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 س قانون جهش تولید مسکن 1400 62  

 مخاطبان/ ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 ادارات کل امور مالیاتی

 احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن موضوع

مجلس محترم شورای اسالمی به شرر   1400/05/17احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن مصوب 

 شود: ذیل جهت اجرا ارسال می

افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصری  بهینره منراب   به منظور ایجاد هم« صندوق ملی مسکن» -3ماده "

با کارکرد تجمی  و تخصی  مناب  مالی موضوع این قانون، حداکثر ترا سره مراه  رس مالی بخش مسکن، 

 گردد. االجراء شدن این قانون تشکیل می از الزم

هرای موضروع ایرن قرانون و منراب  وصرولی  مناب  ایرن صرندوق از محرل منراب  حاصرل از واگرذاری زمین

زمررین، مسررکن، مسررتسالت و سرراختمان، منرراب  هررای مرررتبب بررا حرروزه  سرراله، مالیات 99مربرروب برره اجرراره 

بینرری شررده برررای بخررش مسررکن در قرروانین بودجرره سررنواتی، منرراب  حاصررل از بازگشررت اصررل و فرررع   یش

هررای  خبروب اتتبرراری مسرکن مهررر، اقسرراب برگشرتی صررندوق  ررس انرداز مسررکن یکررم در هرر سررال، کم 

شود و به مصارف صرندوق  تأمین می گردد، بینی می خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق  یش

از جمله یارانه سرود تسرهیالت، تخفیرف در هزینره صردور و تمدیرد  روانره سراختمانی، گرواهی  ایران کرار 

های تررأمین و انتقررال زیرسرراخت و مشررارکت در ایجرراد امکانررات، خرردمات روبنررایی و  سرراختمان، هزینرره

سرربز، فرهن،رری، ورزشرری و تجهیررزات هررای ریرانتفرراتی زشموزشرری، مررذهبی، درمررانی، فضررای  کاربری

شررهرید در توسررعه شررهری ایجادشررده مبرراب  بررا ال،رروی مصرروب شررورای تررالی مسررکن برررای بررر  

 یابد. های مسکونی موضوع این قانون اختصا  می ز روژهد

های این صندوق متعل  به دولت جمهوری اسالمی ایران اسرت. صرندوق در وزارت راه  اموال و دارایی

اسرت و در تهرران و در هریک یر  از شرهرها شرعبه دی،رری نردارد. ارکران صرندوق  و شهرسازی مسرتقر

 شامل هیأت امناء و هیأت تامل است.

های مالیرراتی مرررتبب بررا حرروزه زمررین،  ، مررازاد بررر مبررالن تعیررین شررده  ایرره1400در سررال  -3مرراده  8تبصررره 

لیه مبرالن دریرافتی از کل کشور و از سال ???? ک 1400مسکن، مستسالت و ساختمان در بودجه سال 



 گیرد. این ماده به صندوق تعل  می

%د از تسهیالت  رداختی 20بانکها و موسسات اتتباری ریربانکی مکلفند حداقل بیست درصد ز -4ماده 

اتتبار به بخش مسرکن اختصرا  دهنرد، نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای  ول و 

که در سرررررال اول اجررررررای قرررررانون از حرررررداقل سررررره میلیرررررون و ششصرررررد هرررررزار میلیرررررارد  بررررره صرررررورتی

د لایر تسهیالت برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای 3,600,000,000,000,000ز

ر مباب  برا نررخ ترورم سراالنه سالهای شینده نیز حداقل مناب  تسهیالتی مذکور با افزایش درصد صدرالذک

 افزایش یابد.

بانکهای تخصصی به تشخی  بان  مرکزی، به ریر از بان  مسرکن از شرمول احکرام  -4مراده  1تبصره 

 این ماده مستثنی هستند.

