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 کل کشور 0011احکام مالیاتی قانون بودجه سال  موضوع

  

 کل کشور به شرح زیر، جهت اجراء ابالغ می شود: 0011مالیاتی قانون بودجه سال احکام 

 :0تبصره

سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز و الف ـ 

میعانات گازی سی و هشت و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و %( 01خالص صادرات گاز بیست درصد )

شود. با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و با اعالم خزانه داری کل، بانک مرکزی جمهوری  تعیین می( %83درصد )

 اسالمی ایران مکلف است پس از وصول منابع بالفاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم 

ات نفت خام و میعانات گازی )معاف از تقسیم سود شرکت ملی نفت ایران از کل صادر%( 00/5چهارده و نیم درصد )

( شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز %00/5سهام دولت( و نیز سهم چهارده و نیم درصد )

موضوع ردیف درآمدی  %(8)طبیعی )معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر( و همچنین سهم سه درصد  

این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و ( 5شماره )جدول  001012

از سقف یک میلیون بشکه صادرات مذکور تا سهم قانونی سی و %( 01)شود. مابه التفاوت سهم بیست درصد  تسویه می

به عنوان  0011سهم صندوق در سال  ( صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت%83هشت درصد )

  .شود شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که در بودجه سنواتی مشخص می بدهی دولت و وام تلقی می

 ل ـ 

بر  شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هرمیدان  ـ2

 ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند.مبنای اجزای ذیل ظرف دو 

 .شود این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه می ـ2ـ 7

  



  

 :2تبصره 

قانون الحاق برخی مواد به قانون ( 0مشمول حکم ماده ) 0011های در فهرست واگذاری در سال  شرکت  -ب

 .باشند می( 0تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

  

 :5تبصره 

اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی اوراق مالی اسالمی دولت )منتشر شده در سال  ل ـ

شود. همچنین معامالت بین ارکان انتشار و دریافت ها و  مشمول مالیات به نرخ صفر می( 0011

ر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظ پرداخت

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی ( 00واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده )

 .شود می 0820/0/0کشور مصوب 

 :6تبصره 

مکلف است عالوه بر دریافت نرخ های آب و فاضالب استانی سراسر کشور  شرکت وزارت نیرو از طریق  الف ـ

شده توسط هیأت وزیران مبلغ  شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب باالتر از الگوی مصرف تعیین بهای  آب

کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر   داری کل لایر از مشترکان آب شهری، دریافت و به خزانه( 011دویست )

 .افزوده نخواهد بوددرآمد و مالیات بر ارزش 

سال، آن بخشی از  شود ظرف یک به وزارت امور اقتصادی و دارایی )سازمان امور مالیاتی کشور( اجازه داده می ب ـ

های خود را در موعد مقرر  ، که اظهارنامه0821تا  0831های سنوات  های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره پرونده

اند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور  د رسیدگی قرار نگرفتهتسلیم نموده اند و تاکنون مور

رسد، بدون رسیدگی، قطعی  تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می شود و به ماه بعد از ابالغ قانون تهیه می ظرف یک

 نماید.

 د ـ

 :شود های توسعه کشور اضافه می ئمی برنامهقانون احکام دا( 80بند )پ( ماده )( 0متن زیر به جزء ) ـ0

های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور  شاخصهای مناطق و شهرستان»

 «.رسد تصویب هیأت وزیران می به

 ی واقع در استان مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح )پروژه(ها ـ 2

قانون برنامه ششم توسعه محل استقرار واحد تولیدی ( 6ماده )( بند )ب( 0و )( 0به حساب استان با رعایت جزءهای  )

 .شود منظور می



های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل  سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده

تقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور فعالیت را که محل اس

 .مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید

مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه 

 .شود ذی ربط واریز می استان

 .سازمان امور مالیاتی موظف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور ارائه نماید

های تهران و  قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان( 6بند )ب( ماده )( 0عوارض ارزش افزوده موضوع جزء )ـ 3

