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ف
ردی

 

 اصالحی  متن پیشنهادی متن قانون مالیات بر ارزش افزوده

ارزش كاالها و بین ارزش افزوده در این قانون، تفاوت ـ  3ماده  

با ارزش کاالها و خدمات خریداری یا تحصیل  خدمات عرضه شده

 باشد.شده در یك دوره معین می

مالیات بر ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین مالیات کاالها  -3ماده 

و خدمات عرضه شده )ستانده( با مالیات قابل کسر بابت کاالها و خدمات 

 باشد.)نهاده( در یك دوره معین میخریداری یا تحصیل شده 

کاالهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری،  ـ 4تبصره ماده  

شود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان تحصیل یا تولید می

دارائی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه 

 د شد.کاال به خود محسوب و مشمول مالیات خواه

قانون که توسط این کاالهای مشمول مالیات موضوع  ـ 4تبصره ماده 

مودی )اشخاص حقیقی( خریداری، تحصیل یا تولید می شود، در صورتی 

شود عرضه کاال به خود محسوب که برای مصارف شخصی برداشت می

می شود و مشمول مالیات خواهد بود در صورتی که عرضه کاال به خود 

 شغلی باشد مشمول مالیات نخواهد بود.برای استفاده 

واردات در این قانون، ورود کاال یا خدمت از خارج یا از مناطق ـ  6ماده  

آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور 

 باشد.می

 

 مراعا
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 اصالحی  متن پیشنهادی متن قانون مالیات بر ارزش افزوده

صادرات در این قانون، صدور کاال یا خدمت به خارج از کشور ـ  7ماده  

 باشد.ناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مییا به م

 مراعا

شـود. در هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه مـاه، تقسـیم میـ 10ماده 

صورتی که شروع یـا خاتمـه فعالیـت مـؤدی در خـالل یـك دوره مالیـاتی 

باشــد، زمــان فعالیــت مــؤدی طــی دوره مربوطــه یــك دوره مالیــاتی تلقــی 

 شود.می

یر امور اقتصادی و دارایی مجاز است بـا پیشـنهاد سـازمان امـور مالیـاتی وز

کشور مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دو یا یك ماهه تعیین 

نماید

 10ابقای صدر ماده 

 یهادوره ییو دارا یامور اقتصاد ریبا موافقت وز تواندیم سازمان -تبصره

با را  انیاز مؤد یبرخ اتیزمان پرداخت مال یااظهارنامه و  میتسل یاتیمال

مذکور  راتییکه تغدهد، مشروط بر آن  توجه به نوع و حجم فعالیت، تغییر

 اتیاز طریق سامانه عمل ،یاتیحداقل سه ماه قبل از شروع دوره مال

 راالنتشاریکث یهااز روزنامه یکیسازمان و حداقل  یکیالکترون

 شود.  یعموم یرساناطالع

 تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است:ـ   11اده م 

 عرضه كاال:الف ـ در مورد 

تاریخ تحویل کاال یا تاریخ تحقق معامله کاال،  تاریخ صورت حساب، .1

 هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد؛ 

( این قانون، تاریخ ثبت دارایی در 4در موارد مذکور در تبصره ماده ) .2

هر کدام که مقدم باشد یا تاریخ  دفاتر یا تاریخ شروع استفاده،

 برداشت، حسب مورد؛ 

 ( این قانون، تاریخ معاوضه.9در معامالت موضوع ماده ) .3

 به شرح ذیل است: و مکان ارائه خدمتتاریخ تعلق مالیات  -ـ  11ه ماد

 :تاریخ تعلق مالیات -الف

که  کدامتحویل ، هر  خیدر مورد عرضه کاال: تاریخ صورتحساب، تار -1

 مقدم باشد؛

 ؛در مورد معاوضه: تاریخ معاوضه -2

 دییتأ خیتار ایو  الحسابیپرداخت عل خیتار :یمانکاریدر مورد پ -3

 ؛که مقدم باشد یكهر  ،توسط کارفرما تیصورت وضع

)از حیث در مورد صادرات کاال: تاریخ صدور به خارج از کشور؛  -4



 3ا
 

ف
ردی

 

 اصالحی  متن پیشنهادی متن قانون مالیات بر ارزش افزوده

 ارائه خدمات:ب ـ  در مورد 

هر کدام که مقدم باشد  تاریخ صورت حساب یا تاریخ ارائه خدمت، .1

 حسب مورد؛

 تاریخ معاوضه. ( این قانون،9در مورد معامالت موضوع ماده ) .2

 در مورد صادرات و واردات: ج ـ

در مورد صادرات، هنگام صدور )از حیث استرداد( و در مورد 

واردات تاریخ ترخیص کاال از گمرك و در خصوص خدمت، تاریخ 

 پرداخت ما به ازاء.

 های صندوق، تاریخ تعلق مالیات،در صورت استفاده از ماشین تبصره ـ

 باشد.تاریخ ثبت معامله در ماشین می

 

 استرداد(

 از گمرك؛ یینها صیترخ خیتارکاال: در مورد واردات  -5

پرداخت ما به  خیتار ایثبت در دفاتر و  خیدر مورد واردات خدمت: تار -6

 که مقدم باشد؛ یكازاء، هر 

ما  افتیدر ایدر مورد صادرات خدمت: تاریخ صدور صورتحساب و  ـ 7

 که مقدم باشد؛  یكبه ازاء، هر 

 خیتار به مشترکین، آب و برق و گاز و تلفن فروش در مورد ـ 8

 (.صورتحساب )قبوض

 دییسازمان به تأ شنهادیبه پ غیر از بندهای فوق که یگرید در موارد -9

 : تاریخ صورتحساب.رسدیم ییو دارا یامور اقتصاد ریوز

در مورد ارائه خدمات،تاريخ صورت حساب يا تاريخ ارائه  ـ 10

 ؛هر كدام كه مقدم باشد حسب مورد خدمت،

 

 پیشنهاد مرکز پژوهشها:

 محل آن در دهنده ارائه شخص که است محلی مکان ارائه خدمت: -ب

 این غیر در نماید، مستقر را خود هکارگا یا و دهد انجام اقتصادی فعالیت

 گیردمی صورت آنجا در فعالیت که مکانی یا و سکونت محل صورت
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 اصالحی  متن پیشنهادی متن قانون مالیات بر ارزش افزوده

 .گرددمی محسوب خدمات ارائه محل

 :بود خواهد زیر شرح به ماده این مقررات حکم از استثناء موارد -تبصره

 ارتباط در خدماتی چنانچه مستغالت، و امالك استقرار مکان( الف

 آماده مهندسی، امالك، ارزیابی یا و مشاوره قبیل از امالك با مستقیم

 .شود ارائه نظارت و ساخت سازی،

 خدمت ارائه مکان نقل و حمل نهایی مقصد نقل، و حمل درخصوص( ب

  .شودمی محسوب

 خدمات فیزیکی انجام محل خدمات، ارائه مکان ذیل، موارد در( ج

 :شودمی محسوب
 آموزشی، ورزشی، علمی، هنری، فرهنگی، هایهزمین در شده ارائه خدمات- 1

 خدمات نیز و تفریحی ریزیبرنامه سازماندهی خدمات و سرگرمی تفریحاتی،

 .آن با مرتبط

 و مجدد بارگیری تخلیه، بارگیری،: مانند نقل، و حمل جانبی خدمات- 2

 .مشابه خدمات

 منقول اموال ارزیابی خدمات- 3

 خواهد کاال از برداریبهره محل خدمت، ائهار مکان کاال، اجاره صورت در- 4

 .بود

 محل یا ثابت مقر یا فعالیت مکان خدمت، ارائه محل ذیل موارد در( هـ

 .بود خواهد خدمت کنندهدریافت
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 اصالحی  متن پیشنهادی متن قانون مالیات بر ارزش افزوده

 ایماهواره و مخابراتی خدمات- 1

 تبلیغاتی خدمات- 2

 اختراع، حق االمتیاز،حق تکثیر، حق: قبیل از معنوی حقوق واگذاری- 3

 .فنی دانش تجاری، معالی

 مشابه خدمات و حسابرسان وکال، مهندسان، مشاوران، توسط خدمات ارائه- 4

 اتکایی بیمه جمله از ایبیمه و بانکداری مالی، خدمات- 5

 انسانی نیروی تأمین- 6

 الکترونیکی و افزارینرم خدمات و اطالعات ارائه با اطالعات پردازش- 7
ها رائه خدمات زیر و همچنین واردات آنعرضه کاالها و اـ  12ماده  

 باشد:حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می

 12ابقای صدر ماده 

 ـ محصوالت کشاورزی فرآوری نشده؛ 12ماده  1بند 

 

محصوالت کشاورزی فرآوری نشده )مراحل بسته بندی، انجماد، پاك  ـ1

مانند  کردن، درجه بندی، پوست گیری مانند شالی کوبی، خشك کردن

 خدمات و چای فرآوری محصوالت کشاورزی محسوب نمی شود(

 .مذکور

 2ابقای بند  زنبور عسل و نوغان؛ـ دام و طیور زنده، آّبزیان،  12ماده  2بند  

 ؛ آب برای مصارف کشاورزی و نهال ،سم ،کود، بذر ـ3 ـ انواع کود، سم، بذر و نهال؛ 12ماده  3بند  

، پنیر، ماستآرد خبازی ، نان ، گوشت، برنج ، حبوبات و سویا، شیر،   ـ 4ازی ، نان ، گوشت، قند، شکر، برنج ، حبوبات و آرد خب -12ماده  4بند  
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 اصالحی  متن پیشنهادی متن قانون مالیات بر ارزش افزوده

 شیرخشك مخصوص تغذیه کودکان  سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی، شیرخشك مخصوص تغذیه کودکان 

پ، تحریر مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاـ کتاب،  12ماده  5بند  

 و مطبوعات؛

کتاب،  ، نسخه های کاغذی و الکترونیکیخمیر کاغذ و کاغذ باطلهـ  5

. ریو کاغذ چاپ و تحرانواع دفاتر تحریر ، روزنامه، مجله و نشریات

  (.خدمات آگهی و تبلیغات از حکم این بند استثناء است)

