماده جار نیا یقانون در اجرا نیا( ۲۳۹موضوع تبصره ماده ) حكم

قانون، بانك  نیكشور موظف است حداكثر ظرف مدت سه سال از ابالغ ا یاتمالی امور سازمان – تبصره

مدت، در ادارات  نیا ی. در طدیرا در سراسر كشور مستقر و فعال نما یاتیاطالعات مربوط به نظام جامع مال

، (۱۵۳، )(۱۵۲، )(۹۸، )(۹۷) مواداست،  امدهیبه صورت كامل به اجراء درن یاتیكه نظام جامع مال یاتیامور مال

 .خواهد بود یمجر۱۳۸۰مصوب سال  میمستق یهااتیقانون مال( ۲۷۱و )( ۱۵۴)

(xlii) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یحذف مشروط شد. )اصالح -۹۸مادة 

(xliii) ۹۹مادة 
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 یهاهیو اصالح ۱۳۴۵مصوب اسفند ماه  میمستق یهااتیقانون مال( ۷۶موضوع مادة ) یمانكاریپ یقراردادها

و  اتیدرآمد مشمول مال صیاز لحاظ تشخ باشدیقانون م نیا بیتصو خیآنها قبل از تار شنهادیآن كه پ یبعد

 .خواهند بود ذكرالمقطوع كماكان مشمول مقررات قانون فوق اتیپرداخت چهاردرصد مال زین

و  ۱۳۴۵مصوب اسفند ماه  میمستق یهااتیقانون مال( ۷۶موضوع مادة ) یمانكاریپ یقراردادها - تبصره

 نییاز لحاظ تع دهیگرد میتسل ۲۹/۱۲/۱۳۶۷ تیلغا ۳/۱۲/۱۳۶۶ خیآنها از تار شنهادیكه پ یبعد یهاهیاصالح

 یبردرآمد عملكرد منته اتیقانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مال نیتابع مقررات ا اتیدرآمد مشمول مال

 .مقرر در سال مزبور خواهند بود یاتیتابع نرخ مال ۱۳۶۷به سال 

(xliv) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) ۱۰۰مادة 

 یاتیمال سال كیخود را در  یشغل یهاتیمربوط به فعال یاتیاند اظهارنامة مالفصل مكلف نیموضوع ا انیمؤد

 هیهكشور ت یاتیسازمان امور مال لهیكه به وس یاهر محل جداگانه طبق نمونه یبرا ای یهر واحد شغل یبرا

را به  متعلق اتیو مال میشغل خود تسل محل یاتیتا آخر خردادماه سال بعد به ادارة امور مال  میخواهد شد تنظ

 .ندیقانون پرداخت نما نیا( ۱۳۱نرخ مذكور در مادة )

 از آنان ییهاگروه ایاز مشاغل  یبرخ تواندیكشور م یاتیسازمان امور مال - تبصره

قانون باشد از  نیا( ۸۴موضوع ماده ) تیفروش كاال و خدمات ساالنه آنها حداكثر ده برابر معاف زانیكه م را

 اسناد و مدارك موضوع ینگهدار لیاز قب فیاز تكال یانجام بخش

 مذكور را انیمؤد اتیمعاف كند و مال یاتیقانون و ارائه اظهارنامه مال نیا

 یسال مال كیكمتر از  یكه مؤد ی. در موارددیو وصول نما نییمقطوع تع صورتبه

 متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و اتیاشتغال داشته باشد مال تیفعال به

 .شودیم وصول

 .شده در موعد مقرر نخواهد بود میتسل یاتیمال یهابه اظهارنامه یدگیتبصره مانع از رس نیا حكم

(xlv) ۱۰۱مادة 
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صل ف نیخود را طبق مقررات ا یاتیفصل كه اظهارنامة مال نیموضوع ا انیمؤد اتیساالنه مشمول مال درآمد

معاف و مازاد  اتیقانون از پرداخت مال نیا( ۸۴موضوع مادة ) تیمعاف زانیاند تا مكرده میدر موعد مقرر تسل

اده استف یاظهارنامه برا میخواهد بود. شرط تسل اتیل مالقانون مشمو نیا( ۱۳۱مذكور در مادة ) یهاآن به نرخ

 .است یبه بعد جار ۱۳۸۲فوق نسبت به عملكرد سال  تیاز معاف

استفاده خواهند كرد و  تیشركا حداكثر از دو معاف یو قهر یاریاعم از اخت یمدن یهادر مشاركت -۱ تبصره

خواهد بود.  اتیجداگانه مشمول مال كیماندة سهم هر شر یو باق میآنان تقس نیب یطور مساوبه تیمبلغ معاف

مقرر به  تیو معاف یتلق كیشر كی حكمدر  تیدارند از لحاظ استفاده از معاف تیكه با هم رابطة زوج ییشركا

هم س یاتیمال تیاز معاف یبه عنوان قائم مقام قانون ی. در صورت فوت احد از شركا وراث وگرددیزوج اعطا م

درآمد سهم  و از میآنان تقس نیب یطور مساوبه تیمعاف نیدر مشاركت به شرح فوق استفاده نموده و ا یمتوف

 .هر كدام كسر خواهد شد

 یباشد، مجموع درآمد واحدها یواحد شغل كیاز  شیب یدارا یقیكه هر شخص حق یدر صورت -۲ تبصره

 نیا( ۱۳۱مذكور در ماده ) یهابه نرخ اتیماده مشمول مال نیموضوع ا تیمعاف كیبا كسر فقط  یو یشغل

 .(۳۱/۴/۱۳۹۴مصوب  ی)الحاق شودیقانون م

(xlvi) ۱۰۲مادة 

آمد در اتیخود مال اتیاظهارنامه عالوه بر پرداخت مال میمضاربه، عامل )مضارب( مكلف است در موقع تسل در

 الحسابیعل اتیقانون كسر و به عنوان مال نیا( ۱۰۱مادة ) تیمعاف تیرا بدون رعا هیسهم صاحب سرما

 .دیه نماارائ هیو صاحب سرما ربطیذ یاتیآن را به ادارة امور مال دیو رس زیوار یاتیبه حساب مال هیصاحب سرما

مضارب  ایاز عامل  هیصاحب سرما اتیكسر مال فیبانك باشد تكل هیكه صاحب سرما یدر صورت - تبصره

 .ساقط است

(xlvii) ۱۰۳مادة 

خود رقم حق  یهااند در وكالتنامهمكلف كنندیوكالت م یكه در محاكم اختصاص یو كسان یدادگستر وكالء

وكالتنامه تمبرالصاق و ابطال  یرو یاتیمال الحسابیو معادل پنج درصد آن بابت عل ندینما دیها را قالوكاله

 :باشد ریدر ز ررمق زانیكمتر از م دیكه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبا ندینما

 .هر مرحله یاست پنج درصد حق الوكالة مقرر در تعرفه برا یكه خواستة آنها مال یو امور یدر دعاو -الف
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 یدر دعاو نیو همچن ستیخواسته قانوناً الزم ن یبها نییتع اینباشد  یكه  موضوع وكالت مال یدر موارد -ب

ق الوكاله نامة ح نیحق الوكاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوكالة مقرر در آئ نییكه تع یفریك

 .هر مرحله یبرا

 . ماده نیباشد بر طبق مفاد حكم بند )الف( ا یكه مال یخصوص ینسبت به مورد ادعا یفریك یدر دعاو -ج

و  شودیو حل و فصل م یدگیسر ییرقضایغ یكه در مراجع اختصاص یو اختالفات مال یدر مورد دعاو -د

 یهردارو عوار  توسعة معابر ش یاتیاختالفات مال لیمقرر نشده است از قب یحق الوكالة آنها تعرفة خاص یبرا

 :ریبشرح ز یاتیحق الوكاله صرفاً از لحاظ مال زانیآنها م ریو نظا

ما به  الیر( ۰۰۰/۰۰۰/۳۰) ونیلیم یما به االختالف، پنج درصد؛ تا س الیر( ۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ونیلیده م تا

ما  الیر( ۰۰۰/۰۰۰/۳۰) ونیلیم یاز س ال،یر( ۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ونیلیاالختالف، چهاردرصد نسبت به مازاد ده م

 به االختالف به باال سه درصد نسبت به

 .و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد شودیمنظور م( ۰۰۰/۰۰۰/۳۰) الیر ونیلیم یس مازاد

 یدادگستر لیوك نكهی)ولو اندینمایبند اقدام م نیكه وكالتاً در مراجع مذكور در ا یبند درباره اشخاص نیا مفاد

 رهمس و نواده -دختر -پسر -خواهر -برادر -مادر –پدر ای یاست، جز در مورد كارمندان مؤد یجار زینباشند( ن

 .مؤدی

 نیمقررات قانون آئ تیبا رعا لیماده عمل نشده باشد وكالت وك نیدر هر مورد كه طبق مفاد ا -۱ تبصرة

مرجوعه  یهاها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالتاز دادگاه كیچیدر ه یمدن یدادرس

مؤسسات وابسته به دولت و  و هایو شهردار یدولت یهاو شركت یها و مؤسسات دولتاز طرف وزارتخانه

 .باشندیوكالتنامه نم یكه محتاج به ابطال تمبر رو اهیشهردار

و مؤسسات وابسته به دولت و  هایو شهردار یدولت یهاو شركت یها و مؤسسات دولتوزارتخانه -۲ تبصرة

پنج درصد آن را كسر و بابت  كنندیكه بابت حق الوكاله به وكال پرداخت م یاند از وجوهمكلف هایشهردار

 .(۳۱/۴/۱۳۹۴ ی)اصالح ندیمحل پرداخت نما یاتیماه بعد به ادارة امور مال انیتا پا لیوك یاتیمال الحسابیعل

كلف به م دیجد لیواگذار شود وك یگرید لیبه وك یدعو بیكه پس از ابطال تمبر تعق یدر صورت -۳ تبصرة

 .وكالتنامه مربوط نخواهد بود یابطال تمبر رو
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بطال كه مأخذ ا یكمتر از مبلغ ای شتریخسارت حق الوكاله را ب ایالوكاله ها حق كه دادگاه یدر موارد -۴ تبصرة

را  یقطع مورد حكم زانیاند مها مكلفدفتر دادگاه رانیمد ندینما نییوكالتنامه قرار گرفته است تع یتمبر رو

 .ردیمورد محاسبه قرار گ اوتالتفمربوط اطالع دهند تا ما به یاتیبه ادارة امور مال

  

(xlviii) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یحذف شد )اصالح ۱۰۴مادة 

  

  

 یبردرآمد اشخاص حقوق اتیپنجم: مال فصل

  

(xlix) ۱۰۵مادة 

 رانیكه  از منابع مختلف در ا یاشخاص حقوق ریسا یانتفاع یهاتیاز فعال یها و درآمد ناشدرآمد شركت جمع

مقرر  یهاتیمعاف و كسر معاف ریمنابع غ حاصل از یهاانیپس از وضع ز شود،یم لیتحص رانیخارج از ا ای

 ستیبه نرخ ب اتیمشمول مال باشد،یم یانرخ جداگانه یقانون دارا نیكه طبق مقررات ا یموارد یبه استثنا

 .خواهند بود( %۲۵و پنج درصد )

 یورتاند، در صنشده سیسود تأس میكه به منظور تقس یتجار ریغ یرانیا یدر مورد اشخاص حقوق -۱ تبصرة

نرخ مقرر در  به اتیآنها مال یانتفاع تیفعال اتیباشند، از مأخذ كل درآمد مشمول مال یانتفاع تیفعال یكه دارا

 .شودیماده وصول م نیا

مادة ( ۵مشموالن تبصرة ) یبه استثنا رانیخارج از ا میو مؤسسات مق یخارج یاشخاص حقوق -۲ تبصرة

از  ای رانیدر ا هیسرما یكه از بهره بردار یاتیقانون از مأخذ كل درآمد مشمول مال نیا( ۱۱۳و مادة )( ۱۰۹)

یانجام م رانیكارگزار و امثال آن در ا نده،یشعبه، نما لیاز قب یندگینما لهیبه وس ای ماً یكه مستق ییهاتیفعال

 یذارواگ ای یفن یهاكمك مات،یدادن تعل ،یحقوق خود، انتقال دانش فن ریو سا ازاتیامت یاز واگذار ای دهند

 ندگانیخواهند بود. نما اتیماده مشمول مال نیبه نرخ مذكور در ا كنندیم لیتحص رانیاز ا یینمایس یهالمیف

 كنندیم لیكه به هر عنوان به حساب خود تحص یینسبت به درآمدها رانیدر ا راشخاص و مؤسسات مذكو

 .باشندیم اتیقانون مشمول مال نیطبق مقررات مربوط به ا
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كه قباًل  ییهااتیمال ،یخارج ای یرانیاعم از ا یبر درآمد اشخاص حقوق اتیدر موقع احتساب مال -۳ تبصرة

ابت ب نیاز ا یمتعلق كسر خواهد شد و اضافه پرداخت اتیمقررات مربوط از مال تیپرداخت شده است با رعا

 .قابل استرداد است

 یهااز شركت یافتیالشركه درسهام اینسبت به سود  سهام  یحقوق ای یقیاشخاص اعم از حق -۴ تبصرة

 .نخواهند بود یگرید اتیمشمول مال ریپذ هیسرما

بردرآمد از مأخذ  اتیاز مال ریغ یگرید نیتحت عناو یمصوب وجوه نیكه به موجب قوان یدر موارد -۵ تبصرة

اشخاص پس از كسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط  اتیاشخاص قابل وصول باشد، مال اتیدرآمد مشمول مال

 .محاسبه خواهد شد

 یسهام یتعاون یهامتعارف و شركت یتعاون یهاهیها و اتحادشركت یابراز اتیدرآمد مشمول مال -۶ تبصره

 .باشدیماده م نیاز نرخ موضوع ا فیتخف( %۲۵و پنج درصد ) ستیعام مشمول ب

ماده نسبت  نیاشخاص موضوع ا اتیمشمول مال یدرآمد ابراز شیافزا( %۱۰هر ده درصد ) یبه ازا -۷ تبصره

 یهاواحد درصد و حداكثر تا پنج واحد درصد از نرخ كیسال گذشته آنها،  اتیمشمول مال یبه درآمد ابزار

 یتایقبل و ارائه اظهارنامه مال لسا یاتیمال یبده هیتسو فیتخف نیاز ا ی. شرط برخوردارشودیمذكور كاسته م

 .(۳۱/۴/۱۳۹۴مصوب  یاست )الحاق یاتیسازمان امور مال یدر مهلت اعالم شده از سو یمربوط به سال جار

(l) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) ۱۰۶مادة 

 كه ییدرآمدها ،یاستثنا)به یدر مورد اشخاص حقوق اتیمشمول مال درآمد

 آن مقرر شده است( بر اساس صیتشخ یبرا یگریقانون نحوة د نیمقررات ا طبق

 .شودیم نییقانون و تبصره آن تع نیا( ۹۷و )( ۹۵و )( ۹۴و مقررات مواد ) تیفعال یسودده زانیم

(li) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) ۱۰۷مادة 

 ای و رانیكه در ا ییبابت درآمدها رانیخارج از ا میمق یخارج یو حقوق یقیاشخاص حق اتیمشمول مال درآمد

 .شودیم نییتع ریبه شرح ز ندینمایم لیتحص رانیاز ا

و  ماتیعلدادن ت ،ینظارت و محاسبات فن ،یكشنقشه ،یبردارنقشه سات،یها و تأسطرح ساختمان هیته بابت

 یهالمیف یواگذار نیحقوق، همچن ریو سا ازاتیامت یخدمات و واگذار ریسا ،یانتقال دانش فن ،یفن یهاكمك
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به  كندیم لیتحص رانیاز ا ای رانیدر ا گریتحت هر عنوان د ای شیحق نما ایكه به عنوان بها  یینمایس

آنها  اتیالم ای اتیدرآمد مشمول مال نییتع یبرا یگریقانون نحوه د نیكه طبق مقررات ا ییدرآمدها یاستثنا

 به مأخذ یسودده زانیو م تیمقرر شده است با توجه به نوع فعال

یآنها م دیعا یاتیمال سالكیكه ظرف مدت  باشدیم یمجموع وجوه( %۴۰تا چهل درصد)( %۱۰درصد ) ده

مدت  ظرف ت،یبا توجه به نوع فعال اتیدرآمد مشمول مال صیتشخ بیماده و ضرا نیا ییاجرا نامهنیی.آشود

 رانیوز تأیه بیبه تصو ییدارا ووزارت امور اقتصاد  شنهادیقانون به پ نیاالجراء شدن االزم خیشش ماه از تار

 متعلق اتیماده مكلفند در هر پرداخت، مال نیكنندگان وجوه مذكور در ا. پرداخترسدیم

 یاتیماه بعد به اداره امور مال انیاند كسر و تا پاپرداخت كرده خیكه از اول سال تا آن تار یبا توجه به مبالغ را

كنندگان متضامناً مسؤول پرداخت اصل  افتیكنندگان مذكور و درصورت پرداخت نیا ریپرداخت كنند، در غ

 متعلق آن یهامهیو جر اتیمال

 .بود خواهند

یم زاتیلوازم و تجه دیآن قسمت از مبلغ قرارداد كه به مصرف خر ،یمانكاریپ اتیدر مورد عمل -۱ تبصره

 ریجدا از سا طوربه زاتیآن مبالغ لوازم و  تجه یاصالحات و الحاقات بعد ایمشروط بر آنكه در قرارداد  رسد

 یخارج دیو در مورد خر دیخر صورتحسابحداكثر تا مبلغ  یداخل دیاقالم قرارداد درج شده باشد، در مورد خر

 از یمندرج در پروانه سبز گمرك یقانون یهاپرداخت ریو سا یكاال و حقوق ورود یتا مجموع ارزش گمرك

 .معاف است اتیپرداخت مال

 تیاز فعال یقسمت ایتمام  یخارج مانكارانیكه پ یدر موارد -۲ تبصره

 دست دوم واگذار مانكارانیبه عنوان پ یرانیا یرا به اشخاص حقوق یمانكاریپ

 مذكور در قرارداد دست اول زاتیلوازم و تجه هیته یكه برا یمعادل مبالغ كنند

دست  مانكاریماده از پ نیا( ۱تبصره ) ریقسمت اخ تیو با رعا شودیم یداریدست دوم خر مانكاریتوسط پ كه

 بر درآمد اتیاز پرداخت مال گردد،یم افتیاول در

 .است معاف
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كه بدون داشتن حق انجام دادن  رانیدر ا یخارج یهاها و بانكشركت یهایندگیشعب و نما -۳ تبصره

ران جب یشركت مادر اشتغال دارند و برا یبرا رانیدر ا یاطالعات اقتصاد یآورو جمع یابیمعامله به امر بازار

 .ات بر درآمد نخواهند بودینسبت به آن مشمول مال كنندیم افتیدر یمخارج خود از شركت مادر وجوه

 لةیمزبور به وس یكه اشخاص حقوق ییهاتیفعال ریو سا هیسرما یبرداردرآمد حاصل از بهره -۴تبصره 

 نیا( ۱۰۶مشمول مقررات ماده ) دهندیانجام م رانیر و امثال آنها در اكارگزا نده،یشعبه، نما لیاز قب یندگینما

 .(۳۱/۴/۱۳۹۴مصوب  یقانون خواهد بود )الحاق

(lii) ۱۰۸مادة 

پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب  هیاصالح نیاالجرا شدن االزم خیآن تا تار اتیكه مال ییهااندوخته

 هیسرما كاهش ای انیانتقال به حساب سود و ز ای میدر صورت تقس كنینخواهد بود، ل اتیمشمول مال هیسرما

 هیسرما كاهش ایانتقال  ای میتقس الس اتیبه درآمد مشمول مال ه،یمعادل اندوختة اضافه شده به حساب سرما

و  تیمعاف مؤسسه در دوران معاف یهاتیاز فعال یسود ناش یهاحكم شامل اندوخته نی. اشودیاضافه م

 خیآن تا تار یبعد یهاهیو اصالح ۳/۱۲/۱۳۶۶مصوب  میمستق یهااتیقانون مال( ۱۳۸وضوع مادة )اندوخته م

 .نخواهد بود خیتا آن تار مربوط طیپس از احراز شرا هیاصالح نیا بیتصو

انتقال  ای میدر صورت تقس دهیوصول گرد هیاصالح نیاالجرا شدن االزم خیآن تا تار اتیكه مال ییهااندوخته

 .نخواهد بود یگرید اتیانحالل مشمول مال ای هیسرما ای انیبه حساب سود و ز

(liii)  ۱۰۹مادة 

 :عبارت است از یرانیا مةیدر مورد مؤسسات ب اتیمشمول مال درآمد

 .قبل یدر آخر سال مال یفن ریذخا -۱

 .هافیو تخف هایپس از كسر برگشت میمستق مةیدر معامالت ب یافتیدر مهیحق ب -۲

 .هایپس از كسر برگشت یوصول ییاتكا ییهامهیب مةیحق ب -۳

 .یواگذار ییاتكا یهامهیكارمزد و مشاركت در سود معامالت ب -۴

 .كنندهواگذار گرمهینزد ب ییاتكا گرمهیب مةیب یهابهره سپرده -۵
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 یهایرو مستم هیو سرما دیو بازخر یزندگ ریغ یهامهیب یبابت خسارت پرداخت ییگران اتكا مهیسهم ب -۶

 .یزندگ یهامهیب

 .درآمدها ریسا -۷

  

 :از كسر پس

 .مهیب یتمبر قراردادها نهیهز -۱

 .یزندگ یهامهیب یپزشك یهانهیهز -۲

 .میمستق مةیاز بابت معامالت ب یپرداخت یكارمزدها -۳

 .یواگذار ییاتكا یهامهیحق ب -۴

 یموتور ةیدارندگان وسائل نقل یمدن تیمسئول یاجبار مةیاز حق ب یبدن یهاخسارت نیسهم صندوق تأم -۵

 .در مقابل شخص ثالث ینیزم

 یهامهیاز بابت ب یو خسارت پرداخت یزندگ مةیب یهایو مستمر هیو سرما دیاز بابت بازخر یمبالغ پرداخت -۶

 .یرزندگیغ

 .گزاران در منافع مهیسهم مشاركت ب -۷

 .یقبول ییاتكا یهامهیگران در سود معامالت ب مهیكارمزدها و سهم مشاركت ب -۸

 .یواگذار ییاتكا یهامهیب یهابهرة متعلق به سپرده -۹

 .یدر آخر سال مال یذخائر فن -۱۰

 .و استهالكات قابل قبول هانهیهز ریسا -۱۱

 ۶۱موضوع مادة  یفن یها)اندوخته مهیمؤسسات ب یفن ریانواع ذخا -۱ تبصرة

 و مهیب یهااز رشته كیهر  ی( برایگر مهیو ب رانیا یمركز مةیب سیتأس قانون

 یمركز مةیخواهد بود كه از طرف ب یانامه نییو طرز محاسبة آنها به موجب آ زانیم
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 .دیخواهد رس یو دارائ یامور اقتصاد ریوز بیبه تصو مهیب یعال یو پس از موافقت شورا هیته رانیا

و طرز محاسبة آنها از  زانیو م مهیب یهااز رشته كیهر  یبرا رانیا یمركز مةیب یفن ریانواع ذخا -۲ تبصرة

 .خواهد شد نییتع رانیا یمركز مةیب یطرف مجمع عموم

 ذارانگمهیو سهم مشاركت ب مهیحق ب فیو كارمزدها و تخف مهیحق ب م،یمستق مةیدر معامالت ب -۳ تبصرة

اقالم  ةیخواهد بود. كل مهیب یعال یده از طرف شوراش نییمقررات تع تیدر منافع و نحوة احتساب آنها با رعا

 .ذكر شده باشد مهیدر قرارداد ب دیكارمزد با یمزبور به استثنا

 ایقراردادها و  طیبر اساس شرا یواگذار ای یاعم از قبول ییاتكا یهامهیاقالم مربوط به معامالت ب -۴ تبصرة

 .خواهد بود ربطیذ مةیمؤسسات ب یهاتوافق

 ندینمایدرآمد م لیتحص یرانیا مةیاز مؤسسات ب ییاتكا مةیكه با قبول ب یخارج مةیمؤسسات ب -۵ تبصرة

 ی. در صورتباشندیم رانیو سود حاصل از سپرده مربوط در ا یافتیدر مهیبه نرخ دو درصد حق ب یاتیمشمول مال

 اتیداخت مالبوده و از پر مهیب تیفعال یدارا ییاتكا گرمهیدر كشور متبوع مؤسسه ب یرانیا مةیكه مؤسسات ب

 معاف خواهد شد. مؤسسات رانیدولت ا اتیاز پرداخت مال زیمعاف باشند، مؤسسه مزبور ن ییبر معامالت اتكا

 نیوع اموض اتیمشمول مال یخارج ییاتكا گرمهیبنام ب مهیحق ب صیاند در موقع تخصمكلف یرانیا مهیب

 ی. و وجوه كسر شده در هر ماه را منتهندیكسر نما یاتكائ گرمهیب اتیآن را بعنوان مال( %۲تبصره، دو درصد )

 یاتیمتعلق به ادارة امور مال مةیو حق ب ییاتكا گرمهیمشخصات ب یحاو یصورت مةیماه بعد به ضم انیتا پا

 .(۳۱/۴/۱۳۹۴ ی. )اصالحندیپرداخت نما یاتیمربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مال

(liv) ۱۱۰مادة 

به دفاتر و اسناد و مدارك خود را  یمتك انیاند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زمكلف یقوقح اشخاص

 زانیشركا و سهامداران و حسب مورد م تیهمراه با فهرست هو یاتیحداكثر تا چهارماه پس از سال مال

ص شخ یاصل تیكه محل فعال یاتیاز آنها را به ادارة امور مال كیهر  یتعداد سهام و نشان ایالشركه سهم

 میور، تسلفهرست مزب نیاول می. پس از تسلندیمتعلق را پرداخت نما اتیو مال میدر آن واقع است تسل یحقوق

 یاشخاص حقوق اتیاظهارنامه و پرداخت مال میخواهد بود. محل تسل یدر سنوات بعد كاف راتییفهرست تغ

 .تهران است باشندینم یندگینما ایاقامتگاه  ین دارارایكه در ا رانیخارج از ا میو مؤسسات مق یخارج

 .خواهد بود یجار زین تیدر دوران معاف یماده در مورد كارخانه داران و اشخاص حقوق نیا حكم
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آن  صیتشخ یبرا یگریقانون نحوة د نیكه طبق مقررات ا یینسبت به درآمدها یاشخاص حقوق - تبصره

 .ستندیده است نش ینیبشیمربوط پ یهاجداگانه كه در فصل یاتیاظهارنامة مال میمقرر شده است مكلف به تسل

(lv) ۱۱۱مادة 

یم بیركت ایشركت، در هم ادغام  كی یحقوق تیبا حفظ شخص ای دیشركت جد سیكه با تأس ییهاشركت

 :باشندیم ریمشمول مقررات ز یاتیاز لحاظ مال شوند

 یهاكتثبت شده شر یهاهیشركت موجود تا سقف مجموع سرما هیسرما شیبا افزا دیشركت جد سیتأس -الف

 .قانون معاف است نیا( ۴۸شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع مادة ) بیترك ایادغام 

شركت موجود حسب مورد به ارزش  ای دیشده به شركت جد بیترك ایادغام  یهاشركت یهاییانتقال دارا -ب

 .قانون نخواهد بود نیمقرر در ا اتیمشمول مال یدفتر

 دورة انحالل اتیشركت موجود مشمول مال ای دیشده در شركت جد بیترك ایادغام  یهاشركت اتیعمل -ج

 .قانون نخواهد بود نیبردرآمد ا اتیموضوع بخش مال

 ایم بر اساس روال قبل از ادغا دیشركت موجود با ای دیمنتقل شده به شركت جد یهاییاستهالك دارا -د

 .ابدیادامه  بیترك

شده  بیترك ایادغام  یهااز سهامداران در شركت كیبه هر  یدرآمد ب،یترك ایادغام  جهیهرگاه در نت -ه

 .خواهد بود اتیطبق مقررات مربوط مشمول مال ردیتعلق گ

سب موجود ح ای دیشده به عهدة شركت جد بیترك ایادغام  یهاشركت یاتیمال فیتعهدات و تكال هیكل -و

 .باشدیمورد م

ك مشتر شنهادیبه پ هیاصالح نیا بیتصو خیماده حداكر ظرف شش ماه از تار نیا یینامه اجرا نییآ -ز

 .دیخواهد رس رانیوز أتیه بیو صنعت، معدن و تجارت به تصو ییو دارا یامور اقتصاد یهاوزارتخانه

(lvi) ۱۱۲مادة 

خواهد  یجار یو خارج یرانیاعم از ا یاشخاص حقوق یمانكاریپ اتیو تبصرة آن در مورد عمل( ۹۹مادة ) حكم

 .بود
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(lvii) ۱۱۳مادة 

بطور  رانیمسافر و حمل كاال و امثال آنها از ا ةیبابت كرا یخارج یمائیو هواپ یرانیمؤسسات كشت اتیمال

وجوه مزبور  نكهیآنها خواهد شد اعم از ا دیبابت عا نیكه از ا یوجوه ةیكل( %۵مقطوع عبارت از پنج درصد )

 .شود افتیراه در نیدر ب ایدر مقصد  ای رانیدر ا

را به  ماه قبل یافتیهر ماه صورت وجوه در ستمیاند تا بموظف رانیشعب مؤسسات مذكور در ا ای یندگینما

رآمدها د نگونهیمؤسسات مذكور از بابت ا ندیمتعلق را پرداخت نما اتیو مال میمحل تسل یاتیادارة امور مال

 یهامذكور صورت یهایندگینما ای عببردرآمد نخواهند بود. هرگاه ش اتیبه عنوان مال یگرید اتیمشمول مال

ق بر اساس متعل اتیصورت مال نیآنها مطابق واقع نباشد در ا یصورت ارسال اینكنند  میمقرر را به موقع تسل