 %( 00درصد ) در نقاط شهری تهران و شهر اسالمشهر و دوازده %( 33صد )در اسالمشهر به نسبت هشتاد و هشت

 .شود در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می

هر یک از به ( 0قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )??( مطابق ماده ) ـ  ه

شود ماهانه از هر واحد مسکونی  ربط اجازه داده می های تابعه ذی شرکت های نفت و نیرو از طریق  وزارتخانه

( 0111لایر، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار )( 0111مشترکان گاز مبلغ دو هزار )

لایر أخذ و به حساب ( 01111زار )لایر و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده ه

داری کل  این قانون نزد خزانه( 5جدول شماره ) 061036و  061035درآمد عمومی موضوع ردیفهای 

است و مشترکان فاقد %( 51درصد )  الذکر معادل پنجاه کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق

  .ل مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بودگاز از پرداخت معاف می باشند. وجوه فوق مشمو

، 0822/0/01قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب ( 6در اجرای ماده ) و ـ

وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، 

و کاالهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را أخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره  قطعات

 .واریز نماید 061032

لذکر حداکثر دوماه پس از ابالغ این قانون، توسط سازمان محیط زیست تعیین و  فهرست مواد اولیه، قطعات و کاالها فوق ا

و واردکنندگانی که با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از شود. تولیدکنندگان  اعالم می

  .شوند اند، مشمول این عوارض نمی مواد اولیه، قطعات و کاالهای خود اقدام نموده

جدول  581111-82( لایر از محل ردیف شماره 010111011101110111منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد ) 

گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور  این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می( 2ه )شمار

برای بازیافت پسماندهای حاصل از کاالهای مزبور )ایجاد تأسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی( با اولویت 

یط زیست مصرف شود. دستورالعمل شناسایی نحوه رسیدگی و مشارکت بخش خصوصی و نظارت سازمان حفاظت مح

تشخیص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابالغ 

 .شود می

 ح ـ



های  شرکت و ها  کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ـ 0

های  موجب دریافت وجه صورتحساب  العمل پزشکی پزشکان که به الزحمه یا حق  از حق %( 01درصد ) دولتی مکلفند ده 

الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا  عنوان علی شود به ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می ارسالی به بیمه

الحساب این بند  حساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علیپایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت

 ( 0عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء ) هایی که به شامل کلیه پرداخت

های  قانون مالیات( 022شود، نخواهد بود. حکم ماده ) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می( 00بند )الف( تبصره )

 .باشد با اصالحات و الحاقات بعدی در اجرای این بند جاری می 0866/00/18م مصوب مستقی

کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز آنها توسط وزارت بهداشت،  ـ 2

کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی شود و  درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می

 .اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند

 ط ـ

با استفاده از پایگاههای اطالعاتی موضوع ماده  0011سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در سال  ـ 0

مالیات دولت از اشخاص حقیقی  0822تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال  های مستقیم نسبت به مکرر( قانون مالیات062)

ربط مندرج در جدول  این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی%( 81درصد )  و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی

و سایر تکالیف  این قانون واریز کند. بانکها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق( 5شماره )

های مستقیم مشمول  های مزبور در قانون مالیات های مستقیم عالوه بر جریمه مکرر( قانون مالیات062مقرر در ماده )

شوند. این  های اشخاص نزد بانک و موسسه مالی و اعتباری در هر سال می حجم سپرده%( 0ای معادل دو درصد ) جریمه

های بیمه مکلفند اطالعات هویتی، مالی  شرکت ور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. ها از طریق مقررات قانون مزب جریمه

کند در اختیار آن  شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست

 .سازمان قرار دهند

ای  های مستقیم مشمول جریمه های مزبور در قانون مالیات های بیمه در صورت عدم رعایت این بند عالوه بر جریمه شرکت

 خواهند بود. 0822حق بیمه دریافتی در پایان سال %( 5درصد ) معادل پنج 

مکرر( قانون مالیاتهای  50های خالی موضوع ماده ) سازمان امور مالیاتی مکلف است در مورد مالیات بر خانه ـ 2   