 یوانیح ی،ان)انس یخدمات درمان ی،درمان یانواع دارو، لوازم مصرف - 9بند  

 یتیو حما ی( و خدمات توانبخشیاهیو گ

 ی و توانبخشی،درمان یلوازم مصرف ،مواد اولیه اصلی داروو  انواع دارو ـ 9

 یتیو حما ی( و خدمات توانبخشیاهیو گ یوانیح ی،)انسان یخدمات درمان

جز  تولید دارو فهرست مواد اولیه اصلی دارو که کاربردی به تبصره ـ 

با پیشنهاد وزارت بهداشت، و همچنین لوازم مصرفی درمانی  نداشته باشد

به تصویب وزرای و وزارت جهاد کشاورزی  درمان و آموزش پزشکی

 می رسد.و امور اقتصادی و دارایی  وزارتخانه های مزبور

بانکها، مؤسسات و  یو اعتبار یخدمات بانک ( ـ12( ماده )11بند ) 

 الحسنه مجاز و صندوق تعاونرضق یهاو صندوق یاعتبار هاییتعاون

  ـ 11

آن در  یریکارگسپرده و به افتیدر ی شاملو اعتبار یخدمات مالالف( 

 یو بانک یاعتبار در چارچوب قانون پول جادیا ایو  التیتسه یقالب اعطا

پول و اعتبار و  یبدون ربا و مصوبات شورا یبانک اتیکشور، قانون عمل

 انتقال وجه. زین

ین مالی مشتری از طریق تهیه کاال اعم از منقول و تأمخدمات ب( 

)لیزینگ( دارای مجوز فعالیت از بانك  یغیرمنقول توسط شرکت واسپار
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 اصالحی  متن پیشنهادی متن قانون مالیات بر ارزش افزوده

و واگذاری آن به مشتری در  قالب یکی از قراردادهای اجاره به  مرکزی

 .شرط تملیك و فروش اقساطی

ز الحسنه دارای مجوهای قرضالحسنه صندوقج( خدمات اعتباری قرض

فعالیت از بانك مرکزی یا سایر مراجع مورد تأیید بانك مرکزی و 

 الحسنه که به موجب قانون تأسیس شده است.های قرضهمچنین صندوق

های مجاز و ضمانت صادرات و د( خدمات مالی و اعتباری صندوق

اند در ای که به موجب قانون تأسیس شدهگذاری و حمایتی بیمهسرمایه

 ها.موضوع فعالیت آن

ها و بازارهای خدمات معامالت و تسویه اوراق بهادار و کاال در بورس هـ(

و سبدگردانی توسط اشخاص دارای مجوز  بازارگردانیخارج از بورس و 

 فعالیت از شورای عالی بورس یا سازمان بورس و اوراق بهادار.

، حق تقدم، سهم الشرکه و سایر اوراق نقل و انتقال سهام بازخرید؛ و(

 هادارب

 یهاصندوق یگذارهیسرما )unit( ینقل و انتقال واحدها ز(

 مجوز از بورس اوراق بهادار یدارا یگذارهیسرما

 ؛یخارج یهابانك یندگیخدمات دفاتر نماح( 

 .واردات شمش طال توسط بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران؛  ط(
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 اصالحی  متن پیشنهادی متن قانون مالیات بر ارزش افزوده

رون و برون ـ خدمات حمل و نقل عمومی مسافری د 12ماده  12بند  

 هوایی و دریایی؛ ریلی، ای،شهری جاده

 ای،خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جادهـ  14

 حمل بارو هوایی و دریایی  ریلی،

خدمت مندرج در  یاکاال  یبها یات،ـ مأخذ محاسبه مال14 ماده 

از  ایکه صورتحساب موجود نباشد و  یصورتحساب خواهدبود. در موارد

موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود که به یاشود و  یارائه آن خوددار

ا یروز کاال  یبها یاتمأخذ محاسبه مال یست،ن یارزش مندرج در آنها واقع

 .باشدیم یاتروز تعلق مال یخخدمت به تار

 

 14ابقای ماده 

 

 باشد:موارد زیر جزء ماخذ محاسبه مالیات نمی ـ  14تبصره ماده  

 الف ـ تخفیفات اعطائی؛

عرضه كننده كاال يا ب ـ مالیات موضوع این قانون که قبالً توسط 

 پرداخت شده است؛ خدمت

عرضه كاال يا های غیر مستقیم و عوارضی که هنگام ج ـ سایر مالیات

 به آن تعلق گرفته است. خدمت

 

 افزوده شدن موارد زير به تبصره:
ان تمام یا قسمتی از قیمت کاال یا ـ یارانه پرداختی دولت بابت جبر د

عرضه کاال و ارائه  یکه برا یشده به اشخاصارائه  ایخدمت عرضه 

مشروط به آن که مالیات  شود،یم نییخدمات آنان قیمت مصوب تع

 ؛به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد فروش

 توسط یپرداخت انیجبران ز نیهای نقدی یا غیر نقدی و همچنـ کمك ه

فروش و مقررات موضوعه، مشروط به آن که مالیات دولت طبق قوانین 

 باشد. بخشی از آن احتساب نشده  به عنوانمتعلق 
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 اصالحی  متن پیشنهادی متن قانون مالیات بر ارزش افزوده

 .باشدی( م%5/1درصد ) یمو ن یكبر ارزش افزوده،  یاتـ نرخ مال16ماده  

 یینتع یرخاص به شرح ز یبر ارزش افزوده کاالها یاتتبصره ـ نرخ مال

 :گرددیم

 (؛%12دوازده درصد ) ی،و محصوالت دخان یگارع سـ انوا1

 (%20درصد ) یستب یما،و سوخت هواپ ینانواع بنزـ 2

 .باشدیم (6%شش درصد )بر ارزش افزوده، یات ـ نرخ مال16ماده

 یینتع یرخاص به شرح ز یبر ارزش افزوده کاالها یاتتبصره ـ نرخ مال

 :گرددیم

ر، توتون پیپ و تنباکوی تولید سیگا ی،و محصوالت دخان یگارـ انواع س1

سیگار تولید مشترك، سی و دو  (؛27%داخلی، بیست و هفت درصد )

سیگار تولید داخل با برند بین المللی، سی و هفت درصد  (؛32%درصد )

 (52%سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی، پنجاه و دو درصد )و  (37%)

 ؛(%20)درصد  یستب یما،و سوخت هواپ ینانواع بنزـ 2

 (؛2%ـ طال و پالتین )اعم از مصنوعات و شمش(، دو درصد ) 3

 (16%های گاز دار قندی تولید داخل، شانزده درصد )نوشابه ـ4

 (36%های گاز دار قندی وارداتی، سی و شش درصد )و نوشابه

هایی که مودیان در موقع خرید کاال یا خدمت برای مالیاتـ  17ماده  

های صادره موضوع این ی خود به استناد صورت حسابهای اقتصادفعالیت

های وصول شده توسط حسب مورد از مالیات اند،قانون پرداخت نموده

گردد. ماشین آالت و تجهیزات خطوط ها مسترد میها کسر و یا به آنآن

های اقتصادی مؤدی تولید نیز از جمله کاالی مورد استفاده برای فعالیت

 گردد.محسوب می

 17ابقای صدر ماده 
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 اصالحی  متن پیشنهادی متن قانون مالیات بر ارزش افزوده

ـ در صورتی که مؤدیان مشمول حکم این ماده در هر دوره  1صره تب

مالیات اضافه پرداخت شده به حساب  مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند،

های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مالیات دوره

های جاری درآمد مؤدیان، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی

 خواهد شد. مربوط، مسترد

معاف از  عرضه كاال يا خدمتدر صورتی که مؤدیان به  ـ 2تبصره 

مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون 

های پرداخت شده بابت خرید کاال یا خدمت مشمول مالیات نباشند، مالیات

 باشد.تا این مرحله قابل استرداد نمی

عرضه توام كاالها يا خدمات ی که مؤدیان به در صورت ـ 3تبصره 

های مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفاً مالیات

پرداخت شده مربوط به کاالها یا خدمات مشمول مالیات در حساب 

 مالیاتی مؤدی منظور خواهد شد.

 

 

مالیات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت  ـ 4تبصره 

 38و بندهای )ب(، )ج( و )د( ماده  16کاالهای خاص موضوع تبصره ماده 

 1ابقای تبصره 

 

 

 

 

 

 2ابقای تبصره 

 

 

 

در صورتی که مؤدیان به عرضه توأم کاالها و خدمات  ـ 3تبصره 

مربوط به  اتیصرفاً مالداشته باشند، مشمول و معاف از مالیات اشتغال 

مالیات مربوط به  کاالها و خدمات مشمول، قابل کسر و تهاتر خواهد بود.

 باشند.مستثنی میآالت خطوط تولید از حکم این تبصره ماشینخرید 

 

بندهای  پرداختی مؤدیان بابت کاالهای خاص موضوعمالیات  ـ 4تبصره 

، این قانون 38)د( ماده  و بندهای )ب(، )ج( و 16تبصره ماده  (2) و (1)
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 اصالحی  متن پیشنهادی متن قانون مالیات بر ارزش افزوده

صرفاً در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کاالها توسط این قانون، 

واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان آن، قابل کسر از 

 ها خواهد بود.های وصول شده و یا قابل استرداد به آنمالیات

 

های ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که آن قسمت از مالیات ـ 5تبصره 

های وصول شده یا قابل استرداد طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیات

های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم نیست، جزء هزینه

 شود.محسوب می

 

ع این قانون، مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضو ـ 6تبصره 

در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود، 

( در ماه نسبت به مبلغ مورد %2مشمول خسارتی به میزان دو درصد )

 استرداد و مدت تاخیر خواهد بود.