های اترالم شرده وزارت  تسهیالت فوق بر اساس نیاز ساالنه مسکن در برحهرا و برنامره -4مراده  2تبصره 

شود. در صورت ترکیب مناب  بان  تامل برا منراب  صرندوق ملری مسرکن،  اخت میراه و شهرسازی  رد

نرخ سود تسهیالت بر اساس نسبت مشارکت مناب  صندوق ملی مسکن با بان  تامرل و برر اسراس نررخ 

 گردد. سود مصوب شورای  ول و اتتبار، محاسبه می

ز دوره مشارکت به فروش اقسابی تسهیالت مربوب به ساخت واحدهای این قانون  س ا -4ماده  3تبصره 

شرود. مجمروع دوران مشرارکت و فرروش اقسرابی، بیسرت سراله  تبدیل و تعهدات شن به خریردار منتقرل می

باشد. در صورتی که افزایش بول دوره ساخت ناشی از قصور و کوتاهی سازنده باشد، سود دوران  می

 باشد. ازی بر تهده سازنده میمشارکت مدت زمان افزایش یافته با تأیید وزارت راه و شهرس

بانکها و موسسات اتتباری در صرورت  رداخرت تسرهیالت موضروع ایرن مراده مجراز بره  -4مراده  4تبصره 

د قررانون سرراماندهی و حمایررت از تولیررد و ترضرره مسررکن در 14انتشررار اوراق رهنرری موضرروع مرراده ز

 چهارچوب مقررات بان  مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار هستند.

سازمان امور مالیاتی کشور موظرف اسرت در صرورت تردم رتایرت موضروع ایرن مراده،  -4ماده  5تبصره 

%د تعهد انجرام نشرده را از بانکهرا و موسسرات 20در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر بیست درصد ز

%د 100داری کررل کشررور واریررز نمایررد. ایررن مبلررن صررد درصررد ز اتتبرراری مسررتنکف، وخررذ و برره خزانرره

 شود. تخصی  یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می

هررای بخرش دولترری و نهادهررای تمررومی ریردولترری دسررت،اههای مشررمول مرراده  انتقررال زمین -5مرراده  1تبصرره 

د قررانون برنامرره  نجسرراله ششررم توسررعه اقتصررادی، اجتمرراتی و فرهن،رری جمهرروری اسررالمی ایررران 29ز

ی مسرکونی از صرندوق بره دارنردگان واحردهای سررمایه گرذاری ، انتقال واحردها1395/12/14مصوب 

 ها و اجاره امالک و مستسالت توسب شرکتهای سرمایه گذاری از مالیات معاف است. نهائی این صندوق

ها، موسسررات و دسررت،اههای دولترری و همچنررین شرررکتهایی کرره صررد در صررد  کلیرره وزارتخانرره -10مرراده 

باشرد، مکلفنرد نسربت بره واگرذاری و تحویرل رای،ران  ها متعلر  بره دولرت می %د سرمایه و سهام شن100ز

د قرانون سراماندهی و حمایرت از 6یرابی موضروع مراده ز اراضی در اختیار خرود کره در چهرارچوب مکان



 د ایرن قرانوند، ظررف دو9د مراده ز2گیرند زبه استثنای اراضی تبصرره ز تولید و ترضه مسکن قرار می

االجراء شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند. ادارات  ماه از تاریخ الزم

ثبت اسناد و امرالک مکلفنرد  رس از اترالم وزارتخانره یراد شرده ظررف یر  مراه نسربت بره تفکیر  و ثبرت 

راه و شهرسرازی انتقال مل  در دفتر امرالک و صردور سرند مالکیرت بره نرام دولرت برا نماینردگی وزارت 

 اقدام نمایند.

سررازی، زیربنررایی و  سررازی، محوبه سررازمان امررور مالیرراتی کشررور مکلررف اسررت مالیررات شماده -17مرراده 

د 10,000,000,000های حمرایتی مسرکن را معرادل ده میلیرون ز روبنایی و سراخت مسرکن کلیره برنامره

 لایر به ازای هر واحد مسکونی، محاسبه نماید.

 داود منظور

 کل سازمان امور مالیاتی کشوررئیس 

 