نسبت به اعالم مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده اقدام نماید. اشخاص  0011مستقیم، تا پایان دی ماه سال 

 .مشمول مکلف به پرداخت مبالغ مذکور تا یک ماه پس از اعالم سازمان امور مالیاتی خواهند بود

های ذینفع  دستگاه یک از االجراء نشده باشد، سهم هر  مادامی که الیحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده الزم ک ـ

 .است 0822مطابق قانون اخیر الذکردر سال  0011از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 

در معامالت پیمانکاری کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات برارزش افزوده متناسب با آن را به  ل ـ

مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما 

مالیاتی کشور موظف است ضمن پاسخ به استعالم بانکها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و 

واردی که بدهی های اجرایی حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را نخواهد داشت. در م دستگاه سایر 



شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف  کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسالمی پرداخت می

است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق 

داری کل کشور  کند. خزانه کشور ارائه می  داری کل کسر و اسناد مذکور را به خزانه تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار

 .عنوان وصولی مالیات منظور کند موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به

 م ـ

زائران عتبات و قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای ( 05، عوارض خروج از کشور موضوع ماده )0011در سال  ـ0

با اصالحات  0825/00/00کل کشور مصوب  0826بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال  مرزنشینان برای یک

شود که ساکن در روستاها و  شود. افراد مرزنشین موضوع این جزء به کسانی اطالق می و الحاقات بعدی آن أخذ می

براساس سامانه بانک اطالعات مرزنشینان وزارت کشور مبتنی بر شهرهای مرزی هستند. بررسی و تأیید این موضوع 

 .شماره ملی و شناسه)کد( پستی افراد مذکور است

از مرزهای زمینی به  0011ماه سال   تا بیست و دوم مهر 0011زائران اربعین که از تاریخ چهارم شهریور ماه سال  ـ 2

 .وارض خروج معافندشوند، از پرداخت ع مقصد کشور عراق از کشور خارج می

مرزی اعزام  های ملی که با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برون عوارض خروج ورزشکاران تیمـ  3

 .شود شوند برای هر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه و أخذ می می

کارگر در کشورهای همجوار مشغول بکار بوده اند با تائید وزارت کارگرانی که در طول یکسال گذشته به عنوان ـ  0

تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها و شهرستان ها از پرداخت عوارض خروج 

 باشند. از کشور معاف می

انونی را به صورت جمعی ـ خرجی در حسابهای ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی ق های اجرائی موظفند معافیت دستگاه  ن ـ

ها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری  مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت

 .شود اسالمی ایران محسوب می

الیاتی دولت از طریق منظور افزایش درآمدهای م های مستقیم و به مکرر( قانون مالیات062و )( 018به استناد مواد ) س ـ

ماه پس از ابالغ این قانون، سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین  ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف یک

وکیل و موکل را تکمیل کند به نحوی که دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکال، کارشناسان رسمی و 

های وکالی  ه سامانه مزبور فراهم گردد. تمام وکالی فعال عضو مراکز وکال وکانونمشاوران خانواده قوه قضائیه ب

دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه)کد( یکتای صادرشده برای 

های وکالی دادگستری در سامانه  کانون هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکال و

 .خدمات قضائی به منظور استخراج اطالعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود

سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خالف گویی وکیل عالوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمال 

نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف مدت سه ماه  بر اختالف کشف شده اقدام میجریمه مالیاتی تا سقف پنج برا

زیرساخت الزم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم 

 .شود کند. تأخیر در راه اندازی سامانه، استنکاف از اجراء محسوب می



« سی برابر»به عبارت « ده برابر»عبارت  0822های مستقیم برای عملکرد سال  قانون مالیات( 011ره ماده )در تبص ع ـ

 .شود اصالح می

به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل  0011قانون برنامه ششم توسعه، از ابتدای سال ( 18در اجرای ماده ) ف ـ