 

 

 

 

صرفاً در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کاالها توسط 

واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان آن، قابل کسر از 

 ها خواهد بود.های وصول شده و یا قابل استرداد به آنمالیات

 

 5ابقای تبصره 

 

 

 

 

 نهاده اتیکه مازاد مال دیدرخواست نما یمؤد کهیدر صورتـ  6تبصره 

 یاتیمسترد گردد، اداره امور مال یاتیدوره مال كیدر  یو ستانده اتیبر مال

موظف است، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ثبت درخواست، نسبت به 

. در دیاقدام نما یجار یهایالتفاوت مذکور از محل وصولاسترداد مابه

( در ماه از تاریخ %2درصد )دو  زانیبه مخسارتی  مشمولغیر این صورت 

 یهایتأخیر از محل وصولدرخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت 

 خواهد بود. یجار

ماه  كیاسترداد  یبرا یمورد صادرات کاالها و خدمات، مهلت زمان در
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 اصالحی  متن پیشنهادی متن قانون مالیات بر ارزش افزوده

هایی که در موقع خرید کاالها و خدمات توسط مالیات ـ 7تبصره 

وظایف و خدمات قانونی پرداخت  ها برای انجامها و دهیاریشهرداری

 گردد، طبق مقررات این قانون، قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود.می

 .گرددیم نییتع

درخواست، نحوه  رشیتبصره در خصوص پذ نیا ییاجرا نامهنییآ

 نیا بیتصو خیظرف شش ماه از تار یحساب مؤد به زیو وار یدگیرس

 .رسدیم ییو دارا یامور اقتصاد ریوز بیسازمان به تصو شنهادیقانون با پ
 

واحدهای تولیدی و معدنی که دارای مجوز تأسیس از مراجع  ـ 7تبصره 

ذیربط برای تولید و عرضه کاالهای غیر معاف می باشند ، مالیات پرداختی 

برداری آنها به عنوان اعتبار محسوب و حسب مقررات قبل از دوره بهره 

 مربوط مسترد می گردد.

 

مالیات های پرداختی مودیان بابت فروش کاال و خدمت که  ـ 8تبصره 

به موجب اسناد و مدارك مثبته الوصول شده است به عنوان مطالبات آن 

  اعتبار محسوب و در دوره مربوط قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود.

 

های های دیپلماتیك، پستها، مأموریتسفارتخانه نهادهـ مالیات  9تبصره 

دیپلماتیك و کارکنان اداری و فنی آنها که تبعه دولت کنسولی مأموران 

و دفاتر  ،شرط عمل متقابلباشند، به مین رانیا یاسالم یجمهور
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 اصالحی  متن پیشنهادی متن قانون مالیات بر ارزش افزوده

ران ایالمللی و اعضای آنان که مقیم جمهوری اسالمی های بینسازمان

استرداد به  نحوه. استارایه اسناد و مدارك مثبته، قابل استرداد  اباشند، بمی

های امور خارجه و موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارتخانه

 .ابالغ خواهد شدو  تصویبامور اقتصادی و دارایی )سازمان( 

 

های تملك دارایی هایمربوط به طرح نهاده مالیات ـ 10تبصره 

دولت قابل پذیرش نبوده و جزء بهای تمام شده دارایی منظور  یاهیرماس

 گردد.می

 

در صورت احراز غیرواقعی بودن معامله بر اساس اسناد و  ـ 11تبصره 

 یواقع ریمعامله غمدارك مثبته، مالیات معامله مربوط پذیرفته نخواهد شد. 

 و (یورشامل صدور صورتحساب بدون انجام معامله )صورتحساب ص

 ای گرانیخود به نام د یو قراردادها ها، صورتحسابمعامالت میتنظ

 است. به نام خود گرید انیمود یمعامالت و قراردادها

و  یینکشور تع یاتیکه سازمان امور مال یبیمکلفند به ترت یانـ مؤد18ماده 

 یلسازمان مذکور و تکم ینسبت به ارائه اطالعات درخواست نمایدیاعالم م

 یندمربوطه اقدام و ثبت نام نما یرمهاف

 18ابقای ماده 

 

هایی که در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ فراخوان تبصره
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 اصالحی  متن پیشنهادی متن قانون مالیات بر ارزش افزوده

از سوی سازمان امور مالیاتی کشور اعالم شده است  1387مصوب سال 

اعمال  می تواند. سازمان امور مالیاتی کماکان به قوت خود باقیست

را که منجر به افزایش یا کاهش تعداد مؤدیان تغییرات موضوع این ماده 

قبل از اجرا برای اطالع عموم از طریق حداقل یکی از سه ماه  .خواهد شد

های کثیر االنتشار و سامانه عملیات الکترونیکی برای اجراء در روزنامه

 های بعد اعالم نمایند.دوره یا دوره
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 اصالحی  متن پیشنهادی متن قانون مالیات بر ارزش افزوده

را طبق نمونه  یاتینامه هر دوره مالمکلفند، اظهار یاتیمال یانمؤد ـ21ماده 

و اعالم  یینکشور تع یاتیکه توسط سازمان امور مال یو دستورالعمل

مقرر  یبانقضاء هردوره، به ترت یخحداکثر ظرف پانزده روز از تار شود،یم

که طبق مقررات  ییایاتهمتعلق به دوره را پس از کسر مال یاتو مال یمتسل

در مهلت مقرر مذکور به  باشد،یو قابل کسر ماند قانون پرداخت کرده ینا

کل کشور(  یدار)خزانه ییو دارا یکه توسط وزارت امور اقتصاد یحساب

 .یندنما یزوار گردد،یکشور اعالم م یاتیو توسط سازمان امور مال یینتع

دفتر،  یجادآنها ا یتکه نوع فعالاشخاص حقوقی ـ در مورد  1 تبصره

 یمتسل ید،را اقتضاء نما یگرچند محل د ای یكشعبه در  یافروشگاه 

 یاتیاست که توسط سازمان امور مال یاظهارنامه واحد مطابق دستورالعمل

 گرددیکشور اعالم م
 

 یتفعال یامحل شغل  یكاز  یشکه ب یو حقوق یقیـ اشخاص حق2تبصره

به  یتفعال یاهر محل شغل  یبرا یاتاظهارنامه و پرداخت مال یمدارند، تسل

 است. یاگانه الزامطور جد
که  یو بازرگان یخدمات یدی،تول یـ در مورد کارگاهها و واحدها3تبصره

را  یگرچند محل د یا یكشعبه در  یادفتر، فروشگاه  یجادآنها ا یتنوع فعال

است که توسط  یاظهارنامه واحد مطابق دستورالعمل یمتسل ید،اقتضاء نما

 گردد.یکشور اعالم م یاتیسازمان امور مال

شغل خود ندارند، محل سکونت  یکه محل ثابت برا یانیـ مؤد4 تبصره

 .بود مناط اعتبار خواهد یاتیامور مال یراظهارنامه و سا یمآنان از لحاظ تسل

 با تغییرات زير: 21ابقای ماده 

 روز يک ماه شود. 15صدر ماده: 

 : اشخاص حقوقی حذف شود.2تبصره 

 افزوده شود. 5تبصره 

رد قراردادهای پیمانکاری، مهلت پرداخت مالیات بر در مو ـ5تبصره 

افزوده تا پایان دوره مالیاتی بعد از دوره مربوطه خواهد بود. ارزش

 کشوری خدمات مدیریت قانون( 5) ماده موضوع اجرایی هایدستگاه

 در. نمایند پرداخت پیمانکار به را متعلق مالیات تعلق، تاریخ در اندمکلف

 طبق دوره، هر اظهارنامه تسلیم مهلت انقضای از دبع و صورتاین غیر

 عملیات طریق از متعلق هایجریمه و مالیات اصل پیمانکار، درخواست

 سازمان شده تعیین حساب به مقررات اساس بر و وصول کارفرما از اجرایی

 معادل کارفرما استنکاف جریمه .شد خواهد واریز مورد حسب پیمانکار یا

 2 و پرداخت سررسید از ماه سه از پس نشده ختپردا مالیات درصد 5

 و محاسبه پرداخت، سررسید از تأخیر مدت به نسبت ماه هر ازای به درصد

 پرداخت با رابطه در مشاور مهندسین و پیمانکاران. شد خواهد مطالبه

 در .داشت نخواهند تضامنی مسئولیت مذکور هایجریمه و متعلق مالیات

 با است مکلف کشور کل داریخزانه ،کارفرما پرداخت عدم صورت

 همان تخصیص اولین در یا و داریخزانه نزد آنها حساب از سازمان اعالم

 دستگاه حساب از بدهی میزان برداشت به نسبت مورد، حسب طرح

 .نماید اقدام ربطذی اجرایی
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 اصالحی  متن پیشنهادی متن قانون مالیات بر ارزش افزوده

 ینمقرر در ا یفدر صورت انجام ندادن تکال یاتیمال یانمؤدـ 22ماده 

قانون، عالوه بر پرداخت  یندر صورت تخلف از مقررات ا یاقانون و 

 خواهندبود: یربه شرح ز اییمهمشمول جر یر،تأخ یمهمتعلق و جر یاتمال

( %75در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد ) یانـ عدم ثبت نام مؤد1

 حسب مورد؛ ییشناسا یانام ثبت یخمتعلق تا تار یاتمال

 متعلق؛ یاتبرابر مال یكل ـ عدم صدور صورتجلسات معاد2

التفاوت برابر مابه یكدر صورتحساب معادل  یمتق یحـ عدم درج صح3

 متعلق؛ یاتمال

اطالعات صورتحساب طبق نمونه اعالم شده معادل  یلـ عدم درج و تکم4

 متعلق؛ یات( مال%25و پنج درصد ) یستب

د حسب مورد، به بع ییشناسا یانام ثبت یخاظهارنامه از تار یمـ عدم تسل 5 

 متعلق؛ یات( مال%50معادل پنجاه درصد )

و پنج  یستاسناد و مدارك حسب مورد معادل ب یاـ عدم ارائه دفاتر  6

 متعلق. یات( مال%25درصد )

 

