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 اداره کل امور مالیاتی استان... 
ادارات کل  استثنای بهاداره کل امور مالیاتی شرق، غرب، جنوب و شمال استان تهران )

 امور مالیاتی شهر تهران(

 موضوع
توسط ادارات امور مالیاتی  شده تعییناجاری امالک  های ارزشارائه نکاتی در رابطه با 

و  89سراسر کشور برای عملکرد سال قبل در مورد نحوه تدوین ارزش اجاری عملکرد سال 
 به بعد

عملکرد اجاری  های ارزشدر رابطه با نحوه تعیین  آمده عمل به های بررسیبا توجه به نتایج 
رعایت مفاد بخشنامه   امالک توسط ادارات امور مالیاتی سراسر کشور و عدم 8483 سال

لگوی ابالغی ضوابط تعیین ارزش اجاری امالک ا و 23/23/8489مورخ  93/89/022شماره 
 عنوان به، نکات زیر ادشدهیپیوست آن و الحاق بعضی بندها و استثناها به ضوابط اجرایی 

امور توسط ادارات کل  8489تعیین ارزش اجاری عملکرد سال در نحوه  توجه قابلموضوعات 
 آمده است; تابعهو واحدهای  ها استان یات یمال
بر قیمت اجاری امالک و  رگذاریتأث یپارامترهاهمه  قرار دادناگرچه ملحوظ نظر  -8
موارد خاص در این زمینه در جهت رعایت عدالت مالیاتی، رفع ابهامات و کاهش  ین یب شیپ

ت مودیان راهگشا و مفید به فایده است، اما باید توجه شود که تدوین الگوی اعتراضا
ضوابط محاسبه  سازی یکسانو  سازی سادهضوابط اجرایی ارزش اجاری امالک با رویکرد 

در دست اجرا در  های برنامهمالیات بر درآمد اجاره امالک در سامانه سنیم و در راستای 
یکپارچه  افزار نرماجرایی مزبور،  یها تیمحدودا توجه به سازمان متبوع صورت پذیرفته و ب

با توجه به اهمیت اجرای هماهنگ  نیبنابرا است. دشدهیتولمحاسبه مالیات اجاره امالک طراحی و 

و یکپارچه ارزش اجاری امالک در کشور، رعایت دقیق مفاد بخشنامه مذکور و الگوی پیوست آن توسط ادارات 
از الحاق یا حذف برخی از بندهای الگوی  اند موظف یادشدهکشور الزامی بوده و ادارات امور مالیاتی سراسر 
مندرج در آن(  های نرخو  ها نصاب استثنای بهتغییرات ) هرگونهامالک و یا اعمال  ارهاجضوابط اجرایی ارزش 



 منظور بهاند مکلفعالوه براین، ادارات مذکور  خارج از چارچوب الگوی ابالغی سازمان خودداری نمایند.
ها و مشکالت احتمالی در تعیین جدول اجاره امالک مشابه موضوع رفع برخی ناهماهنگی

های مستقیم در مناطقی که قیمت اجاره امالک آنان از تنوع قیمتی قانون مالیات 43ماده 
 (، مراتبباشند یم مرغوب و یا ضعیف و محروم  یها محله)دارای  باشد یم متفاوت برخوردار 

و  تر کوچک های بلوکبه  ها آن یبند طبقهامالک و  یبند بلوک یها نقشهاز طریق اصالح  را
بدیهی است  مختلف اقدام نمایند. های کاربریهمگن و رعایت مالحظات قیمتی امالک با 

عدم امکان  عدم تطابق ضوابط اجرایی ارزش اجاری امالک با الگوی ابالغی سازمان منجر به
در آتی سازمان  های برنامهرزش اجاری در سامانه سنیم و اخالل در جدول ا سازی پیاده

 مکانیزه کردن کامل فرآیندهای مالیاتی خواهد شد. خصوص
مسئولیت تعیین  ،29/23/8483مورخ  482/83/022بر اساس دستورالعمل ابالغی به شماره -0

ارزش اجاری امالک مشابه در مرکز استان و شهرهای تابعه به ادارات کل تفویض شده است. از سوی دیگر 
مذکور توسط ادارات امور  های ارزشپس از تعیین و ابالغ  شده تعییناجاری  های ارزشامکان بازبینی و اصالح 

 های کارگروهبا تشکیل  مدیران کل ،شود میتأکید  مجددا  بر این اساس  مالیاتی وجود ندارد،
الزم نسبت به نحوه عملکرد و  های هماهنگیتخصصی امالک در ادارات کل و انجام 

رعایت قوانین و  از حیث تصمیمات واحدهای تابعه قبل از ابالغ جدول اجاره امالک مشابه

)نظیر  اجاری امالک های ارزشبر  مؤثرمقررات و مفاد الگوی ضوابط اجرایی ابالغی و لحاظ نمودن پارامترهای 
و ...(  یافتگ ی توسعهنوع کاربری ملک، موقعیت جغرافیایی ملک، معیارهایی از قبیل سطح 

ارزش اجاری  مذکور، نظارت کامل را اعمال و ترتیبی اتخاذ نمایند که های ارزشدر تعیین 

از ضوابط و جداول  ای نسخهو  سال بعد تعیین و ابالغ مردادماهعملکرد هر سال، حداکثر تا پانزدهم 
تابعه از طریق بار گزاری بر روی  های شهرستانارزش اجاری امالک مربوط به مرکز استان و 

(FTP ،استان به معاونت پژوهش )( و ریزی برنامه)دفتر پژوهش  الملل بینو امور  ریزی برنامه
 مرکز فاوا ارسال شود.
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