لایر، هر نخ ( 511لایر، تولید داخل با نشان )برند( بین المللی مبلغ پانصد )( 051با نشان ایرانی مبلغ دویست و پنجاه )

لایر و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی سی و سه هزار  (0511سیگار وارداتی مبلغ یکهزار و پانصد )

لایر به عنوان حقوق ( 011111لایر به عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی وارداتی یکصد هزار )( 88111)

 .گردد ورودی اضافه می

 ق ـ

معافیت مالیاتی فعالیتهای مربوط به انتشارات کمک درسی و فعالیتهای هنری از قبیل بازیگری موضوع بند )ل( ماده   ـ 0

ز آن لایر در سال قابل اعمال است و بعد ا (0111111111قانون مالیاتهای مستقیم، صرفا تا سقف دو میلیارد ) (082)

 .شود قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می( 080یا ماده )( 015حسب مورد به نرخ ماده )

به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات  ـ 2

های قانونی و بخشودگی  عالوه بر معافیت 0822(لایر  و واحدهای تولیدی در سال 0111111111کمتر از یک میلیارد )

 .شوند از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می 0822های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال  و مشوق

 .شود های مالیاتی موسسات کنکور دانشگاه ها حذف می معافیت  ـ 0

مشمول مالیات به نرخ  0011ونزوئال در سال  -ارزی بانک مشترک ایرانهای  ها و بدهی سود ناشی از تسعیر دارایی ـ 6

 .صفر است

های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کاالها و خدمات و هر گونه جایزه و  برخورداری از معافیت ـ 7

 .های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است مشوق

لایر جهت خرید تضمینی توتون و تنباکو توسط شرکت  (0511111111111بلغ دو هزار و پانصد میلیارد )تا م  ـ 8

 .گردد دخانیات ایران هزینه قابل قبول مالیاتی این شرکت تلقی می

از درآمدهای حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت را از %( 01دولت موظف است بیست درصد )ـ  01

 .تأمین مسکن مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی هزینه نماید بابت   581111-12شماره محل ردیف 

وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی و گمرکی و شفاف سازی  ـ 00

ای قانونی مالیاتی مصرح در قانون ه حمایت های مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت

های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را  مالیاتهای مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت

مشخص و ظرف سه ماه پس از ابالغ این قانون به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت 

 .درآمد مالیاتی و گمرکی چشم پوشی شده در اثر این معافیت ها و استناد قانونی این معافیت ها باشد اشخاص، میزان

های تملک  های زیربنایی و طرح به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری عموم مردم در انواع طرح )پروژه(ـ  02

نیز تشویق فرهنگ سرمایه گذاری غیرمستقیم، های سرمایه ای، حمل و نقل و تولیدی صنعتی و کشاورزی و  دارایی

های سرمایه گذاری طرح) پروژه( که پذیره نویسی آنها با مجوز سازمان  هرگونه نقل و انتقال دارایی به / از صندوق



 .باشد شود، از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال معاف می بورس و اوراق بهادار انجام می

های سهامی عام در  شرکت های موسس، ناشی از انتقال آورده غیر نقدی به  شرکت ل و سود ایجادی در مالیات نقل و انتقا

های تملک  شرف تأسیس که بمنظور ایجاد و تکمیل طرح )پروژه( های تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی و طرح

یس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار گیرد و مجوز عرضه عمومی و تأس های سرمایه ای و حمل و نقل شکل می دارایی

 .باشد گردد، مشمول مالیات به نرخ صفر می أخذ می

کلیه مالکین )اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی( انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی ش ـ 

مجموع ارزش آنها بیش  0011سال سال و محجور تحت تکفل که در پایان  هجدهشخصی به نام خود و فرزندان کمتر از 

 :باشند لایر باشد به شرح زیر مشمول مالیات ساالنه خودرو می( 01111111111از ده میلیارد )

لایر یک درصد (01111111111لایر نسبت به مازاد ده میلیارد )( 05111111111تا مبلغ پانزده میلیارد ) -0