مؤدیان مالیاتی در صورت تخلف از مقررات این قانون در  -22ماده 

 ریزبه شرح  ییهامهیعالوه بر پرداخت مالیات، مشمول جر لیموارد ذ

 :خواهند بود

 الی( ر1،000،000) ونیلیم كینام در مهلت مقرر، معادل عدم ثبت -الف

هر  یباشد، برا شتریکه ب كیفروش؛ هر  اتی( مال%20درصد ) ستیب ای

 .ییشناسا اینام قبل از دوره ثبت یاتیدوره مال

حسب مورد، معادل  ییشناسا ایثبت نام  خیعدم تسلیم اظهارنامه از تار -ب

بر  اتی( مال%20درصد ) ستیب ای الی( ر1،000،000) ونیلیم كی

بند  نیباشد؛ حکم ا شتریکه ب كیهر  ،یاتیهر دوره مال یافزوده، براارزش

( کاالها و خدمات کتمان شده به شرط احراز یدر مورد فروش )درآمدها

 .خواهد بود یجار زینبه موجب اسناد و مدارك مثبته 

( 20%ه صورتحساب معادل بیست درصد )یا عدم ارائ و عدم صدور -ج

 ؛ارایه نشده صورتحساب صادر یامالیات فروش 

ده عدم ارائه دفاتر معادل مودیان مکلف به داشتن دفاتر در صورت  -د

 .فروش یات( مال%10درصد )

مکلف به  ی)فعاالن اقتصاد داریخر ایخود  یعدم درج شماره اقتصاد - هـ

 اتی( مال%10اب، معادل ده درصد )( در صورتحسیداشتن شماره اقتصاد
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 اصالحی  متن پیشنهادی متن قانون مالیات بر ارزش افزوده

 فروش همان صورتحساب؛

 اتی( مال50%صد درصد )معادل  ،یرواقعیصدور صورتحساب معامله غ -و

 .فروش همان صورتحساب

منجر به که  یرواقعیغ یهااستناد به اسناد و مدارك و صورتحساب -ز

متعلق و  یهامهیو جر اتی، عالوه بر وصول اصل مالشده است استرداد

قانون از زمان استرداد،  نی( ا23موضوع ماده ) یهامهیاعمال جر نیهمچن

 .( وجوه استرداد شده%25و پنج درصد ) ستیمعادل ب یامهیجر

قانون از کاالها و  نیموضوع ا انیتوسط مؤد ستانده اتیمال افتیدر -ح

 رمشمولیتوسط اشخاص غ ستانده اتیمال اخذ نیخدمات معاف و همچن

 ریتأخ مهیو جر ستانده اتیقانون، عالوه بر وصول مال یجراا یهافراخوان

( آن به عنوان %100قانون، معادل صد درصد ) نی( ا23موضوع ماده )

 یادر صورت درخواست خریداران کاالها  .شد واهدوصول خ مهیجر

مذکور قابل تهاتر یا استرداد خدمات، مالیات و عوارض وصول شده 

  خواهد بود.

رت وصول جریمه بند )الف( جریمه بند )ب( اعمال در صوـ  1 تبصره

 نخواهد شد.

( قابل هبند ) موضوع  جریمه ،(جدر صورت اعمال جریمه بند )ـ 2 تبصره 



 18ا
 

ف
ردی

 

 اصالحی  متن پیشنهادی متن قانون مالیات بر ارزش افزوده

 مطالبه نخواهد بود. اعمال و 

کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از  یاتیـ سازمان امور مال24ماده 

 یقخود را از طر یازموردن یالتقانون، ساختار و تشک ینا یبتصو یختار

. سازمان امور یدنما یشنهادجمهور پ یسبه رئ ییو دارا یامور اقتصاد یروز

سطح  یتبدون رعا یاستان یالتتشک یجاددر ا تواندیکشور م یاتیمال

هر استان )منطقه( اقدام  یو متناسب با توان اقتصاد یکشور یماتتقس

مهور قابل اجراء ج یسرئ ییدپس از تأ یشنهادیپ یالتتشک ین. ایدنما

 خواهدبود.

 یروین شودیکشور اجازه داده م یاتیتبصره ـ به سازمان امور مال        

قانون را در چهارچوب  یناجراء ا یبرا یازمتخصص موردن یانسان

موجود و کمبود آن را از  یروهایمصوب از محل ن یسازمان یالتتشک

. یداستخدام نماانتخاب و  ی،اختصاص یآزمون استخدام یبرگزار یقطر

( از مجوز استخدام %10تا ده درصد ) تواندیکشور م یاتیسازمان امور مال

بدون انتشار  ی،دانشگاه یلیدارنـدگان مدرك تحـص ینمذکور را، از بـ

 استخدام در آورد.آزمون به یو برگزار یآگه

 24پیشنهاد سازمان: ابقای ماده 
 :پژوهشها مرکز پیشنهاد

 غییر تبصره )مشابه الیحه(ابقای صدر ماده و ت

 مجوزهای( %2) درصد دو تا  شودمی داده اجازه سازمان به -تبصره 

 امور وزارت پیشنهاد به که اینامهآیین اساس بر را خود استخدامی

 هیئت تصویب به کشور استخدامی و اداری سازمان و دارایی و اقتصادی

 بدون مرتبط، نشگاهیدا تحصیلی مدرك دارندگان بین از رسدمی وزیران

 است مکلف سازمان .درآورد استخدام به آزمون برگزاری و آگهی انتشار

  و معرف مشخصات همچنین و اعضا این شغلی و تحصیلی سوابق

 .کند منتشر را وی سازمانی یکنندهدرخواست

در مواردی که ماموران ذیربط سازمان امور مالیاتی کشور ـ  26ماده  

اظهارنامه یا بررسی میزان معامالت به مؤدیان مراجعه و جهت رسیدگی به 

در مواردی که ماموران ذیربط سازمان امور مالیاتی کشور ـ  26ماده 

بررسی میزان معامالت به مؤدیان مراجعه و  جهت رسیدگی به اظهارنامه یا
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 اصالحی  متن پیشنهادی متن قانون مالیات بر ارزش افزوده

دفاتر و اسناد و مدارك آنان را درخواست نمایند، مؤدیان و خریداران 

باشند و مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارك درخواستی حسب مورد می

در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارك مورد نیاز، متخلف مشمول 

( این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به 22ر ماده )جریمه مقرر د

کند، به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می

 صورت علی الراس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد.

 

دفاتر و اسناد و مدارك آنان را درخواست نمایند، مؤدیان و خریداران 

باشند و مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارك درخواستی حسب مورد می

در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارك مورد نیاز، متخلف مشمول 

گردیده و مالیات گردد. میاین قانون محسوب ( 22جریمه مقرر در ماده )

متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین 

کند، به صورت علی الراس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد می

اشخاص  انیمؤد یشغل یهابر ارزش افزوده گروه اتیمال تواندیسازمان م شد.

بر ارزش افزوده قرار  اتیمال رهیر حلقه آخر زنجکه دقانون  نیمشمول ا یقیحق

بر ارزش افزوده و اعمال ضریب بر اساس میزان فروش و نرخ مالیات  رند،یگیم

توسط  تیافزوده هر فعالارزش بیضر .فعالیت مربوط تعیین نماید دهارزش افزو

و و به تایید وزیر امور اقتصادی  نییاتاق اصناف کشور تع سازمان با همکاری

 .رسدیمدارایی 

این ماده از روش موضوع  اتیضریب ارزش افزوده برای محاسبه مال ـ 1تبصره 

دفاتر و اسناد و  هیکه مؤدیان تشویق به نگهداری و ارا شودبه نحوی تعیین باید  را 

 مدارك شوند. 

انتخاب روش مذکور برای مؤدیان موضوع این ماده پس از اعالم  ـ 2 تبصره

 اختیاری خواهد بود. یسال مال آن  یسازمان برا
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 اصالحی  متن پیشنهادی متن قانون مالیات بر ارزش افزوده

توانند تنظیم گزارشات مودیان موضوع این قانون می - 27ماده  

حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی جمهوری 

اسالمی ایران یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ارجاع 

ت مودی، مکلفند نمایند. اشخاص مذکور در صورت قبول درخواس

گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده را با رعایت شرایط زیر و طبق 

کند، تنظیم نمونه و دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می

نموده و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مودی قرار 

 دهند.

و مدارك حسابداری برای امر الف ـ اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد 

حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانین و مقررات و 

 استانداردهای حسابداری؛ 

ب ـ تعیین ماخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق هر دوره مالیاتی بر اساس 

 مفاد این قانون و مقررات مربوط 

ا که با رعایت اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی ر ـ1تبصره 

شرایط اخیرالذکر این ماده تنظیم شود، بدون رسیدگی قبول و مطابق 

کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی هر مقررات برگ مطالبه صادر می

دوره مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش مزبور را به همراه 

( 272با رعایت مقررات ماده )تواند میامور مالیاتی کشور سازمان   ـ 27ماده 

های مالیاتی یك دوره یاتیو تنظیم گزارش مال یدگیرسهای مستقیم، قانون مالیات

مؤسسات حسابرسی عضو جامعه  یا مؤدیان را به سازمان حسابرسیسال شمسی 

کار موظفند  رشیپذصورت  اشخاص مذکور در حسابداران رسمی واگذار نماید.

را  یاتیمال یدگیرسبر ارزش افزوده گزارش  اتیمال رراتدر چارچوب قانون و مق

صورت، . در این ندینما میتنظ گرددیم نییکه توسط سازمان تع یاطبق نمونه

 .باشدیالزحمه به عهده سازمان مپرداخت حق

ورد رسیدگی، خدمات اشخاص مذکور مجاز نخواهند بود به مؤدیان م -تبصره

 ای ارائه نمایند.حسابداری و مشاوره
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 اصالحی  متن پیشنهادی متن قانون مالیات بر ارزش افزوده

تاریخ اظهارنامه مالیاتی دوره مزبور و یا حداکثر ظرف مدت یك ماه از 

مربوط نموده  انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی

 باشد.

