ماليات بر ارزش افزوده
فصل اول -کلیات ،تعاریف و دامنه شمول
ماده  -1مفاهیم و اصطالحات بهکار رفته در این قانون ،دارای تعاریف زیر میباشند:
الف -کاال :هر نوع اموال منقول و غیرمنقول که قابل مبادله با شد .حاملهای انرژی و همچنین انواع گاز و آب
در حکم کاال محسوووب میگردند .پول رایج جمهوری اسووالمی ایران و همچنین پول رایج کرووورهای یارجی کاال
محسوب نمیشود.
ب -عرضه کاال :انتقال کاال از طریق هر نوع معامله
ج -عرضه کاال به یود :کاالهایی که توسط مؤدی یریداری ،تحصیل یا تولید می شوند و برای استفاده شغلی
یا مصارف شخصی برداشته میشوند.
د -ارائه یدمت :انجام یدمات برای غیر در قبال مابهازاء
ه و -واردات :ورود کاال یا یدمت از یارج از کرور یا از مناطق آزاد تجاری -صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
به قلمرو گمرکی کرور
و -صادرات :صدور کاال یا یدمت به یارج از کرور یا به مناطق آزاد تجاری -صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
ز -مالیات فروش :مالیات بر عرضه کاالها و ارائه یدمات مرمول در یک دوره معین
ح -مالیات یرید :مالیات بر یرید کاالها و یدمات مروومول که مؤدیان برای فعالیتهای اقتصووادی یود در
یک دوره معین با رعایت این قانون پردایت مینمایند.
ط -مالیات بر ارزشافزوده :مالیات فروش پس از کسر مالیات یرید در یک دوره معین.
ی -مالیات :مالیات بر ارزشافزوده ،مگر در مواردی که عنوان دیگری داشته باشد.
ک -نرخ مالیات :نرخ مالیات بر فروش کاال و ارائه یدمت و واردات آنها
ل -قانون مالیاتهای مستقیم :قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  1366/12/03و اصالحات بعدی آن
م -سازمان :سازمان امور مالیاتی کرور
ن -مؤدی :شخصی است که به عرضه کاال و ارائه یووودمت و واردات و صوووادرات آنهوووا مبادرت مینماید.
اشخاص به ترتیبی که سازمان تعیین و اعالم میکند مؤدی محسوب و مرمول تکالیف مقرر در این قانون میشوند.
س -حد آستانه :میزانی از فروش یا درآمد ساالنه مؤدیان است که شایص تعیین شمول مؤدیان برای فرایوان
و اجرای این قانون میبا شد .تعیین حد آ ستانه برای مؤدیان و تغییرات بعدی آن با پی رنهاد سازمان و تأیید وزیر امور
اقتصادی و دارایی یواهد بود.

تب صره -واحدهای تولیدی و معدنی قبل از بهرهبرداری که دارای مجوز تأ سیس از مراجع ذیربط میبا شند و
همچنین ،صادرکنندگان و واردکنندگان بهعنوان مؤدی شنایته شده و بدون حد آستانه مرمول اجرای قانون یواهند
بود.
ع -سال مالیاتی :یک سال شم سی ا ست که به چهار دوره مالیاتی سه ماهه تق سیم می شود .در صورتی که
شوووروع یا یاتمه فعالیت مؤدی در یالل یک دوره مالیاتی باشووود ،زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط ،یک دوره
مالیاتی تلقی میشود.
ف -یدمات مالی و اعتباری :دریافت سوودرده و بهکارگیری آن در قالب اعطای تسووهیالت و یا ایجاد اعتبار در
چهارچوب قانون پولی و بانکی ک رور ،قانون عملیات بانکی بدون ربا و م صوبات شورای پول و اعتبار و نیز انتقال
وجه و یرید و فروش ارز اعم از نقدی یا حوالهای
ص -یدمات واسووداری یلیزین : :اعطای تسووهیالت در چهارچوب قرارداد اجاره و فروش اقسوواطی برای
واگذاری اموال منقول و غیرمنقول مورد تقاضا به مرتریان
ق -معافیت مالیاتی :عدم تعلق مالیات بر عرضه کاالها و ارائه یدمات .در این صورت مالیات یرید نهادههای
مربوط بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در قیمت تمام شده منظور میشود.
ماده  -2عرضه کاالها و ارائه یدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مرمول مقررات این قانون
میباشد.
تبصره  -1کاالهای مرمول مالیات موضوع این قانون که توسط مؤدی یاشخاص حقیقی یریداری ،تحصیل
یا تولید می شود ،در صورتی که برای مصارف شخصی برداشته شود عرضه کاال به یود محسوب میشود و مرمول
مالیات یواهد شد .در صورتیکه عرضه کاال به یود برای استفاده شغلی باشد مرمول مالیات نخواهد شد.
تبصووره  -2معاوضووه کاالها و یدمات در این قانون ،عرضووه کاال و ارائه یدمت از طرف هر یک از متعاملین
محسوب میشود و مرمول مقررات این قانون میباشد.
ماده  -3تاریخ تعلق مالیات بهشرح ذیل است:
الف -در مورد عرضه کاال :تاریخ صورتحساب ،تاریخ تحویل و یا تاریخ تحقق معامله ،هریک که مقدم باشد؛
ب -در مورد عرضه کاال به یود :تاریخ برداشت برای مصارف شخصی؛
ج -در مورد معاوضه :تاریخ معاوضه؛
د -در مورد ارائه یدمات :تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه یدمت ،هریک که مقدم باشد؛
هوووو -در مورد پیمانکاری :تاریخ پردایت علیالح ساب و یا تاریخ تأیید صورت و ضعیت ،هریک که مقدم
باشد؛