(0%) 

  لایر دو درصد( 05111111111نسبت به مازاد پانزده میلیارد )لایر ( 81111111111تا مبلغ سی میلیارد ) -0

(0%) 

لایر سه درصد ( 81111111111لایر نسبت به مازاد سی میلیارد )( 05111111111تا مبلغ چهل و پنج میلیارد ) -8

(8%) 

 (%0لایر چهار درصد )( 05111111111نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد ) -0

خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که  مأخذ محاسبه مالیات  

تعیین و اعالم شده است. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از  0822توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 

 .دات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعالم خواهد شدشوند، بالفاصله پس از تولید یا وار اعالم سازمان تولید یا وارد می

های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال  سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی

اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطالع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند  0011

های تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا  مالیات ساالنه مربوط به خودرو

پرداخت نمایند.ثبت نقل و انتقال خودرو هایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع  0011پایان بهمن ماه سال 

 .ال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع استگردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتق

 متخلفین از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.  

به  0011آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و حداکثر تا پایان خردادماه سال   

 رسد. زیران میتصویب هیأت و



صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده  -مناطق آزاد تجاری 0011در سال  ت ـ

 .خواهند بود )وی.ای.تی(

غیرفلزی، محصوالت نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه  -درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی ث ـ

شود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور به پیشنهاد مشترک  ل مالیات میخام در تمام نقاط کشور مشمو

های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران  وزارتخانه

 .رسد شود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می تهیه می

واحدهای مسکونی و باغ ویالهای گران قیمت به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی  0011در سال  خ ـ

 :شوند )ساالنه( می

واحدهای مسکونی و باغ ویالهای گران قیمت )با احتساب عرصه و اعیان( با ارزش روز معادل یکصد میلیارد  -0   

 :به نرخهای زیرلایر و بیشتر ( 011111111111)

لایر ( 051011101110111لایر تا یکصدو پنجاه میلیارد )( 011111111111نسبت به مازاد یکصد میلیارد ) -0-0

 یک در هزار

لایر تا دویست و پنجاه میلیارد ( 051011101110111نسبت به مازاد یکصدو پنجاه میلیارد ) -0-0

 لایر دو در هزار( 051011101110111)

( 011011101110111لایر تا چهارصد میلیارد )( 051011101110111نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیارد ) -8-0

 لایر سه در هزار

لایر چهار (611011101110111لایر تا ششصد میلیارد )( 011011101110111نسبت به مازاد چهارصد میلیارد ) -0-0

 در هزار

 لایر به باال پنج در هزار( 611.11101110111نسبت به مازاد ششصد میلیارد ) -5-0

 .باشد در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی و باغ ویال یک مستغل، محسوب و جداگانه مشمول مالیات می

 :باشند ـ موارد زیر مشمول این مالیات نمی0

 واحدهای مسکونی و باغ ویال های در حال ساخت -0-0

 غ ویال های در سال تملکواحدهای مسکونی و با -0-0

ها  های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و شهرداری وزارتخانه - 8

مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن   موظفند امکان دسترسی برخط )آنالین( به اطالعات مالکیت امالک

های مشمول و ارزش  دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی را در اختیار این سازمان قرار

 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطالع اشخاص مشمول برساند. 0011آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال 

مسکونی و باغ ویال های تحت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات ساالنه مربوط به هر یک از واحدهای  -0

پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال امالکی که به  0011ماه سال  تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن

موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل 



 .طعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی داردو انتقال ق

نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی )سازمان امور مالیاتی کشور( حداکثر تا پایان خردادماه  آیین

 .شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد تهیه می ????سال 

های کاربرمحور از محل تبلیغات، مشمول مالیات بر  دنبال کننده رسانه بیش از پانصد هزارآمدهای کاربران دارای در -ذ 

درآمد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است، ظرف دو ماه پس از الزم االجراء شدن این بند، دستورالعمل اجرایی 