تواند حسابرسی مالیات بر ارزش سازمان امور مالیاتی کشور می ـ 2تبصره 

افزوده اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی جمهوری اسالمی 

ه حسابداران ایران یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامع

طبق مقررات  رسمی واگذار نماید. در این صورت، پرداخت حق الزحمه،

 باشد. مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می

نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و بنا به آیین

 رسد.پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می

برگ استرداد مالیات  در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یاـ  29ماده  

شود، در صورتی که مودی معترض اضافه پرداختی به مودی ابالغ می

تواند ظرف بیست روز پس از ابالغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی می باشد،

اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختالف تسلیم نماید و در خود را به 

گردد. چنانچه پرونده مختومه می ذیربط، صورت رفع اختالف با مسئول

مودی در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننماید، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه 

اضافه پرداختی به استثناء مواردی که  ،برگ استرداد مالیات مالیات و یا

 با تغییر زير: 29ابقای ماده 

 بیست روز به سی روز 
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 اصالحی  متن پیشنهادی متن قانون مالیات بر ارزش افزوده

حسب مورد قطعی  اوراق موضوع این ماده ابالغ قانونی شده باشد،

 گردد.محسوب می

در صورتی که مودی ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض خود را کتباً 

به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید، ولی رفع اختالف نشده باشد و 

شد، پرونده امر همچنین در مواردی که اوراق مذکور ابالغ قانونی شده با

ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ انقضای مهلت 

اعتراض در موارد ابالغ قانونی جهت رسیدگی به هیئت حل اختالف 

 شود.های مستقیم احاله میمالیاتی موضوع قانون مالیات

 

تابع احکام مربوط به قانون  یاتی،فات مأموران مالبه تخل یدگیـ رس32ماده 

ماده مانع از  ینخواهدبود. اجراء ا 27/11/1380مصوب  یممستق یتهایمال

 ینقوان یراز سا یکشور ناش یاتیکل سازمان امور مال یسرئ یاراتاعمال اخت

  نخواهدبود.

 با تغییر زیر: 32ابقای ماده 

 به تخلفات« و اعمال مجازات»افزودن 

احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم ـ  33ماده  

( قانون 233( تا )230( و )202(، )191(، )167باب پنجم و مواد )

های مستقیم و در مورد مالیات 27/11/1380های مستقیم مصوب مالیات

های ( قانون مالیات251های این قانون جاری است. حکم ماده )مالیات

احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم ـ  33ماده 

 ( مکرر،169(، )169)، (167)(، 162(، )161)(، 97) باب پنجم و مواد

(، 182، )های آنو تبصره (181(، )178(، )177( ماده )1تبصره ) (،171)

( و 1های )و تبصره (219، )(202)(، 198، )(191)( آن، 1( و تبصره )186)
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 اصالحی  متن پیشنهادی متن قانون مالیات بر ارزش افزوده

 در مورد این قانون جاری نخواهد بود. 27/11/1380 مستقیم مصوب

 

 (،259(، )258) (،257)(، 255)(، 235، )(232) (،231، )(230)، ( آن2)

های این های مستقیم در مورد مالیاتمالیات( قانون 279) تی( لغا274)

الذکر در خصوص درآمد که احکام فوق یدر موارد قانون جاری است.

بر ارزش افزوده نسبت به مأخذ  اتیمالاشد در مورد ب اتیمشمول مال

 خواهد بود. یجار اتیمحاسبه مال

های قابل طرح این قانون در شورای به منظور رسیدگی به پرونده -تبصره

 یابد.عالی مالیاتی، تعداد شعب شورای مذکور به دو برابر افزایش می

لفند از دفاتر، قانون مک ینموضوع ا یاتمشمول مال یانـ مؤد34ماده 

و  یلوسا یرسا یاصندوق و  ینهایمربوط، ماش یفرمها یرصورتحسابها و سا

 کند،یم یینکشور تع یاتیحساب که سازمان امور مال ینگهدار یروشها

 لیبه مدت ده سال بعد از سال ما ید. مدارك مذکور باینداستفاده نما

به  یاتیمالو در صورت مراجعه مأموران  ینگهدار یانمربوط توسط مؤد

 آنان ارائه شود

 با تغییرات زیر: 34مادهابقای 

ده »به جای « مقرر در قانون تجارت»پیشنهاد سازمان مالیاتی: جایگزینی 

 « سال بعد از سال مالی مربوط

به « سال بعد از سال مالی مربوط 5»پیشنهاد مرکز پژوهشها: جایگزینی 

 «ده سال بعد از سال مالی مربوط»جای 

 

 ربطیذ یاسـتان یکشور و واحدها یـاتیـ بودجـه سازمـان امور مـال36ماده 

بودجه منظور و  یندر قوان یاجداگانه یفهر سال به صورت متمرکز در رد

و جهت انجام  شودیم یتلق یافته یص( تخص%100به طور صددرصد )

 احدهایستاد سازمان و و اییهسرما هایییو تملك دارا یجار هایینههز

 36پیشنهاد مرکز پژوهشها: ابقای ماده 

 پیشنهاد سازمان مالیاتی : افزوده متن زیر به صدر ماده: 

 نیا بیتصو خیماه از تار كیسازمان مکلف است ظرف مدت  ـ 36ماده

و  سازمان یهاتیتحقق اهداف و مأمور نهیقانون به منظور فراهم نمودن زم
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 اصالحی  متن پیشنهادی متن قانون مالیات بر ارزش افزوده

 .شودیسازمان مزبور قرار داده م یاردر اخت یاستان

 

و  نیو به موقع قوان حیصح یکارکنان و اجرا زشیسطح انگ یارتقا

و  یمالی، استخدام ،یخاص ادار نامهنییآ هینسبت به ته ،یاتیمقررات مال

 ییو دارا یمشترك وزارت امور اقتصاد شنهادیو با پ قدامخود ا یالتیتشک

 رانیوز ئتیه بیکشور، پس از تصو یو استخدام یو سازمان امور ادار

 یو مقررات عموم نیشده از شمول قوان ادی. سازمان در موارد دیجرا نماا

 .است یدولت مستثن

عوارض و جرائم متعلق  یات،که بابت مال یدر هزار از وجوه یكـ 37ماده 

در خزانه به نام  یدر حساب مخصوص گردد،یقانون وصول م ینموضوع ا

که  یآن از محل اعتبارو معادل  گرددیم یزکشور وار یاتیسازمان امور مال

سازمـان مزبور قرار  یاردر اخت گردد،یمنظور م یبودجه سنوات یندر قوان

کنندگان و به مصرف یـزهو جا یقآموزش، تشـو یخواهدگرفـت تـا برا

و  یاتبند از شمول مال ینبه استناد ا ی. وجوه پرداختیدنما ینههز یانمؤد

 است. یمستثن یرمقررات مغا یهکل

با  یاسالم یمجلس شورا یاقتصاد یسیوننفر از اعضاء کم كی        

به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور  یاسالم یمجلس شورا یبتصو

 .گرددیم یینمورد تع ینکشور در ا یاتیمال

 یزاناز م یموظف است ساالنه گزارش ییو دارا یوزارت امور اقتصاد        

 مراعا
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 اصالحی  متن پیشنهادی متن قانون مالیات بر ارزش افزوده

را به  یانکنندگان و مؤدمصرف نیماده ب ینوجوه موضوع ا یعو نحوه توز

 یدنما یمتقد یاسالم یمجلس شورا یاقتصاد یسیونکم

در رابطه با کاال و خدمات  یارهاو ده یهاـ نرخ عوارض شهردار38ماده 

قانون،  ین( ا16موضوع ماده ) یاتقانون، عالوه بر نرخ مال ینمشمول ا

 :گرددیم یینتع یربشرح ز

و  یكقانون،  ین( ا16الها و خدمات مشمول نرخ ماده)کا یهالف ـ کل        

 (؛%5/1درصد ) یمن

 (؛%3سه درصد ) ی،و محصوالت دخان یگارب ـ انواع س        

 (؛%10ده درصد ) یما،و سوخت هواپ ینج ـ انواع بنز        

( و نفت کوره پنج درصد %10و نفت گاز، ده درصد ) یدد ـ نفت سف        

 (؛5%)

 

در رابطه با کاال و خدمات  یارهاو ده یهانرخ عوارض شهردارـ 38ماده

قانون،  ین( ا16موضوع ماده ) یاتقانون، عالوه بر نرخ مال ینمشمول ا

 :گرددیم یینتع یربشرح ز

 سهقانون،  ین( ا16کاالها و خدمات مشمول نرخ ماده) یهالف ـ کل        

 (؛%3درصد )

 (؛%3سه درصد ) ی،خانو محصوالت د یگارب ـ انواع س        

 (؛%10ده درصد ) یما،و سوخت هواپ ینج ـ انواع بنز        

( و نفت کوره پنج درصد %10و نفت گاز، ده درصد ) یدد ـ نفت سف        

 (؛5%)

 (1%عم از مصنوعات و شمش(، یك درصد )طال و پالتین )ا -ه

 (3%گاز طبیعی، سه درصد ) -و

ینده محیط زیست که استانداردها و واحدهای تولیدی آالـ  1تبصره  

طبق تشخیص و  نمایند،ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی

اعالم سازمان حفاظت محیط زیست )تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای 

های نفتی و واحدهای پتروشیمی، اجراء در سال بعد(، همچنین پاالیشگاه

واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی که به تشخیص  ـ 1تبصره 

ت زیست، حد مجاز و استانداردهای حفاظسازمان حفاظت محیط

که در مهلت زمانی که برای کنند، در صورتیزیست را رعایت نمیمحیط

شود نسبت به رفع آالیندگی خود اقدام ننمایند، بر اساس آنها تعیین می
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مشمول پرداخت یك  این قانون،عالوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع 

باشند. حکم از قیمت فروش به عنوان عوارض آالیندگی می (%1درصد )

این قانون و تبصره های آن به عوارض آالیندگی موضوع این ماده  17ماده 

 باشد.قابل تسری نمی

با  واحدهایی که در طی سال نسبت به رفع آالیندگی اقدام نمایند،

و تایید سازمان حفاظت محیط زیست از فهرست درخواست واحد مزبور 

گردند. در این صورت، واحدهای یاد شده از واحدهای آالینده خارج می

اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعالم توسط سازمان مزبور به سازمان امور 

 مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض آالیندگی نخواهند شد.