 .خواهد شد صیتشخ الرأسیتعداد مسافر و حجم محموالت عل

 گرید یدر كشورها یرانیا یمائیو هواپ یرانیمتعلق بر درآمد مؤسسات كشت اتیكه مال یدر موارد - تبصره

 موظف است ییو دارا یوزارت امور اقتصاد ،یرانیا ربطیباشد با اعالم سازمان ذ یافتیدر ةیكرا %۵از  شیب

 .هدد شیآنها افزا یاتیفوق را معادل نرخ مال یتابع كشورها ییمایو هواپ یرانیكشت یهاشركت اتیمال

(lviii) ۱۱۴مادة 

اركان  ریسا ای یمجمع عموم لیتشك خیاند قبل از تارمشتركًا موظف یشخص حقوق رانیمد ای ریمد نیآخر

 یحاو یادعوت شده است، اظهارنامه ینسبت به انحالل شخص حقوق میاتخاذ تصم یدار كه برا تیصالح

منظور از طرف سازمان امور  نیكه بد یانمونه یدعوت رو خیدر تار یشخص حقوق یو بده ییصورت دارا

 یكه حداقل حاو یا. اظهارنامهندینما میمربوط تسل یاتیو به ادارة امور مال میتنظ گرددیم هیكشور ته یاتیمال

ادارة امور  یباشد برا یمجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوق یامضاها ایامضاء 

 .معتبر خواهد بود یاتیمال

(lix) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) ۱۱۵مادة 

 یشخص حقوق ییارزش دارا شوندیكه منحل م یاشخاص حقوق اتیدوره عمل نیآخر اتیمحاسبه مال مأخذ

 دهیآن قبالً پرداخت گرد اتیكه مال ییها و مانده سودهاپرداخت شده و اندوخته هیو سرما هایبده یاست منها

 .است
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ه فروش و نسبت ب ینسبت به آنچه قبالً فروش رفته بر اساس بها یشخص حقوق ییارزش دارا -۱ تبصرة

 .شودیم نییروز انحالل تع یبر اساس بها ةیبق

موضوع فصل  یهاییدارا ای ییدارا شود،یكه منحل م یشخص حقوق یهاییدارا نیچنانچه در ب -۲ تبصرة

 ای ییادار نیها وجود داشته باشد و احق تقدم سهام شركت ایالشركه سهم ای قانون و سهام نیاول باب سوم ا

و ماده ( ۱۴۳ماده )( ۱) و تبصره( ۵۹مشمول مقررات ماده ) یحسب مورد درهنگام نقل و انتقال قطع هاییدارا

له منح یاشخاص حقوق اتیدورة عمل نیآخر اتیمأخذ محاسبة مال نییقانون باشند، در تع نیمكرر( ا ۱۴۳)

 گرددیمنحل شده منظور نم یشخص حقوق یهاییمذكور جزو اقالم دارا یهاییدارا ای ییدارا یارزش دفتر

 یهاییدارا ای ییمتعلق به دارا اتی. مالگرددیكسر م هایبده و هیاز جمع سرما یو معادل همان ارزش دفتر

و  نییقانون تع نیمكرر(ا ۱۴۳و ماده )( ۱۴۳مادة ) ۱و تبصره ( ۵۹مزبور حسب مورد بر اساس مقررات مادة )

 .ردیگیمورد مطالبه قرار م

انحالل مشمول  خیمنحل شده كه بر اساس مقررات فوق در تار یآن قسمت از اموال اشخاص حقوق -۳ تبصره

 نقل نیقانون باشند در اول نیمكرر( ا ۱۴۳و ماده )( ۱۴۳ماده )( ۱) و تبصره( ۵۹مقطوع موضوع مادة ) اتیمال

 .نخواهند بود اتیانحالل مشمول مال خیو انتقال بعد از تار

(lx) ۱۱۶مادة 

ت در ادارة ثب یثبت انحالل شخص حقوق خیانحالل )تار خیاند ظرف شش ماه از تارمكلف هیتصف رانیمد

قانون  نیا( ۱۱۵را بر اساس مادة ) یشخص حقوق اتیدورة عمل نیمربوط به آخر یاتیها( اظهارنامة مالشركت

 .ندیمتعلق را پرداخت نما اتیو مال میمربوط تسل یاتیو به ادارة امور مال میتنظ

 نیا( ۱۱۵مادة )( ۲تبصرة ) تیبا رعا شوندیكه منحل م یاشخاص حقوق اتیدورة عمل نیآخر اتیمال - تبصره

 .گرددیقانون محاسبه م نیا( ۱۰۵قانون به نرخ مذكور در مادة )

(lxi) ۱۱۷مادة 

 اشخاص اتیدورة عمل نیقانون به اظهارنامة مربوط به آخر نیمكلف است برابر مقررات ا یاتیامور مال ادارة

كه به مندرجات آن اعترا  داشته باشد حداكثر ظرف  ینموده و در صورت یدگیخارج از نوبت رس یحقوق

 اتیو گرنه مال دیبالغ نمان و اییتع صیمتعلق را به موجب برگ تشخ اتیاظهارنامه، مال میتسل خیاز تار كسالی

 یكه بعداً معلوم گردد اقالم ی. در صورتگرددیم یتلق یقطع هیتصف رانیمد لةیبوس یمیمتعلق به اظهارنامة تسل
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هلت نشده در م دیدر اظهارنامه ذكر نشده است نسبت به آن قسمت كه در اظهارنامه ق یشخص حقوق ییاز دارا

 .مطالبه خواهد شد اتیمال انون،ق نیا( ۱۱۸مقرر در تبصرة مادة )

(lxii) ۱۱۸مادة 

معادل  نیبدون سپردن تأم ای یاتیمفاصا حساب مال لیمنحل شده قبل از تحص یاشخاص حقوق ییدارا میتقس

 .ستیمجاز ن اتیمال زانیم

 ایقانون  نیا( ۱۱۴اظهارنامه موضوع مادة ) میدر صورت عدم تسل یشخص حقوق رانیمد نیآخر - تبصره

قانون و  نیا( ۱۱۶مقررات موضوع مادة ) تیدر صورت عدم رعا هیتصف رانیاظهارنامه خالف واقع و مد میتسل

 یسانك هیو كل تضامناًضامن )موضوع قانون تجارت( م یو شركا یشخص حقوق یهاضامن ایماده و ضامن  نیا

آنان  بیصن یقوقشخص ح ییكه از دارا یبه نسبت سهم دهیگرد میآنان تقس نیب یشخص حقوق ییكه دارا

خواهد بود بشرط آنكه ظرف مهلت مقرر  یمتعلق به شخص حقوق میو جرا اتیشده است مشمول پرداخت مال

 .كشور مطالبه شده باشد یرسم هانحالل در روزنام یدرج آگه خیقانون از تار نیا( ۱۵۷در مادة )

  

  

 یدرآمد اتفاق اتیششم: مال فصل

  

(lxiii) ۱۱۹مادة 

 ایو   یمعامالت محابات قیاز طر ایبصورت بالعو  و  یحقوق ای یقیكه شخص حق یرنقدیغ ای ینقد درآمد

به نرخ مقرر در مادة  یاتفاق اتیمشمول مال دینمایم لیتحص لیقب نیاز ا گریهر عنوان  د ای زهیبه عنوان جا

 .قانون خواهد بود نیا( ۱۳۱)

(lxiv) ۱۲۰مادة 

 یرنقدیكه غ یفصل عبارت است از صد درصد درآمد  حاصله و در صورت نیموضوع ا اتیمشمول مال درآمد

مفاد  یكه در اجرا یمگر در مورد امالك شودیم میقانون تقو نیروز تحقق درآمد طبق مقررات ا یباشد، به بها
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مأخذ  یارزش معامالت صورت نیشده است كه در ا نییتع یآنها ارزش معامالت یقانون برا نیا( ۶۴مادة )

 .قرار خواهد گرفت اتیبه مالمحاس

 باشدیقانون م نیا( ۶۳كه مشمول مادة ) یموارد یاستثنادر مورد صلح معو  و هبة معو  به - تبصره

كه بر اساس مقررات  نیالتفاوت ارزش عوضفصل عبارت خواهد بود از مابه نیموضوع ا اتیدرآمد مشمول مال

 .كه از آن منتفع شده است یانسبت به  طرف معامله شودیم نییماده تع نیا

(lxv) ۱۲۱مادة 

كه ظرف شش  یدر صورت یول گرددیم یتلق یقطع یاتیفسخ و هبه با حق رجوع از نظر مال اریبا شرط خ صلح

ول فصل وص نیموضوع ا اتیكه بعنوان مال یرجوع شود، وجوه ایاقاله  ایوقوع عقد معامله فسخ  خیماه از تار

 .باشدیشده است قابل استرداد م

ه باشد از منافع آن استفاده كرد هیرجوع منتقل ال ایاقاله  ایوقوع عقد و فسخ  نیصورت  اگر در فاصلة ب نیا در

 .فصل خواهد بود نیا اتینسبت به آن منفعت مشمول مال

(lxvi) ۱۲۲مادة 

یاص داده مشخص ثالث اختص ایبه مصالح  نیمدت مع یبرا ایكه منافع آن مادام العمر  یمورد صلح مال در

زبور م خیمتصالح در تار اتیتعلق منافع، مأخذ مال خیو منفعت در تار نیمال به مأخذ جمع ارزش ع یبها شود

 .خواهد بود

 اتیخذ مالمذكور در سند مأ متیق ردیصورت گ یتعلق منفعت، انتقاالت خیكه قبل از تار یدر صورت - تبصره

 تایمأخذ مال كنیخواهد بود، ل اتیفصل مشمول مال نیانتقال دهنده قرار خواهد گرفت كه طبق مقررات ا

مال بشرح  یاالتفاوت بهبود از مابه دعبارت خواه رد،یبه او تعلق بگ زیكه منافع مال ن نیع رندةیانتقال گ نیآخر

 .كه طبق سند پرداخته است یحكم فوق و مبلغ

(lxvii) ۱۲۳مادة 

 اتیست مالمكلف ا رندهیواگذار شود انتقال گ یموقت بالعو  به كس ایبطور دائم  یكه منافع مال یصورت در

 .دیمنافع هر سال را در سال بعد پرداخت نما

(lxviii) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یحذف شد. )اصالح ۱۲۴مادة 
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(lxix) ۱۲۵مادة 

بخش نخواهد  نیا اتیمشمول مال باشدیم اتیبر ارث مشمول مال اتیكه طبق مقررات فصل مال یانتقاالت

 .بود

(lxx) ۱۲۶مادة 

خود را در مورد منافع موضوع مادة  یاتیاند در هر سال اظهارنامة مالفصل مكلف نیدرآمد موضوع ا صاحبان

 اید درآم لیتحص خیماه بعد از تار انیموارد تا پا ریماه سال بعد و در سا بهشتیقانون تا آخر ارد نیا( ۱۲۳)

دفاتر اسناد  كه معامله در یمتعلق را بپردازند. در صورت اتیو مال میمربوط تسل یاتیبه ادارة امور مالتعلق منافع 

 .شودیاظهارنامه ساقط م میتسل فیوصول شده باشد تكل اتیانجام و مال یرسم

(lxxi) ۱۲۷مادة 

 :نخواهد بود یاتفاق اتیمشمول مال ریز موارد

 یتمؤسسات دول ایها وزارتخانه ایعام المنفعه  ای هیریخ یهابالعو  سازمان یرنقدینقد و غ یهاكمك -الف

كه مشمول  یاز موارد ریغ یقیبه اشخاص حق یانقالب اسالم ینهادها ای هایشهردار ای یدولت یهاو شركت

 .فصل حقوق است اتیمال

 قبةرمتریحوادث غ ایو  یسوزآتش ل،یجنگ، زلزله، س دگانیبه خسارت د ییاهدا یمال یهاكمك ایوجوه  -ب

 .گرید

 .دینمایپرداخت م یمحصوالت كشاورز دیو خر دیصادرات و تول قیتشو یكه دولت برا یزیجوا -ج

 و یخواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصاد یانامه نیالف و ب طبق آئ یبندها یضوابط اجرائ - تبصره

 .خواهد شد هیو وزارت كشور ته یدارائ

(lxxii) ۱۲۸مادة 

واهد خ صیبه دفاتر تشخ یدگیرس قیاز طر یاتفاق یاز درآمدها یناش یاشخاص حقوق اتیمشمول مال درآمد

آنها  اتیپرداخت مال شیبه عنوان پ گرددیفصل در منبع پرداخت م نیكه طبق مقررات ا ییهااتیشد و مال

 .منظور خواهد شد
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 منابع مختلف از یبر جمع درآمد ناش اتیهفتم: مال فصل

  

 (۲۷/۱۱/۱۳۸۰حذف شد. )مصوب  -۱۲۹ مادة

 (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) -۱۳۰ مادة

 (۱۲۹) ، مادة(۵۹مادة )( ۳و تبصرة )( ۱۶تا )( ۳گذشته موضوع مواد ) یهایبده

 .آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود یبعد یهاهیو اصالح ۳/۱۲/۱۳۶۶مصوب  میمستق اتیمال قانون

ها تعلق آن ایدرآمد مربوط  لیكه سال تحص ییهااتیمال یبده تواندیم ییو دارا یوزارت امور اقتصاد - تبصره

 باشد را تا سقف ۱۳۸۱حسب مورد قبل از سال 

 جزاًًَ ایبداند كالً  یكه مقتض یدر نقاط یهر مؤد یبرا الیر(۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ونیلیم ده

 .قرار دهد یبخشودگ مورد

(lxxiii) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح)۱۳۱مادة 

یم یانرخ جداگانه یقانون دارا نیكه طبق مقررات ا یموارد یبه استثنا یقیبردرآمد اشخاص حق اتیمال نرخ

 :است ریبشرح ز باشد

 (%۱۵)ساالنه به نرخ پانزده درصد اتیدرآمد مشمول مال الی( ر۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ونیلیپانصد م زانیتا م -۱

درآمد  الی( ر۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) اردیلیم كی زانیتا م الی( ر۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ونیلینسبت به مازاد پانصد م -۲

 (%۲۰)درصد ستیساالنه به نرخ ب اتیمشمول مال

و پنج  ستیساالنه به نرخ ب اتیدرآمد مشمول مال الی( ر۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) اردیلیم كینسبت به مازاد  -۳

 (%۲۵)درصد

ماده نسبت  نیاشخاص موضوع ا اتیمشمول مال یدرآمد ابزار شیافزا( %۱۰هر ده درصد ) یبه ازا -۱ تبصره

 یهاواحد درصد و حداكثر تا پنج واحد درصد از نرخ كیسال گذشته آنها،  اتیمشمول مال یبه درآمد ابزار
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امه اظهارن میقبل و تسل لسا یاتیمال یبده هیتسو فیتخف نیاز ا ی. شرط برخوردارشودیمذكور كاسته م

 .است یاتیسازمان امور مال یر مهلت اعالم شده از سومربوطه د یاتیمال

  

 باب چهارم:در مقررات مختلفه(۷

i) 

 هاتیاول: معاف فصل

  

 ۱۳۲ مادة

 یعدنم ای یدیتول یدر واحدها یردولتیغ یاشخاص حقوق یو معدن یدیتول یهاتیاز فعال یناش یابراز درآمد

قرارداد  ایصادر  یبردارآنها پروانه بهره یبرا ربطیذ یهاماده از طرف وزارتخانه نیا یاجرا خیكه از تار

 یگردشگر یها و مراكز اقامتهتل ها،مارستانیب یخدمات یدرآمدها نیو همچن شودیاستخراج و فروش منعقد م

مجوز صادر  ای یبردارآنها پروانه بهره یبرا ربطیذ یمذكور از طرف مراجع قانون خیشده كه از تار ادیاشخاص 

به  افتهیبه مدت پنج سال و در مناطق كمتر توسعه  تیفعال ایاستخراج  ای یبردارشروع بهره خیاز تار شودیم

 .باشدیم اتیمشمول مال صفرمدت ده سال با نرخ 

 ،یانوناظهارنامه، دفاتر ق میمشمول آن مكلف به تسل انیاست كه مؤد یبا نرخ صفر روش اتیمنظور از مال -الف

قانون و در مواعد مشخص  نیمقرر در ا بیخود به ترت یدرآمدها یحسب مورد، برا یسابداراسناد و مدارك ح

 درآمد نییاظهارنامه و تع یبه بررس فمكل زیو سازمان مذكور ن باشندیكشور م یاتیشده به سازمان امور مال

درآمد مشمول  نییبر اساس مستندات، مدارك و اظهانامه مذكور است و پس از تع ان،یمؤد اتیمشمول مال

 .شودیآنها با نرخ صفر محاسبه م اتیمال ان،یمؤد اتیمال

از  شیب یماده كه دارا نیمراكز موضوع ا ریو سا یو خدمات یدیتول یواحدها یبا نرخ صفر برا اتیمال -ب

شاغل خود  كار یرویهر سال نسبت به سال قبل ن ت،یكار شاغل باشند چنانچه در دوره معاف یرویپنجاه نفر ن

. تعداد شودیسال اضافه م كی انكاركن شیهر سال افزا یدهند، به ازا شیافزا( %۵۰را حداقل پنجاه درصد )

 كار یروین
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 وزارت تعاون، دییكار در هر واحد با تأ یرویاشتغال ن شیافزا نیو همچن شاغل

. در شودیكاركنان محقق م یاجتماع نیتأم مهیو ارائه اسناد و مدارك مربوط به فهرست ب یو رفاه اجتماع كار

 مذكور در شیكار از حداقل افزا یرویصورت كاهش ن

یم متعلق در سال كاهش، مطالبه و وصول اتیبند استفاده كرده باشند، مال نیا یاتیبعد كه از مشوق مال سال

 .گرددیكاهش محسوب نم شوندیم یو مستعف دیكه بازنشسته، بازخر ی. افرادشود

ماده واقع در  نیمذكور موضوع ا یاقتصاد یواحدها یبا نرخ صفر برا اتیمحاسبه مال یدوره برخوردار -پ

 ای یصنعت یهابه مدت دو سال و در صورت استقرار شهرك یاقتصاد ژهیمناطق و ای یصنعت یهاشهرك

 .ابدییم شیبه مدت سه سال افزا افته،یدر مناطق كمتر توسعه  یاقتصاد ژهیمناطق و

 ریفعال در مناطق آزاد و سا یو حقوق یقیاشخاص حق یبرا یاتیمال تیاز هرگونه معاف یشرط برخوردار -ت

شامل  یاشخاص حقوق یاتیاست. اظهارنامه مال یدر موقع مقرر قانون یاتیاظهارنامه مال میمناطق كشور تسل

 .شودیم هیته یاتیاست كه توسط سازمان امور مال یاطبق نمونه انیترازنامه و حساب سود و ز

ماده عالوه بر دوره  نیموضوع ا یدر واحدها یاقتصاد یهایگذارهیسرما شیو افزا قیبه منظور تشو -ث

مناطق به  ریو سا افتهیدر مناطق كمتر توسعه  یگذارهیبا نرخ صفر حسب مورد، سرما اتیمال قیاز طر تیحما

 تیمورد حما ریشرح ز

 :ردیگیم قرار

  

 :افتهیدر مناطق كمتر توسعه  -۱

 نیبا نرخ صفر مذكور در صدر ا اتیبعد از دوره محاسبه مال یهاسال اتیمال

ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر  هیواحد به دو برابر سرما اتیكه جمع درآمد مشمول مال یتا زمان ماده

آن محاسبه  یهاقانون و تبصره نیا( ۱۰۵مقرر در ماده ) یهامتعلقه با نرخ اتیو بعد از آن، مال شودیمحاسبه م

 .شودیم افتیو در

 :مناطق ریدر سا -۲
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ماده با نرخ صفر و پنجاه  نیمذكور در صدر ا اتیبعد از دوره محاسبه مال یهاسال اتیمال( %۵۰درصد ) پنجاه

اسبه آن مح یهاو تبصره میمستق یهااتیقانون مال( ۱۰۵مقرر در ماده ) یهامانده با نرخ یباق( %۵۰درصد )

ثبت و پرداخت شده  هیواحد، معادل سرما اتیكه جمع درآمد مشمول مال یحكم تا زمان نی. اشودیم افتیو در

قانون و  نیا( ۱۰۵مقرر در ماده ) یهامتعلقه با نرخ اتیمال( %۱۰۰و بعد از آن، صددرصد ) ابدییشود، ادامه م

 .شودیم افتیآن محاسبه و در یهاتبصره

 .باشندیبند برخوردار م نیا( ۲و )( ۱) یجزءها یاتیاز مشوق مال ،یردولتیغ یحمل و نقل اشخاص حقوق درآمد

 یگذارهیاند، در صورت سرماشده سیتأس هیاصالح نیماده كه قبل از ا نیموضوع ا یردولتیغ یحقوق اشخاص

 .استفاده كنند توانندیماده م نیمجدد از مشوق ا

 یو نوساز یتوسعه، بازساز س،یبه منظور تأس ربطیذ یكه با مجوز مراجع قانون یگذارهیسرما هرگونه

 .بند است نیمشمول حكم ا شود،یم نهیهز نیزم یثابت به استثنا یهاییدارا جادیا یمذكور برا یواحدها

 یدر واحدها یردولتیغ یاشخاص حقوق یگذارهیبند )ث( در مورد سرما یمذكور در انتها نیزم یاستثنا -ج

 یانونق یشده در مجوزها نییتع زانیصرفاً به م یگردشگر یها و مراكز اقامتهتل ها،مارستانیحمل و نقل، ب

 .باشدینم یجار صالح،یصادر شده از مراجع ذ

 یماده برا نیا یاتیثبت و پرداخت شده اشخاص مذكور كه از مشوق مال هیسرما زانیدر صورت كاهش م -چ

 .شودیآن مطالبه و وصول م یهامهیمتعلق و جر اتیاستفاده كرده باشند، مال هیسرما شیافزا

با مجوز  یخارج گذارانهیماده با مشاركت سرما نیانجام شده موضوع ا یگذارهیكه سرما یدر صورت -ح

مشاركت ( %۵هر پنج درصد ) یانجام شده باشد به ازا رانیا یو فن یاقتصاد یهاو كمك یگذارهیسازمان سرما

ثبت و پرداخت شده و  هیرماماده به نسبت س نیبه مشوق ا( %۱۰ده درصد ) زانیبه م یخارج یگذارهیسرما

 .شودیاضافه م( %۵۰حداكثر تا پنجاه درصد )

والت محص دینسبت به تول رانیدر ا یداخل یدیتول یواحدها تیكه با استفاده از ظرف یخارج یهاشركت -خ

از  ندیرا صادر نما یدیاز محصوالت تول( %۲۰درصد ) ستیكه حداقل ب یند در صورتبا نشان معتبر اقدام كن

ذكور م یدیات با نرخ صفر واحد تولیدر دوره محاسبه مال یرانیا دیبا واحد تول یانعقاد قرارداد همكار خیتار

 یاتیدر نرخ مال فیتخف( %۵۰ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذكور، از پنجاه درصد ) نیمشمول حكم ا

 .باشندیماده برخوردار م نیدر مدت مذكور در ا یدیحاصل از فروش محصوالت تول ینسبت به درآمد ابراز
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مستقر در شعاع  یو معدن یدیتول یماده شامل درآمد واحدها نیموضوع ا یهاو مشوق یاتینرخ صفر مال -د

مراكز  یلومتریك یمركز استان اصفهان و س یلومتریمركز استان تهران و پنجاه ك یلومتریك ستیكصدوبی

ن نفوس و مسك یمارسرش نیبر اساس آخر تینفر جمع صدهزاریاز س شیب یدارا یها و شهرهااستان ریسا

 .شودینم

جمهور در  سیرئ یو فناور یو معاونت علم ربطیذ یهاوزارتخانه دییاطالعات با تأ یفناور یدیتول یواحدها

ناطق م هیمستقر در كل یو معدن یدیتول یواحدها اتیمال نی. همچنباشندیاده برخوردار مم نیا ازیهر حال از امت

مستقر در شعاع  یهاو شهرك یداقتصا ژهیمناطق و یاستثنابه یصنعت یهاو شهرك یاقتصاد ژهیو

 نیموضوع ا یاتیمال یهاو از مشوق شودیمركز استان تهران با نرخ صفر محاسبه م یلومتریك ستیكصدوبی

 .باشندیماده برخوردار م

چند استان  ایكه در محدوده دو  یدیتول یواحدها ای یصنعت یهاو شهرك یاقتصاد ژهیمناطق و درخصوص

 بیاست كه حداكثر سه ماه پس از تصو یانامهنییمحدوده به موجب آ نییمالك تع رند،یگیشهر قرار م ای

 تیریسازمان مد ،ییو دار یدصنعت، معدن و تجارت و امور اقتصا یهامشترك وزارتخانه شنهادیقانون با پ نیا

 أتیه بیو به تصو هیته ستیز طیكشور و سازمان حفاظت مح یزیرو برنامه

 .رسدیم رانیوز

شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر برنامه  افتهیفهرست مناطق كمتر توسعه  -ذ

با لحاظ  ییو دارا یوزارت امور اقتصاد یكشور با همكار یزیرو برنامه تیریپنجساله،توسط سازمان مد

و تا ابالغ  رسدیم رانیوز أتیه بیو به تصو شودیم هیته دیدر تول یگذارهیو سرما یكارینرخ ب یهاشاخص

 دییبا تأ تیشروع فعال خی. تارباشدیمعتبر م یفهرست برنامه قبل د،یفهرست جد

 مناطق كمتر توسعه یهااحتساب مشوق یمناط اعتبار برا ربط،یذ یقانون مراجع

 .است افتهی

یذ یاز مراجع قانون یبردارماده پروانه بهره نیا یكه قبل از اجرا یو جهانگرد یرانگردیا ساتیتأس هیكل -ر

( %۵۰درصد )ماده از پرداخت پنجاه نیاالجراء شدن االزم خیاخذ كرده باشند تا مدت شش سال پس از تار ربط

حاصل از اعزام گردشگر به خارج از كشور  درآمدبند نسبت به  نی. حكم اباشندیمعاف م یبر درآمد ابراز اتیمال

 .ستین یمجر
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كه از محل  ربطیذ یمجوز از مراجع قانون یدارا یارتیو ز یدفاتر گردشگر یدرآمد ابراز( %۱۰۰صددرصد ) -ز

 یاتیشده باشد با نرخ صفر مال لیتحص هیاعزام زائر به عربستان، عراق و سور ای یارججذب گردشگران خ

 .باشدیم اتیمشمول مال

 نی. اباشدیكتمان شده م یبه جز درآمدها یقانون صرفاً شامل درآمد ابراز نیبا نرخ صفر موضوع ا اتیمال -ژ

 .است یمجر نیقوان ریقانون و سا نیبا نرخ صفر منظور در ا یاتیاحكام مال هیحكم در مورد كل

و  یدیتول یدر واحدها یو تعاون یخصوص یاشخاص حقوق یو پژوهش یقاتیتحق یهانهیمعادل هز -س

مراكز  ایها كه در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه ربطیذ یهااز وزارتخانه یبردارپروانه بهره یدارا یصنعت

و بهداشت، درمان و  یو فناور قاتیعلوم، تحق یهااز وزارتخانه یمجوز قطع یدارا یو آموزش عال یپژوهش

 شرفتیگزارش پ نكهیمشروط بر ا شود،یكشور انجام م یكه در چهارچوب نقشه جامع علم یآموزش پزشك

 یمربوطه برسد و ناخالص درآمد ابراز یقاتیمراكز تحق ایها و دانشگاه یپژوهش یشورا بیساالنه آن به تصو

نباشد، حداكثر به  الیر( ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) اردیلیپنج م زآنها كمتر ا یو معدن یدیتول یهاتیحاصل از فعال

. معادل مبلغ منظور شده به شودیمذكور بخشوده م نهیسال انجام هز یابراز اتیمال( %۱۰ده درصد ) زانیم

 .نخواهد شد رفتهیپذ یاتیقابل قبول مال نهیاشخاص مذكور، به عنوان هز اتیحساب مال

 ،ییو دارا یامور اقتصاد یوزرا بیكشور به تصو یاتیسازمان امور مال شنهادیبند با پ نیا ییاجرا دستورالعمل

 .رسدیم یو بهداشت، درمان و آموزش پزشك یو فناور قاتیصنعت، معدن و تجارت، علوم، تحق

ماده  نیموجود مذكور در ا نیمازاد بر قوان یاتیو محاسبه با نرخ صفر مال یاتیمال یهاتیمعاف هیكل -۱ تبصره

 .شودیاجراء م ۱۳۹۵سال  یاز ابتدا

آن حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ قانون  یماده و بندها نیموضوع ا ییاجرا نامهنییآ -۲ تبصره

ور كش یاتیسازمان امور مال یو صنعت، معدن و تجارت با همكار ییو دارا یامور اقتصاد یهاتوسط وزارتخانه

 .رسدیم رانیوز أتیه بیو به تصو شودیم هیته

(i) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) ۱۳۳مادة 

 ،یاورزكش ،یریعشا ،ییروستا یتعاون یهاشركت ،یاز توسعه بخش كشاورز تیدرآمد صندوق حما صددرصد

 .معاف است اتیآنها از مال یهاهیآموزان و اتحادو دانش انیدانشجو ،یكارمند ،یكارگر ادان،یص
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عاون ت یسازمان مركز یبردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابراز اتیدولت مكلف است معادل مال - تبصره

تصاص اخ ییروستا یتعاون یهادر شركت یگذارهیسرما یبرا یمجمع عموم بیرا كه با تصو رانیا ییروستا

كه به  یخاص فیرد باركشور، از محل اعت یآن به حساب درآمد عموم زیپس از وصول و وار شود،یداده م

 .دیدر وجه سازمان مذكور مسترد نما شودیم ینیبشیمنظور در قانون بودجة كل كشور پ نیهم

(ii) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) ۱۳۴مادة 

 ،یاو حرفه یمتوسطه، فن ،ییراهنما ،ییاعم از ابتدا یرانتفاعیمدارس غ تیو ترب میحاصل از تعل درآمد

ها و مراكز كشور، دانشگاه یاو حرفه یمجوز از سازمان آموزش فن یآزاد دارا یاو حرفه یفن یهاآموزشگاه

 یو درآمد مؤسسات نگهدار روستاهاو  افتهیكودك در مناطق كمتر توسعه  یو مهدها یرانتفاعیغ یعالآموزش

 ربطیاز مراجع ذ تیپروانة فعال یاشخاص مذكور كه حسب مورد دارا یبابت نگهدار یو حركت یذهن نیمعلول

مجوز از وزارت ورزش و جوانان حاصل از  یدارا یها و مؤسسات ورزشدرآمد باشگاه نیهستند همچن

 .معاف است اتیاز پرداخت مال یمنحصراً ورزش یهاتیفعال

 .دیخواهد رس رانیوز أتیه بیبه تصو ییو دارا یوزارت امور اقتصاد شنهادیماده به پ نیا یینامة اجرا نییآ

(iii) حذف شد ۱۳۵ماده.  