های کاربر محور از محل تبلیغات را تهیه کند و به تأیید وزیر  ای رسانهمربوط به أخذ مالیات از درآمدهای کاربران حرفه 

امور اقتصادی و دارایی برساند. سازمان امور مالیاتی مکلف است، فهرست مودیان مالیاتی و خوداظهاری ارائه شده توسط 

 .آنها را تهیه کند و در تارنمای )سایت( سازمان، در منظر عموم قرار دهد

 .گردد ، درآمد حاصل از صادرات قیر، مشمول مالیات می0011تأمین قیر مورد نیاز کشور در سال به منظور  ظ ـ

 :7تبصره 

های گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( و  سازمان 0821شود مطالبات قبل از سال  به دولت اجازه داده می هـ ـ

معدنی ایران )ایمیدرو( بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن توسعه و نوسازی معادن و صنایع 

های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری  و همچنین مطالبات سازمان

??( اصل چهل و چهارم ) های کلی سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست

( لایر 01111111111111قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ده هزار میلیارد )

 .صورت جمعی ـ خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند به

 :9تبصره 

و در جهت ( 0از مقررات مالی دولت )قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ( 13در راستای تحقق ماده) ز ـ

قانون اساسی، آن دسته از موسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد ( 81ام ) اجرای اصل سی

اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به استثنای مواردی که اذن ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را 

واریز نمایند. معادل  001000د نسبت به واریز مالیات خود به حساب خزانه داری کل کشور موضوع ردیف دارند، موظفن

این قانون، به منظور توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، ( 2جدول شماره ) 581111-55درآمد واریزی از محل ردیف 

آموزی کمیته امداد امام  های دانش اهسازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگ مقاوم

 .گیرد خمینی)ره( در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می

  

 :01تبصره 

لایر از اصل حق بیمه ( 0111111111111ای مکلفند مبلغ چهار هزار میلیارد ) های بیمه شرکت الف ـ 

   ها تعیین و به شرکت از هر یک  شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه )پرتفوی( 

جدول شماره  ??????صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف  رسد به عالی بیمه می تصویب شورای

های بیمه موضوع این بند به  شرکت داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی  این قانون نزد خزانه( 5)



ع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل شود.مناب های قابل قبول مالیاتی محسوب می عنوان هزینه

گیرد تا در  ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می جاده

این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ ( 1ها در جدول شماره ) دستگاه های مربوط به این  ردیف

زی جمهوری اسالمی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان و میر، هزینه شود. بیمه مرک

ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و سازمان اورژانس کشور  راهداری و حمل و نقل جاده

بار در خصوص نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی  ماه یک موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه

 دهند.  ی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارشجمهوری اسالم

الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور براساس  های اجرائی فوق دستگاه ماهه به  تخصیص اعتبار سه  

 پذیرد.  عملکرد صورت می

 : 00تبصره  

قانون ( 05موضوع ماده )لایر از عوارض خروج از کشور ( 523111111111مبلغ پانصد و نود و هشت میلیارد ) ط ـ

( این 1جدول شماره ) 088111از محل ردیف های هزینه ای شماره  0831/10/01مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

قانون برنامه ششم توسعه در اختیار ( 01بند )ب( ماده )( 5جهت بهسازی محیط روستاهای مرزی موضوع جزء )قانون 

 .گیرد بنیاد مسکن انقالب اسالمی قرار می

 : 02تبصره 

  

 الف ـ 

مبلغ چهارصد و  0011های مستقیم در سال  قانون مالیات (30سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ) ـ0

 .شود ( لایر تعیین می031111111هشتاد میلیون )

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا )به استثناء قضات و    

قانون اصالح پاره ( 5قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده ) (31ماده )( 0و )( 0های ) تبصرهمشمولین 

ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی )آموزشی و پژوهشی( شاغل و بازنشسته 

نه به شرح با اصالحات و الحاقات بعدی( و کارا 0863/00/06دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب 