ه تشخیص و اعالم سازمان حفاظت واحدهایی که در طی یك سال بنا ب

محیط زیست اضافه گردند،  آاليندهمحیط زیست به فهرست واحدهای 

از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعالم توسط سازمان حفاظت محیط 

 زیست مشمول پرداخت عوارض آالیندگی خواهند بود. 

عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری 

استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز  محل

های همان تا بین دهیاری شود،واریز می 39ماده  2وجوه موضوع تبصره 

 شهرستان توزیع گردد.

(، 5/0های )معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آالیندگی با نرخ

( درصد به مأخذ فروش یا درآمد ارایه خدمات حسب مورد 5/1( و )1)

مول مالیات سبز خواهند شد. این حکم در مورد واحدهای تولیدکننده مش

کاالها و خدمات معاف و غیرمعاف و صادراتی و واحدهای مستقر در 

 صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز جاری است. -مناطق آزاد تجاری

معیارهای الزم برای نحوه تعیین مهلت زمان رفع آالیندگی واحدها و نیز 

زان آالیندگی واحدهای یاد شده حداکثر ظرف سه ماه پس بندی میسطح

زیست االجرا شدن این قانون توسط سازمان حفاظت محیطاز تاریخ الزم

 شود و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.تهیه می

که واحدهای تولیدی و صنعتی دارای خطوط در صورتی -2تبصره 

لیات سبز صرفاً و حسب تولیدی مجزا با محصول مستقل از هم باشند ما

مورد از فروش یا درآمد ارایه خدمات خطوط آالینده مطالبه و وصول 

 خواهد شد. 

چنانچه واحدهای تولیدی و صنعتی مبادرت به تولید کارمزدی  -3تبصره 

های این ماده نمایند، درآمد خدمات تولید کارمزدی با پنج برابر نرخ

که در زنجیره تولید پنج  هاییمشمول مالیات سبز خواهد شد. شرکت

گاز و سوخت هواپیما(، فرآورده نفتی )بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت
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گازطبیعی و برق قرار دارند، درآمد خدمات تولید کارمزدی آنها با  

 هایی معادل صدر این ماده مشمول مالیات خواهد شد.ضوابط و نرخ

حداکثر ظرف زیست کشور مکلف است سازمان حفاظت محیط -3تبصره 

االجراشدن این قانون، پایگاه اطالعاتی شش ماه پس از تاریخ الزم

واحدهای آالینده و سطح آالیندگی آنها را ایجاد و امکان دسترسی برخط 

)آنالین( را برای سازمان فراهم کند. تاریخ شمول مالیات سبز از ابتدای 

ینده در پایگاه دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعالم و درج نام واحدهای آال

مذکور خواهد بود. در صورت کاهش سطح یا رفع کامل آالیندگی، 

واحدهای مذکور از ابتدای دوره مالیاتی تاریخ اعالم و در صورت افزایش 

سطح آالیندگی از ابتدای دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعالم و درج مراتب 

با سطح جدید در پایگاه یاد شده به ترتیب مشمول مالیات سبز متناسب 

 آالیندگی و یا خروج از شمول مالیات این ماده خواهند بود.

ماه از تاریخ زیست موظف است حداکثر ظرف یكسازمان حفاظت محیط

درخواست واحد آالینده، مبنی بر کاهش سطح و یا رفع آالیندگی، نظر 

خود را به واحد آالینده اعالم نموده و در صورت تغییر، مراتب را به 

 الذکر به سازمان اعالم نماید.ب فوقترتی

گذاری که به منظور رفع یا کاهش آالیندگی واحدهای سرمایه -4تبصره 
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شود در صورت تأیید رفع یا زیست انجام میآالینده و یا مخرب محیط

زیست، در سال اول یا کاهش آالیندگی توسط سازمان حفاظت محیط

های انجام شده بابت ر هزینههای بعد قابل استهالك خواهد بود. سایسال

رفع یا کاهش آالیندگی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد 

 شد.

های تولید برق در مقاطع خاصی از سال با که نیروگاهدر صورتی -5تبصره 

درخواست دولت، مجبور به استفاده از سوخت نفت کوره و نفت گاز 

ف است در مقاطع مذکور، شوند، سازمان حفاظت محیط زیست موظمی

ها لحاظ این موضوع را در احتساب شدت، مدت و نوع آالیندگی نیروگاه

 نماید.

 ین( ا38مکلفند عوارض و جرائم متعـلق موضوع ماده ) یانـ مؤد39ماده 

 یاتیکه بنا به درخواست سازمان امور مال یرابط یقانـون را به حسابها

سازمان  یقو از طر گرددیتاح مکل کشور افت یدارکشور و توسط خزانه

 .یندنما یزوار گردد،یکشور اعالم م یاتیامور مال

هر ماه را تا  یکشور موظف است عوارض وصول یاتیامور مال سازمان

تمرکز وجوه  یامحل و  یبه حساب شهردار یرز یبپانزدهم ماه بعد به ترت

 :یدنما یزحسب مورد وار

 مراعا



 29ا
 

ف
ردی

 

 اصالحی  متن پیشنهادی متن قانون مالیات بر ارزش افزوده

داخل  یـان( در مورد مؤد38( مـاده )بند )الف یالف( عوارض وصـول        

 یمخارج از حر یانمحل و در مورد مؤد یشهـرها به حساب شهردار یمحر

 ینب یعشهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توز

کمتر توسعه  یزانو م یتهمان شهرستان براساس شاخص جمع یاریهایده

 یافتگی؛

( به حساب 38( و )د( ماده ))ب(، )ج یبندها یب( عوارض وصول        

 تمرکز وجوه به نام وزارت کشور.

موضوع  یکه به حسابها یزی( از وجوه وار%3ـ سه درصد )1تبصره        

نزد خزانه به نام سازمان  یدر حساب مخصوص گردد،یم یزماده وار ینا

که  یو معادل آن از محل اعتبار اختصاص شودیم یزکشور وار یاتیامور مال

 یفهسازمان مزبور که وظ یاردر اخت گرددیمنظور م یبودجه سنوات ینندر قوا

قرار  باشد،یدار معوارض را عهده ینمطالبه و وصول ا یدگی،رس یی،شناسا

کارکنان و  یقآموزش و تشو یزات،تجه یدخر یخواهدگرفت تا برا

بند به عنوان پاداش  ینبه استناد ا ی. وجوه پرداختیدنما ینههز یحسابرس

 است. یمستثن یرمقررات مغا یهوکل یاتاز شمول مال یلوصو

 یدارماده توسط خزانه یندر ا یدشدهـ حساب تمرکز وجوه ق2تبصره        

به حساب  یزی. وجوه وارشودیکل کشـور به نام وزارت کشور افتتاح م
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ماده  ینبند )الف( ا یراخ یمذکور در قسمتها یعمزبور )به استثناء نحوه توز

 کالن( %20درصد ) یستقانون( به نسبت ب ین( ا38( ماده )1)و تبصره 

 یت،( براساس شاخص جمعیتنفر جمع یلیونم یك یباال یشهرها )شهرها

و  یافتگیشهرها براساس شاخص کمتر توسعه یر( سا%60شصت درصد )

تحت  یتبراساس شاخص جمع هایاری( ده%20درصد ) یستو ب یتجمع

و نظارت  یزیرمعاونت برنامه گانیندمتشکل از نما ینظر کارگروه

و وزارت کشور  ییو دارا یجمهور و وزارت امور اقتصاد یسرئ یراهبرد

 یاسالم یمجلس شورا یاقتصاد یسیوننفر ناظر به انتخاب کم یكو 

و  یمشترك وزارت امور اقتصاد یشنهادکه به پ یاجرائ نامهینمطابق آئ

 یرانوز یأته یببه تصوها استان یعال یوزارت کشور و شورا یی،دارا

. هرگونه شودیم ینـههز هایاریها و دهیو توسط شهردار یعتوز رسدیم

و  هایبرداشت از حساب تمرکز وجـوه به جز پرداخت به شهردار

 ین( ا38( ماده )3( و )2) یها(، تبصره37و وجوه موضوع ماده ) هایاریده

ت کشور موظف است، . وزارباشدیماده ممنوع م ین( ا1قانون و تبصره )

ها استان یعال یبه شورا یکبارماه  سهرا هر  یافتیگزارش عملکرد وجوه در

 .یدارائه نما یاسالم یمجلس شورا یاقتصاد یسیونو کم
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کاالها  ی( ارزش گمرک%4معادل چهاردرصد ) یـ حقوق گمرک41ماده 

 ینق قوانکه طب یو سود بازرگان یافتیدر ین. به مجموع اشودیم یینتع

 .گرددیاطالق م یحقوق ورود شودیم یینتع وزیرانیأتمربوطه توسط ه

و مقررات  ینقوان یرسا یتعالوه بر رعا یورود یـ نرخ حقوق1تبصره        

 گردد که: یینتع یبه نحو یدبا

ساخت  یا یدتول یمؤثر از اشتغال و کاال یتحما یالف ـ در راستا        

 باشد؛ یارداتو یداخل در برابر کاال

واردکنندگان  ینب آمیزیضو تبع یحینرخ ترج یرندهب ـ در برگ        

 نباشد؛ یردولتیو غ یتعاون ی،خصوص یهابا بخش یدولت

مصرف در  یکه برا یقطعات، لوازم و مواد یج ـ نرخ حقوق ورود        

رد دستگاهها وا یامواد  یا یاءاش یبندبسته یامونتاژ  یاساخت  یا یفرآور

 یاماده  یا یءش یاشده  یمحصول فرآور یاز نرخ حقوق ورود گرددیم

 باشد. تریندستگاه آماده پائ

 هاییتو مقررات خاص و عام مربوط به معاف ینقوان یهـ کل2تبصره        

(، 2(، )1) ی( و بندها6موضوع ماده ) هاییتبه استثناء معاف یحقوق ورود

مصوب  ی( قانون امور گمرک37) ( ماده19( تا )12( و )9( تا )4)