(iv) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) ۱۳۶مادة 

منعقده  یكه به موجب قراردادها مهیاز طرف مؤسسات ب یعمر و زندگ یهامهیبابت انواع ب یپرداخت وجوه

 .معاف است اتیاز پرداخت مال شودیم نفعیذ دیعا مةیب

(v) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) ۱۳۷مادة 

همسر و اوالد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت  ایالجة خود بابت مع یهر مؤد یپرداخت یدرمان یهانهیهز

باشد  رانیا میپزشك مق ای یكنندة مؤسسه درمان افتیكه اگر در نیبه شرط ا یاتیسال مال كیتكفل در 

انات به علت فقدان امك یپزشك موزشوزارت بهداشت، درمان و آ دییو چنانچه به تأ دینما یوجه را گواه افتیدر

 یدولت جمهور یمقامات رسم یمزبور به گواه نةیصورت گرفته است پرداخت هز رانیالزم معالجه در خارج از ا

ق ح نیباشد، همچن دهیرس یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك ایدر كشور محل معالجه  رانیا یاسالم

 یدرمان یهامهیو ب یعمر و زندگ یهامهیبابت انواع ب یرانیا مةیبه مؤسسات ب یقیهر شخص حق یپرداخت مةیب

 .گرددیكسر م یمؤد اتیاز درآمد مشمول مال

http://www.iradl.com/


 

 www.irADL.comدانلود شده از: 

نان آ یمراقبت و توانبخش نهیمذكور هز یهانهیخاص و صعب العالج عالوه بر هز مارانیمورد معلوالن و ب در

 .باشدیرا عهده دار است م كه تكفل او یشخص ای ماریب ایمعلول  اتیقابل كسر از درآمد مشمول مال زین

(vi) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یحذف شد. )اصالح -۱۳۸مادة 

(vii) (۱/۲/۱۳۹۴مصوب  ریپذرقابت دیاز قانون رفع موانع تول ی)الحاق -مكرر  ۱۳۸مادة 

 را در قالب یدیتول یهادر گردش بنگاه هیپروژه ـ طرح و سرما یمال نیتأم یبرا یكه آورده نقد یاشخاص

از  پول و اعتبار یمصوب شورا یمعادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشاركت ند،یفراهم نما یعقود مشاركت

 نهیمذكور به عنوان هز یپرداخت سودكننده سود، معادل پرداخت یو برا شوندیبر درآمد معاف م اتیپرداخت مال

 .شودیم یتلق یاتیقابل قبول مال

خارج  یدیرا از بنگاه تول یآورده نقد تواندیماده تا دو سال نم نیموضوع ا تیاستفاده كننده از معاف -۱ تبصره

سال خروج آورده  اتیاستفاده شده، مال تیارزش روز معاف زانیبه م ،یكند. در صورت كاهش آورده نقد

 .شودیم اضافه،ینقد

ا اداره در گردش ب هیسرما ایپروژه ـ طرح  یمال نیتأم یبرا یآورده نقد یریكارگتحقق به صیتشخ -۲ تبصره

 .حوزه مربوط است یاتیامور مال

(viii) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) ۱۳۹مادة 

 آستان ،یآستان قدس رضو یرنقدیو غ ینقد یافتیدر یایها و هداكمك ره،یموقوفات، نذورات، پذ -الف

، «راغشاه چ»)ع(  ی)ع(، آستانة حضرت معصومه)س(، آستان حضرت احمد ابن موس یالحسن میحضرت عبدالعظ

معاف  اتیبقاع متبركه از پرداخت مال ریو سا ایتكا ها،هینی)ره(، مساجد، حس ینیآستان مقدس حضرت امام خم

 .باشدیم هیریبقاع متبركه به عهدة سازمان اوقاف و امور خ ریسا صیاست. تشخ

از پرداخت  رانیا یاسالم یهالل احمر جمهور تیجمع یرنقدیو غ ینقد یافتیدر یایها و هداكمك -ب

 .معاف است اتیمال

دمات خ مةیو سازمان ب یپس انداز بازنشستگ یهاصندوق یرنقدیو غ ینقد یافتیدر یایها و هداكمك -ج

ق و ح مهیحق ب نیو همچن ریو عشا انییروستا یاجتماع مهیو صندوق ب یاجتماع نیو سازمان تأم یدرمان

 .است معاف اتیمال اختمربوط توسط آنها از پرد یافتیدر یهامهیسهم كاركنان و كارفرما و جر یبازنشستگ
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 صیمعاف است. تشخ اتیاز پرداخت مال یمدارس علوم اسالم یرنقدیو غ ینقد یافتیدر یایها و هداكمك -د

 .باشدیقم م ةیحوزة علم تیریمد یبا شورا یمدارس علوم اسالم

معاف است.  اتیاز پرداخت مال یانقالب اسالم ینهادها یرنقدیو غ ینقد یافتیدر یایها و هداكمك -ه

 .باشدیم رانیوز أتیبا ه یانقالب اسالم ینهادها صیتشخ

 اتیآن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات كشور كه به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مال -و

 .معاف است

 .معاف است اتیخمس و زكات از پرداخت مال ه،یفق یول ةیدرآمد اشخاص از محل وجوه برِ -ز

 ،یاسالم غاتیتبل لیاز قب یبه مصرف امور یشرع نیآن قسمت از درآمد موقوفات عام كه طبق مواز -ح

و  ریعمبهداشت و درمان، بنا و ت ت،یو ترب میاختراعات، اكتشافات، تعل ،یفن ،ینید ،یعلم ،یفرهنگ قاتیتحق

مراسم  ،یدولت یهاو مدارس و دانشگاه یو مدارس علوم اسالم هیعلم یهامساجد و مصالها و حوزه ینگهدار

 ان،یآموزان و دانشجودانش یلیوام تحص ای نهیهز ،یو آبادان یامور عمران ،یآثار باستان ریو اطعام، تعم هیتعز

 رقبهرمتیجنگ و حوادث غ ،یزلزله، آتش سوز ل،یاز س یحوادث ناش دگانید بیكمك به مستضفعان و آس

اشد، و ب دهیرس هیریسازمان اوقاف و امور خ دییمزبور به تأ یهانهیكه درآمد و هز نیبرسد، مشروط بر ا گرید

 یهاو بد سرپرست در گروه سرپرستیكودكان و نوجوانان ب یمراكز نگهدار یو نگهدار ریساخت، تعم نیهمچن

 عهیضا نیو اشتغال مصدوم یآموزحرفه یهاو مراقبت سالمندان، كارگاه یمختلف، مراكز نگهدار یو جنس یسن

 یخشبزنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراكز آموزش، توان ،یو حركت یجسم نیمعلول ،ینخاع

بتوانند در  كه یمراكز و اماكن ریشنوا و ناشنوا و ساكم نا،یبكم نا،یو كودكان ناب یمعلوالن ذهن یآموزو حرفه

 .معاف است اتیمال تاز پرداخ رندیكشور قرار گ یستیبهز یتیحما یهاسازمان انیخدمت مددجو

سازمان حج  اراتیو اخت التیقانون تشك( ۱۴موضوع  ماده ) قیكه توسط شعب تحق ییها: مفاصاحسابتبصره

اظهارنامه  میاگر در مهلت مقرر مربوط به تسل شودیم ایصادر شده  ۲/۱۰/۱۳۶۳مصوب  هیریو اوقاف و امور خ

 ریسا ایقانون   نیمقرر در ا یاتیمال تیفهرگونه معا ازیبرخوردار یكشور ارائه شود، برا یاتیبه سازمان امور مال

قانون در  نیقبل از ابالغ ا یسالها در مورد نی. همچنشودیم یتلق یمؤد یاتیبه منزله اظهارنامه مال ن،یقوان

ارائه شود، به منزله اظهارنامه  یاتیبه سازمان امور مال ۱۳۹۴ل سا انیكه مفاصاحساب مربوط تا پا یصورت

 .خواهد بود یاتیمال
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مشروط  د،اندهیو عام المنفعه كه به ثبت رس هیریمؤسسات خ یرنقدیو غ ینقد یافتیدر یایها و هداكمك -ط

ور بر كش یاتیماده شود و سازمان امور مال نیبه موجب اساسنامة آنها صرف امور مذكور در بند )ح( ا نكهیبر ا

 .معاف است اتیآنها نظارت كند، از پرداخت مال یهانهیدرآمد و هز

به سال  تایباشد، بدون تعلق مال دهیبه مصرف نرس یكه در هر سال مال یرنقدیو غ ینقد یهاكمك -تبصره

 .گرددیبعد منتقل م یمال

احزاب و  ،یااعضاء مجامع حرفه تیحق عضو نیو همچن یرنقدیو غ ینقد یافتیدر یایها و هداكمك -ی

كه به موجب قانون و  یباشند و وجوه ربطیمجوز از مراجع ذ یكه دارا یردولتیغ یهاها و تشكلانجمن

 اتیاز پراخت مال شود،یز میالزحمة اعضاء آنها كسر و به حساب مجامع مزبور وارحق ایمقررات مربوط از درآمد 

 .معاف است

 یحاصل از موارد فوق برا یدیو درآمدها و عا یرنقدیو غ ینقد یافتیدر یایها و هداموقوفات و كمك -ك

 ران،یا یاسالم یجمهور یمذكور در قانون اساس ینید یهاتیمربوط به اقل یمذهب یهاأتیها و هانجمن

 .است عافم اتیوزارت كشور برسد، از پرداخت مال بیآنها به تصو تیكه رسم نیمشروط بر ا

 یهاو دستگاه یمجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ی)دارا یو قرآن یو مطبوعات یانتشارات یهاتیفعال -ل

از پرداخت  شوند،یانجام م یكه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یو هنر ی(، فرهنگربطیذ

 .معاف است اتیمال

 نیاشخاص موضوع ا فیاهداف و وظا شبردیو به منظور پ یرانتفاعیغ یهاتیكه از فعال یوجوه -۱ تبصرة

و.... در چارچوب اساسنامة  یادوره یهاهینشر كتاب و نشر منارها،یس ،یآموزش یهادوره یماده از راه برگزار

معاف  اتیاز پرداخت مال كند،ینظارت م اآنه نةیكشور بردرآمد و هز یاتیو سازمان امور مال شودیم لیآنها تحص

 .است

 یماده جار نیاشخاص موضوع  ا اتیقانون در مورد درآمد مشمول مال نیا( ۲مادة )( ۲حكم تبصرة ) -۲ تبصرة

 .باشدیم

 یاتیسازمان امور مال لةیماده به وس نیموضوع ا یینامة اجرا نییآ -۳ تبصرة

 رانیوز أتیه بیبه تصو ییو دارا یوزارت امور اقتصاد  شنهادیو با پ هیته كشور
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 .دیرس خواهد

مجوز  یدارا یمقام معظم رهبر ای)ره( ینیكه از طرف حضرت امام خم یماده در موارد نیمفاد ا -۴ تبصرة

 .ردیگیانجام م یبر اساس نظر مقام معظم رهبر باشندیم

اشخاص  ینقد ریو غ ینقد یافتیدر یایها و هداحاصل از موقوفات و كمك یدیدرآمدها و عا -۵ تبصره

مجموعه  ریز یهاحكم شامل درآمد شركت نی. اباشدیمعاف م اتی)ط( و )ك( از پرداخت مال یموضوع بندها

 .(۳۱/۴/۱۳۹۴مصوب  یاشخاص مذكور نخواهد بود )الحاق

(ix) حذف شده است -۱۴۰مادة. 

(x) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) ۱۴۱مادة 

 ستیو ب یبخش كشاورزو محصوالت  یرنفتیغ یدرآمد حاصل از صادرات خدمات و كاالها( %۱۰۰) صددرصد

 درآمد حاصل از صادرات( %۲۰درصد )

 ینفت ی. فهرست مواد خام و كاالهاگرددیبا نرخ صفر م اتیخام مشمول مال مواد

 صنعت، معدن و ،ییو دارا یامور اقتصاد یهامشترك وزارتخانه شنهادیپ به

 أتیه بیبه تصو یمعادن و كشاورز ع،یصنا ،یو نفت و اتاق بازرگان تجارت

 .رسدیم رانیوز

و  شوندیوارد م رانی( به اتی)ترانز یمختلف كه به صورت عبور یدرآمد حاصل از صادرات كاالها -۱ تبصره

 .گرددیبا نرخ صفر م اتیمشمول مال شوندیآن صادر م یبر رو یبا انجام كار ای تیدر ماه رییبدون تغ

 رانیا یاسالم یقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور یماده پس از اتمام دوره اجرا نیمفاد ا -۲ تبصره

 .شودیاالجراء مالزم ۱۵/۱۰/۱۳۸۹مصوب 

(xi) ۱۴۲مادة 

رداخت مربوطه از پ یدیتول یهاهیو اتحاد یتعاون یهاو شركت یدست عیفرش دستباف و صنا یهاكارگاه درآمد

 .معاف است اتیمال

(xii) ۱۴۳مادة 
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و  شده رفتهیپذ ییكاال یهاكه در بورس ییبردرآمد حاصل از فروش كاالها اتیمالاز ( %۱۰ده درصد ) معادل

 یهامعامله در بورس یكه سهام آنها برا ییهابردرآمد شركت اتیاز مال( %۱۰و ده درصد ) رسدیبه فروش م

معامله  یبراكه سهام آنها  ییهاشركتبردرآمد  اتیاز مال( %۵و پنج درصد ) شودیم رفتهیپذ یخارج ای یداخل

 یهاكه از فهرست شركت یتا سال رشیاز سال پذ شود،یم رفتهیپذ یخارج ای یدر بازار خارج از بورس داخل

كه سهام  ییها. شركتشودیسازمان بخشوده م دییاند با تأبازارها حذف نشده ایها بورس نیشده در ا رفتهیپذ

 شود در رفتهیپذ یخارج ای یخارج از بورس داخل یبازارها ای یخارج ای یداخل یاهمعامله در بورس یآنها برا

سهام شناور آزاد داشته باشند معادل ( %۲۰درصد ) ستیسازمان حداقل ب دییبه تأ یدوره مال انیكه در پا یصورت

 .شوندیبرخوردار م یاتیمال یفوق از بخشودگ یهاتیدو برابر معاف

ها شركت ریالشركة شركا در ساالشركه و حق تقدم سهام و سهمسهماز هر نقل و انتقال سهام و  -۱ تبصرة

به عنوان  یگریبابت وجه د نی. از اشودیآنها وصول م یارزش اسم( %۴چهاردرصد ) زانیبه م یمقطوع اتیمال

ام الشركه و حق تقدم سهو سهم سهامبردرآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان  اتیمال

 .كنند زیكشور وار یاتیمتعلق را به حساب سازمان امور مال اتیاند قبل از انتقال، ماللفمك

پرداخت  یاهسند انتقال حسب مورد گو میتنظ ای راتییاند در موقع ثبت تغمكلف یدفاتر اسناد رسم ایثبت  اداراه

 ایپروندة مربوط به ثبت  مةیمتعلق را اخذ و ضم اتیمال

 .كنند انتقال

 مقطوع به نرخ اتیشده در بورس اندوختة صرف سهام مشمول مال رفتهیپذ یسهام یهادر شركت -۲ تبصرة

ماه  انیاند تا پاها مكلف. شركتردیگیتعلق نم یگرید اتیدرآمد مال نیخواهد بود و به ا( %۵/۰درصد ) مین

 .كنند زیوار وركش یاتیآن را به حساب سازمان امور مال هیسرما شیثبت افزا خیبعد از تار

(xiii) مكرر ۱۴۳مادة 

خارج از   یبازارها ایها در بورس یو خارج یرانیها اعم از اهر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركت از

ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول ( %۵/۰درصد ) مین زانیبه م یمقطوع اتیمجوز، مال یبورس دارا

 اتیسهام و حق تقدم سهام و مال نتقالبردرآمد نقل و ا اتیبه عنوان مال یگریبابت وجه د نیخواهد شد و از ا

 .و فروش مطالبه نخواهد شد دیبر ارزش افزوده خر
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شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده  ادی اتیخارج از بورس مكلفند مال یها و بازارهابورس كارگزاران

نتقال، ا خیو ظرف ده روز از تار ندینما زیكشور وار یاتیر مالشده از طرف سازمان امو نییوصول و به حساب تع

 یتایتعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مال یحاو یآن را به همراه فهرست دیرس

 .محل ارسال كنند

حاصل از  یدرآمدها یقانون و تمام نیدرچهارچوب ا یگذارهیصندوق سرما یدرآمدها یتمام -۱ تبصره

مصوب  رانیا یاسالم یقانون بازار اوراق بهادار جمهور( ۱مادة )( ۲۴در اوراق بهادار موضوع بند ) یگذارهیسرما

صدور و ابطال آنها از پرداخت  زحاصل ا یدرآمدها ایاوراق  نیحاصل از نقل و انتقال ا یو درآمدها ۱۳۸۴

 بردرآمد و اتیمال

و از بابت نقل  باشدیمعاف م ۲/۳/۱۳۸۷بر ارزش افزوده مصوب  اتیمال برارزش افزوده موضوع قانون اتیمال

 .مطالبه نخواهد شد یاتیشده مال ادیو انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار 

 (۱)اوراق بهادار موضوع تبصره یصیتخص ای یسود و كارمزد پرداخت -۲ تبصره

 یهایها و سود گواهالشركه شركتماده به استثنا سود سهام و سهم نیا

 شده نزد سازمان جزء ادیها، مشروط به ثبت اوراق بهادار صندوق یگذارهیسرما

 اوراق بهادار نیناشر ا اتیدرآمد مشمول مال صیتشخ یقابل قبول برا یهانهیهز

 .شودیم محسوب

 ای در بورس رفتهیكه سهامدار شركت پذ رانیا میمق یحقوق ای یقیكه هر شخص حق یدر صورت -۳ تبصره

 نیبفروشد، از ا یخارج از بورس خارج یبازارها ایها حق تقدم خود را در بورس ایبازار خارج از بورس، سهام 

 .نخواهد شد افتیدر رانیدر ا یاتیگونه مال چیبابت ه

 یصادره از سو یخارج از مجوزها یگرید یصاداقت تیفعال گونهچیمجاز به ه یگذاهیصندوق سرما -۴ تبصره

 .باشدیسازمان نم

بهادار در  مجوز از سازمان بورس و اوراق یبازارگردانان دارا  ینقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردان -۵ تبصره

 مقطوع اتیبورس و فرابورس از پرداخت مال

 (۱/۲/۱۳۹۴مصوب  د،یقانون رفع موانع تول ۳۳از ماده  یاست. )الحاق ماده، معاف نیا( %۵/۰درصد ) مین
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(xiv) ۱۴۴مادة 

 یهاو بورس یعلم زیو جوا رمنقولیاعم از منقول و غ هیمنقول و مهر هیزیجه

 نیمخترع دیحق اكتشاف عا ایكه بابت حق اختراع  یدرآمد نیو همچن یلیتحص

 و یپژوهش یهاتیاز فعال یدرآمد ناش زیو ن یطور كلبه گرددیم نیمكتشف و

 به مدت باشندیم صالحیذ یهااز وزارتخانه قیپروانة تحق یكه دارا یمراكز یقاتیتحق

لوم، ع یهاوزارتخانه شنهادیكه به پ یانامه نیطبق ضوابط مقرر در آئ هیاصالح نیا یاجرا خیسال از تار ده

 و یبهداشت، درمان و آموزش پزشك ،یآورو فن قاتیتحق

 اتیاز پرداخت مال د،یخواهد رس رانیوز أتیه بیبه تصو ییو دارا یاقتصاد امور

 .باشدیم معاف

(xv) ۱۴۵مادة 

 :معاف است اتیاز پرداخت مال ریبه هر عنوان در موارد ز یافتیدر سود

 یرانیا یهاو پس انداز كارمندان و كارگران نزد بانك یمربوط به كسور بازنشستگ یهاسود متعلق به سپرده -۱

 .مربوطه یاستخدام در حدود مقررات

 یتبارمؤسسات اع ای یرانیا یهامختلف نزد بانك یهاپس انداز و سپرده یهامتعلق به حساب زیجوا ایسود  -۲

یزد هم ممجاز ن یبانك ریغ یمؤسسات اعتبار ایها كه بانك یهائشامل سپرده تیمعاف نیمجاز. ا یبانك ریغ

 .نخواهد بود گذراند

 .و اسناد خزانه یمتعلق به اوراق قرضة دولت زیجوا -۳

بابت اضافه برداشت )اوردرافت( و سپردة ثابت  رانیخارج از ا یهابه بانك یرانیا یهابانك یسود پرداخت -۴

 .به شرط معاملة متقابل

 .متعلق به اوراق مشاركت زیسود و جوا -۵
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 حاتیترج الت،یتسه ازات،یامت شود،یها اشاره مبه بانك میمستق یهااتیكه در قانون مال یدر موارد - تبصره

 یجمهور یبا مجوز بانك مركز ایكه به موجب قانون  یبانك ریغ یذكر شده شامل مؤسسات اعتبار فیو تكال

از  تیكوچك، صندوق حما عیصنا یگذارهیصندوق ضمانت سرما شوند،یم ایاند شده سیتأس رانیا یاسالم

 تیو صندوق حما یمعدن یهاتیفعال یگذارهیسرما مهیو ب ییایدر عیصنا ك،یالكترون عیو توسعه صنا قاتیتحق

 .خواهد شد زین یدر بخش كشاورز یگذارهیاز توسعه سرما

(xvi) ۱۴۶مادة 

رات مربوط مقر تیمقرر شده است با رعا یو مقررات قبل یاتیمال نیدار كه به موجب قوانمدت یهاتیمعاف هیكل

 .است یتا انقضاء مدت به قوت خود باق

 .كماكان بخشوده خواهد بود یاصالحات ارض یسود متعلق به قبو  اقساط اتیمال -تبصره

(xvii) (۱۳۹۴ یمكرر )الحاق ۱۴۶مادة 

( ۱۴۳، )(۱۴۲، )«)الف(، )ب( و )ز( آن یبندها یبه استثنا( »۱۳۹، )(۱۳۴، )(۱۳۳مذكور در مواد ) یهاتیمعاف

 .شودیبه نرخ صفر منظور م اتیمكرر( به عنوان مال ۱۴۳ماده ) لیذ( ۱و تبصره )

قانون در موعد مقرر به  نیا( ۹۵اسناد و مدارك موضوع ماده ) ایدفاتر و  ،یاتیمال ارائه اظهارنامه -۱ تبصره

قانون كه مطابق  نیا(  ۱۳۹جز مورد بند )ح( ماده )به دینمایكشور اعالم م یاتیكه سازمان امور مال یبیترت

عمل  ۴/۱۲/۱۳۹۳مصوب ( ۲دولت ) یمال قرراتاز م یبخش میمواد به قانون تنظ یقانون الحاق برخ ۸۵ماده 

 نیقوان ریقانون و سا نیمندرج در ا یاتیمشوق مال ای تیاز نرخ صفر و هرگونه معاف ی. شرط برخوردارشودیم

 نیمطابق احكام و ضوابط ا یاسناد و مدارك مذكور، مؤد ایفاتر و و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، د باشدیم

تبصره در خصوص مشموالن  نی. حكم اشودیقانون م نیو مجازات مقرر در ا مهیجر ات،یقانون مشمول مال

تبصره  نیحكم ا ی. اجراباشدینم یقانون جار نیا( ۱۳۹)الف(، )ب( و )ز( ماده ) یو بندها( ۱۴۵و )( ۱۴۴مواد )

 یهاتیظرف جادیو متناسب با ا یجیقانون به صورت تدر نیا( ۸۱مشمول ماده ) یقیدر خصوص اشخاص حق

 .كشور خواهد بود یاتیو حسب اعالم سازمان امور مال یادار ،ییاجرا

كه  یخرج -یماده از محل اعتبار جمع نیمحاسبه شده به نرخ صفر موضوع ا یاتیمعادل اعتبار مال -۲ تبصره

 نی. اعتبارات موضوع اشودیبه حساب اشخاص مذكور منظور م شودیم ینیبشیپ یهمه ساله در بودجه سنوات

وب از مبلغ مص شتریب یك سال مالیدر  ازیكه اعتبارات مورد ن یو در صورت شودیم یتلق افتهیصیتبصره تخص
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و متقابالً منابع مربوط، با  ادشدهی یخرج -یدر قانون بودجه كل كشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمع

 شیفزاقابل ا یاسالم یمجلس شورا بیو تصو رانیوز أتیه بیتصو ،ییو دارا یوزارت امور اقتصاد شنهادیپ

 .است

  

  

 قابل قبول و استهالك یهانهیهز -دوم فصل

  

(xviii) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) ۱۴۷مادة 

 كه ضمن یبه شرح اتیدرآمد مشمول مال صیتشخ یقابل قبول برا یهانهیهز

 كه در حدود متعارف ییهانهیعبارت است از هز گرددیقانون مقرر م نیا مقررات

 مربوط یدرآمد مؤسسه در دورة مال لیبه مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحص یمتك

 ینیبشیقانون پ نیدر ا یانهیكه هز یمقرر باشد. در موارد یهاحد نصاب تیرعا با

 رانیزو أتیمصوبة ه ایپرداخت آن به موجب قانون و  یقانون بوده ول نیمقرر در ا یهااز نصاب شیب ای نشده

 .صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود

( ۹۵صاحبان مشاغل موضوع ماده ) نیو همچن یاشخاص حقوق هیفصل، كل نیاز لحاظ مقررات ا -۱ تبصره

 یهانهیهز نی. همچنشوندیدر حكم مؤسسه محسوب م باشند،یاتر مدف یقانون كه مكلف به نگهدار نیا

 .است رشیقابل پذ زیصاحبان مشاغل ن ریدر مورد سا یاتیقابل قبول مال

 اتیمشمول مال ایمعاف  اتیقانون از پرداخت مال نیكه به موجب ا ییمربوط به درآمدها یهانهیهز -۲ تبصره

 .شوندیشناخته نم یاتیقابل قبول مال یهانهیبه عنوان هز شود،یبا نرخ مقطوع محاسبه م ایبا نرخ صفر بوده 

 نیموضوع ا یاتیقابل قبول مال یپرداخت یهانهیهز رشیپذ -۳تبصره  

 الیر( ۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ونیلیانجام نشود از مبلغ پنجاه م یتهاتر وهیكه به ش قانون

 ی( بانكستمیسامانه )س قیوجه آن از طر هیتسو ایبه باال منوط به پرداخت  
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 .بود خواهد

  

  

(xix) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) ۱۴۸مادة 

 :قابل قبول است یاتیدر حساب مال ریبه  شرح ز باشدیمذكور در مادة فوق م طیكه حائز شرا ییهانهیهز

 .در كاال و خدمات فروخته شده یمواد مصرف دیخر متیق ایفروخته شده و  یكاال دیخر متیق -۱

 :لیمؤسسه به شرح ذ یمتناسب با خدمت كاركنان بر اساس مقررات استخدام یاستخدام یهانهیهز -۲

ده تمام ش متیبه ق ینقد ریغ یای)مزا یرنقدیغ ای یمستمر اعم از نقد یایو مزا یمزد اصل ایحقوق  -الف

 كارفرما.( یبرا

 نةیاضافه كار، هز ،یدیپاداش، ع ،یخواروبار، بهره ور لیاز قب یرنقدیو غ یمستمر اعم از نقد ریغ یایمزا -ب

و بازرسان و كاركنان به خارج از  رانیالعادة مسافرت مدسفر و فوق نةیالعادة مسافرت، نصاب هزسفر و فوق

و  یادبود كه از طرف وزارت امور اقتص دخواه یانامه نییطبق آ ربطیبه منظور رفع حوائج مؤسسة ذ رانیا

 .خواهد شد نییتع رسدیم رانیوز أتیه بیو به تصو هیكشور ته یزیرو برنامه تیریو سازمان مد ییدارا

از كار  یو عمر و حوادث ناش یبهداشت یهامهیبابت ب یو وجوه پرداخت یو درمان یبهداشت یهانهیهز -ج

 .كاركنان

طبق  دیمؤسسه و خسارت اخراج و بازخر یخدمت طبق مقررات استخدام انیپا فه،یوظ ،یحقوق بازنشستگ -د

 .مربوط رهیذخ یهاموضوعه مازاد بر مانده حساب نیقوان

حقوق ( %۳سه درصد ) زانیتا م نیطبق مقررات مربوط و همچن یاجتماع نیبه سازمان تأم یوجوه پرداخت -ه

كشور به  یاتیسازمان امور مال شنهادیكه به پ یانامه نییانداز كاركنان بر اساس آساالنه بابت پس یپرداخت

 .رسدیم ییامور اقتصاد و دارا ریوز بیتصو

حقوق سنوات قبل كه به منظور  لیالتفاوت تعدمابه نیحقوق و دستمزد و همچن نیماه آخر كیمعادل  -و