 باشد: زیر می

لایر تا نهصد و شصت میلیون ( 031111111نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد میلیون ) -0-0 

 (%01)  لایر ده درصد( 261111111)



لایر تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون  (261111111نسبت به مازاد نهصد و شصت میلیون ) -0-0

 (%05) لایر : پانزده درصد (0001111111)

لایر تا دو میلیارد و صد و ( 0001111111نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ) -8-0

 (%01لایر : بیست درصد ) (0061111111شصت میلیون )

لایر تا دو میلیارد و هشتصد و ( 0061111111نسبت به مازاد دو میلیارد و صد و شصت میلیون ) -0-0

 (%05) لایر : بیست و پنج درصد (0331111111هشتاد میلیون )

لایر تا سه میلیارد و هشتصد ( 0331111111نسبت به مازاد دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون ) -5-0

 (%81لایر: سی درصد) (?8301111111و چهل میلیون )

 نج درصدلایر: سی و پ( 8301111111نسبت به مازاد سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون ) -6-0

(85%) 

های مستقیم و  قانون مالیات( 51)میزان معافیت مالیات ساالنه مستغالت اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده 

قانون مالیاتهای مستقیم ساالنه به مبلغ سیصدو شصت میلیون  (010)مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده 

 .شود لایر تعیین می???.???.???( )

 م ـ

اشخاص حقوقی و مالکان ، 0823/13/10های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب  قانون پایانه به منظور اجرای ـ0

« حساب فروش»های بانکی خود را به عنوان  ، حداقل یکی از حساب0011واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه 

سامانه ای را برای این منظور معرفی کند. کلیه  ،0011معرفی کنند. بانک مرکزی موظف است تا پایان فروردین ماه 

هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور « حساب فروش»های متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیش فرض،  حساب

 .نیست

حساب هایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه، بیشتر از  ـ 2

تلقی شده و مشمول « حسابفروش»شود، از نظر این قانون، لغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین میمب

خواهند بود. سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت درخواست صاحب حساب، به ( 8حکم مذکور در جزء )

 .ندنیست، رسیدگی ک« حساب فروش»تقاضای وی مبنی بر اینکه حساب مزبور 

 .گردد شود، به عنوان فروش صاحب حساب تلقی می واریز می« حساب فروش»کلیه وجوهی که به  ـ 3

قانون فوق الذکر صرفا در صورتی به اشخاص حقوقی یا واحدهای صنفی  (5) اعتبار مالیاتی موضوع بند )ب( ماده ـ 0

 .فروشنده واریز شده باشد« حساب فروش»گیرد که مبلغ خرید به  تعلق می



 :00تبصره 

 الف ـ 

، مشمول عوارض و مالیات بر ????بندی در سال  منابع حاصل از اصالح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه ـ 2

 .شود شرکت ملی نفت ایران نمی%(00/5درصد ) ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم

قانون مالیات بر ارزش افزوده و ( 83ه )ها از فروش حاملهای انرژی موضوع ماد ها و دهیاری عوارض شهرداری ـ 3

ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز  ها )مصارف( این تبصره، پس از وصول، ظرف یک جداول پرداختی

 .ها پرداخت شود ها و دهیاری شود تا به شهرداری می

 : 05تبصره 

های تملک  و تسریع در اجرای طرح ای ایران مکلف است جهت توسعه شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته ج ـ

ای، مواد معدنی و محصوالت جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و  های سرمایه دارایی

رفته،  شده کاال و خدمات فروش ها )شامل قیمت تمام مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه

داری کل کشور واریز کند و درآمد حاصله را مطابق  و توزیع و فروش( به حساب خاصی نزد خزانه اداری ـ عمومی

ای جهت خرید کیک زرد با  های سرمایه گذاری در طرحها و ردیفهای تملک دارایی بودجه ساالنه آن شرکت جهت سرمایه

های  ا چرخه سوخت براساس موافقتنامههای مرتبط ب شرکت منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و 

شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و  مبادله

 .شود معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می

  