که  یواردات یکاالها یـ معادل دوازده در هزار ارزش گمرک41ماده

که همه ساله در  یاز محل اعتبارات شودیآنها وصول م یحقوق ورود

وزارت کشور  یاردر اخت شودیکل کشور منظور م یبودجه سنوات ینقوان

به  قانون ین( ا39( ماده)2مقررات تبصره )تا براساس  گیردیقرار م

ت و به سراسر کشور به عنوان کمك پرداخ هاییاریو ده هاریشهردا

 منظور شود. یقطع ینههز
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 8/7/1384مصوب  یمبادالت مرز ی( قانون سامانده8و ماده ) 17/3/1350

و  یـلاداره مناطق آزاد و اصالحات آن و قانون تشک یو قانون چگونگ

راجـع  یقانـون یحهال یتو معاف 1384مصـوب  یاقتصـاد یـژهاداره مناطـق و

مجاز  یو معدن یصنعت یدی،تول یکه توسط واحدها یدیتول آالتینبه ماش

 یشورا 24/2/1359مصوب  یاز پرداخت حقوق ورود شودیوارد م

به  یلوازم امداد و نجات اهدائ یگمرک یتو معاف یرانا المیانقالب اس

کشور و اقالم عمده و وزارت یرانا یاسالم یاحمر جمهورهالل یتجمع

مشترك  یشنهادبه پ ی. اقالم عمده دفاعگرددیکشور لغو م یصرفاً دفاع

و نظارت  یزیرمسلح و معاونت برنامه یروهاین یبانیوزارت دفاع و پشت

 .گرددیم یینتع یرانوز یأته یبس جمهور و با تصویرئ یراهبرد

که  یواردات یکاالها یـ معادل دوازده در هزار ارزش گمرک3تبصره        

ساله در  که همه یاز محل اعتبارات شودیآنها وصول م یحقوق ورود

وزارت کشور  یاردر اخت شودیکل کشور منظور م یبودجه سنوات ینقوان

قانون به  ین( ا39( ماده)2تا براساس مقررات تبصره ) گیردیقرار م

سراسر کشور به عنوان کمك پرداخت و به  هاییاریو ده هاریشهردا

 منظور شود. یقطع ینههز
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 هاییننقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماش یاتـ مال42ماده         

و  یکلتشناورها، موتورس ی،کشاورز ی،معدن ی،کارگاه ی،راهساز

 یكحسب مورد معادل  ی،واردات یاداخل  یداعم از تول یچرخه موتورسه

( مجموع %1درصد ) یك یاو ( یفروش کارخانه )داخل یمت( ق%1درصد )

 ینمحاسبه ا ی. مبناشودیم یینآنها تع یو حقوق ورود کیارزش گمر

شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش  یبه ازاء سپر یات،مال

( %60( و حداکثر تا شصت درصد )%10ساالنه ده درصد ) یزانسال به م

 .یابدیم یلتقل

 یعهر نوع سند ب یممکلفند قبل از تنظ یـ دفاتر اسناد رسم1تبصره        

 یات،فروش انواع خودرو مشمول مال یصلح، هبه و وکالت برا ی،قطع

سند،  یمسال قبل از تنظ یانپرداخت عوارض تا پا یگواه یاو  یدرس

نقل  یاتپرداخت مال یدرس ینقانون و همچن ین( ا43موضوع بند )ب( ماده )

که توسط سازمان امور  یمیاول تنظماده را طبق جد ینموضوع ا نتقال،و ا

 یمیموکل اخذ و در اسناد تنظ یااز معامل  شود،یکشور اعالم م یاتیمال

 :یندرا درج نما یرموارد ز

 یافتپرداخت، مبلغ و نام بانك در یختار ی،بانک یشالف ـ شماره ف        

 یات؛کننده مال

 با تغییر زير: 42ابقای ماده 

 :1فزودن متن زير ذيل تبصره ا

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مکلف است از تعویض پالك و 

صدور شناسنامه مالکیت خودروهایی که مالیات نقل و انتقال آنها پرداخت 

 نشده است خودداری نماید.
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 اصالحی  متن پیشنهادی متن قانون مالیات بر ارزش افزوده

 یافتبانك در پرداخت مبلغ و نام یختار ی،بانک یشب ـ شماره ف        

 پرداخت عوارض؛ یگواه یخشماره و تار یاکننده عوارض 

شماره  ی،شماره شاس یپ،ت یستم،ج ـ مشخصات خودرو شامل نوع، س        

 موتور و مدل؛

 ین؛متعامل یشماره اقتصاد یاو  یو شماره مل یکدپست ین،د ـ نام متعامل        

فهرست کامل نقل و انتقاالت مکلفند که  ینهمچن یدفاتر اسناد رسم        

که  یروش یاانجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم 

 یاتیخواهدشد به اداره امور مال بینییشکشور پ یاتیتوسط سازمان امور مال

 .یندارسال نما ربطیذ

در  یکل یهاو وکالتنامه یممکلفند در تنظ یـ دفاتر اسناد رسم2تبصره        

 .یندنما یحمورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصر

 یهادر صورت تخلف از مقررات تبصره یـ دفاتر اسناد رسم3تبصره        

 خواهندبود: یربه شرح ز یمهماده مشمول جر ین( ا2( و )1)

 یاو  یدهو عوارض متعلق پرداخت نگرد یاتکه مال یالف ـ در صورت        

باشد، عالوه بر پرداخت وجه معادل ت شدهمقرر پرداخ یزانکمتراز م

به  اییمهالتفاوت موارد مذکور، مشمول جرمابه یاو عوارض و  یاتمال

و عوارض پرداخت نشده و  یات( در ماه، نسبت به مال%2دو درصد ) یزانم
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 اصالحی  متن پیشنهادی متن قانون مالیات بر ارزش افزوده

 است. یقابل بخشودگ یرمذکور غ یمه. جرباشدیم یرتأخ مدت

 یات و موارد مذکور دربندهااز مشخص یكب ـ تخلف از درج هر         

و ارسال فهرست طبق  یمی(، در سند تنظ1)الف(، )ب(، )ج( و )د( تبصره )

 یتخلف انتظام ی،( در موعد مقرر قانون1روش موضوع تبصره ) یافرم 

با آنان عمل  ربطیو مقررات ذ ینو مطابق قوان شودیمحسوب م

 .یدخواهدگرد

درو تا شش ماه بعد از معامله مشمول ـ فسخ و اقاله اسناد خو4تبصره        

که پس از پرداخت  ینقل و انتقال مجدد نخواهدبود. در صورت یاتمال

دفتر  یوصول شده با گواه یاتنقل و انتقال، معامله انجام نشود مال یاتمال

کشور  یاتیکه از طرف سازمان امور مال یمربوط طبق ضوابط یاسناد رسم

 موکل خواهدبود. یامعامل  قابل استرداد به شود،یاعالم م

مونتاژکننده  یاانتقال خودرو از کارخانجات سازنده و  ینـ اول 5تبصره        

( به یخارج یشرکتها یرسم هاییندگیواردکنندگان )نما یاو  یداخل

هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت،  ینو همچن یدارانخر

 اختمشمول پرد یهعلم یهاحوزه دانشگاهها و یردولتی،غ یعموم ینهادها

 ماده نخواهد بود. یننقل و انتقال موضوع ا یاتمال

 یمجموع ارزش گمرک یا( و یفروش کارخانه )داخل یمتـ ق 6تبصره        
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 اصالحی  متن پیشنهادی متن قانون مالیات بر ارزش افزوده

و  یاتمحاسبه مال یکه مبنا یواردات یانواع خودروها یو حقوق ورود

قرار  نقل و انتقال یات( و مال43)ب( و )ج( ماده ) یعوارض بندها

 یاتیمدل توسط سازمان امور مال ینهمه ساله براساس آخر گیرند،یم

اجراء در سال بعد اعالم خواهد شد.  یماه هر سال برا ید انزدهمکشور تا پ

ابالغ قابل اجراء  یخاز تار یواردات یمأخذ مذکور در مورد خودروها

 یختار که بعد از ییخودروها یدانواع جد یبرا یمهلت زمان ین. اباشدیم

. باشدینم یهالرعاالزم شودیکشور وارد مبه یاآنها شروع  یدمزبور تول

 یو حقوق ورود یمجموع ارزش گمرک یافروش  یمتق مچنینه

و  یادشدهتوسط سازمان  شودیآنها متوقف م یدکه تول ییخودروها

 .گرددیم یینمدل ساخته شده تع ینمتناسب با آخر

و  یی)ادارات راهنما یرانا یاسالم یجمهور یانتظام یرویـ ن7تبصره        

به اشخاص  یدولت ی( مکلف است هنگام نقل و انتقال خودروهایرانندگ

نقل و انتقال  یاتنسخه پرداخت شده قبض مال یردولتی،غ یو حقوق یقیحق

 .یدمربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نما

 

بابت خروج هر مسافر از  شودیـ به دولت اجازه داده م 45ماده         

 یاییدر یو از مرزها یال( ر250.000) هزاروپنجاهیستدو ییهوا یمرزها

    زیر با اعمال تغییرات 45ابقای ماده 
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 اصالحی  متن پیشنهادی متن قانون مالیات بر ارزش افزوده