 رهیكاركنان مؤسسه ذخ دیخدمت، خسارت اخراج و بازخر انیپا یایو مزا فهیو وظ یحقوق بازنشستگ نیتأم

 .ودشیم
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 .خواهد بود یجار زیشده است ن یها نگهداركه تاكنون در حساب بانك یریحكم نسبت به ذخا نیا

 قانون نیا( ۸۴موضوع ماده ) تیدوازدهم معاف كیبه بازنشستگان مؤسسه حداكثر تا سقف  یپرداخت

ورت ص نیا ریو در غ یطبق سند رسم یاالجارة پرداختباشد، مال یكه اجار یمحل مؤسسه در صورت هیكرا -۳

 .در حدود متعارف

 .باشد یكه اجار یو ادوات مربوط به مؤسسه در صورت آالتنیماش یاجاره بها -۴

 .آب، مخابرات و ارتباطات ،ییمخارج سوخت، برق، روشنا -۵

 .مؤسسه ییو دارا اتیمربوط به عمل مهیبابت انواع ب یوجوه پرداخت -۶

یرمؤسسه به شهردا تیكه به سبب فعال ییهااتیحقوق و عوار  و مال نیو همچن یپرداخت ازیحق االمت -۷

بردرآمد و ملحقات  اتیمال ی)به استثنا شودیو وابسته به آنها پرداخت م یها و مؤسسات دولتو وزارتخانه ها

 اشدبیو پرداخت آن م گرانیقانون ملزم به كسر از د نیكه مؤسسه به موجب مقررات ا ییهااتیمال ریآن و سا

 .(گرددیپرداخت م هایكه به دولت و شهردار یمیجرا نیو همچن

 ،یابیبازار یهانهیفشرده، هز یهاو لوح اتیكتاب، نشر دیخر ،یو آموزش یشیآزما ،یقاتیتحق یهانهیهز -۸

 یاتیمور مالسازمان ا شنهادیكه به پ یانامه نییمؤسسه، بر اساس آ تیمربوط به فعال یشگاهیو نما غاتیتبل

 .رسدیم ییو دارا یامور اقتصاد ریوز بیكشور به تصو

 :كه نیمؤسسه مشروط بر ا ییو دارا تیمربوط به جبران خسارات وارده مربوط به فعال یهانهیهز -۹

 .وجود خسارت محقق باشد -اوالً

 .آن مشخص باشد زانیموضوع و م -اًیثان

 قیدر هر صورت از طر اینبوده  یگریموجود جبران آن به عهدة د یقراردادها ایطبق مقررات قانون  -ثالثاً

 .جبران نشده باشد گرید

امور  ریوز بیكشور به تصو یاتیسازمان امور مال شنهادیبند به پ نینامه احراز شروط سه گانه مذكور در ا نییآ

 .رسدیم ییو دارا یاقتصاد
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حداكثر معادل ده  یبه وزارت كار و امور اجتماع یكارگران پرداخت یو رفاه یورزش ،یفرهنگ یهانهیهز -۱۰

 .هر كارگر یبه ازا الیهزار ر

 :نكهیكه وصول آن  مشكوك باشد مشروط بر ا یمطالبات رةیذخ -۱۱

 .مؤسسه باشد تیمربوط به فعال -اوالً

 .ال وصول ماندن آن موجود باشد یاحتمال غالب برا -اًیثان

ل بودن الوصو ایكه طلب وصول گردد  یمخصوص منظور شده باشد تا زماندر دفاتر مؤسسه به حساب  -ثالثاً

 .آن محقق شود

یم ییو دارا یامور اقتصاد ریوز بیكشور به تصو یاتیسازمان امور مال شنهادیبند به پ نینامة مربوط به ا نییآ

 .رسد

به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از  یدگیرس قیكه از طر یحقوق ای یقیاشخاص حق انیز -۱۲

 .است ریبعد استهالك پذ یهاسال ایدرآمد سال 

 .باشد یكه اجار یمربوط به محل مؤسسه كه عرفًا به عهدة مستأجر است در صورت یجزئ یهانهیهز -۱۳

 .باشد یكه ملك یمحل مؤسسه در صورت یمربوط به حفظ و نگهدار یهانهیهز -۱۴

 .مخارج حمل و نقل -۱۵

 .یو انباردار ییرایو ذهاب، پذ ابیا یهانهیهز -۱۶

حق  -حق الوكاله -یدالل -حق العمل لیمتناسب با كار انجام شده از قب یپرداخت یهاالزحمهحق -۱۷

و  یطراح ،ینرم افزار نةیهز ،یو بازرس یو ادار یو خدمات مال یحسابرس نةیهز -حق حضور -المشاوره

الزحمة قمؤسسة و ح تیدر ارتباط با فعال یكارشناس یهانهیهز ریمؤسسة، سا ازیمورد ن یهاستمیاستقرار س

 .یبازرس قانون

 یهاها، صندوق تعاون، صندوقمؤسسه به بانك اتیانجام عمل یكه برا ییهامهیسود، كارمزد و جر -۱۸

 یواسپار یهامجاز و شركت یربانكیغ یمؤسسات اعتبار نیو همچن یاز توسعه بخش كشاورز تیحما

 .باشد افتهی صیتخص ایپرداخت شده  یمجوز از بانك مركز ی( دارانگیزی)ل
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 .روندیم نیسال از ب كیكه معموالً ظرف  یو لوازم یملزومات ادار یبها -۱۹

 یساسا ریكه به عنوان تعم یدكیقطعات  ضیو لوازم كار و تعو آالتنیماش یو نگاهدار ریمخارج تعم -۲۰

 .نگردد یقتل

 .نشده باشد یاكتشاف معادن كه منجر به بهره بردار یهانهیهز -۲۱

 .مؤسسه تیمربوط به فعال یو حق اشتراك پرداخت تیمربوط به حق عضو یهانهیهز -۲۲

 .مطالبات مشكوك الوصول رهیمازاد بر مانده حساب ذخ یمطالبات الوصول بشرط اثبات آن از طرف مؤد -۲۳

 یط كنواختیروش  كیمشروط بر اتخاذ  یارز بر اساس اصول متداول حسابدار ریحاصل از تسع انیز -۲۴

 .یمختلف از طرف مؤد یهاسال

 .دیمتعارف تول عاتیضا -۲۵

 .ارتباط دارد یدگیقابل قبول كه به سال مورد رس یپرداخت یهانهیمربوط به هز رةیذخ -۲۶

 یدگیرس مورد یاتیآن در سال مال صیتخص ایكه پرداخت  یقبل یهاقابل قبول مربوط به سال یهانهیهز -۲۷

 .ابدییتحقق م

 زانیكاركنان و افراد تحت تكفل آنها تا م یبرا یهنر -یفرهنگ یكاالها ریكتاب و سا دیخر نةیهز -۲۸

 .هر نفر یقانون به ازا نی( ا۸۴موضوع مادة ) یاتیمال تی( معاف%۵حداكثر پنج درصد )

 ی( اشخاص حقوقیه خدمات پس ازفروش )گارانتمربوط ب رهیذخ -۲۹

ماده  نیو در ا شودیداده م صیدرآمد مؤسسه تشخ لیكه مربوط به تحص یگرید یهانهیهز -۱ تبصرة

جزء  ییاو دار یامور اقتصاد ریوز بیكشور و تصو یاتیسازمان امور مال شنهادینشده است به پ ینیبشیپ

 .خواهد شد رفتهیقابل قبول پذ یهانهیهز

شغل موظف در مؤسسات مذكور  یكه دارا یدر صورت یاشخاص حقوق ةیو صاحبان سرما رانیمد -۲ تبصرة

ق و باشند حقو یاشخاص حقوق ریكه غ یدر مؤسسات یباشند جزء كاركنان مؤسسه محسوب خواهند شد ول

 صاحب مؤسسه و اوالد یایمزا
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سفر و فوق العادة مسافرت مربوط به شغل كه مشمول مقررات  نةیهز یتكفل و همسر نامبرده به استثنا تحت

 .قابل قبول منظور نخواهد شد یهانهیماده خواهد بود جزء هز نیا« ۲»بند « ب»جزء 

( ۱۵مادة )( ۲و )( ۱) یموضوع بندها ریذخا ،یتعاون یهاهیها و اتحادشركت اتیدر محاسبة مال -۳ تبصرة

 ییهاهیها و اتحادآن و در مورد شركت یبعد یهاهیو اصالح ۱۶/۳/۱۳۵۰مصوب  یتعاون یهاقانون شركت

 یخود را با قانون بخش تعاون تیكه وضع

و حق ( ۱موضوع بند ) رةیبدهند، ذخ ایاند داده قیتطب ۱۳/۶/۱۳۷۰مصوب  رانیا یاسالم یجمهور اقتصاد

 .شودیمحسوب م نهیجزء هز رالذكریقانون اخ( ۲۵مادة )( ۳تعاون و آموزش موضوع بند )

(xx) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) ۱۴۹مادة 

عوامل بدون توجه به  ریسا ایگذشت زمان  ای یریكارگكه بر اثر به ریپذاستهالك یهاییقسمت از دارا آن

استهالك  نهیقابل استهالك بوده و هز س،یتأس یهانهیهز نیو همچن ابدییم لیارزش آن تقل هامتیق رییتغ

 یهاییدارا یهااستهالك ه. مقررات مربوط بشودیم یتلق یاتیقابل قبول مال یهانهیآنها جزء هز

توسط  یحسابدار یاستانداردها تیآن با رعا یاجرا یها و چگونگشامل جداول استهالك ریپذاستهالك

 ریوز بیقانون به تصو نیا بیتصو خیو ظرف مدت شش ماه از تار شودیم هیكشور ته یاتیسازمان امور مال

 .رسدیم ییو دارا یامور اقتصاد

 یحسابدار یاستانداردها تیبا رعا ،یاشخاص حقوق یهاییدارا یابیارز دیاز تجد یناش یبها شیافزا -۱ تبصره

 و ستیبردرآمد ن اتیمشمول پرداخت مال

 .شودیمن یتلق یاتیقابل قبول مال نهیبه عنوان هز زین یابیارز دیتجد شیاز افزا یاستهالك ناش نهیهز

بدون  یفروش و ارزش دفتر متیالتفاوت قشده، مابه یابیارز دیتجد یهاییمعاوضه دارا ایزمان فروش  در

 .شودیمنظور م اتیدر محاسبه درآمد مشمول مال یابیارز دیاعمال تجد

شده  یابیارز دیتجد یهاییفروش و استهالك دارا ،یابیارز دیتبصره در مورد نحوه تجد نیا ییاجرا نامهنییآ

امور  ریوز شنهادیبه پ شود،یم هیته یحسابدار یاستانداردها تیكه با رعا ییاجرا باتیالزامات و ترت ریو سا

 أتیه بیبه تصو(۱/۱/۱۳۹۵قانون ) نیاالجراء شدن االزم خیماه از تارظرف مدت شش ییو دارا یاقتصاد

 .رسدیم رانیوز
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متوجه  یانیز آالت،نیالمنفعه شدن ماشمسلوب ایكه بر اثر فروش مال قابل استهالك  یدر صورت -۲ تبصره

 جاكیحاصل فروش )در صورت فروش(  یمنها ییحاصل معادل ارزش مستهلك نشده دارا انیمؤسسه گردد، ز

 یابیارز دیتجد یهاییتبصره در مورد دارا نیهمان سال است. حكم ا انیقابل احتساب در حساب سود و ز

 .است یجار یابیارز دیبدون اعمال تجد یشده نسبت به ارزش دفتر

  

  

  

 یاتیمال بیقرائن و ضرا -سوم فصل

  

(xxi)  

(xxii) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یحذف شدند. )اصالح - ۱۵۱و  ۱۵۰مادة 

(xxiii) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یحذف شدند. )اصالح - ۱۵۴و  ۱۵۳، ۱۵۲مادة 

  

 یمقررات عموم -چهارم فصل

  

(xxiv) ۱۵۵مادة 

ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان  نیكه از اول فرورد یسال شمس كیعبارت است از  یاتیمال سال

آنها به موجب اساسنامه با سال  یكه سال مال اتیمشمول مال یلكن در مورد اشخاص حقوق شودیسال ختم م

و موعد  ردیگیقرار م اتیمال صیشخت یمبنا یاتیسال مال یآنها به جا یدرآمد سال مال كندینم قیتطب یاتیمال

ال پس از س یآنها چهارماه شمس اتیپرداخت مال دیو سررس انیاظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و ز میتسل

 .باشدیم یمال

(xxv) ۱۵۶مادة 
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 یبردرآمد را در مورد درآمد هر منبع كه در موعد قانون اتیمال انیمكلف است اظهارنامة مؤد یاتیامور مال ادارة

. دینما یگدیاظهارنامه رس میتسل یمهلت مقرر برا یانقضا خیسال از تار كیشده است حداكثر ظرف  میتسل

ال س كی یسه ماه پس از انقضا ات ایو  دیدرآمد صادر ننما صیكه ظرف مدت مذكور برگ تشخ یدر صورت

 .شودیم یتلق یقطع یابالغ نكند اظهارنامة مؤد یآمد مذكور را به مؤددر صیالذكر برگ تشخفوق

كه  نیاعم از ا صیو صدور و ابالغ برگ تشخ یدگیبعد از رس ای یاتیشدن اظهارنامة مال یپس از قطع هرگاه

 اتیاشته و مالد یاكتمان شده یانتفاع یهاتیفعال ایدرآمد  ،یباشد معلوم شود مؤد دهینرس ای دهیرس تیبه قطع

قانون قابل  نیا( ۱۵۷مادة ) تیبا رعا هاتیالبر درآمد آن فع اتیمطالبه نشده باشد، فقط مال زیمتعلق به آن ن

 یقتل یقطع ،یدگیبه علت عدم رس یكه اظهارنامة مؤد یدر موارد نیحالت و همچن نیمطالبه خواهد بود. در ا

ربوط را م یهیصادره به انضمام گزارش توج صینسخه از برگ تشخ كی یستیبا یاتیادارة امور مال گرددیم

 .دیارسال نما یاتیمال یانتظام یبه دادستان یدگیصدور جهت رس خیظرف ده روز از تار

(xxvi) ۱۵۷مادة 

اصواًل  ایاند نموده یاظهارنامة منبع درآمد خوددار میبر درآمد كه در موعد مقرر از تسل اتیمال انیبه مؤد نسبت

پنج  یاتیمرور زمان مال ستندین اتیپرداخت مال دیاظهارنامه در سررس میقانون مكلف به تسل نیق مقررات اطب

متعلق قابل مطالبه  اتیپنج سال مذكور مال تنو پس از گذش باشدیم اتیپرداخت مال دیسررس خیسال از تار

صادر و حداكثر ظرف  اتیمال صیو برگ تشخ نییتع یمدت درآمد مؤد نیكه ظرف ا نینخواهد بود، مگر ا

 .ابالغ شود یصادره به مؤد صیپنج سال مذكور برگ تشخ یسه ماه پس از انقضا

 مطالبه شده باشد پس از یرمؤدیبه هر علت از غ اتیكه مال یدر موارد - تبصره

 یمؤد ریاز غ اتیمطالبه مال یاتیحل اختالف مال أتیمراتب از طرف ه دییتأ

مكلف است بدون  یاتیصورت ادارة امور مال نیو در ا گرددیم یتلق كنیكه باشد كان لم  یاهر مرحله در

 صدور خیسال از تار كیماده ظرف  نیمرور زمان موضوع ا تیرعا

 .و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود دیمطالبه نما یواقع یمتعلق را از مؤد اتیمزبور، مال أتیه یرأ

(xxvii) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یشد )اصالححذف مشروط   ۱۵۸مادة 

(xxviii) ۱۵۹مادة 
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كشور  یاتیشده از طرف سازمان امور مال نییبه حساب تع زیوار قیهر منبع، از طر اتیكه به عنوان مال یوجوه

 یو در صورت گرددیمنظور م یمؤد یقطع اتیو احتساب، مال صیدر موقع تشخ شودیابطال تمبر پرداخت م ای

 .مسترد خواهد شد یمتعلق پرداخت شده باشد اضافة پرداخت اتیاز مال شیب یكه مبلغ

خارج  میو اشخاص مق یرانیا ریغ انیكه در مورد مؤد شودیكشور اجازه داده م یاتیبه سازمان امور مال -تبصره

 .دیمتعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نما یهااتیاز كشور كل مال

(xxix) ۱۶۰مادة 

سبت به ن اتیو مسئوالن پرداخت مال انیمتعلق از مؤد میو جرا اتیوصول مال یكشور برا یاتیامور مال سازمان

از  یو مطالبات كارگران و كارمندان ناش قهیصاحبان حقوق نسبت به مال مورد وث یطلبكاران به استثنا ریسا

ل مال مورد متعلق به انتقا اتیلماده مانع وصول ما نیا ریخدمت، حق تقدم خواهد داشت. حكم قسمت اخ

 .نخواهد بود  قهیوث

(xxx) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح)  ۱۶۱مادة 

موال ا ایمال  طیتفر مینشده است و ب یآن ط ییمراحل اجرا اینشده  یهنوز قطع یمؤد اتیكه مال یموارد در

حل  أتیاز ه یكاف لیبا ارائة دال دیبا یاتیادارة امور مال رودیم اتیبه قصد فرار از پرداخت مال یاز طرف مؤد

من دهد ض صیصدور قرار را الزم تشخ أت،یهكه  یرا بخواهد و در صورت اتیمال نیقرار تأم یاتیاختالف مال

مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه  یاتیصادر خواهد كرد. ادارة امور مال یمبلغ، قرار مقتض نییتع

و اشخاص ثالث پس از ابالغ اخطار  یرت مؤدصو نیدر ا دینما نیاشخاص ثالث باشد تأم ای یكه نزد و یمؤد

عادل م نكهیرا از تصرف خود خارج كنند مگر ا نینخواهند داشت اموال مورد تأم قح یاتیادارة امور مال یكتب

دهند و در صورت تخلف عالوه بر پرداخت مطالبات مذكور، مشمول مجازات حبس  نیمبلغ مورد مطالبه تأم

 .خواهند بود زیدرجه شش ن یریتعز

(xxxi) ۱۶۲مادة 

حق دارند به همة  یاتیادارات امور مال شوندیشناخته م اتیكه اشخاص متعدد مسئول پرداخت مال یموارد در

از آنها مانع مراجعه به  یكیمراجعه كنند و مراجعه به  اتیوصول مال یجداگانه برا كیبه هر  ایآنها مجتمعاً 

 .نخواهد بود گرانید

(xxxii) ۱۶۳مادة 
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 لیآنان در موقع تحص اتیكه مال یرا در موارد اتیكشور مجاز است كه مشموالن مال یاتیامور مال سازمان

 یمتعلق به همان سال را به نسبت اتیدر طول سال، مال دیبعضاً مكلف نما ایكالً  شودیدرآمد كسر و پرداخت نم

و در  ندیپرداخت نما الحسابیعل طوربه تیاز حجم فعال یبه نسبت ایشده سنوات قبل  یقطع اتیمال نیاز آخر

 .قانون وصول خواهد شد نیمذكور طبق مقررات ا الحسابیصورت تخلف عل

(xxxiii) ۱۶۴مادة 

 و اتیدر پرداخت مال لیكشور مكلف است به منظور تسه یاتیامور مال سازمان

 قیاز طر یحساب مخصوص یاتیبه ادارات امور مال انیموارد مراجعة مؤد لیتقل

 انیتا مؤد دیافتتاح نما رانیا یدر بانك مل رانیا یاسالم یجمهور یمركز بانك

 .ندیخود را به حساب مذكور پرداخت نما یهااتیبانك مزبور مراجعه و مال یهاباجه ایبه شعب  ماًیمستق بتوانند

(xxxiv) ۱۶۵مادة 

و  و طوفان یبروز آفات و خشكسال ،یآتش سوز ل،یزله، سزل لیكه بر اثر حوادث و سوانح از قب یموارد در

ارت وارد گردد و خس یخسارات یخاص انیمؤد ای یبه مؤد ایمنطقه كشور  كیبه  گریمترقبة د ریاتفاقات غ

مؤسسات عام المنفعه  ایو  مهیب یهاسازمان ای هایشهردار ای یمؤسسات دولت ایها وزارتخانه قیوارده از طر

در  ،یمؤد اتیمعادل خسارت وارده از درآمد مشمول مال تواندیم ییو دارا یجبران نگردد وزارت امور اقتصاد

اموال آنان در اثر حوادث مذكور  %۵۰از  شیكه ب انیآن سال و سنوات بعد كسر و نسبت به آن دسته از مؤد

 یقسمت ایتمام  رانیوز أتیه بیبا تصو باشندیخود نم یاتیمال یهایرفته است و قادر به پرداخت بده نیاز ب

 .دینما یطوالن طیتقس ایآنها را بخشوده  یاتیمال یاز بده

 .دیخواهد رس رانیوز أتیه بیو به تصو هیته ییو دارا یماده توسط وزارت امور اقتصاد نیا یینامه اجرا نییآ

وزارت  هادشنیمناطق بنا به پ نیوب كشور كه فهرست امناطق جنگ زدة غرب و جن یاتیمال انیمؤد - تبصره

 :برخوردار خواهند شد ریز یاتیمال التیاز تسه گردد،یاعالم م رانیوز أتیه بیو تصو ییو دارا یامور اقتصاد

 ۱۳۷۲ تیلغا ۱۳۶۸مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور از اول سال  انیمؤد اتیپنجاه درصد مال -الف

 .گرددیبخشوده م
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سال  انیتا پا یاتیمال یسوم بده كی هیاصالح نیا یاجرا خیهر سال اشتغال در نقاط فوق از تار یبه ازا -ب

 .شودیآنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور بخشوده م ۱۳۶۷

در  ۱۳۶۷سال  تیلغا ۳۰/۶/۱۳۵۹ خیحاصل از تار یموصوف بابت درآمدها انیپرداخت شدة مؤد اتیمال -ج

 .سنوات بعد آنان در همان نقاط كسر خواهد شد اتیسوم آن در هر سال از مال كینقاط مذكور حداكثر معادل 

مورد  قبول وزارت امور  لیدر نقاط مذكور نباشد با ارائة دال تیقادر به ادامة فعال یكه مؤد یدر موارد -د

 .وده خواهد شدبخش یموصوف مؤد یهایاز بده یقسمت ایتمام  ییو دارا یاقتصاد

(xxxv) ۱۶۶مادة 

. دیاعرضه نم انیاستفادة مؤد یو برا هیته ،یاتیپرداخت مال شیقبو  پ تواندیكشور م یاتیامور مال سازمان

دو  پرداخت، به اضافة شیمبلغ پ یمؤد اتیمال زیانتقال بوده و در موقع وار رقابلیقبو  مذكور با نام و غ

 .خواهد شد سرمربوط ك یاتیمال یهر سه ماه زود پرداخت از بده یدرصد آن به ازا

(xxxvi) ۱۶۷مادة 

كه قادر به پرداخت  یانینسبت به مؤد تواندیكشور م یاتیسازمان امور مال ای ییو دارا یامور اقتصاد وزارت

وط را مرب یبده ،یقطع اتیابالغ مال خیاز تار ستندیجا ن كیبطور  مهیخود اعم از اصل و جر یاتیمال یبده

 .دینما طیحداكثر به مدت سه سال تقس

(xxxvii) ۱۶۸مادة 

با  انیمؤد ییمضاعف و تبادل اطالعات راجع به درآمد و دارا اتیاز اخذ مال یریجلوگ یبرا تواندیم دولت

به مرحلة اجراء  یاسالم یمجلس شورا بیمنعقد و پس از تصو یاتیمال یهاموافقت نامه یخارج یهادولت

منعقد  یقانون با دول خارج نیا یاجرا خیكه تا تار یاتیمربوط به امور مال یهاموافقت نامه ایبگذارد. قراردادها 

 بیو به تصو

رف است. دولت موظف است ظ یكه لغو نشده به قوت خود باق یاست تا زمان دهیرس رانیوز أتیه ایمقننه  قوة

امه بر اد یو نظر خود را مبن یرا بررس یقبل یهانون قراردادها و موافقت نامهقا نیا یاجرا خیسال از تار كی

 .دیگزارش نما یاسالم یلغو آنها مستدالً به مجلس شورا ای

(xxxviii) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح)  ۱۶۹مادة 
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 كشور موظف به یاتیقانون كه حسب اعالم سازمان امور مال نیو صاحبان مشاغل موضوع ا یحقوق اشخاص

ود خ یانجام معامالت خود صورتحساب صادر و شماره اقتصاد یمكلفند برا شوند،یم یاتیثبت نام در نظام مال

معامالت خود را به سازمان  ستاسناد مشابه درج و فهر ریها، قراردادها و ساو طرف معامله را در صورتحساب

 .مذكور ارائه كنند

 خود یاستفاده از شماره اقتصاد ایخود و طرف معامله  یشماره اقتصادعدم درج  ایصدور صورتحساب  عدم

عادل م یامهیمعامالت خود، حسب مورد مشمول جر یبرا گرانید یاستفاده از شماره اقتصاد ایو  گرانید یبرا

انجام شده به سازمان امور  تعدم ارائه فهرست معامال نی. همچنشودیمبلغ مورد معامله م( %۲دو درصد )

كه  یمعامالت( %۱) درصدكیمعادل  یامهیمشمول جر شودیم نییكه تع ییهاروش قیكشور از طر یاتیمال

 .باشدیفهرست آنها ارائه نشده است، م

 یقیماده، اشخاص حق نیو صاحبان مشاغل موضوع ا یكه طرف معامالت اشخاص حقوق یدر صورت -۱ تبصره

قانون باشند درج  نیا( ۸۱مشمول موضوع ماده ) یقیاشخاص حق زیخدمات و ن ایكاال  ییمصرف كننده نها

 .ستین یاشخاص مذكور الزام یشماره اقتصاد

 یخود برا زایاست كه كاالها و خدمات را متناسب با ن یقیتبصره شخص حق نیموضوع ا ییكننده نها مصرف

 .دیاستفاده ننما گرانیعرضه كاالها و خدمات به د یكند و از آن برا یداریخر یمصارف شخص

فروش( و  زهیماده موظفند از سامانه صندوق فروش )صندوق مكان نیموضوع ا یاتیمال انیمؤد -۲ تبصره

ق اعم فو زاتیتجه یاندازنصب و راه د،یانجام شده بابت خر یهانهیمشابه استفاده كنند. معادل هز زاتیتجه

آن  بعد یهاسال ایاستفاده و  سال نیمزبور در اول انیشده مؤد یقطع اتیاز مال یفزاراو سخت یافزاراز نرم

 .قابل كسر است

 نییتبصره را تع نیاشخاص مشمول حكم ا ت،یو بر اساس اولو جیموظف است به تدر یاتیامور مال سازمان

م كشور اعال یو روزنامه رسم راالنتشاریكث یهااز روزنامه یكیدرج در  قیماه هر سال از طر وریكند و تا شهر

 .دیماه سال بعد از آن اعمال نما نیفرورد یو از ابتدا

ملزم به استفاده از  یاتیكه توسط سازمان امور مال یانیعملكرد مؤد یابراز اتیاز مال( %۱۰ده درصد ) معادل

و مدت د یمربوط، برا ییاجرا نامهنییآ تیاند مشروط به رعامشابه شده زاتیسامانه صندوق فروش و تجه
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فروش ( %۲دو درصد ) زانیبه م یامهیتبصره موجب تعلق جر نیحكم ا ی. عدم اجراشودیسال اول بخشوده م

 .باشدیم

است كه حداكثر ظرف مدت  ییاجرا نامهنییارائه اطالعات به موجب آ یاستفاده از صندوق و چگونگ نحوه

، وزارت صنعت یكشور و با همكار یاتیقانون توسط سازمان امور مال نیاالجراء شدن االزم خیشش ماه از تار

 .رسدیم رانیوز أتیه بیو به تصو شودیم هیته رانیمعدن و تجارت و اتاق اصناف ا

معامالت مشمول و حد آستانه  قیمصاد نییآن و تع( ۱ماده و تبصره ) نیاحكام ا ییاجرا باتیترت -۳ تبصره

خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه از  یانامهنیی( به موجب آیمؤد یحداقل رقم گردش مال نیی)تع

یمییو دارا یامور اقتصاد ریزو بیكشور به تصو یاتیسازمان امور مال شنهادیقانون با پ نیا بیتصو خیتار 

 .رسد

پرداخت آن طبق مقررات در  باتیمطالبه، حل اختالف و وصول جرائم مذكور و ترت ،یدگینحوه رس -۴ تبصره

 .شودیانجام م( ۱۵۷مهلت مقرر در ماده ) تیقانون با رعا نیطبق مقررات ا یاتیهر دوره مال

 نیاالجراء شدن اوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداكثر تا مدت شش ماه پس از الزم -۵ تبصره

 مراحل مناقصات هیانجام كل تیریمد یرا برا ییاجرا یهاها و دستگاهقانون سامانه انجام معامالت وزارتخانه

 .را فراهم آورد یاتیمال مور( سازمان انیبر خط )آنال یكند و امكان دسترس یاندازراه هادهیو مزا

موظفند  ۳/۱۱/۱۳۸۳مناقصات مصوب  یقانون برگزار( ۱موضوع بند )ب( ماده ) ییاجرا یهادستگاه هیكل

از معامالت محرمانه را  ریمعامالت خود به غ هیسامانه مذكور كل یاندازحداكثر ظرف مدت سه ماه پس از راه

 .سامانه به ثبت برسانند نیا قیاز طر

سالمت نظام  یقانون ارتقا( ۳بند )ب( ماده )( ۱موارد مربوط به محرمانه بودن معامالت مطابق تبصره ) نییتع

 .مصلحت نظام است صیمجمع تشخ ۷/۸/۱۳۹۰ا فساد مصوب و مقابله ب یادار

مصوب  میمستق یهااتیمكرر( قانون مال ۱۶۹احكام ماده ) یبه واسطه عدم اجرا انیكه مؤد یمیجرا -۶ تبصره