 :07تبصره 

قانون برنامه ششم توسعه ( 02های موضوع ماده ) دستگاه سیاستهای حمایتی، کلیه به منظور ساماندهی و کارآمدسازی  و ـ

ها و  کنند، مکلفند تمامی حمایت پذیر حمایت می از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب

کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و  شماره)کد(ملی فرد دریافتکمکهای خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک 

رفاه اجتماعی، ثبت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند 

گونه پرداخت بر تسهیالت قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره)کد( ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هر

قانون برنامه ششم توسعه ( 02دستگاههای مشمول ماده ) مبنای اطالعات مندرج در این سامانه خواهد بود. چنانچه مدیران 

( 02درجه پنج موضوع ماده )( مجازات تعزیری 0از اجرای این بند استنکاف نمایند، مشمول مجازات مندرج در بند )

های  گردند. شمول و برخورداری هزینه با اصالحات و الحاقات بعدی می 0820/0/0قانون مجازات اسالمی مصوب 

قانون  (082های مالیاتی بند)ط( ماده ) حمایتی پرداختی موسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت

ن، کار و رفاه اجتماعی مالیاتهای مستقیم عالوه بر تکالیف، منوط به ثبت اطالعات آن در سامانه مذکور است. وزارت تعاو

مکلف است امکان ثبت اطالعات انجام شده و همچنین استعالم استحقاق سنجی افراد را برای موسسات خیریه مردم نهاد با 

 رعایت محرمانگی اطالعات نیز فراهم نماید. 

 کمیته امداد امام خمینی )ره( از شمول این حکم مستثنی است.



تمل بر تعیین نحوه اقالم مورد نیاز ثبت اطالعات، نحوه واگذاری اطالعات سامانه آئین نامه اجرائی این بند مش   

های اجرایی و نهادهای حمایت کننده برای مواردی مانند استعالم استحقاقسنجی،توسط سازمان برنامه و بودجه  دستگاه به 

 .رسد أت وزیران میشود و به تصویب هی کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می

 :08تبصره 

 و ـ

های سرمایه گذاری غیرمستقیم و یا  شرکتهای سهامی عام طرح )پروژه(، صندوق هر گونه نقل و انتقال دارایی به/ از  ـ 2

های سرمایه گذاری اعم از طرح )پروژه(، زمین و ساختمان، امالک و مستغالت از پرداخت مالیات نقل و انتقال  صندوق

 .معاف است

شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری  ها و موسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده می به بانک ز ـ

ای نظیر  های سرمایه های تملک دارایی های مازاد در هر یک از طرح )پروژه(های بزرگ زیربنایی و طرح دارایی

تولیدی در قالب تأمین مالی و تملک و ایجاد شرکت و  های اصلی، صنعتی و های آزادراهی و بزرگراهی و راه طرح

گذاری  از سرمایه پایه خود )با احتساب سهم سرمایه%( 01صندوق طرح )پروژه( و حداکثر تا سقف چهل درصد )

 .های مرتبط با فعالیت بانکداری( مشارکت نمایند شرکت در 

های صنعت و  برداری از طرح س از بهرهها و موسسات اعتباری موظفند حداکثر ظرف مدت پنج سال پ بانک 

تولیدی مذکور نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. در غیر این صورت با گذشت پنج سال از تاریخ 

پذیر و ارتقای نظام مالی کشور  قانون رفع موا نع تولید رقابت( 01های ماده ) برداری مشمول جریمه بهره

 .شوند می

از سود ویژه خود )غیر از %( 0شود تا یک درصد ) های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، اجازه داده می شرکت به  ح ـ

های محروم و مناطق محروم  سود سهم دولت و مالیات( را در چهارچوب قوانین برای رفع محرومیت با اولویت استان

 .استقرار دارد سرمایه گذاری و هزینه نماینداستان هایی که واحد آنها در آن 

 :21تبصره 

 .است 0011قانون مربوط به سال  اجرای احکام مندرج در این  ص ـ
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