و به حساب  یافتاز مسافران در یال( ر50.000هزار )مبلغ پنجاه ینیو زم

ن مبالغ یا ییرات. تغیدنما یزکل کشور( وار یدار)نزد خزانه یدرآمد عموم

 یینتع وزیرانیأته یببار با توجه به نرخ تورم با تصو یكهر سه سال 

 .ددگریم

 یهنقل یلو خدمت، خدمه وسا یاسیس یهاتبصره ـ دارندگان گذرنامه        

در  یلشاغل به تحص یاندانشجو ی،و خطوط پرواز یاییو در ینیزم یعموم

که با مجوز  یمارانی( بییخارج از کشور )دارندگان اجازه خروج دانشجو

 نندگادار گردند،یخارج از کشور اعزام مجهت درمان به یپزشک یشورا

 یمعالجه به کشورها یکه برا یو جانبازان انقالب اسالم یپروانه گذر مرز

کارنامه  یخارج از کشور دارا یممق یرانیانا ینهمچن شوند،یاعزام م یگرد

درخصوص پرداخت وجوه موضوع  ی،از وزارت کار و اموراجتماع یشغل

 .باشندیم یماده، مستثن ینا

 یبابت خروج هر مسافر از مرزها شودیـ به دولت اجازه داده م 45ماده     

 یو از مرزها نصاب معامالت کوچك (0.5%معادل نیم درصد ) ییهوا

و به دریافت  یك در هزار نصاب معامالت کوچكمعادل  ینیو زم یاییدر

 یراتی. تغیدنما یزکل کشور( وار یدار)نزد خزانه یحساب درآمد عموم

 وزیرانیأته یببار با توجه به نرخ تورم با تصو یكن مبالغ هر سه سال یا

 .گرددیم یینتع

 یلو خدمت، خدمه وسا یاسیس یهاـ دارندگان گذرنامه 1تبصره         

شاغل به  یاندانشجو ی،و خطوط پرواز یاییو در ینیزم یعموم یهنقل

 یمارانی( بییانشجودر خارج از کشور )دارندگان اجازه خروج د یلتحص

خارج از کشور اعزام جهت درمان به یپزشک یکه با مجوز شورا

که  یو جانبازان انقالب اسالم یپروانه گذر مرز ندارندگا گردند،یم

 یممق یرانیانا ینهمچن شوند،یاعزام م یگرد یمعالجه به کشورها یبرا

 ی،عاز وزارت کار و اموراجتما یکارنامه شغل یخارج از کشور دارا

حکم این  .باشندیم یماده، مستثن یندرخصوص پرداخت وجوه موضوع ا

  ماده شامل زائرین اعزامی به عربستان، عراق و سوریه نخواهد بود.

از  یقانون، قانون اصالح مواد یناالجراءشدن االزم یخـ از تار 52ماده 

 یماسال یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ی،قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد

از  ین اصالح موادقانون، قانو یناالجراءشدن االزم یخـ از تار 52ماده

 یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ی،قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد
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وجوه از  یرو وصول عوارض و سا یبرقرار یو چگونگ یرانا

مصوب  یواردات یدهندگان خدمات و کاالهاکاال، ارائه یدکنندگانتول

 یرو مقررات خاص و عام مغا ینقوان یرآن و سا یبعد یهو اصالح 1381

 یدو عوارض بر واردات و تول یرمستقیمغ یاتهرگونه مال یافتمربوط به در

 یاتهرگونه مال یافتو در یو برقرار یدهئه خدمات لغو گردکاالها و ارا

و واردکنندگان کاالها و  یدکنندگاناز تول یگرو عوارض د یرمستقیمغ

و  ینماده شامل قوان ین. حکم اباشدیخدمات ممنوع م هندگاندارائه

بر آنها مستلزم ذکر  یو مقررات عموم ینکه شمول قوان یریمقررات مغا

 .باشدیم یزاست، ن نام یحتصر یانام 

 :باشدیم یقانون مستثن یناز شمول حکم ا یرموارد ز        

 یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ی،ـ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد1        

 ایران؛یاسالم

 یبعد هاییهو اصالح 1366مصوب اسفند  یممستق یاتهایـ قانون مال2        

 آن؛

 یجمهور یـ صنعت یداره مناطق آزاد تجارا یـ قانون چگونگ3        

 ؛7/6/1372مصوب  یرانا یاسالم

 یرانا یاسالم یجمهور یاقتصاد یژهو اداره مناطق و یلـ قانون تشک4        

 ؛5/9/1384مصوب 

 ؛12/4/1373مصوب  یخارج یهنقل یلـ قانون مقررات تردد وسا 5        

( قانون حمل ونقل 12اده )ـ عوارض آزادراهها، عوارض موضوع م 6        

وجوه از  یرو وصول عوارض و سا یبرقرار یو چگونگ یرانا

مصوب  یواردات یدهندگان خدمات و کاالهاکاال، ارائه یدکنندگانتول

 یرو مقررات خاص و عام مغا ینقوان یرآن و سا یبعد یهو اصالح 1381

 یدو عوارض بر واردات و تول یرمستقیمغ یاتهرگونه مال یافتربوط به درم

 یاتهرگونه مال یافتو در یو برقرار یدهکاالها و ارائه خدمات لغو گرد

و واردکنندگان کاالها و  یدکنندگاناز تول یگرو عوارض د یرمستقیمغ

و  ینماده شامل قوان ین. حکم اباشدیخدمات ممنوع م هندگاندارائه

بر آنها مستلزم ذکر  یو مقررات عموم ینکه شمول قوان یریررات مغامق

 .باشدیم یزنام است، ن یحتصر یانام 

 :باشدیم یقانون مستثن یناز شمول حکم ا یرموارد ز 
 های بعدی آن؛و اصالحیه -31/4/1394مصوب -های مستقیم قانون مالیات -الف

 ؛12/4/1373ب قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصو -ب

( قانون حمل و نقل و عبور 12ها و عوارض موضوع ماده )عوارض آزادراه -ج

 ؛26/12/1374کاالهای خارجی از قلمرو جمهوری اسالمی ایران مصوب 

های بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون های اتاققانون نحوه تأمین هزینه -د

 الحات بعدی آن؛و اص 11/8/1372جمهوری اسالمی ایران مصوب 

( قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد 87( و )63مواد ) -هـ

 و اصالحات بعدی آن؛ 28/12/1373معین مصوب 

( قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و 87ماده واحده قانون اصالح ماده ) -و

 ؛18/11/1390مصرف آن در موارد معین مصوب 

 ؛22/08/1390ی مصوب قانون امور گمرک -ز
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مصوب  یرانا یاسالم یاز قلمرو جمهور یخارج یو عبور کاالها

 ؛26/12/1374

و معادن و اتاق  یعو صنا یاتاق بازرگان ینههز ینـ قانون نحوه تأم7        

 آن؛ یو اصالحات بعد 11/8/1372تعاون مصوب 

دولت  یااز درآمده ی( قانون وصول برخ87( و )63ـ مواد ) 8        

 .28/12/1373مصوب 

کننده در که از درخواست یوجوه یرکارمزد و سا ینه،تبصره ـ هز        

و مقررات  ینفروش کاال که طبق قوان یاخدمات خاص و  یمازاء ارائه مستق

که به موجب  یخسارات و جرائم ینو همچن شودیم یافتمربوطه در

 دهما یناز شمول ا گردد،یم تیافلغو نشده در یقانون یاراتاخت یاو  ینقوان

 .باشدیم یمستثن

شده  یینتع یبها یزانو م گذارییمتخدمات خاص، نحوه ق یقمصاد        

مربوط و  یدستـگاه اجرائ یشنـهادتبصره به پ ینخدمات موضوع ا یبرا

 .گرددیم یینتع وزیرانیأتهـ یبتصـو

 

 ؛09/06/1372قانون تهیه مسکن برای افرادکم درآمد مصوب  -ح

( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 70(  و )37ط ـ مواد )

 4/12/1393( مصوب 2دولت )

های توسعه کشور ( قانون احکام دائمی برنامه39( و ماده )30ی ـ بند )ب( ماده )

 10/11/1395مصوب 

 25/4/1396( قانون هوای پاك مصوب 9تبصره ماده )

 یرانا یاسالم یجمهور یـ صنعت یاداره مناطق آزاد تجار یقانون چگونگ

 ؛7/6/1372مصوب 

مصوب  یرانا یاسالم یجمهور یاقتصاد یژهو اداره مناطق و یلقانون تشک

 ؛5/9/1384

کننده در ازاء تکه از درخواس یوجوه یرکارمزد و سا ینه،تبصره ـ هز

و مقررات  ینفروش کاال که طبق قوان یاخدمات خاص و  یمارائه مستق

که به موجب  یخسارات و جرائم ینو همچن شودیم یافتمربوطه در

 دهما یناز شمول ا گردد،یم یافتلغو نشده در یقانون یاراتاخت یاو  ینقوان

 .باشدیم یمستثن

شده  یینتع یبها یزانو م گذارییمتخدمات خاص، نحوه ق یقمصاد        

مربوط و  یدستـگاه اجرائ یشنـهادتبصره به پ ینخدمات موضوع ا یبرا

 .گرددیم یینتع وزیرانیأتهـ یبتصـو

 

 ینا یبپس از تصو یخ              قانون از تار یناجراء ا یخـ تار 53ماده(، 28(، )25(، )24(، )18قانون در رابطه با مواد ) یناجراء ا یخـ تار 53ماده 
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( از 51ماده )و در مورد  یبتصو یخ( از تار48( و )42(، )36(، )35(، )31)

مواد آن از اول مهر ماه  یرقانون خواهدبود و سا ینا یباول ماه پس از تصو

 یهاکشور موظف است ظرف مهلت یاتیاست. سازمان امور مال 1387سال 

دستورالعملها و  ها،نامهینقانون، آئ یبمقرر در مواد مربوطه پس از تصو

 برساند. ربطیمراجع ذ یبو به تصو یهمربوط را ته یضوابط اجرائ

وهفت تبصره در جلسه وسه ماده و چهلقانون فوق مشتمل بر پنجاه        

طبق اصل  یاسالم یمجلس شورا یاقتصاد یسیونکم 17/2/1387

و  یدگرد یبتصو یرانا یاسالم یجمهور ی( قانون اساس85هشتادوپنجم )

 یخمدت پنج سال در تارآن به یشیپس از موافقت مجلس با اجراء آزما

 .یدنگهبان رس یشورا أییدبه ت 2/3/1387

 

کشور موظف است ظرف  یاتیبود. سازمان امور مال قانون خواهد

 ها،نامهینقانون، آئ یبمقرر در مواد مربوطه پس از تصو یهامهلت

 ربطیمراجع ذ یبو به تصو یهبوط را تهمر یدستورالعملها و ضوابط اجرائ

 برساند.

و پس  یدگرد یبصوتتبصره  .........وسه ماده و قانون فوق مشتمل بر پنجاه 

 .یدنگهبان رس یشورا أییدبه تیخ ........... در تار ........از موافقت مجلس 

 
 

 

 
 