 .شودیماده محاسبه، مطالبه و وصول م نیاند، مطابق مقررات امرتكب شده ۱۳۸۰سال 

(xxxix) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یمكرر )اصالح۱۶۹مادة 
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 ،یتیت هواطالعا گاهیپا ،یاتیاطالعات مال كپارچهیو استقرار نظام  یاقتصاد یهاتیفعال تیمنظور شفاف به

 یاهیاسرم ،یمعامالت ،یو اعتبار یپول ،یاطالعات مال رینظ یشامل موارد یاتیمال انیمؤد ییو دارا یعملكرد

 .شودیم جادیكشور ا یاتیدر سازمان امور مال یو حقوق یقیاشخاص حق یو ملك

 یمؤسسات و نهادها ها،یمؤسسات وابسته به دولت و شهردار ها،یشهردار ،یمؤسسات دولت ها،وزارتخانه

سازمان ثبت اسناد و امالك  ،یو اعتبار یها و مؤسسات مالبانك ،یانقالب اسالم ینهادها ،یردولتیغ یعموم

دارند و  اریفوق را در اخت گاهیاز پایكه اطالعات مورد ن یردولتیو غ یاعم از دولت یاشخاص حقوق ریكشور و سا

موظفند اطالعات به شرح  آورند،یاشخاص را فراهم م یبرا ییدرآمد و دارا لیموجبات تحص یبه نحو ای

 .كشور قرار دهند یاتیسازمان امور مال اریرا در اخت لیذ یهابسته

 :یتیاطالعات هو -الف

 یو حقوق یقیاشخاص حق یو مكان یتیاطالعات هو .1

 و عقد قراردادها یمربوط به انجام معامالت تجار یمجوزها نیو همچن یاقتصاد تیفعال یمجوزها .2

 :اشخاص یاطالعات معامالت -ب

 كاالها و خدمات( ها،ییو فروش دارا دیمعامالت )خر -۱

 )واردات و صادرات كاالها و خدمات( یتجارت خارج -۲

 یتجار یهاتیمربوط به انجام معامالت و فعال یقراردادها -۳

 و هرگونه خدمات یمانكاریپ اتیمربوط به انجام عمل یقراردادها -۴

 و فروش ارز و سكه طال دیاطالعات مربوط به خر -۵

 یپرداخت یهاصادره و خسارت یهانامهمهیاطالعات انواع ب -۶

 حمل و نقل بار و مسافر تیبارنامه و صورت وضع -۷

 :اشخاص یاهیو سرما یو اعتبار یپول ،یاطالعات مال -پ

 اوراق بهادار ری( نقل و انتقال سهام و سایجمع گردش ساالنه )دوره مال -۱
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 یبانك یها( انواع حسابیجمع گردش و مانده ساالنه )دوره مال -۲

 ها و سود آنها( انواع سپردهیجمع گردش و مانده ساالنه )دوره مال -۳

اعتبار  شیتعهدات اعم از گشا هیكل نیعقود و همچن هیدر قالب كل یالیو ر یاعم از ارز یبانك التیتسه -۴

 آن ریها و نظاضمانت ،یاعتبار اسناد لیو تنز یاسناد

 نقل و انتقال آنها نیاموال و امالك و همچن ها،ییاطالعات دارا -ت

 رانیوز تأیه بیو تصو ییو دارا یوزارت امور اقتصاد شنهادیكه با پ یاقتصاد یهاتیاطالعات فعال ریسا -ث

 .به موارد مزبور اضافه خواهد شد

، انتقاالت ،ینگهدار ت،یمربوط به مالك اتیعمل انیدر جر یكه به نحو یاشخاص و مراجع هیكل -۱ تبصرة

قرر كشور م یاتیكه سازمان امور مال یبیموظفند به ترت باشندیمذكور م یهاییو معامالت دارا یامهیخدمات ب

 .اطالعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند داردیم

ت خواهد داش اتیدر پرداخت مال یكه با مؤد یتضامن تیتبصره عالوه بر مسؤول نیاز مفاد حكم ا متخلف

 .پرداخت شده خواهد بود اتیدوم تا دو برابر مال كیمعادل  یامهیمشمول جر

 یجمهور ی( بانك مركزنیبرخط )آنال یكشور موظف است امكان دسترس یاتیسازمان امور مال -۲ تبصرة

سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد  ران،یا یاسالم یگمرك جمهور ،یمركز مهیب ران،یا یاسالم

ده ورد تا استفافراهم آ یاتیرا به فهرست بدهكاران مال ییاجرا یهادستگاه ریسا نیو امالك كشور و همچن

 یاتیرا در ارائه خدمات به اشخاص بدهكار مال یافتیاطالعات در ،یبندكنندگان مذكور بتوانند با حفظ طبقه

 .لحاظ كنند

قانون، مسؤول  نیبه مجازات مقرر در ا تیماده عالوه بر محكوم نیاشخاص متخلف از حكم ا -۳ تبصرة

 .و خسارات وارده به دولت خواهند بود هاانیجبران ز

و  رانیوز أتیه بیاطالعات دارند، مجازند با تصو نیبه ا ازیكه مطابق قانون ن ییاجرا یهادستگاه -۴ تبصره

 .استفاده كنند ازیماده در حد ن نیاطالعات موضوع ا گاهیمربوط، از اطالعات موجود در پا یبندحفظ طبقه

م حداقل رق نییحد آستانه )تع نییبرخط، تع یماده و نحوه دسترس نیحكام اا یاجرا باتیترت -۵ تبصره

و ارسال اطالعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذكور به موجب  افتیاطالعات(، در
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كشور و  یاتیامور مال نسازما شنهادیقانون با پ نیا بیتصو خیاست كه ظرف مدت شش ماه از تار یانامهنییآ

و  ییو دارا یامور اقتصاد رانیوز بیو به تصو شودیم هیته رانیا یاسالم یجمهور یمشاركت بانك مركز

 .رسدیم یدادگستر

انه و سام یها را طراحشركت یسازمان ثبت اسناد و امالك كشور مكلف است بانك اطالعات ثبت -۶ تبصره

ور كشور به سامانه مزب یاتیبرخط سازمان امور مال یسكند كه موجبات دستر جادیا یآن را به نحو یاطالعات

 .دیفراهم آ

ك امال یسامانه مل»قانون  نیا بیموظف است حداكثر شش ماه پس از تصو یوزارت راه و شهرساز -۷ تبصره

برخط  ییشود كه در هر زمان امكان شناسا یطراح یابه گونه دیسامانه با نیكند. ا جادیرا ا« و اسكان كشور

نقل و انتقال امالك و  یریگیو پ یو ادار یخدمات ،یتجار ،یمسكون یكاربران واحدها ایمالكان و ساكنان 

 ینقاط كشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرساز هیرا در كل رهیو غ یوكالت ،یعاد ،یمستغالت به صورت رسم

 .كند جادیكشور ا یاتیور مالسازمان ام یبرخط به سامانه مذكور را برا یموظف است امكان دسترس

(xl) ۱۷۰مادة 

و  یتایادارة امور مال نیقانون ب نیموضوع ا یهااتیمال صیبه هرگونه اختالف كه در تشخ یدگیرس مرجع

قانون  نیمواد ا ریكه به موجب مقررات سا یمگر موارد باشدیم یاتیحل اختالف مال أتیشود ه جادیا یمؤد

 .شده باشد نییتع یگرید یدگیمرجع رس

(xli) ۱۷۱مادة 

یبه خدمت نم یآمادگ ایكشور در دورة خدمت  یاتیو سازمان امور مال ییو دارا یوزارت امور اقتصاد كارمندان

 .ندیمراجعه نما انیمؤد ندةینما ای لیبه عنوان وك توانند

(xlii) ۱۷۲مادة 

 آن به ریكمك و نظا ای یشده از طرف دولت به منظور بازساز نییتع یهاكه به حساب یوجوه صددرصد

بالعو   یرنقدیغ یهاكمك ایو  یصیتخص ای یوجوه پرداخت نیو همچن شودیصورت بالعو  پرداخت م

 آموزش مراكزها، مدارس، دانشگاه لیتكم ایاحداث و  ز،یتجه ر،یجهت تعم یحقوق ای یقیاشخاص اعم از حق

امداد امام  هتیو كم ،یستیو مراكز بهز هاشگاهیو آسا یتیترب یهااردوگاه ایو  یو درمان یو مراكز بهداشت یعال

 كه توسط ی( طبق ضوابطی)دولت یو هنر یهالل احمر و كتابخانه  و مراكز فرهنگ تی)ره( و جمع ینیخم
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و امور  یبهداشت، درمان و آموزش پزشك ،یآورو فن قاتیآموزش و پرورش، و علوم، تحق یهاوزارتخانه

انتخاب خواهد  یكه مؤد یعملكرد سال پرداخت منبع اتیاز درآمد مشمول مال شودیم نییتع ییو دارا یاقتصاد

 .باشدیكرد قابل كسر م

(xliii) ۱۷۳مادة 

و  هااتیمال ةیو مقررات آن شامل كل شودیبه موقع اجرا گذاشته م ۱۳۶۸سال  نیقانون از اول فرورد نیا

قانون  نیا یاجرا خیدرآمد حسب مورد بعد از تار لیتحص ای اتیاست كه سبب تعلق مال ییبردرآمدها اتیمال

 نیا یكه در سال اول اجرا یلمربوط به سال ما یو حقوق یقیبر درآمد اشخاص حق اتیمال نیبوده  و همچن

 .ستا ینسبت به آنها ملغ گرید ریمغا یاتیو مقررات مال نیقوان ةیخواهد بود و كل ابدییقانون خاتمه م

اجاره بها مصوب  تیو تثب لیقانون تعد ۸موضوع مادة  هیقانون وصول عوار  تخل نیا یبا اجرا - تبصره

 .است یمنتف ۱۳۵۲سال 

(xliv) ۱۷۴مادة 

علق آنها قانون كه سبب ت نیموضوع ا میمستق یهااتیمال ریدرآمد و سا لیتحص خیكه تار ییبردرآمدها اتیمال

درآمد  صیو تشخ نییو از نظر تع یتلق یاتیمال یایبه عنوان بقا باشدیم ۱۳۴۵و بعد از  ۱۳۶۸قبل از سال 

مد و از درآ لیزمان تحص یاحكام قانون عو مرور زمان تاب انیمؤد فیو تكال یاتیمال یهاو نرخ اتیمشمول مال

 .قانون خواهد بود نیا تابع مقررات هیتصف بیو ترت یدگیلحاظ رس

و  باشدیم ۱۳۴۶تعلق آنها حسب مورد قبل از سال  ایدرآمد مربوط  لیكه سال تحص ییهااتیمال -۱ تبصرة

 .قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود نیا بیتصو خیتا تار

 یو اصالحات بعد ۱۳۴۵مصوب اسفندماه  میمستق یهااتیقانون مال( ۱۸۰انتقاالت موضوع مادة ) -۲ تبصرة

به  قانون نیا یقانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقال دهنده بعد از اجرا نیا یآن كه قبل از اجرا

االرث پس از وضع سهم نونقا نیمتعلق طبق مقررات مربوط در ا اتیاالرث ورثة مربوط اضافه و مالسهم

 .وصول خواهد شد یقبل یپرداخت

(xlv) ۱۷۵مادة 
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 یادوزارت امور اقتص شنهادیبار به پ كیقانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال  نیمندرج در ا یهاابنص ةیكل

 .است لیقابل تعد رانیوز أتیه بیو  تصو ییو دارا

(xlvi) ۱۷۶مادة 

  ایو  یابطال تمبر بصورت قطع قیقانون را از طر نیموضوع ا اتیمال تواندیكشور م یاتیامور مال  سازمان

 .دیوصول نما یصیتشخ

 ییو دارا یامور اقتصاد ریوز بیو پس از تصو هیكشور ته یاتیماده توسط سازمان امور مال نیا یینامه اجرا نییآ

 .شودیبه موقع اجرا گذارده م

  

  

 انیمؤد فیپنجم: وظا فصل

  

(xlvii) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح)۱۷۷مادة 

 آن هستند به میقانون را كه حسب مورد مكلف به تسل نیموضوع ا یهااظهارنامه توانندیم یاتیمال انیمؤد

مذكور  یاتیصورت ادارة امور مال نی. در اندینما میمحل سكونت تسل یاتیبه ادارة امور مال دیبا اخذ رس كیتفك

اقدام به ادارة امور  یرا ظرف سه روز برا یمیمنعكس نموده و اظهارنامة تسل یمراتب را  در پروندة مؤد دیبا

محل سكونت از لحاظ آثار مترتب در حكم  یاتیاظهارنامه به ادارة امور مال میارسال دارد. تسل ربطیذ یاتیمال

اظهارنامة خود  یكه مؤد زین یماده شامل موارد نیمربوط  خواهد بود. حكم ا یاتیآن به ادارة امور مال میتسل

 .خواهد بود دینما میدر شهرستان مربوط تسل یگرید یاتیامور مال ادارةرا اشتباهاً به 

ه ب یاتیمال یكه مؤد یاوراق ریسا ایاظهارنامة  میتسل یموعد مقرر برا ایروز مهلت  نیهرگاه آخر -۱ تبصرة

وز ر نیگردد اول یعموم ای یرسم التیتعط ای لیمصادف با تعط باشد،یآن م میموجب مقررات مكلف به تسل

ذكور اوراق م ایاظهارنامه  میتسل هتموعد مقرر ج ایمزبور بر حسب مورد جزء مهلت  التیتعط ای لیبعد از تعط

 .محسوب خواهد شد

 كه در خارج از یانیمؤد اتیاظهارنامه و پرداخت مال میتسل -۲ تبصرة
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آنها در خارج از كشور است، چنانچه  یكه مركز اصل ییهامؤسسات و شركت نیاقامت دارند و همچن رانیا

 .آنها خواهد بود ندةیباشند به عهدة نما رانیدر ا ندهینما یدارا

 یاتیمراتب را كتباً به ادارة امور مال تیشروع فعال خیاند ظرف چهارماه از تارصاحبان مشاغل مكلف -۳ تبصرة

 .ندیمحل اعالم نما

 زیو ن یقطع اتیمال( %۱۰معادل ده درصد ) یامهیفوق در مهلت مقرر مشمول جر فیانجام دادن تكل عدم

خواهد  یتایتوسط ادارة امور مال ییشناسا خیتا تار یاتیمال یهاتیو معاف التیتسه هیاز كل تیموجب محروم

 صادر تیمجوز فعال ای روانهپ ربطیآنها از طرف مراجع ذ یكه برا یحكم در مورد صاحبان مشاغل نیبود. ا

 .است، نخواهد بود دهیگرد

(xlviii) ۱۷۸مادة 

یآن م میبه موجب مقررات مكلف به تسل یاتیمال یكه مؤد یاوراق ریسا ای یاتیكه اظهارنامة  مال یموارد در

اجع به مر میتسل خیبه ادارة پست در صورت احراز، تار میتسل خیتار گردد،یادارة پست واصل م لةیبه وس باشد

 .خواهد شد یمربوط تلق

(xlix) ۱۷۹مادة 

از آنها را به عنوان  یكیسكونت خود داشته باشد مكلف است  یمتعدد برا یهامحل یكه مؤد یصورت در

را  یسكونت مؤد یهااز محل كیهر  تواندیم یاتیو گرنه ادارة امور مال دینما یمعرف یمحل سكونت اصل

 .دینما یتلق یمحل سكونت اصل

(l) ۱۸۰مادة 

در  رانیا یاسالم یدولت  جمهور یاسیس ای یمال یهایندگینما یكه  با ارائة گواه یرانیا یقیشخص حق هر

رداخته پ اتیمال میخارج به عنوان مق یاز كشورها یكیخود در  یاتیسال مال كیخارج ثابت كند كه از درآمد 

 :ریاز موارد ز یكیخارج از كشور شناخته خواهد شد مگر در  میدر آن سال، مق یاتیاست از لحاظ مال

 .بوده باشد یشغل یدارا رانیمزبور در ا یاتیدر سال مال -۱

 .سكونت داشته باشد رانیمتناوباً در ا ای اًیمزبور الاقل شش ماه متوال یاتیدر سال مال -۲

 .امثال آن بوده باشد ایمعالجه  ای تیتوقف در خارج از كشور به منظور انجام مأمور -۳
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نموده و  لیاز خارج كشور تحص یكه درآمد یدر صورت رانیا میمق یرانیا یحقوق ای یقیاشخاص حق - تبصره

ترازنامه و حساب  ایدرآمد پرداخته باشند و درآمد مذكور را در اظهارنامه  لیآن را به دولت محل تحص اتیمال

 ایآنها در خارج از كشور و  یپرداخت اتیمال ندیقانون اعالم نما نیخود حسب مورد طبق مقررات ا انیسود و ز

تعلق  آنان اتیشده در خارج كشور با تناسب به كل درآمد مشمول مال لیتحصكه به درآمد  یاتیآن مقدار مال

 .بردرآمد آنها قابل كسر خواهد بود اتیهر كدام كمتر باشد از مال رد،یگیم

(li) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح)  ۱۸۱مادة 

و  نیقوان یبا هدف نظارت بر اجرا زهیو مكان یاعم از دست انیمنظور كنترل دفاتر، اسناد و مدارك مؤد به

. واحد شودیم جادیكشور ا یاتیدر سازمان امور مال یاتیمال یتحت عنوان واحد بازرس یواحد ،یاتیمقررات مال

نسبت به اعزام  ،یاز طرف و زاشخاص مجا ایكشور  یاتیكل سازمان امور مال سیمذكور حسب ارجاع رئ

 لیتشك یدادگستر ایدادستان  ندهیمان تیبا عضو یحسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائ یبازرس یهاأتیه

 اعم از زاتیدفاتر، اسناد و مدارك و تجه یو محل نگهدار یمؤد تیمحل فعال ،یبه اقامتگاه قانون شود،یم

 یرا مورد بازرس انینزد مؤد یدفاتر، اسناد و مدارك، اطالعات و سوابق مال هیو كل كندیاقدام م زهیو مكان یدست

 .دهدیانتقال م ربطیذ یاتیآنها را به اداره امور مال دیدر صورت لزوم با ارائه رس ایو  دهدیقرار م

مكلف است دفاتر، اسناد و مدارك منتقل شده را حداكثر ظرف مدت دو هفته به  ربطیذ یاتیامور مال اداره

 .دیعودت نما یمؤد

دفاتر، اسناد و مدارك و  هیشامل كل ماده نیموضوع ا یدفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مال یبازرس -۱ تبصره

 .بر ارزش افزوده است اتیقانون و مال نیموضوع ا یهااتیمربوط به مال یسوابق مال

از كتمان  یحاك یماده دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق نیموضوع ا یهاأتیه یچنانچه در بازرس -۲ تبصره

اعالم  ربطیذ یبه مراجع قانون یاتیاداره امور مال قیبر واردات كشف شود، مراتب از طر اتیدر مورد مال تیواقع

 .شودیم

 هیالزم به عمل آورند و كل یهایماده همكار نیموضوع ا یهاأتیموظفند با ه یاتیمال انیمؤد -۳ تبصره

و دستورالعمل كار و رمز  زهیو مكان یاعم از دست ینگهدار زاتیو تجه یدفاتر، اسناد، مدارك و سوابق مال

استنكاف، عالوه بر شمول مجازات  تمزبور در صور انیقرار دهند. مؤد هاأتیه اریبه آنها را در اخت یدسترس

 .شوندیسال مورد مراجعه محروم م یمنابع مختلف درآمد یاتیمال یهاتیقانون، از معاف نیمقرر در ا
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 خیشور ظرف مدت سه ماه از تارك یاتیسازمان امور مال شنهادیماده به پ نیموضوع ا ییاجرا نامهنییآ -۴ تبصره

یم یو دادگستر ییو دارا یامور اقتصاد رانیوز بیمشتركًا به تصو( ۱/۱/۱۳۹۵قانون ) نیاالجراء شدن االزم

 .رسد

  

  

 اشخاص ثالث فیششم: وظا فصل

(lii) ۱۸۲مادة 

هركس كه پرداخت  نیو همچن باشندیم گرانید اتیقانون مكلف به پرداخت مال نیكه مطابق مقررات ا یكسان

قانون  نیمقرر در ا فیاز انجام تكال یكه بر اثر خوددار یضمانت كرده باشد و كسان ایرا تعهد  یگرید اتیمال

 یاجرا یطبق مقررات قانون یبدهمحسوب و از نظر وصول  یاند در حكم مؤدشناخته شده یامهیمشمول جر

 .با آنان رفتار خواهد شد هااتیوصول مال

(liii) ۱۸۳مادة 

 قبالً دیملك با یبر نقل و انتقال قطع اتیمال ردیگیادارة ثبت انجام م لهیكه انتقال ملك به وس یموارد در

دام در سند انتقال اق صالحیذ یاتیپرداخت شود  و ادارة ثبت با ذكر شمارة مفاصاحساب صادره از ادارة امور مال

 .به انتقال ملك خواهد نمود

(liv) ۱۸۴مادة 

 رسندیرا كه در طول ماه به ثبت م یها و مؤسساتاند در آخر هر ماه فهرست كامل شركتثبت مكلف تادارا

 یانونرا كه دفتر ق یحقوق ای یقینام اشخاص حق زیها و مؤسسات موجود و نحاصله در مورد شركت راتییو تغ

رسال محل اقامت مؤسسه ا یاتیمور مالا ارةآن به اد یهااند با ذكر تعداد دفاتر ثبت شده و شمارهبه ثبت رسانده

 .دارند

(lv) ۱۸۵مادة 
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 نیفصول اول و ششم باب سوم ا نیكه معامالت مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچن یموارد ةیكل در

اند فهرست خالصة معامالت مكلف یصاحبان دفاتر اسناد رسم ردیگیصورت م یقانون به موجب سند رسم

 .ندینما میدر  محل تسل ربطیذ یاتیبه ادارة امور مال دیماه بعد درمقابل اخذ رس انیهر ماه را تا پا

(lvi) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح)  ۱۸۶مادة 

جع از طرف مرا یحقوق ای یقیكار اشخاص حق ایو پروانة كسب  یكارت بازرگان دیتمد ای دیتجد ای صدور

 یاتیمال یپرداخت بده بیترت ایبر پرداخت  یمبن ربطیذ یاتیاز ادارة امور مال یدار منوط به ارائة گواه تیصالح

مزبور با  یهااتیپرداخت مال بهحكم مسئوالن امر نسبت  نیا تیو در صورت عدم رعا باشدیشده م یقطع

 .خواهند داشت یتضامن تیمسئول یمؤد

 ریها و ساصاحبان مشاغل از طرف بانك نیو همچن یبه اشخاص حقوق یبانك التیتسه یاعطا -۱ تبصرة

 :خواهد بود ریز یهایمنوط به اخذ گواه یمؤسسات اعتبار

 .شده یقطع یاتیمال یپرداخت بده بیترت ایپرداخت  یگواه -۱

 ریاها و سارائه شده به بانك یمال یهااز صورت یابر وصول نسخه یمربوط مبن یاتیادارة امور مال یگواه -۲

 .یمؤسسات اعتبار

و  نییعت رانیا یاسالم یجمهور یكشور و بانك مركز یاتیتبصره توسط سازمان امور مال نیا یاجرائ ضوابط

 .ابالغ خواهد شد

 اتیدر هزار درآمد مشمول مال كیمعادل  یمبلغ شودیكشور اجازه داده م یاتیبه سازمان امور مال -۲ تبصرة

مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب یقطع

 یهمكار اتیو وصول مال صیكه در امر تشخ یاو مجامع حرفه یصنف یهامصوب بودجه ساالنه به تشكل

 یتثنمس ریمقررات مغا هیو كل اتیماده از شمول مال نیبه استناد ا ی. وجوه پرداختندیپرداخت نما ندینمایم

 .است

 یاتیمال یكه بده ییهامؤسسات و شركت رانیمد یكشور مكلف است، اسام یاتیامور مالسازمان  -۳ تبصره

 یعامل و اعضا رانیاز مد كیهر  یاسام نیبر ارزش افزوده دارند و همچن اتیو مال میمستق اتیاعم از مال

 یواقعریمعامالت غ انجامبر  یها كه به علت صدور اسناد )صورتحساب( مبتنمؤسسات و شركت رهیمد أتیه
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ه را به همراه مشخصات آنان ب اندافتهی یقطع تیكشور محكوم یاتیو مال یاز جمله امور مال یدر نظام اقتصاد

 .ها اعالم كنداداره ثبت شركت

 أتیآنها در ه تیثبت عضو نیاشخاص و همچن نیمؤسسه به نام ا ایمذكور موظف است ثبت شركت  اداره

اخذ  و فیتكل نییمنوط به تع یاتیبدهكاران مال یسسات را براها و مؤشركت ریآن شركت و سا رهیمد

 .كشور كند یاتیاز سازمان امور مال یاتیمفاصاحساب مال

ت اداره ثب زیماده ن نیمندرج در ا یرواقعیبر انجام معامالت غ یتخلف صدور اسناد )صورتحساب( مبتن در

آنها  تیثبت عضو نیو همچن ادشدهیمؤسسه به نام اشخاص  ایها موظف است از انجام ثبت شركت شركت

 .كند یها و مؤسسات به مدت سه سال خوددارشركت ریآن شركت و سا رهیمد أتیدر ه

 تیپنج سال فاقد فعال یرا كه ط یكشور مكلف است فهرست اشخاص حقوق یاتیسازمان امور مال -۴ تبصره

م اعال خیشور اعالم كند. سازمان مذكور مكلف است از تاربه سازمان ثبت اسناد و امالك ك شوندیم یتلق

 یاتیاشخاص را منوط به اخذ مفاصاحساب مال نیدر مورد ا راتییكشور ثبت هرگونه تغ یاتیسازمان امور مال

 .كشور كند یاتیسازمان امور مال

(lvii) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح)  ۱۸۷مادة 

 نیفصول اول و ششم باب سوم ا نیكه معامالت موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچن یموارد ةیكل در

 ایاقاله  ایاند قبل از ثبت و مكلف یصاحبان دفاتر اسناد رسم ردیگیصورت م یقانون به موجب اسناد رسم

ة امور ادار مورد نظر به لهنوع و موضوع معام یفسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات كامل و چگونگ

انجام معامله اقدام  یحسب مورد اعالم و پس از كسب گواه یمحل سكونت مؤد ایمحل وقوع ملك و  یاتیمال

 .ندیمان دیفسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آن را در سند معامله ق ایاقاله  ایبه ثبت 

مربوط به  یاتیمال یهایاعالم دفترخانه، پس از وصول بده خیانجام معامله حداكثر ظرف ده روز از تار یگواه

 یحق واگذار اتیوصول مال نیبردرآمد اجارة امالك و همچن اتیمال لیاز قب ربط،یذ یمورد معامله از مؤد

د امالك حسب مور یو انتقال قطع نقل اتیو مال یدرآمد اتفاق اتیمحل مورد معامله، مال یشغل اتیمحل، مال

 .دصادر خواهد ش

مشخصه، مورد اختالف باشد پروندة امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختالف  اتیمال زانیچنانچه م -۱ تبصرة

  یدور رأو ص یدگیقبل از رس یبه اخذ گواه لیتما یخواهد شد و اگر مؤد یدگیقانون رس نیموضوع ا یاتیمال
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ر از معتب نیتضم ایو اخذ سپرده  یمورد قبول مؤد اتیاز طرف مراجع حل اختالف داشته باشد با وصول مال

ادر انجام معامله ص یو... معادل مبلغ مابه االختالف گواه یملك قةینامه، اوراق بهادار، وث مهیسفته، ب لیقب

 .خواهد شد

 یمحل در صندوق دادگستر یها، وجوه مربوط به حق واگذاركه به موجب احكام دادگاه یدر موارد -۲ تبصرة

 یاتیاند ضمن استعالم از ادارة امور مالمكلف نفعیمسئوالن در موقع پرداخت به ذ گردد،یم عیال آن تودو امث

 .ندینما زیكشور وار یاتیمتعلق را كسر و به حساب سازمان امور مال اتیمربوط، مال

ول و )بالعزل( نسبت به اموال منق یاسناد وكالت میدر هر مورد كه نسبت به تنظ یدفاتر اسناد رسم -۳ تبصره

 ماه كیرا حداكثر ظرف مدت  یمینسخه از اسناد تنظ كیموظفند  ند،ینمایاقدام م یو حقوق مال رمنقولیغ

رر در و مجازات مق مهیتبصره، عالوه بر جر نیكشور ارسال كنند. مستنكف از حكم ا یاتیبه سازمان امور مال

 .و خسارت وارده به دولت است انیقانون، مسؤول جبران ز نیا ۲۰۰ماده 

نون قا نیاالجراء شدن االزم خیسال از تار كیكشور مكلف است ظرف مهلت  یاتیسازمان امور مال -۴ تبصره

 یبده انزیسازمان ثبت اسناد و امالك نسبت به اعالم م كیبا اتصال به سامانه ثبت الكترون( ۱/۱/۱۳۹۵)

قدام ا یدفاتر اسناد رسم قیطر از یبه صورت آن یاتیآن به حساب مال زیملك مورد انتقال و امكان اخذ و وار

سازمان  كیبر خط به سامانه ثبت الكترون یكند. سازمان ثبت اسناد و امالك كشور مكلف است امكان دسترس

 .ماده فراهم كند نیمفاد ا یكشور جهت اجرا یاتیسازمان امور مال یثبت اسناد و امالك كشور را برا

قانون  نیكه به موجب ا رمنقولیمنقول و غ یهاییماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارا نیمفاد ا یرااز اج پس

مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در  یقطع یاتیمال یوضع شده است، قبل از پرداخت بده اتیآنها مال یبرا

 .دارد یتضامن تیمتعلقه مسؤول اتیپرداخت مال

ناد و امالك سازمان ثبت اس كیكشور به سامانه ثبت الكترون یاتیكه پس از اتصال سازمان امور مال یصورت در

سامانه مذكور اعالم نكند  قیملك مورد معامله را از طر یاتیمال یكشور بده یاتیكشور، سازمان امور مال

 .نخواهند داشت یتیؤولمس عاملهملك مورد م یاتیمال یدر قبال بده یو سردفتر اسناد رسم هیالمنتقلٌ

 خیو ظرف مدت شش ماه از تار شودیم هیمذكور ته یهاسازمان یماده با همكار نیا ییاجرا نامهنییآ

 .رسدیم هییقوه قضا سیرئ بیبه تصو(  ۱/۱/۱۳۹۵قانون ) نیاالجراء شدن االزم

(lviii) ۱۸۸مادة 
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مه هر وكالت نا یمقرر در رو زانیقانون به م نیاند بر اساس مقررات افروش و ابطال تمبر مكلف انیمتصد

 یهداراز وكال نگ كیهر  لةیوسبه دیبا یكه اختصاصًا جهت تمبر مصرف یآن را در دفتر زانیتمبر باطل و م

ارائه  یاتیالبه ادارة امور م لیوك یاتیالبه حساب م یدگیدر موقع رس دی. دفتر مزبور باندینما یشود، ثبت و گواه

 .خواهد بود یاتیاز نظر مال لیشود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وك

  

  

 یاتیمال میوجرا قاتیهفتم: تشو فصل

  

(lix) ۱۸۹مادة 

 و انیترازنامه و حساب سود و ز یسه سال متوال یچنانچه ط ،یقیاشخاص حق نیو همچن یحقوق اشخاص

ه اظهارنامه بدون مراجعه ب میهر سال را در سال تسل اتیو مال دفاتر و مدارك آنان مورد قبول قرار گرفته باشد

سه سال مذكور عالوه بر  اتیپرداخت كرده باشند معادل پنج درصد اصل مال یاتیحل اختالف مال یهاأتیه

 یجار یهایاز محل وصول یخوش حساب زةیقانون بعنوان جا نیا( ۱۹۰مقرر در مادة ) یایاستفاده از مزا

 .در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد ایپرداخت 

 .معاف خواهد بود اتیمزبور از پرداخت مال زةیجا

(lx) ۱۹۰مادة 

داخت پر یقانون برا نیمقرر در ا دیقبل از سررس یعملكرد هر سال مال اتیبابت مال یپرداخت الحسابیعل

مقرر  دیهر ماه تا سررس یبه ازا یمبلغ پرداخت( %۱درصد ) كیمعادل  یازهیعملكرد موجب تعلق جا اتیمال

پس از آن موعد موجب تعلق  اتیمتعلق همان عملكرد كسر خواهد شد. پرداخت مال اتیخواهد بود كه از مال

 .هر ماه خواهد بود یبه ازا اتیمال %۵/۲معادل  یامهیجر

ندرج در هستند  نسبت به مبلغ م یاتیاظهارنامة مال میكه مكلف به تسل یانیدر مورد مؤد مهیاحتساب جر مبداء

كه  یانیمطالبه و در مورد مؤد خیآن و نسبت به ما به االختالف از تار میمهلت تسل یانقضا خیاظهارنامه از تار

http://www.iradl.com/


 

 www.irADL.comدانلود شده از: 

 میلت تسلمه یانقضا خیتار ستند،یم اظهارنامه نیاصوالً مكلف به تسل اینموده  یاظهارنامه خوددار میاز تسل

 .باشدیحسب مورد م اتیت مالپرداخ دیسررس ایاظهارنامه 

د و ترازنامه و حساب سو ایبه موقع اظهارنامه  میخود راجع به تسل یقانون فیكه به تكال یانیمؤد -۱ تبصرة

 و حسب مورد انیترازنامه و حساب سود و ز ایطبق اظهارنامه  اتیدادن پرداخت مال بیترت ایو پرداخت  انیز

قانون، هرگاه برگ  نیا( ۲۳۹مذكور در مادة ) ارداند در موارائة به موقع دفاتر و اسناد و مدارك خود اقدام نموده

 ایمتعلقه  اتیو نسبت به پرداخت مال ندیتوافق نما یاتیبا ادارة امور مال ایصادره را قبول  یاتیمال صیتشخ

قانون معاف خواهند بود.  نیمقرر در ا میجرا( %۸۰دادن پرداخت آن اقدام كنند از هشتاد درصد ) بیترت

داخت نسبت به پر اتیمال یابالغ  برگ قطع خیماه از تار كیظرف  انیمؤد گونهنیا هك یدر صورت ن،یهمچن

قانون معاف خواهند  نیر امتعلقه مقرر د میجرا( %۴۰از چهل درصد ) ندیدادن پرداخت آن اقدام نما بیترت ای

 .بود

شدن  یقطع خیتا تار اتیمال صینسبت به برگ تشخ یوصول اعترا  مؤد خیچنانچه فاصلة تار -۲ تبصرة

ماده نسبت به مدت زمان  نیدر ماه موضوع ا( %۵/۲درصد ) میدو و ن مهیجر د،یسال تجاوز نما كیاز  اتیمال

 بود. سازمان امور خواهدن یقابل مطالبه از مؤد اتیمال یابالغ برگ قطع خیسال مذكور تا تار كیاز  شیب

 كیحداكثر تا  انیمؤد اتیمال افتنی تیو قطع یدگیكه رس دیاتخاذ نما یباتیكشور مكلف است ترت یاتیمال

 .ردیاعترا  آنان صورت پذ میتسل خیسال پس از تار

(lxi) ۱۹۱مادة 

ر خارج از ب یمبن یابراز لیبا توجه به دال یقانون بنا به درخواست مؤد نیمقرر در ا میاز جرا یقسمت ای تمام

و  صیشخبه ت یمؤد یو خوش حساب یاتیمقرر و با در نظر گرفتن سوابق مال فیبودن عدم انجام تكال اریاخت

 .باشدیكشور قابل بخشوده شدن م یاتیموافقت سازمان امور مال

(lxii) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) ۱۹۲مادة 

ه مكلف ب اتیقانون از بابت پرداخت مال نیاو كه به موجب مقررات ا ندةینما ای یكه مؤد یموارد ةیلك در

 رقابلیغ همیآن در موعد مقرر اقدام نكند، مشمول جر میاست چنانچه نسبت به تسل یاتیاظهارنامه مال میتسل

 قانون نیمشاغل موضوع ا بانو صاح یاشخاص حقوق یمتعلق برا اتیمال( %۳۰درصد ) یمعادل س یبخشودگ

 .باشدیم انیمؤد ریسا یمتعلق برا اتیمال( %۱۰و )
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 یجار زین یرواقعیغ یهانهیهز ایو  یمیتسل یهاكتمان شده در اظهارنامه یماده در مورد درآمدها نیا حكم

 .است

و مواعد  میدر مورد نحوه تنظ یاتیمال انیمؤد فیو وظا فیكشور مكلف است تكال یاتیسازمان امور مال - تبصره

 یباط جمعارت لیوسا ریو سا راالنتشاریكث یهاروزنامه ،یرسانه مل قیرا از طر یاتیاظهارنامه مال میتسل یزمان

 .به اطالع عموم برساند

(lxiii) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح)  ۱۹۳مادة 

هستند در  یدفاتر قانون یقانون و مقررات مربوط به آن مكلف به نگهدار نیكه به موجب ا یانیبه مؤد نسبت

( %۲۰د)درص ستیمعادل ب یامهیعدم ارائه دفاتر مشمول جر ای انیترازنامه و حساب سود و ز میصورت عدم تسل

 .از موارد مذكور خواهند بود كیهر  یبرا اتیمال

 تیموجب عدم استفاده از معاف تیدر دورة معاف انید و زاظهارنامه و ترازنامه و حساب سو میعدم تسل - تبصره

 .مقرر در سال مربوط خواهد شد

(lxiv) ۱۹۴مادة 

 یدگیقانون مورد رس نیا( ۱۵۸مقررات مادة ) یكه اظهارنامة آنها در اجرا یانیمؤد

ز ا شیب یبا رقم اظهار شده از طرف مؤد یمشخصة قطع اتیكه درآمد مشمول مال یدر صورت رد،یگیم قرار

 میاختالف داشته باشد عالوه بر تعلق جرا( %۱۵پانزده درصد )

 اتینخواهد بود تا سه سال بعد از ابالغ مال زیمربوط كه قابل بخشودن ن مقرر

 .محروم خواهند شد زین هااتیمقرر در قانون مال یهایو بخشودگ التیاز هرگونه تسه یقطع مشخصة

(lxv) ۱۹۵مادة 

 اظهارنامة میاز لحاظ عدم تسل یشخص حقوق نرایمد نیتخلف آخر مةیجر

 اظهارنامة خالف واقع میتسل ایقانون ظرف مهلت مقرر  نیا( ۱۱۴مادة ) موضوع

 .انحالل خیدر تار یپرداخت شدة شخص حقوق هیدرصد سرما كیعبارتست از دو درصد و  بیترت به

(lxvi) ۱۹۶مادة 
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 یشخص حقوق ییدارا میدر مورد تقس هیتصف رانیمد ای ریتخلف مد مةیجر

قانون معادل  نیا( ۱۱۸مقرر موضوع مادة ) نیقبل از سپردن تأم ای یشخص حقوق یاتیامور مال ةیاز تصف قبل

 هیتصف رانیمد ای ریمتعلق خواهد بود كه از مد اتیمال ۲۰%

 .گرددیم وصول

(lxvii) ۱۹۷مادة 

مشخصات  ایقرارداد  ایفهرست  ایصورت  میقانون مكلف به تسل نیكه به شرح مقررات ا یبه اشخاص نسبت

 ند،یمان میبرخالف واقع تسل ایو  یآنها در موعد مقرر خوددار میكه از تسل یدر صورت باشند،یم یراجع به مؤد

كل مبلغ  %۱ یكار مانیو در خصوص پ یحقوق پرداخت %۲متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از  مةیجر

 .وارده به دولت خواهند بود انیمتضمامناً مسئول جبران ز یقرارداد و در هر حال با مؤد

(lxviii) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) ۱۹۸مادة 

 هاشركت ریو در سا یاشخاص حقوق هیتصف رانیمنحله، مد یهاشركت در

 اتینسبت به پرداخت مال ،یفرد ای یطور جمعبه یردولتیغ یاشخاص حقوق رانیمد

 به موجب یكه اشخاص حقوق ییهااتیمال نیو همچن یدرآمد اشخاص حقوق بر

 صالیا ایوصول  ایبر ارزش افزوده مكلف به كسر  اتیقانون و قانون مال نیا

 یشده باشد با شخص حقوق یآنها قطع تیریو در دوران مد باشندیم آن

 .ستین یها به شخص حقوقمانع از مراجعه ضامن تیمسؤول نیخواهند داشت. ا یتضامن تیمسؤول

(lxix) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) ۱۹۹مادة 

 گرید انیمؤد اتیمال صالیقانون مكلف به كسر و ا نیكه به موجب مقررات ا یحقوق ای یقیشخص حق هر

 مقرره عالوه فیاست در صورت تخلف از انجام وظا

 خواهد داشت، مشمول اتیدر پرداخت مال یكه با مؤد یتضامن تیمسئول بر

 پرداخت نشده در موعد مقرر و اتیمال( %۱۰معادل ده درصد ) یامهیجر
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 .پرداخت، خواهد بود دیاز سررس ریهر ماه نسبت به مدت تأخ یبه ازا اتیمال( %۵/۲درصد ) میو ن دو

موضوع ( %۵/۲درصد ) میدو و ن مهیصورت جر نیكننده وجوه پرداخت شود، در ا افتیتوسط در اتیمال چنانچه

ول مطالبه و وص ات،یمال صالیبه كسر و ا نیمزبور از مكلف یتوسط مؤد اتیپرداخت مال خیماده تا تار نیا

 .خواهد شد

(lxx) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) ۲۰۰مادة 

است در  دهیمقرر گرد یدفاتر اسناد رسم یبرا یافهیوظ ای فیقانون تكل نیهر مورد كه به موجب مقررات ا در

مربوط،  متعلق یهااتیمال ای اتیدر پرداخت مال یسردفتر با مؤد یتضامن تیصورت تخلف عالوه بر مسئول

با  زیدرجه شش ن یریحبس تعز اتخواهد بود و در مورد تكرار به مجاز زیآن ن %۲۰معادل  یامهیمشمول جر

 .مقررات مربوط محكوم خواهد شد تیرعا

(lxxi) ۲۰۱مادة 

به دفاتر و اسناد و  ای انیب سود و زعلم و عمد به ترازنامه و حسا یاز رو اتیبه قصد فرار از مال یمؤد هرگاه

شده ا ست استناد  میو تنظ هیته قتیو برخالف حق باشدیمالك عمل م اتیمال صیتشخ یكه برا یمدارك

بر  كند عالوه یخوددار انیو ترازنامه و سود و ز یاتیاظهارنامه مال میاز تسل یسه سال متوال یبرا ای دینما

در مدت مذكور محروم  یقانون یهایو بخشودگ هاتیمعاف ةیقانون از كل نیمقرر در ا یهاو مجازات هامهیجر

 .خواهد شد

 شد حذف – تبصره

(lxxii) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) ۲۰۲مادة 

 از تواندیكشور م یاتیسازمان امور مال ای یو دارائ یامور اقتصاد وزارت

 یاشخاص حقوق یآنها برا یقطع یبده زانیكه م یاتیبدهكاران مال خروج

مبلغ  ایثبت شده و  هیسرما( %۲۰درصد ) ستیاز ب ربطیذ یاز مراجع قانون یبردارپروانه بهره یدارا یدیتول

( %۱۰از ده درصد ) یدیتول یقیو اشخاص حق یاشخاص حقوق ریسا ال،یر( ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) اردیلیپنج م

 ونیلیم كصدیاز  یقیاشخاص حق ریو سا الیر( ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) اردیلیدو م ایثبت شده و  هیسرما

ئول مس رانیمد ای ریماده در مورد مد نی. حكم ادینما یریاست، از كشور جلوگ شتریب الیر( ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰)
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 ای یبردرآمد شخص حقوق اتیاعم از مال یشخص حقوق یاتیمال یقطع یبابت بده یخصوص یاشخاص حقوق

و مربوط به دوران  باشدیآن م صالیامكلف به كسر و  یقانون شخص حقوق نیكه به موجب ا ییهااتیمال

ه ماد نیا یسازمان مزبور مكلف به اجرا ایبه اعالم وزارت  ربطیاست. مراجع ذ یجار زیآنان بوده ن تیریمد

 ینكننده مباعزام ربطیمراجع ذ دییماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأ نی. حكم اباشندیم

 .باشدینم یالزم جار نیمربوط، با اخذ تضم اتیمالیودن پرداخت بدهنب سوریبر م

اقدام به نقل و انتقال اموال خود به  اتیبه قصد فرار از پرداخت مال یاتیمال انیكه مؤد یدر صورت - تبصره

مراجع  قینسبت به ابطال اسناد مذكور از طر تواندیكشور م یاتیسازمان امور مال ندیفرزندان نما ایهمسر و 

 .دیاقدام نما ییقضا

  

  

 هشتم: ابالغ فصل

  

(lxxiii) ۲۰۳مادة 

 یاخذ گردد. هرگاه به خود مؤد دیرس یابالغ و در نسخة ثان یبه شخص مؤد دیبا یطور كلبه یاتیمال اوراق

او  نیتخدممس ایاز بستگان  یكیمحل كار او به  ایدر محل سكونت  دیبا یاتینشود اوراق مال دایپ یدسترس

اوراق مورد  تیاهم زیتم یبرااشخاص  نیا یكه به نظر مأمور ابالغ سن ظاهر نیابالغ گردد مشروط بر ا

 .تعار  منفعت نباشد داردیم افتیكه اوراق را در یو شخص یمؤد نیبوده و ب یابالغ كاف

 استنكاف هااو از گرفتن برگ نیمستخدم ایبستگان  یدر صورت عدم حضور و ای یهرگاه مؤد -۱ تبصرة

وراق امتناع آنان از گرفتن ا دیاز اشخاص مذكور در محل نباشند مأمور ابالغ با كی چیكه ه یدر صورت ای دینما

نموده و نسخة اول اوراق را به درب محل سكونت  دیعدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه ق ای

 خیالصاق، تار خیو تار یتلق یفوق ابالغ شده، قانون بیكه به ترت یاتی. اوراق مالدیالصاق نما یمحل كار مؤد ای

 .شودیمحسوب م یابالغ به مؤد

. دیااستفاده نم یاز خدمات پست سفارش یاتیابالغ اوراق مال یبرا تواندیكشور م یاتیسازمان امور مال -۲ تبصرة

 یاو در محل ابالغ و در نسخة ثان نیبستگان و مستخدم ای یرا به شخص مؤد یاتیاوراق مال دیمأمور پست با
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را در  موضوع نیامتناع كنند، مأمور پست ا قشده از گرفتن اورا ادیاشخاص  ای یاخذ كند و چنانچه مؤد دیرس

 یاتیو نسخة اول را به ادارة امور مال كندیشده الصاق م نییتع یو نسخة دوم را به نشان دینسخ اوراق مذكور ق

مراجعه، عبارت  خیتار دیشده در محل نباشند، مأمور پست با ق ادیاز اشخاص  كی چی. هرگاه هدهدیعودت م

 نییتع یو نسخة دوم را به نشان دیرا در اوراق مذكور ق« مجدداً مراجعه خواهد شد خیتار نیاپانزده روز پس از »

در صورت عدم حضور اشخاص  ی. مأمور پست در مراجعة بعددهدیو نسخة اول را عودت م كندیشده الصاق م

و نسخة اول را به ادارة  كندیشده الصاق م نییتع یو نسخة دوم را به نشان دیاوراق ق لیامر را در ذ نیفوق ا

یالصاق، ابالغ شده محسوب م خیاز تار شوندیالصاق م بیترت نیكه بد ی. اوراقدهدیعودت م یاتیامور مال

 .شود

(lxxiv) ۲۰۴مادة 

 :دیو امضا نما حیتصر یاتیرا در نسخة اول و دوم اوراق مال ریمراتب ز دیابالغ با مأمور

 .روز و ماه و سال به حروف و عدد نییابالغ با تع خیمحل و تار -الف

 .دارد یبا مؤد یكه چه نسبت نیا نییكه اوراق به او ابالغ شده با تع ینام كس -ب

 .قانون نیا( ۲۰۳مادة ) یهاكامل آنان در مورد تبصره ینام و مشخصات گواهان با نشان -ج

(lxxv) ۲۰۵مادة 

قائم مقام  ای سیبه رئ دیبا یاتیمؤسسات وابسته به دولت باشد، اوراق مال ای یاز ادارات دولت یكی یمؤد اگر

 .مؤسسه ابالغ گردد ایدفتر آن اداره  سیرئ ای سیرئ

(lxxvi) ۲۰۶مادة 

كه از  یرگیاشخاص د ای ریبه مد دیبا یاتیباشد، اوراق مال یاشخاص حقوق ریسا ای یشركت تجارت یمؤد اگر

 .طرف شركت حق امضا دارند ابالغ شود

 زین یاشخاص حقوق ریو سا یتجار یهاقانون و تبصرة آن در مورد شركت نیا( ۲۰۳مقررات مادة ) - تبصره

 .است یمجر

(lxxvii) ۲۰۷مادة 
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 محل ابالغ ایسكونت  ایرا به عنوان محل كار  یمحل یكه مؤد یموارد در

 ایبه عنوان محل كار  یدر محل یاتیكه اوراق مال یمورد در صورت نیا ریكند و در غ یمعرف یاتیمال اوراق

 یاننش نیموضوع بوده و به ا نیاز ا یاز اطالع مؤد یحاك یو اثر لیابالغ شود و در پرونده دل یسكونت مؤد

به  یاتیكار اعالم نكند، ابالغ اوراق مال ایبه عنوان محل سكونت  یگریكه محل د یدامنكرده باشد، ما رادیا

 .است حیو صح یقانون ،یهمان نشان

(lxxviii) ۲۰۸مادة 

ارة امور حوزة اد راالنتتشارینوبت در روزنامة كث كی یاتیدر دست نباشد اوراق مال یمؤد یكه نشان یموارد در

مور محل به حوزه ادارة ا نیكترینزد راالنتشاریمحل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامة كث یاتیمال

محسوب  یدر حكم ابالغ به مؤد یآگه نی. اشودیم یمركز آگه راالنتشاریكث یهااز روزنامه یكی ای یاتیمال

 .خواهد شد

 فیعالوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تكل دیابالغ شده با یاتیدر متن اوراق مال -۱ تبصرة

 .درج شده باشد یمؤد یقانون

قانون مشخص نباشد اوراق  نیا( ۲۰۷آنها طبق مادة ) یمستغالت كه نشان اتیمال انیدر مورد مؤد -۲ تبصرة

ن مورد مطالبه آ اتیكه مال یقانون به محل مستغل نیا( ۲۰۳مادة ) یهامذكور در تبصره بیبه ترت یاتیمال

 .است ابالغ خواهد شد

(lxxix) ۲۰۹مادة 

است در مورد ابالغ  دهیقانون مقرر گرد نیكه در ا یراجع به ابالغ، جز در موارد یمدن یدادرس نیآئ مقررات

 .اجرا خواهد شد یاتیاوراق مال

  

  

 اتینهم:  وصول مال فصل

  

(lxxx) ۲۱۰مادة 
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ادارة امور  دیپرداخت ننما یابالغ برگ قطع خیشدة خود را ظرف ده روز از تار یقطع اتیمال یمؤد هرگاه

 ایخود را بپردازد  یبده هیابالغ كل خیماه از تار كیظرف  كندیبه او ابالغ م ییبه موجب برگ اجرا یاتیمال

 .بدهد یاتیپرداخت آن را به ادارة امور مال بیترت

رداخت مبلغ پ ،یاتیسال مال ،یبده یقطع صیمدارك تشخ ات،یغ مالنوع و مبل دیبا ییدر برگ اجرا -۱ تبصرة

 .متعلق درج گردد مةیو جر یشدة قبل

 ایمذكور در اظهارنامه  یمورد قبول مؤد اتیآن قسمت از مال -۲ تبصرة

 .قابل وصول است ییاجرا اتیعمل قیو از طر شودیم یتلق یقطع اتیبه عنوان مال یمیتسل ترازنامة

(lxxxi) ۲۱۱مادة 

پرداخت  بیترت ایمورد مطالبه را كالً پرداخت نكند  اتیدر موعد مقرر مال ییپس از ابالغ برگ اجرا یمؤد هرگاه

از  یمتعلق به اضافة ده درصد بده میاعم از اصل و جرا یمؤد یندهد به اندازة بده یاتیآن را به ادارة امور مال

 .خواهد شد فیتوق یمنقول و مطالبات مؤد ریغ ایاموال منقول 

 .باشدیم یاتیادارة امور مال اتیآن بعهدة اجرائ یو دستور اجرا فیدستور توق صدور

(lxxxii) ۲۱۲مادة 

 :ممنوع است ریاموال ز فیتوق

 .فهیو وظ یو سه چهارم حقوق بازنشستگ رانیبگدو سوم حقوق حقوق -۱

 نیو افراد تحت تكفل او الزم است و همچن یمؤد یرفع حوائج ضرور یكه برا یو لوازم ایلباس و اش -۲

 .یآذوقة موجود و نفقة اشخاص واجب النفقة مؤد

 .الزم است یمؤد شتیحداقل مع نیتأم یكسب كه برا لیو وسا یو صنعت یآالت كشاورزابزار و -۳

 .محل سكونت به قدر متعارف -۴

بوده و  یمؤد یاتیمال یبده زانیزائد بر م شودیدر نظر گرفته م فیتوق یكه برا یهرگاه ارزش مال -۱ تبصرة

اموال  یكه مؤد نیمگر ا شودیو فروخته خواهد شد و مازاد مسترد م فینباشد، تمام مال توق كیقابل تفك

 .دینما یفوق معرف زانیمعادل م یگریبالمعار  د
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آنچه عادتاً مورد  تیلباز اثاث ا ند،ینمایم یخانه زندگ كیباشد كه در  نیاز زوج یكی یهرگاه مؤد -۲ تبصرة

فوق معلوم  بیمگر آنكه خالف ترت شودیمتعلق به شوهر شناخته م هیاستفادة زنان است متعلق به زن و بق

 .شود

 لیموجب تعط دینبا ییاجرا اتیدر مدت عمل یو صنعت یاعم از كشاورز یدیتول یواحدها فیتوق -۳ تبصرة

 .گردد یدیواحد تول

(lxxxiii) ۲۱۳مادة 

 عیبا تود تواندیم یمؤد یبه عمل خواهد آمد ول یاتیادارة امور مال ابیارز لهیبه وس فیاموال مورد توق یابیارز

اموال  یابیتقاضا كند كه ارز یدادگستر یطبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسم یابیالزحمة ارزحق

 .دیبه عمل آ یرسم ابیارز لةیوس

(lxxxiv) ۲۱۴مادة 

ه ب رمنقولیاعم از منقول و غ فیو فروش اموال مورد توق دهیحراج و مزا یاقدامات الزم مربوط به آگه ةیكل

كه پس از انجام  یدر صورت رمنقولی. در مورد فروش اموال غباشدیم یاتیادارة امور مال اتیعهدة مسئول اجرائ

به  یاتیادارة امور مال اتیول اجرائسند حاضر نشود مسئ یامضا یمالك برا دار،یخر نییمقرر و  تع فاتیتشر

خواهد كرد و ادارة ثبت اسناد و  داریانتقال ملك به نام خر یاستناد مدارك مربوط از ادارة ثبت محل تقاضا

 .آن است یامالك مكلف به اجرا

(lxxxv) ۲۱۵مادة 

)كه نوبت دوم آن بدون حداقل  یكه پس از دو نوبت آگه یشده در صورت فیتوق رمنقولیمورد اموال غ در

كارشناس  یابیمطابق ارز تواندیكشور م یاتینشود سازمان امور مال دایآن پ یبرا یداری( خرشودیم یآگه متیق

ا به آن ر یتملك و بها فیتوق دمتعلقة از مال مور نةیبه عالوة هز یمؤد یمعادل كل بده یدادگستر یرسم

 .دیمنظور نما یمؤد یحساب بده

حاضر  ،یگرید ایكشور و  یاتیقبل از انتقال مال مذكور به نام سازمان امور مال یكه مؤد یدر صورت -۱ تبصرة

و  یبه اضافة ده درصد بده یمؤد یبده افتیكشور با در یاتیخود باشد سازمان امور مال یبه پرداخت بده

 .دینمایم فیمتعلقه از ملك مزبور رفع توق یهانهیهز
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جهت فروش  یكشور درآمده باشد  اگر آمادگ یاتیمال به تملك سازمان امور مال كه یدر صورت -۲ تبصرة

 .است یبا مؤد تیاولو یمساو طیدر شرا دیدرخواست نما یداشته باشد و مؤد

(lxxxvi) ۲۱۶مادة 

 یحقوق ای یقیراجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حق ییاز اقدامات اجرا یناش اتیبه شكا یدگیرس مرجع

خواهد بود. به  یاتیحل اختالف مال أتیه باشدیقابل مطالبه و وصول م هااتیمال ییكه طبق مقررات اجرا

االجرا و الزم یصادره قطع یرأصادر خواهد شد.  یو رأ یدگیو خارج از نوبت رس تیمزبور به فور تیشكا

 .است

ل از قب اتیباشد كه وصول مال نیاز ا یحاك تیكه شكا یدر صورت میمستق یهااتیدر مورد مال -۱ تبصرة

را وارد دانست ضمن صدور  تیشكا یاتیحل اختالف مال أتیبه موقع اجرا گذارده شده است، هرگاه ه ت،یقطع

 یؤدم اتینسبت به درآمد مشمول مال ایو اقدام الزم صادر  یدگیحسب مورد قرار رس هیبه بطالن اجرائ یرأ

 .است یحل اختالف قطع أتیه از هصادر یصادر خواهد كرد. رأ یو رأ یدگیرس

 یانونق اتیجهت باشد كه مطالبة مال نیاز ا ییاجرا تیهرگاه شكا میرمستقیغ یهااتیدر مورد مال -۲ تبصرة

باره  نیمزبور در ا أتیه یخواهد بود و رأ یاتیحل اختالف مال أتیه زین تیشكا نیبه ا یدگیمرجع رس ستین

 .االجرا استو الزم یقطع

دسته  آن زیرفته و ن نیمال قاچاق از ب یدولت و بها داتیقاچاق اموال موضوع عا میتبصره شامل جرا نیا مفاد

حل و فصل شود نخواهد  دیكه طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص با میرمستقیغ یهااتیاز مال

 .بود

(lxxxvii) ۲۱۷مادة 

موضوع  میو جرا اتیكه بابت مال یدرصد از وجوه كیكه  شودیاجازه داده م ییو دارا یوزارت امور اقتصاد به

( در حساب مخصوص در خزانه یدولت یهابر درآمد شركت اتیمال ی)به استثنا گرددیقانون وصول م نیا

كه  یكاركنان و كسان قیو تشو یسو حسابر یاتیكارمندان در امور مال تیمنظور نموده و در مورد آموزش و ترب

ماده  نیبه استناد ا ی. وجوه پرداختدیخرج نما دارندیم ایمبذول داشته و  یمؤثر تیفعال اتیدر امر وصول مال

 .است یمستثن ریمقررات مغا ةیو كل اتیاز شمول مال یبه عنوان پاداش وصول
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 اتیمال عیو توز اتیوصول مال زانیاز م یموظف است كه در هر شش ماه گزارش ییو دارا یامور اقتصاد وزارت

 .دینما میتقد یاسالم یمجلس شورا یاقتصاد ونیسیت و سطوح مختلف درآمد را به كمطبقا نیب یوصول

(lxxxviii) ۲۱۸مادة 

 و یاموراقتصاد یهاتوسط وزارتخانه اتینامة مربوط به قسمت وصول مال نییآ

 .به موقع اجرا گذارده خواهد شد ییو دارا یو توسط وزارت امور اقتصاد بیتصو یو دادگستر ییدارا

  

  

 یاتیو مراجع مال صیباب پنجم:سازمان تشخ(۸

  

 آنها اراتیو اخت فیو وظا اتیمال صیاول: مراجع تشخ فصل

  

(i) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) ۲۱۹مادة 

 یاتیقانون به سازمان امور مال نیموضوع  ا اتیمطالبه و وصول مال ات،یدرآمد مشمول مال صیو تشخ ییشناسا

 یو فرهنگ یاجتماع ،یقانون برنامه سوم توسعة اقتصاد( ۵۹كه به موجب بند )الف( مادة ) شودیكشور محول م

ز ا یو برخوردرا اراتیو استفاده از اخت فیاست. نحوة انجام دادن تكال دهیگرد جادیا رانیا یاسالم یجمهور

 نیاحكام مقرر در ا یاجرا باتیترت نیو همچن یاتیو ادارة امور مال یاتیاز مأموران مال كیهر  یهاتیصالح

 شنهادیقانون به پ نیا بیخواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصو یانامه نییقانون به موجب آ

 .دیخواهد رس ییو دارا یامور اقتصاد ریوز بیتصو هكشور، ب یاتیسازمان امور مال

اطالعات و ارتباطات و  یاستفاده از فناورو  یاتیطرح جامع مال یكشور با اجرا یاتیسازمان امور مال -۱ تبصره

ثبت نام، نحوه ارائه  لیاز قب یمتناسب با آن شامل موارد ییاجرا یهاهیو رو باتیترت زه،یمكان یهاروش

و  یاتیابالغ اوراق مال ان،یثبت اعتراضات مؤد ات،یمطالبه و وصول مال ،یدگیرس ات،یاظهارنامه، پرداخت مال

تبصره شامل  نی. حكم اكندیو اعالم م نییانجام موارد فوق را تع یبرا صالحیذ یاتیادارات امور مال نییتع

 .ستین اتیو پرداخت مال یاتیاظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابالغ اوراق مال میمقرر در مورد تسل یمواعد قانون
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از  یقسمت ان،یمؤد یاتیدر انجام امور مال لیكشور مجاز است به منظور تسه یاتیسازمان امور مال -۲ تبصره

 اتیصول مالو ییاجرا اتیو عمل یاتیمال یدادرس ات،یمأخذ مال نییو تع صیتشخ یخود به استثنا یهاتیفعال

وسط است كه ت ییاجرا نامهنییطبق آ فیو انجام دادن تكال یواگذار كند. نحوه واگذار یردولتیرا به بخش غ

قانون  نیاالجراء شدن االزم خیت شش ماه از تارو ظرف مد شودیم هیكشور ته یاتیسازمان امور مال

 .رسدیم ییو دارا یامور اقتصاد ریوز بیبه تصو( ۱/۱/۱۳۹۵)

، ماده (۱۰۹ماده )( ۵، تبصره )(۱۰۳ماده )( ۲، تبصره )(۸۸، ماده )(۸۶، ماده )(۵۳ماده )( ۹در تبصره ) -۳ تبصره

، «ظرف ده روز» یهاعبارت نیگزیحسب مورد جا« ماه بعد انیتا پا»عبارت ( ۱۴۳ماده )( ۲و تبصره )( ۱۲۶)

 .شودیم« روز یظرف س یمنته»و « روز یظرف س»

(ii) ۲۲۰مادة 

 :شودیقانون انجام م نیدر ا ریز یعبارت اصالحات

یم «ییو دارا یوزارت امور اقتصاد»عبارت  نیگزیجا« كشور یاتیسازمان امور مال»عبارت  لیدر موارد ذ -۱

 :گردد

و ( ۱۵۹، )(۱۵۸آن، مواد ) لیذ( ۲و تبصرة )( ۱۵۴و )( ۱۱۴، )(۸۰، )(۵۷، )(۴۱، )(۴۰، )(۳۹، )(۲۹، )(۲۶) مواد

 لیذ( ۲، تبصرة )(۱۹۱، )(۱۸۶) یها، تبصره(۱۷۶، )(۱۶۹، )(۱۶۶، )(۱۶۴، )(۱۶۳، )(۱۶۰آن، مواد ) لیتبصرة ذ

 آن و لیذ( ۲و )( ۱) یهاو تبصره( ۲۱۵، مادة )(۲۰۳مادة )

 .(۲۳۰) مادة تبصرة

مأموران » ،«صیمأمور تشخ» یهاها و عبارتواژه نیگزیجا «یاتیادارة امور مال»عبارت  ریدر موارد ز -۲

 ،«یتایحوزه مال یزیدفتر مم» ،«یاتیحوزة مال»، «حوزه» ،«یاتیمال زیسرمم» ،«یاتیمال زیمم» ،«صیتشخ

 :شودیم «ییو دارا یامور اقتصاد اداره»و  «یزیدفتر مم»

آن، ماده  لیو تبصرة ذ( ۳۹، مادة )(۳۸مادة )( ۳و )( ۲) یهاو تبصره( ۳۵، )(۳۴، )(۳۱، )(۲۹، )(۲۷، )(۲۶) مواد

، (۱۱۳، مواد )(۱۰۹مادة )( ۵، تبصرة )(۱۰۲و )( ۸۸، )(۸۷آن، مواد )( ۲و )( ۱) یهاو تبصره( ۸۰، ماده )( ۷۲)

، (۱۸۳، )(۱۷۹، )(۱۷۰، )(۱۶۴، )(۱۶۲، )(۱۶۱، )(۱۵۶مواد )آن، ( ۲و تبصرة )( ۱۵۴و )( ۱۲۶، )(۱۱۷، )(۱۱۴)

و ( ۲۲۹، )(۲۲۷، )(۲۱۴، )(۲۱۳، )(۲۱۱، )(۲۱۰، )(۲۰۸، )(۱۸۸آن، مواد ) لیو تبصرة ذ( ۱۸۶و )( ۱۸۵، )(۱۸۴)

 .(۲۴۹) و( ۲۳۳، )(۲۳۲آن، مواد ) لیو تبصرة ذ( ۲۳۰)
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 .حذف شد –۲۲۵تا  ۲۲۱ مواد

(iii) ۲۲۶مادة 

اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود  میكه مكلف به تسل یانیاظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤد میتسل عدم

شده  میتسل یآنها كه در موعد مقرر قانون انیبه ترازنامه و حساب سود و ز یدگیهستند موجب عدم رس انیو ز

 ایدرآمد مذكور در ترازنامه  نصورت،یا ریقانون نخواهد بود. در غ نیا( ۱۵۶است در مهلت مذكور در مادة )

 .خواهد بود یقطع یمیتسل  انیحساب سود و ز

 ایترازنامه  ایاز انحاء در اظهارنامه  یكه به نحو یدر صورت شودیاجازه داده م یاتیمال انیبه مؤد - تبصره

 خیارز تماه ا كیشده باشد، با ارائة مدارك الزم ظرف  یاز نظر محاسبه اشتباه یمیتسل انیحساب سود و ز

 یاصالح انیحساب سود و ز ایترازنامه  ای نامهاظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهار میمهلت تسل یانقضا

 .باشدیاظهار نامة اول م میتسل خیتار یاظهارنامة مؤد میتسل خیو در هر حال تار دینما میرا حسب مورد تسل

(iv) ۲۲۷مادة 

پس از  نیو همچن شودیحسب مورد قبول م یمؤد انیكه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و ز یموراد در

داشته است كه درآمد آن  ییهاتیفعال یچنانچه ثابت شود مؤد ص،یو صدور برگ تشخ الرأسیعل صیتشخ

با  دیبا اتیاند، مالنبوده لعاز آن مط صیدر موقع صدور برگ تشخ یاتیادارة امور مال ایرا كتمان نموده است و 

 نیا( ۱۵۷مهلت مقرر در مادة ) تیالتفاوت آن با رعاو ما به نییمذكور تع یهاتیاز فعال یمحاسبة درآمد ناش

 .قانون مطالبه شود

(v) ۲۲۸مادة 

 اقاور یاساساً مؤد ایمورد قبول واقع نشود و  یمؤد انیترازنامه و حساب سود و ز ایكه اظهارنامه   یموارد در

مطالبه  و صیقانون تشخ نیطبق مقررات ا یمؤد اتینكرده باشد، مال میتسل یمزبور را در موعد مقرر قانون

 .خواهد شد

(vi) ۲۲۹مادة 

سناد دفاتر و ا ةیبه كل یهرگونه درآمد مؤد صیتشخ ایبه اظهارنامه  یدگیرس یبرا تواندیم یاتیامور مال ادارة

و گرنه بعدًا به  باشدیآنها م میمكلف به ارائة و تسل اتیمال یو مؤد ندینما یدگیو مدارك مربوط مراجعه و رس
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م شود درآمد معلو یقطع صیآن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن كه  قبل از تشخ یاتینفع او در امور مال

 .نبوده است سریم یمؤد اریخارج از حدود اخت یبه علل یكه ارائه آنها در مراحل قبل

به اسناد و  یمؤد  یدرآمد واقع صیتشخ یه مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختالف براماد نیا  حكم

 .ندیاستناد نما یمدارك ارائه شده از طرف مؤد

(vii) ۲۳۰مادة 

اشخاص مذكور در مادة  یدرآمد نزد اشخاص ثالث به استثنا لیاز تحص یكه مدارك و اسناد حاك یموارد در

 نیدفاتر و همچن ،یاتیاند با مراجعه و مطالبه ادارة امور مالقانون موجود باشد اشخاص ثالث مكلف نیا( ۲۳۱)

مشخصات او را ارائه دهند و گرنه  ای یرونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطالعات مربوط به درآمد مؤد ایاصل 

د وارده به دولت محكوم خواهن انیمتوجه دولت شود به جبران ز یانیاستنكاف آنها ز نیكه در اثر ا یدر صورت

با اعالم  است كه یوارده به دولت مراجع صالحة قضائ انیز نییشد. مرجع ثبوت استنكاف اشخاص ثالث و تع

 .خواهند نمود یدگیاز نوبت به موضوع رس رجو خا یاتیمال یانتظام یدادستان

ن سازما ،یاتیدر موارد استنكاف اشخاص ثالث در ارائة اسناد و مدارك مورد درخواست ادارة امور مال - تبصره

كل كشور مكلف به ارائة اسناد و مدارك مذكور  یدادستان قیاشخاص ثالث را از طر توانیكشور م یاتیامور مال

 .خواهد بودن یاتیموضوع، مانع از اقدامات ادارة امور مال یقضائ بی. تعقدیبنما

(viii) ۲۳۱مادة 

الب انق یو نهادها یدولت یهاشركت ،یها، مؤسسات دولتكتباً از وزارتخانه یاتیكه ادارات امور مال یموارد در

 تیفعال نةیاطالعات و اسناد الزم را در زم یردولتیغ یعموم یمؤسسات و نهادها ریو سا هایو شهردار یاسالم

شدة اسناد مربوط و هرگونه  یگواه ونوشتاند ربخواهند، مراجع مذكور مكلف یو  معامالت و درآمد مؤد

 دیمسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملكت اعالم نما نكهیآنان بگذارند مگر ا اریاطالعات الزم را در اخت

و  شودیم یداراز ابراز آن خود ییو دارا یامور اقتصاد ریوز دییمسئول و تأ ریصورت با موافقت وز نیكه در ا

خارج از  ییدر مراجع صالحة قضا یاتیمال یانتظام یمسئول امر با اعالم دادستان تخلفبه  نصورتیا ریدر غ

كه نزد  یدر مورد اسناد و اطالعات یو حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد. ول یدگینوبت رس

بدانند، ارائة آن منوط به موافقت دادستان  است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت ییمقامات قضا

 .كل كشور خواهد بود
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وط كشور اسناد و اطالعات مرب یاتیسازمان امور مال ،یربانكیغ یاعتبار یهاها و مؤسسهدر مورد بانك - تبصره

 یاعتبار یهاها و مؤسسهمطالبه خواهد كرد و بانك ییو دارا یامور اقتصاد ریوز قیرا از طر یبه  درآمد مؤد

 .ندینما ماقدا ییو دارا یامور اقتصاد ریموظفند حسب نظر وز یربانكیغ

(ix) ۲۳۲مادة 

ه دست ب یمؤد یاتیبه امور مال یدگیرا كه ضمن رس یاطالعات دیبا یاتیمراجع مال ریو سا یاتیامور مال ادارة

 ازیدر حد ن ربطینزد مراجع ذ اتیدرآمد و مال صیآن جز در امر تشخ یو از افشا یمحرمانه تلق آورندیم

 .خواهد شد فتاربا آنها ر یو در صورت افشا طبق قانون مجازات اسالم ندینما یخوددار

(x) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یحذف شد. )اصالح -۲۳۳مادة 

 .حذف شد -۲۳۴ مادة

(xi) ۲۳۵مادة 

اكثر ظرف اند حدنمودهخود را پرداخت  یقطع یاتیمال یكه بده یانیمكلف است نسبت به مؤد یاتیامور مال ادارة

 .كند میتسل یو به مؤد هیته یاتیمفاصا حساب مال یمؤد یوصول تقاضا خیپنج روز از تار

  

  

 یدگیرس بیدوم: ترت فصل

  

 حذف شد -۲۳۶ مادة

(xii) ۲۳۷مادة 

گردد  مینظت یو به نحو یو اطالعات كاف لیبه دال یو متك حیبر اساس مأخذ صح دیبا اتیمال صیتشخ برگ

ا روشن باشد. امض یمؤد یو برا دیدر آن ق حیطور صرحاصل از آن به یمربوط و درآمدها یهاتیفعال ةیكه كل

و مسئول  ندیانم دیخوانا ق وربط صینام كامل و سمت خود را در برگ تشخ دیبا اتیمال صیكنندگان برگ تشخ

 صیاز نحوة تشخ یخود از هر جهت خواهند بود و در صورت استعالم مؤد ةیو نظر صیمندرجات برگ تشخ
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و  ندینما اعالم یقرارگرفته است به مؤد صیصدور برگ تشخ یرا كه مبنا یگزارش اتیاند جزئمكلف اتیمال

 .دخصوص بخواهد به او بدهن نیرا در ا یحیهرگونه توض

(xiii) ۲۳۸مادة 

نسبت به آن معتر   یچنانچه مؤد شود،یابالغ م یصادر و به مؤد اتیمال صیكه برگ تشخ یموارد در

مراجعه  یاتیخود به ادارة امور مال اریتام االخت لیوك لهیبوس ایابالغ شخصاً  خیروز از تار یظرف س تواندیباشد م

ز ثبت ا. مسئول مربوط موظف است پس دیامجدد نم یدگیرس یو اسناد و مدارك كتباً تقاضا  لیو با ارائة دال

 مراجعه نباشد به خیروز از تار یاز س شیكه ب یدر دفتر مربوط و ظرف مهلت یدرخواست مؤد

 رد یو اسناد و مدارك ابراز شده را برا لیكه دال یو در صورت یدگیرس موضوع

 یرتو در صو دیدرج و امضا نما صیدانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخ یكاف صیبرگ تشخ مندرجات

 رد،یقرار گ یدهد و نظر او مورد قبول مؤد صیدرآمد تشخ لیرا مؤثر در تعد یو اسناد و مدارك ابراز لیكه دال

اد و اسن لیو هرگاه دال دیخواهد رس یمسئول مربوط و مؤد یمنعكس و به امضا صیمراتب ظهر برگ تشخ

الً مراتب را مستد دیباندهد  صیدرآمد مؤثر تشخ  لیتعد ای صیرد برگ تشخ یرا برا یمؤد یو مدارك ابراز

 .دیحل اختالف ارجاع نما أتیبه ه یدگیرس یمنعكس و پروندة امر را برا صیدر ظهر برگ تشخ

(xiv) ۲۳۹مادة 

اً اعالم خود را نسبت به آن كتب یقبول اتیمال صیابالغ برگ تشخ خیروز از تار یظرف س یكه مؤد یصورت در

وجود اختالف م ایپرداخت آن را بدهد  بیترت ایپرداخت  صیمورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخ اتیمال ایكند 

درآمد  زانیپروندة امر از لحاظ م دیقانون رفع نما نیا( ۲۳۸را به شرح مادة ) یاتیخود و ادارة امور مال نیب

در مهلت  ایو  دیعترا  ننماروز كتباً ا یظرف س یكه مؤد یو در موارد گرددیم یمختومه تلق اتیمشمول مال

 یقطع اتیمال صیشده در برگ تشخ نییمربوط مراجعه نكند درآمد تع یاتیمقرر در مادة مذكور به ادارة امور مال

 .است

قانون ابالغ  نیا( ۲۰۸و مادة )( ۲۰۳طبق مقررات تبصرة مادة ) اتیمال صیكه برگ تشخ یدر موارد - تبصره

شناخته  اتیمال صیماده اقدام نكرده باشد در حكم معتر  به برگ تشخ نیبشرح مقررات ا یشده باشد و مؤد

ابالغ كتباً به برگ  خیتارروز از   یظرف مهلت س یكه مؤد یدر موارد نیصورت و همچن نی. در اشودیم

 .گرددیارجاع م یاتیحل اختالف مال أتیبه ه یدگیرس یاعترا  كند پروندة امر برا صیتشخ
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(xv) ۲۴۰مادة 

 أتیدر جلسات مقرر ه دیبا یاتیادارة امور مال ندةینما ،یاتیحل اختالف مال أتیموقع طرح پرونده در ه در

 .الزم را بدهد حاتیاقامه كند و توض یكاف لیدال ص،یمندرجات برگ تشخ هیتوج یشركت كند و برا

 .حذف شد –۲۴۱ مادة

(xvi) ۲۴۲مادة 

ت و شده اس افتیدر یاضاف اتیموظف است در هر مورد كه به علت اشتباه در محاسبه، مال یاتیامور مال ادارة

وجه قابل استرداد را از محل  باشد،یقانون قابل استرداد م نیطبق مقررات ا یاتیكه مال یدر موارد نیهمچن

 .پرداخت كند یماه به مؤد كیظرف  یجار یوصول

به نرخ  یقانون به هر عنوان مشمول خسارت نیموضوع ا اتیبابت مال انیاز مؤد یافتیدر یمبالغ اضاف - تبصره

 یبه مؤد یجار یهایو از محل وصول باشدیتا زمان استرداد م افتیدر خیدر ماه از تار( %۵/۱درصد) میو ن كی

 .پرداخت خواهد شد

 اتیكه اضافه بر مال یدر صورت یپرداخت یهاالحسابیو عل یفیتكل یهااتیتبصره نسبت به مال نیا حكم

زبور مدت م یانقضا خیمسترد نشود از تار یدرخواست مؤد خیكه ظرف سه ماه از تار یمتعلق باشد در صورت

 .خواهد بود یجار

(xvii) ۲۴۳مادة 

 یآن را وارد نداند، مؤد یاتیبه عمل آمده باشد و ادارة امور مال یكه درخواست استرداد از طرف مؤد یصورت در

كند.  یدگیدرخواست رس یاتیحل اختالف مال أتیشده از ه ادیاعالم نظر ادارة  خیروز از تار یظرف س تواندیم

 به ینظر است و در صورت صدور رأ دیدتج رقابلیو غ یمورد قطع نیدر ا یاتیحل اختالف مال أتیه یرأ

 .آن خواهد بود یاجراقانون ملزم به  نیا( ۲۴۲مادة ) ریادارة مربوط طبق جزء اخ یاضاف اتیاسترداد مال

  

  

  

 یاتیسوم: مرجع حل اختالف مال فصل
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(xviii) ۲۴۴مادة 

 ینیبشیپ یگریقانون مرجع د نیكه ضمن مقررات ا یجز در موارد یاتیمال یهااختالف ةیبه كل یدگیرس مرجع

خواهد  لیتشك ریاز سه نفر به شرح ز یاتیحل اختالف مال أتیاست. هر ه یاتیحل اختالف مال أتیشده، ه

 :شد

 .كشور یاتیسازمان امور مال ندةینفر نما كی -۱

 ایها تاندر شهرس طیبازنشسته واجد شرا یكه قاض یبازنشسته. در صورت ایاعم از شاغل  ینفر قاض كی -۲

 ینفر قاض كی هیقوة قضائ سیكشور، رئ یاتیها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالمراكز استان

 .خواهد نمود یمعرف أتیه تیعضو یشاغل را برا

ابداران جامعه حس ایاتاق تعاون  ای رانیا یاسالم یو معادن جمهور عیو صنا یاز اتاق بازرگان ندهینفر نما كی -۳

كه  یدر صورت یشهر به انتخاب مؤد یاسالم یشورا ای یصنف یهاتشكل ای یامجامع حرفه ای رانیا یرسم

 یر مهلت قانوند صیبه برگ تشخ اعترا  میهمزمان با تسل ایشده باشد و  یابالغ قانون اتیمال صیبرگ تشخ

 اتیالموضوع م ای یمؤد تیكشور با توجه به نوع فعال یاتیسازمان امور مال دیانتخاب خود را اعالم ننما یمؤد

 .نفر را انتخاب خواهد كرد كیمزبور  ندگانینما نیاز ب یدگیمورد رس

مزبور با  یهاأتیه یاست و رأ یبا حضور سه نفر رسم یاتیحل اختالف مال یهاأتیه جلسات -۱ تبصرة

 .گردد دیق یدر متن رأ دیبا تینظر اقل یاالجرا است، ولو الزم یآراء قطع تیاكثر

به عهدة سازمان امور  هاأتیجلسات ه لیتشك تیو مسئول یاتیحل اختالف مال یهاأتیادارة امور ه -۲ تبصرة

 هادشنیكه بنا به پ یانامه نییحل اختالف بر اساس آ یهاأتیه یالزحمة اعضاو حق باشدیكشور م یاتیمال

 نیهم كه به یاز محل اعتبار دیرس واهدخ ییو دارا یامور اقتصاد ریوز بیكشور به تصو یاتیسازمان امور مال

 .قابل پرداخت خواهد بود شودیم ینیبشیمنظور در بودجة سازمان مذكور پ

(xix) ۲۴۵مادة 
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 حداقل ده سال یكارمندان سازمان مذكور كه دارا نیاز ب أتیكشور عضو ه یاتیسازمان امور مال ندگانینما

لع باشند و مط ریبص یاتیاشتغال داشته و در امر مال یاتیسابقة خدمت بوده و الاقل شش سال آن را در امور مال

 .انتخاب خواهند شد

(xx) ۲۴۶مادة 

 ای یدر مورد هر پرونده، جهت حضور مؤد یاتیحل اختالف مال أتیه یدگیرس وقت

 ابالغ خیبه آنها ابالغ گردد. فاصله تار دیبا یاتیادارة امور مال ندةیاعزام نما زیو ن یمؤد ندةینما

 و موافقت یكمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤد دینبا أتیجلسه ه لیروز تشك و

 .مربوط واحد

و  أتیه یدگیمربوط مانع از رس یاتیاداره امور مال ندةینما زیو ن یمؤد ندةینما ای یعدم حضور مؤد - تبصره

 .نخواهد بود یصدور رأ

(xxi) ۲۴۷مادة 

 .االجراء استو الزم یقطع یبدو یاتیحل اختالف مال یهاأتیه آراء

آن به  یهاقانون و تبصره نیا( ۲۰۳بر اساس ماده ) یابالغ رأ خیروز از  تار ستیكه ظرف مدت ب نیا مگر

صورت پرونده  نیكه در ا ردیقرار گ یمورد اعترا  كتب انیمؤد ایمربوط  یاتیاز طرف مأموران مال ،یمؤد

 یاتیحل اختالف مال أتیبه ه یدگیجهت رس

 .باشدیاالجرا مو الزم ینظر قطع دیتجد یاتیحل اختالف مال أتیه ینظر احاله خواهد شد. رأ دیتجد

مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعترا  خود  اتیمكلف است مقدار مال یاتیمال یمؤد -۱ بصرهت

 .كند میرا در مدت مقرر تسل

قبالً نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر  دینبا یاتیحل اختالف مال یهاأتیعضو ه ندگانینما -۲ تبصره

 .داده باشند یرأ ایداشته 

 یخواه دنظریمورد اعترا  تجد نیاز طرف یكی یاز سو یبدو أتیصادره ه یكه رأ یدر صورت -۳ تبصره

 .صادر خواهد شد یو رأ یدگیآن طرف رس یفقط به ادعا دنظریقرارگرفته باشد در مرحله تجد
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 یاتیحل اختالف مال أتیه یكه رأ یبه استثناء موارد یاتیحل اختالف مال یهاأتیه یآراء قطع -۴ تبصره

قانون قابل  نیا( ۲۵۱برابر مقررات ماده ) ابدییم تیمربوط قطع یاتیمأمور مال ای یبا عدم اعترا  مؤد یبدو

 .خواهد بود یاتیمال یعال یدر شورا یدگیو رس تیشكا

ف حل اختال یهاأتیاز آراء ه یاتیمال انیمؤد یكتب تیكشور اجازه دارد شكا یاتیسازمان امور مال -۵ تبصره

 كیده است را ش میتسل ربطیذ یاتیبه مرجع مال یماده كه در مهلت قانون نیا بیتصو خیصادره تا تار یاتیمال

 .دیاحاله نما یمقتض یو صدور رأ یدگیبه منظور رس دنظریتجد یاتیحل اختالف مال یهاأتیبار به ه

 یاتیحل اختالف مال أتیاز طرف ه یبدو یهاأتیاز آراء ه یاتیمال انیمؤد تیكه شكا یدر موارد -۶ تبصره

ردود م یاتیمال یعال یاز طرف شعب شورا دنظریتجد یهاأتیاز آراء ه تیشكا نینظر رد شود و همچن دیتجد

 یابراز اتیو مال تیشكا مورد یموضوع رأ اتیتفاوت مال( %۱درصد ) كیهر مرحله معادل  یاعالم شود، برا

 .مكلف به پرداخت آن خواهد بود یكه مؤد ردیگیتعلق م یدگیرس نهیهز ،یمیدر اظهارنامه تسل یمؤد

(xxii) ۲۴۸مادة 

در  بوده و یمتضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعترا  مؤد یستیبا یاتیحل اختالف مال أتیه یرأ

 .ودش دیق یدر متن رأ أتیآن توسط ه لیجهات و دال ات،یدرآمد مشمول مال لیبه تعد میصورت اتخاذ تصم

(xxiii) ۲۴۹مادة 

ر كه د یو در صورت دیق یرا در متن رأ اتیاند مأخذ مورد محاسبات مالمكلف یاتیحل اختالف مال یهاأتیه

را  یأو ر یدگیمربوط به موضوع رس یاتیادارة امور مال ای یكرده باشند، با درخواست مؤد یمحاسبه اشتباه

 .اصالح كنند

(xxiv) ۲۵۰مادة 

را  یاتیادارة امور مال صیكه تشخ نیا ایرا رد  اتیمال صیتشخ برگ یاتیحل اختالف مال أتیكه ه یموارد در

 یدگیجهت رس اتیمال صیخود را به انضمام رونوشت برگ تشخ یاز رأ یامكلف است نسخه دینما لیتعد

 .دیامتخلف اقدام نم بیارسال كند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعق یاتیمال ینزد دادستان انتظام

(xxv) ۲۵۱مادة 
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به  ،یاتیحل اختالف مال أتیه یقطع یابالغ رأ خیماه از تار كیظرف  توانندیم یاتیادارة امور مال ای یمؤد

 یاتیمال یعال یبه شورا یكاف لیبا اعالم دال ،یدگینقص رس ایو مقررات موضوعه  نیقوان تیاستناد عدم رعا

 .را درخواست كنند یدگیرس دیو تجد یو نقض رأ تیشكا

(xxvi) مكرر ۲۵۱مادة 

اشد قابل طرح نب یگریكه در مرجع د میمستق ریغ یهااتیقانون و مال نیموضوع ا یقطع یهااتیمورد مال در

 دیتجد یو تقاضا تیشكا یاز طرف مؤد یكاف لیمستنداً به مدارك و دال اتیبودن مال رعادالنهیغ یو به ادعا

مركب از سه نفر به انتخاب خود  یأتیپروندة امر را به ه تواندیم ییو دارا یامور اقتصاد ریشود وز یدگیرس

 .دیارجاع نما یدگیجهت رس

 خیتا تار ۱۳۶۸ماده نسبت به عملكرد سنوات  نی. حكم اباشدیاالجرا مو الزم یآراء قطع تیبه اكثر أتیه یرأ

 .خواهد بود یجار زین هیاصالح نیا بیتصو

  

  

 آن اراتیو اخت فیو وظا یاتیمال یعال یچهارم: شورا فصل

  

(xxvii) ۲۵۲مادة 

اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در  نیو پنج نفر عضو كه ب ستیمركب است از ب یاتیمال یعال یشورا

معادل  ای یكارشناس یلیحداقل مدرك تحص یكه دارا یو حسابرس یحسابدار ،یمال ،یاقتصاد ،یامور حقوق

و  یادامور اقتص ریكشور و حكم وز یاتیكل سازمان  امور مال سیرئ شنهادیبه پ باشندیمذكور م یهادر رشته

 .شوندیمنصوب م ییدارا

 ایو  ییو دارا یاز كاركنان وزارت امور اقتصاد دیبا یاتیمال یعال یحداقل پانزده نفر از اعضاء شورا -۱ تبصرة

 .باشند انتخاب شوند یتایحداقل شش سال سابقه كار در مشاغل مال یتابعه آن كه دارا یها و واحدهاسازمان

 یآن با رأ ماتیاست و تصم یبا حضور حداقل دو سوم اعضاء رسم یاتیمال یعال یجلسات شورا -۲ تبصرة

 .معتبر خواهد بود نیحاضر كیحداقل نصف به عالوه 
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(xxviii) ۲۵۳مادة 

 ستندین رییمدت قابل تغ نیانتصاب است و در ا خیسه سال از تار یاتیمال یعال یشورا یاعضا تیعضو دورة

قانون.  نیا( ۲۶۷موضوع مادة ) یادار یدادگاه اختصاص یبه موجب حكم قطع ایخودشان  یمگر به تقاضا

 یاعضا نیاز ب یاتیمال یعال یشورا سیسه سال مذكور بالمانع است. رئ یانتصاب مجدد اعضاء پس از انقضا

ور و حكم كش یاتیكل سازمان امور مال سیرئ شنهادیبه پباشد،  ییو دارا یشورا كه كارمند وزارت امور اقتصاد

 .شودیمنصوب م ییو دارا یامور اقتصاد ریوز

(xxix) ۲۵۴مادة 

 هشت شعبه و هر شعبه مركب از سه نفر عضو یدارا یاتیمال یعال یشورا

 منصوب یاتیمال یعال یشورا سیشعب از طرف رئ یو اعضا سیبود. رئ خواهد

 .شوندیم

(xxx) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) ۲۵۵مادة 

 :است ریبه شرح ز یاتیمال یعال یشورا اراتیو اخت فیوظا

و  یامور اقتصاد ریكه از طرف وز یقانون در موارد نیا یمربوط به اجرا یهاها و بخشنامهنامه نییآ هیته -۱

 ةیته یاتیمال یعال یكه شورا یدر موارد ایو  گرددیكشور ارجاع م یاتیكل سازمان امور مال سیرئ ای ییدارا

 .كند شنهادیكشور پ یاتیكل سازمان امور مال سییبه ر هیپس از ته داندیم یآن را ضرور

 نیچنو هم یاتیو مقررات مال نیقوان یاجرا وةیو اعالم نظر در مورد ش شنهادیو مطالعه به منظور پ یبررس -۲

 ای ییدارا و یامور اقتصاد ریآنها به وز از یحذف بعض ایو  یاتیو مقررات مال نیقوان رییاصالح و تغ شنهادیپ

 .كشور یاتیكل سازمان امور مال سیرئ

 كل سازمان امور سیرئ ای ییو دارا یامور اقتصاد ریكه وز یاتیمال لیاظهارنظر در مورد موضوعات و مسا -۳

موارد موضوع . در دینمایارجاع م یاتیمال یعال یمشورت و اظهارنظر به شورا یكشور حسب اقتضا برا یاتیمال

كل  سییر ای ییو دارا یاقتصاد امور ریوز ذیپس از تنف یاتیمال یعال یشورا یاعضا تیبند نظر اكثر نیا

 .االتباع استالزم یاتیمأموران و مراجع مال هیكل یكشور، حسب مورد، برا یاتیسازمان امور مال
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 و مقررات موضوعه نیقوان تیكه از لحاظ عدم رعا یاتیحل اختالف مال یهاأتیه یقطع یبه آرا یدگیرس -۴

 .واقع شده باشد یاتیادارة امور مال ای یمؤد تیمورد شكا یدگینقص رس ای

(xxxi) ۲۵۶مادة 

 یاتیحل اختالف مال أتیه یقطع یدر موعد مقرر از رأ یتیشكا یاتیادارة امور مال ای یاز طرف مؤد هرگاه

و  نینقض قوان یادعا حاًیتلو ایارائة اسناد و مدارك صراحتاً  ایو  لیواصل شود كه ضمن آن با اقامة دال

 یدگیرا جهت رس  تیشكا یاتیمال یعال یشورا سیشده باشد، رئ یدگینقص رس یادعا ایمقررات موضوعه 

 .از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود یكیبه 

 یهایدگیو كامل بودن رس فاتیتشر تیامر صرفاً از لحاظ رعا تیمزبور موظف است بدون ورود به ماه شعبة

 لیو مستنداً به جهات و اسباب و دال یدگیو مقررات موضوعه به موضوع رس نیو مطابقت مورد با قوان یقانون

شعبه  یأر د،یمزبور صادر نما تیكارد ش ایو  یاتیحل اختالف مال یهاأتیه یبر نقض آرا یمقتض یرأ یقانون

 .گردد دیق یدر متن رأ دیبا تیر اقلمناط اعتبار است و نظ تیبا اكثر

(xxxii) ۲۵۷مادة 

 أتیمجدد به ه یدگیپروندة امر جهت رس گرددیاز طرف شعبه نقض م تیمورد شكا یكه رأ یموارد در

 حل اختالف أتینباشد به ه شتریب أتیه كیكه در آن محل  یارجاع خواهد شد و در صورت گرید یاتیمال

مزبور مجدداً به  جع. مرشودیاستان باشد ارجاع م كیكه با محل مزبور در محدودة  یشهر نیكترینزد یاتیمال

و  یدگیسر یاتیمال یعال ینظر شعبة شورا تیباب و با رعا نیبر طبق فصل سوم ا یاتیموضوع اختالف مال

 .االجراء استو الزم یقطع شودیصادر م بیترت نیكه بد یی. رأدهدیم یمقتض یرأ

نقض  یعدالت ادار وانیتوسط د یاتیحل اختالف مال یهاأتیصادره از ه یكه آرا یماده در موارد نیا حكم

 .خواهد بود یجار زین گرددیم

موظف است  یاتیمال یعال یشورا شودینقض م یاتیحل اختالف مال یهاأتیه یكه رأ یدر موارد - تبصره

ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف  یاتیمال ینزد  دادستان انتظام یدگیرس یرا برا أتیه ینسخه از رأ كی

 .دینما بیاقدام به تعق

(xxxiii) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) ۲۵۸مادة 

http://www.iradl.com/


 

 www.irADL.comدانلود شده از: 

 مختلف اتخاذ شده یهاهینسبت به موارد مشابه رو یاتیمال یعال یدر شعب شورا هرگاه

 ایكشور  یاتیكل سازمان امور مال سیرئ ای ییو دارا یامور اقتصاد ریحسب ارجاع وز باشد

 ابیدر غ شعب و یشورا و رؤسا سیبا حضور رئ یاتیمال یعال یشورا یعموم أتیه یاتیمال یعال یشورا سیرئ

 خواهد شد و موضوع مورد اختالف را لیشورا تشك سیآن شورا به انتخاب رئ ینفر از اعضا كیشعبه  سیرئ

كه  یعموم أتیه یصورت رأ نی. در ادینمایم یدام به صدور رأكرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اق یبررس

و  یاتیحل اختالف مال یهاأتیو ه یاتیمال یعال یشعب شورا یاست برا یتمام اعضا قطع یبا دو سوم آرا

 .االتباع استدر موارد مشابه الزم یاتیمأموران مال

(xxxiv) ۲۵۹مادة 

 اتیمال زانیبه م یبه عمل آمده باشد و مؤد یاز طرف مؤد یاتیحل اختالف مال أتیه یاز رأ تیشكا هرگاه

ضامن مورد  ضامن معتبر كه اعتبار ایكند  یمعرف یملك قةیوث ایبسپرد و  یبانك نیتضم ایوجه نقد  ،یمورد رأ

یاالجرا مموقوف یاتیمال یعال یشورا یتا صدور رأ أتیه یرأ د،ینما یباشد معرف یاتیقبول ادارة امور مال

 .ماند

 حذف شد -۲۶۰ مادة

  

  

 آن اراتیو اخت فیو وظا یاتیمال یانتظام یعال أتیپنجم: ه فصل

  

  

(xxxv) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یحذف شد )اصالح -۲۶۱مادة 

(xxxvi) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یحذف شد )اصالح -۲۶۲مادة 
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 آن اراتیو اخت فیو وظا یاتیمال یانتظام یششم: دادستان فصل

  

(xxxvii) ۲۶۳مادة 

ال حداقل ده س یكه دارا ییو دارا یمقام وزارت امور اقتصاد یكارمندان عال نیاز ب یاتیمال یانتظام دادستان

ازمان امور كل س سیرئ شنهادیاشتغال داشته باشند به پ یاتیسابقة خدمت بوده و شش سال آن را در امور مال

 .شودیم صوبسمت من نیبه ا ییو دارا یامور اقتصاد ریكشور و حكم وز یاتیمال

ه خود را ب اراتیاز اخت یداشته باشد و قسمت اریداد یبه تعداد كاف تواندیم یاتیمال یدادستان انتظام - تبصره

 .دینما ضیآنان تفو

(xxxviii) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) ۲۶۴مادة 

 :است ریبه شرح ز یاتیمال یدادستان انتظام فیوظا

شور در ك یاتیسازمان امور مال ندگانیو نما یاتیمأموران مال راتیو كشف تخلفات و تقص یدگیرس -الف

ارند دخالت د اتیقانون در امر وصول مال نیمأموران كه طبق ا ریسا نیو همچن یاتیحل اختالف مال یهائتیه

 .آنها بیو تعق دهندیمأموران مزبور را انجام م فیكه با حفظ سمت وظا یكسان زیو ن

 .و اعمال و رفتار افراد مذكور یدر جهات اخالق قیتحق -ب

 یهاأتیكشور در ه یاتیسازمان امور مال ندگانیو نما یاتیمقام مأموران مال عیاعالم نظر نسبت به ترف -پ

 .یاتیحل اختالف مال

 .شده است ینیبشیقانون پ نیكه در ا یاتیو مأموران مال انیمؤد هیعل یاقامة دعو -ت

(xxxix) ۲۶۵مادة 

 :خواهد بود قیو تحق یدگیموجب شروع رس لیذ جهات

 .قانون نیمقررات ا تیراجع به عدم رعا نفعیذ تیشكا -الف

 .یاز مراجع رسم دهیگزارش رس -ب
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 أتیه ایكشور و  یاتیكل سازمان امور مال سیرئ ای ییو دارا یامور اقتصاد ریكه از طرف وز یموارد -پ

 .ارجاع شود یبه تخلفات ادار یدگیرس

 .یاتیمال یانتظام یمشهودات و اطالعات دادستان -ت

 یدگیماده را مورد رس نیموارد مذكور در ا یاتیمال یدادستان انتظام - تبصره

 ادعانامه ایصادر و  بیقرار منع تعق ای یگانیو حسب مورد پرونده را با دهدیم قرار

 بید صدور منع تعقو در موار دینمایم میتسل یبه تخلفات ادار یدگیرس أتیو به ه میتنظ

 بیقكه قرار منع تع یمذكور در صورت أتیاعالم شود. ه یبه تخلفات ادار یدگیرس أتیبه ه دیمراتب با زین

 .اقدام خواهد نمود یدگیندهد رأساً نسبت به رس صیصادره را منطبق با موضوع تشخ

(xl) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) ۲۶۶مادة 

سازمان  نندگایو نما یاتیمأموران مال هیبه تخلفات كل یدگیمرجع رس ،یبه تخلفات ادار یدگیرس یهاأتیه

 شیب یدارا دیبا أتیه یاز اعضا یكی. حداقل باشندیم یاتیحل اختالف مال یهاأتیكشور در ه یاتیامور مال

 .باشد یاتیاز ده سال سابقه در امور مال

 یعال أتیه»عبارت  نیگزیجا «یبه تخلفات ادار یدگیرس أتیه»قانون عبارت  نیمواد ا هیدر كل -تبصره

 .شودیم «یانتظام

(xli) ۲۶۷مادة 

امور  ریزبه دستور و یبه تخلفات ادار یدگیرس أتیه یو اعضا یاتیمال یعال یشورا یاعضا یانتظام تخلفات

 یكشور به معرف  یعال وانیشعب د یاز رؤسا یكیمركب از  یادار یدر دادگاه اختصاص ییو دارا یاقتصاد

 یدگیكشور مورد رس یاتیكل سازمان امور مال سیمحاسبات و رئ وانیكل د سیكشور، رئ یعال وانید سیرئ

 ایبرائت  بر یو رأ یدگیمقررات مربوط رس ریو سا یبه تخلفات ادار یدگیكه بر طبق قانون رس ردیگیقرار م

 .االجرا استو الزم یقطع یرأ نیصادر خواهد نمود. ا تیمحكوم

(xlii) ۲۶۸مادة 
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 شودیانجام م یكه در دفتر اسناد رسم یبه سبب معامالت یاتیو مقررات مال نیكه به موجب قوان یموارد در

 یانتظام یادستاند لهیمذكور به وس فیبه عهدة صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تكال یفیتكال

دار مذكور در قانون دفاتر  تیصالح عمحاكمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجخواهد شد.  بیتعق یاتیمال

 میبر تسل عالوه یاتیمال یانتظام یدادستان یبه عمل خواهد آمد ول ارانیو كانون سردفتران و دفتر یاسناد رسم

 .دیالزم در مرجع مزبور استفاده نما حاتیتوض یادا یبرا یاتیادارة امور مال ندةیاز وجود نما تواندیادعانامه م

(xliii) ۲۶۹مادة 

 یاتیالو مقررات م نیكه به موجب قوان یفیدر انجام تكال یاتیحل اختالف مال یهاأتیه یقضات اعضا تخلف

 یانتظام یدر دادسرا یاتیمال یانتظام یحل اختالف گذارده شده است با اعالم دادستان یهاأتیبه عهدة ه

( ۲۴۴مادة )( ۳موضوع بند ) ندگانینما  زیقرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و ن یدگیقضات مورد رس

ب و به مجازات متناس یدگیرس یدر محاكم دادگستر یانتظام یقانون به  تخلف آنان با اعالم دادستان نیا

 .محكوم خواهند شد

(xliv) ۲۷۰مادة 

 ریحل اختالف در موارد ز أتیكشور در ه یاتیامور مالسازمان  ندگانیو نما یاتیتخلف مأموران مال مجازات

 :عبارت است از

 ندگانینما ایو  یاتیاعترا  بودن آن معلوم شود كه مأموران مال رقابلیو غ اتیمال صیهرگاه بعد از تشخ -۱

مسامحه بدون توجه به اسناد و  ایتعمد  یاز رو یاتیحل اختالف مال أتیكشور عضو ه یاتیسازمان امور مال

الوه اند، عداده صیتشخ یواقع زانیماز  شتریب ایرا كمتر  یدرآمد مؤد  یكاف قاتیو بدون تحق یمدارك مؤد

حداقل  یمتخلف به مجازات ادار دینمایم نییتع یاتیمال یعال یكه شورا یزانیبر جبران خسارت وارده به م

 .محكوم خواهد شد یخدمات دولتسه ماه و حداكثر پنج سال انفصال از 

صول و رقابلیغ ایمشمول مرور زمان  یاتیبر اثر مسامحه و غفلت مأموران مال انیمؤد اتیكه مال یدر موارد -۲

مقصر به  ستین یبه آن الزام یدگیقانون رس نی( ا۱۵۸مادة ) یكه در اجرا ییهاگردد جز در مورد اظهارنامه

و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر  ربر كنا یاتیاز خدمات مال یبه تخلفات ادار یدگیرس أتیه یموجب رأ

 .محكوم خواهد شد یبه تخلفات ادار یدگیدر قانون رس

 صیتشخ یاتیمال یعال یكه شورا یزانیوارده به دولت به م انینسبت به ز ضمناً
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به  یستردادگ یحقوق یهادر دادگاه یاتیمال یدادستان انتظام لةیداشته و وس یمدن تیمتخلف مسئول دهدیم

 اقامه خواهد شد و در انیجبران ضرر و ز یعنوان دعوا نیا

 .قرار خواهد گرفت ییجزا بیمورد تعق یاتیمال یانتظام یدادستان لةیمتهم وس تیوجود سوء ن صورت

خلفات به ت یدگیرس أتیمختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حكم ه یاتیكه امر مال یاتیمال مأموران

كه با دادن گزارش  یو در موارد شوندیچهار سال محكوم م یال كیبه انفصال از خدمات دولت از  یادار

فراهم سازند به موجب حكم  راندیقصت یرا كه ب یانیمؤد بیتعق لیتعمداً وسا یاتیخالف واقع در امر مال

 میجرا نیها خارج از نوبت به ا. دادگاهشوندیحكوم مبه حبس از  شش ماه تا دو سال م یدادگستر یهادادگاه

 .خواهند نمود یدگیرس

قانون  نیا( ۲۳۹و )( ۲۲۷و )( ۱۵۶خواهد بود كه در موارد مذكور در موارد ) زین یاتیحكم شامل مأموران مال نیا

كه از  نیاعم از ا یمؤد گرید تیكه باشد، بابت فعال یادر هر مرحله صیبعد از صدور برگ تشخ یطور كلبه

ضوع مو یاتیخارج از مهلت مرور زمان مال در ایبدون به دست آوردن مدرك مثبت  گرینوع د ایهمان  نوع باشد 

 .ندینما اتیقانون مطالبة مال نیا( ۱۵۷و )( ۱۵۶مواد )

 نیآن در ا یبرا یكه مقررات خاص یبه تخلفات و مجازات آنها جز  در موارد یدگیرس فاتیتشر - تبصره

 .خواهد بود یبه تخلفات ادار یدگیشده است مطابق قانون رس ینیبشیقانون پ

 

(xlv) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یحذف مشروط شد. )اصالح -۲۷۱مادة 

 

(xlvi) (۳۱/۴/۱۳۹۴ یاصالح) ۲۷۲مادة 

از  ییهاگروه ایماه هر سال نسبت به اعالم آن گروه  ید انیكشور مكلف است تا پا یاتیامور مال سازمان

قانون استفاده از »)الف( و )د( ماده واحده  یموضوع بندها یهاكه عالوه بر شركت یو حقوق یقیحقاشخاص 

بر اساس  ۱۳۷۲سال  وبمص  «یبه عنوان حسابدار رسم صالحیحسابداران ذ یاو حرفه یخدمات تخصص

مؤسسات  ای یشده توسط سازمان حسابرس یحسابرس یمال یهاآنها ملزم به ارائه صورت تیحجم فعال اینوع و 

حداكثر ظرف مدت سه ماه پس  ایو  یاتیهمراه با اظهارنامه مال رانیا یعضو جامعه حسابداران رسم یحسابرس

 رانیا یاسالم یجمهور ی)درج در روزنامه رسم یمقتض قیرا از طر باشندیارائه اظهارنامه م یاز مهلت انقضا
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اند. گروه از اشخاص برس نیمربوط( به اطالع ا یكیسامانه الكترون ایو  نتشارراالیكث یهااز روزنامه یكیو 

 نیمشمول حكم ا یرا به صورت مورد ینیمع یو حقوق یقیاشخاص حق تواندیشده م ادیعالوه بر آن سازمان 

ال به ماه هر س ید انیتا پا یبا ابالغ كتب دیشده با ادیصورت موضوع شمول اشخاص  نیكه در ا د،یماده نما

یشده آغاز م ادیآنها بعد از اعالم سازمان  یمزبور كه سال مال یو حقوق یقیآنها برسد. اشخاص حق یآگاه

 ماده در نیموضوع ا یمال یماده خواهند بود. در صورت ارائه نكردن گزارش حسابرس نیمشمول حكم ا شود،

آنها طبق  اتیمتعلق، درآمد مشمول مال اتیمال( %۲۰درصد ) ستیمعادل ب مهیمهلت مقرر، عالوه بر تعلق جر

 .خواهد شد نییتع یدگیرس قیقانون از طر نیمقررات ا

و  یحسابرس یهاماده و مطالب مذكور در گزارش نیشده به شرح ا یحسابرس یمال یهاصورت -۱ تبصرة

درآمد  صیتشخ یبرا ندتوایشده باشد، م میقانون تنظ نیمربوط كه در چهارچوب مقررات ا یقانون یبازرس

 .ردیمورد استفاده و استناد قرار گ یاتیشده توسط ادارات مال ادیاشخاص  اتیمشمول مال

اص اشخ یاتیگزارش مال میتنظ ایو  یمال یهاصورت یحسابرس تواندیكشور م یاتیسازمان امور مال -۲ تبصره

اگذار و رانیا یعضو جامعه حسابداران رسم یمؤسسات حسابرس ای یرا به سازمان حسابرس یو حقوق یقیحق

 یاتیسازمان امور مال برعهدةطبق مقررات مربوط،  یاتیمال یالزحمه حسابرسصورت، پرداخت حق نیكند. در ا

 .كشور است

 

(xlvii) ۲۷۳مادة- 

آنها از اول  یكه شروع سال مال یاشخاص حقوق ةیخواهد بود و كل ۱۳۸۱قانون از اول سال  نیا یاجرا خیتار

واهند قانون خ نیمشمول ا یاتیو نرخ مال یدگیرس بیاز لحاظ ترت زیبه بعد باشد ن ۱۳۸۰ماه  سال  نیفرورد

رنامة مقرر در قانون ب یاتیاحكام مال یابه استثن ریو مقررات مغا نیقوان ةیقانون كل نیا یاجرا خیشد. از تار

( ۱۳ماده ) زیان در دوران برنامه مزبور و ن ریا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یسوم توسعه اقتصاد

 هیو استفسار ۷/۶/۱۳۷۲مصوب  رانیا یاسالم یجمهور یصنعتـ  یادارة مناطق آزاد تجار یقانون چگونگ

 نیكه شمول قوان یریو مقررات مغا نیحكم شامل قوان نی. اگرددیم لغو رالذكریقانون اخ ۲۱/۱/۱۳۷۴مصوب 

 .باشدیم زینام است ن حیتصر ایه آنها مستلزم ذكر نام ب یو مقررات عموم
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(xlviii) (۳۱/۴/۱۳۹۴مصوب  ،یالحاق) ۲۷۴مادة 

درجه شش محكوم  یهامرتكبان حسب مورد، به مجازات ایو مرتكب  شودیمحسوب م یاتیجرم مال ریز موارد

 :گردندیم

 دفاتر، اسناد و مدارك خالف واقع و استناد به آن میتنظ .1

 و كتمان درآمد حاصل از آن یاقتصاد تیفعال یاختفا .2

 خود یو اقتصاد یاتیبه اطالعات مال یاتیمأموران مال یممانعت از دسترس .3

 قانون و امتناع از انجام نیا( ۱۸۱ماده ) یاشخاص ثالث در اجرا ای

 و( ۱۶۹موضوع مواد ) یبر ارسال اطالعات مال یمبن یقانون فیتكال

 به دولت با انیكشور و وارد كردن ز یاتیمكرر( به سازمان امور مال ۱۶۹)

 اقدام نیا

 بر ارزش افزوده در رابطه با وصول اتیو مال میمستق یهااتیمربوط به مال یقانون فیعدم انجام تكال .4

 شده نییتع یدر مواعد قانون یاتیآن به سازمان امور مال صالیو ا گرید انیمؤد اتیكسر مال ای

به نام خود  گرید انیمؤد یمعامالت و قررادادها ای گران،یخود به نام د یمعامالت و قراردادها میتنظ .5

 برخالف واقع

اطالعات  یحاو یاتیاظهارنامه مال میو تسل میدر خصوص تنظ یقانون فیاز انجام تكال یخوددار .6

 یدر سه سال متوال یانهیو هز یدرآمد

 یاتیبه منظور فرار مال گریاشخاص د یبازرگان استفاده از كارت .7

و مقابله  یسالمت نظام ادار یمندرج در قانون ارتقا یهاتیاعمال محروم یمجازات ناف نیاعمال ا -۱ تبصره

 .ستیمصلحت نظام ن صیمجمع تشخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۰با فساد مصوب 

 یتظامان یدادستان قیاز طر ییمرتكبان جرائم مزبور نزد مراجع قضا هیعل یاعالم جرائم و اقامه دعو -۲ تبصره

 .ردیپذیصورت م یمراجع قانون ریو سا یاتیمال
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(xlix) (۳۱/۴/۱۳۹۴مصوب  ،یالحاق) ۲۷۵مادة 

از  یكیمدت شش ماه تا دو سال به  یباشد، برا یشخص حقوق یاتیاز جرائم مال كیمرتكب هر  چنانچه

 :شودیمحكوم م ریز یهامجازات

 یشغل تیچند فعال ای كیاز  تیممنوع .1

 یاز اسناد تجار یاز اصدار برخ تیممنوع .2

 .باشدیممرتكب جرم ن یقیشخص حق یفریك تیمانع از مسؤول یشخص حقوق یفریك تمسؤولی – تبصره

 

(l) (۳۱/۴/۱۳۹۴مصوب  ،یالحاق) ۲۷۶مادة 

ها كو كاركنان بان یاتیمأموران مال ،یمؤسسات حسابرس نیاز حسابداران، حسابرسان و همچن كیهر  چنانچه

ند تخلفات صورت گرفته را گزارش نكن ایو  ندیمعاونت نما یاتیدر ارتكاب جرم مال یو اعتبار یو مؤسسات مال

 یطبق قانون مجازات اسالم اصاشخ ری. مجازات معاونت ساشوندیبه حداقل مجازات مباشر جرم محكوم م

 .شودیم نییتع

 

(li) (۳۱/۴/۱۳۹۴مصوب  ،یالحاق) ۲۷۷مادة 

قانون، مسؤول  نیا( ۲۷۶تا )( ۲۷۴مقرر در مواد ) یهاعالوه بر مجازات یاتیمرتكبان جرائم مال ای مرتكب

قانون مطالبه نشده باشد  نیا ۱۵۷كه تا مهلت مقرر در ماده  یمتعلق قانون یهامهیو جر اتیپرداخت اصل مال

 .باشندیم یقضائ وارده به دولت با حكم مراجع صالح انیضرر و ز نیو همچن

 

(lii) (۳۱/۴/۱۳۹۴مصوب  ،یالحاق) ۲۷۸مادة 
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كه  یها و مناطقاز استان كیكشور در هر  یاتیسازمان امور مال سیبنا به درخواست رئ هییقوه قضا سیرئ

كشور موظف  یاتیصورت سازمان امور مال نی. در ادهدیم لیتشك یاتیمال ژهیبداند، دادسرا و دادگاه و یمقتض

 .دینما نیآنها تأم یرا برا یو مكان استقرار مستقل زاتیاست لوازم و تجه

 

(liii) (۳۱/۴/۱۳۹۴مصوب  ،یالحاق) ۲۷۹مادة 

 ییدارا و یعملكرد ،یتیاطالعات هو گاهیو سوءاستفاده از اطالعات ثبت شده در پا رمجازیغ یدسترس هرگونه

و وصول  صیتشخ ندیاز فرآ ریغ یقانون در خصوص مسائل نیمكرر( ا ۱۶۹موضوع ماده ) یاتیمال انیمؤد

 یو عموم یاطالعات مزبور جرم است و مرتكب عالوه بر انفصال از خدمات دولت یافشا ای یاتیمال یدرآمدها

 یقانون یهامجازات ری. ساشودیاز شش ماه تا دو سال حبس محكوم م شیاز دو تا پنج سال، به مجازات ب

 .شودیم نییتع صالحیذ یمراجع قانون صیو به تشخ نفعانیتوسط ذ یماده با اقامه دعو نیمربوط به ا

 

(liv) (۳۱/۴/۱۳۹۴مصوب  ،یالحاق) ۲۸۰مادة 

قانون كه  نیموضوع ا میمستق یهااتیحاصل از مال یاز كل درآمدها( %۱درصد ) كیمعادل  تواندیم دولت

 روزارت كشو اریبودجه ساالنه در اخت نیدر قوان یمشخص فیدر قالب رد شود،یم زیكل كشور وار یداربه خزانه

 ریز یشهرها یهایو شهردار هایاریبه ده تیقرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه، به نسبت شاخص جمع

 .پرداخت شود تیو پنجاه هزار نفر جمع ستیدو

در  یشهردار یذات فیانجام وظا یكه به موجب قانون برا هایها و مؤسسات وابسته به شهردارسازمان اتیمال

است با  یآن متعلق به شهردار ییو دارا هیسرما( %۱۰۰و صددرصد ) لیتشك یو خدمات یشهر ،یامور عموم

 .باشدینرخ صفر م

 

(lv) (۳۱/۴/۱۳۹۴مصوب  ،یالحاق) ۲۸۱مادة 

 آن مقرر شده است، از یبرا یگرید بیقانون ترت نیكه در هم یموارد یقانون به استثنا نیا یاجرا خیتار

قانون كه  نیا( ۹۵و صاحبان مشاغل موضوع ماده ) یاشخاص حقوق هیكل كنیل باشدیم ۱۳۹۵سال  یابتدا
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و مقررات  یدگیرس بیترت ه،اظهارنام میاز لحاظ تسل شودیو بعد از آن شروع م ۱/۱/۱۳۹۴آنها از  یسال مال

 .باشندیقانون م نیشمول احكام ام ،یاتیو نرخ مال ۲۷۲ماده 

 

(lvi) (۳۱/۴/۱۳۹۴مصوب  ،یالحاق) ۲۸۲مادة 

 نیقوان یاتیاحكام مال ۳۱/۴/۱۳۹۴مصوب  میمستق یهااتیاالجراء شدن قانون اصالح قانون مالالزم خیتار از

 .شودیلغو م ریز

 ۱۲/۶/۱۳۹۲مصوب  یكشور اصالح یقانون نظام صنف( ۷۱و )( ۲۹مواد ) .1

آن در  تیكشور و تقو یازهاین نیدر تأم یو خدمات یدیقانون استفاده از حداكثر توان تول( ۱۷)ماده  .2

 ۱/۵/۱۳۹۱مصوب  -میمستق یهااتیقانون مال( ۱۰۴امر صادرات و اصالح ماده )

قانون سوم ( ۱۱۳كشور و اصالح ماده ) عیصنا ینوساز لیاز مقررات تسه یبخش میقانون تنظ( ۶ماده ) .3

 ۲۴/۵/۱۳۸۲مصوب  رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصادتوسعه 

وب مص یاسناد در دفاتر اسناد رسم میتنظ لیقانون تسه( ۶و ماده )( ۱مذكور در بند )ج( ماده ) یاستثنا .4

۱۳۸۶ 

 ۱۳۸۴دولت مصوب  یاز مقررات مال یبخش میبه قانون تنظ یقانون الحاق مواد( ۶۶ماده ) .5

 

 

 جهت مطالعه قانون های بیشتر اینجا كلیك كنید
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