و -در مورد صادرات کاال :تاریخ صدور به یارج از کرور یا به مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی؛
ز -در مورد واردات کاال :تاریخ ترییص کاال از گمرک؛ در مورد کاالی متروکه ،تاریخ ترییص ن هایی از
گمرک؛
ح -در مورد واردات یدمت :تاریخ ثبت در دفاتر و یا تاریخ پردایت مابهازاء ،هریک که مقدم باشد؛
ط و در مورد صادرات یدمت :تاریخ صدور صورتحساب و یا دریافت مابهازاء ،هریک که مقدم باشد؛
ی -در مورد فروش آب و برق و گاز و تلفن به مرترکین :تاریخ صورتحساب یقبوض ؛
ک -در موارد دیگر که به پیرنهاد سازمان به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد :تاریخ صورتحساب؛
فصل دوم -معافیتها
ماده  -4عرضه کاالها و ارائه یدمات مرروح زیر و واردات آنها از پردایت مالیات معاف میباشد:
الف) کاالها
 -1مح صوالت ک راورزی فرآوری ن رده یب ستهبندی ،انجماد ،پاک کردن ،درجهبندی ،پو ستگیری و ی رک
کردن ،از نظر این قانون فرآوری محسوب نمیگردد بهاستثنای چوب یام دایلی؛
 -2دام و طیور زنده و آبزیان ،زنبور عسل ،نوغان و پیله ابریرم؛
 -3یوراک دام و طیور و آبزیان؛
 -4کود ،بذر ،نهال و سم؛
 -5آب مصارف کراورزی؛
 -6آرد یبازی ،نان یصووونعتی و سووونتی  ،گوشوووت ،تخم ماکیان و پرندگان ،انواع ماکارونی ،برنج ،حبوبات،
پروتئین سویا ،شیر ،ماست ،پنیر و شیر یرک؛
 -7یمیر کاغذ و کاغذ باطله ،کتاب ،روزنامه ،مجله و نروووریات یکاغذی و الکترونیکی انواع دفاتر تحریر و
کاغذ چاپ و تحریر.
تبصره  -یدمات آگهی و تبلیغات از حکم این ماده مستثنی است.
 -8کاالهای اهدائی بهصووورت بالعوض به وزارتخانهها ،مؤسووسووات دولتی ،جمعیت هالل احمر جمهوری
اسالمی ایران ،مؤسسات ییریه و حوزههای علمیه با تأیید هیأت وزیران؛
 -9کاالهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات؛
 -10اموال غیرمنقول ،اعم از عین و منفعت؛ این معافیت قابل تسوووری به ارائه یدمات هتلداری ،انبارداری،
غرفههای نمای رگاهی و همچنین ارائه یدمات اجاره اموال منقول از قبیل ما شینآالت من صوبه در آنها و تأ سی سات
شهربازیها نخواهد بود.

 -11واردات شمش طال توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران؛
 -12هرگونه انتقال دارایی به/از صووندوقهای سوورمایهگذاری ،موضوووع قانون توسووعه ابزارها و نهادهای مالی
جدید بهمنظور ت سهیل اجرای سیا ستهای کلی ا صل چهل و چهارم ی 44قانون ا سا سی م صوب  ،1388بهعنوان
آورده غیرنقد شرکاء در همان واحدهای سرمایهگذاری؛
 -13انتقال طال و م سکوکات طال به/از صندوقهای سرمایهگذاری ،مو ضوع قانون تو سعه ابزارها و نهادهای
مالی جدید بهمنظور ت سهیل اجرای سیا ستهای کلی ا صل چهل و چهارم ی 44قانون ا سا سی م صوب  ،1388که
دارای مجوز برای سرمایهگذاری در طال و مسکوکات طال از سازمان بورس و اوراق بهادار میباشند؛
 -14واردات داروهای پیرووگیری و درمانی یانسووانی ،حیوانی و گیاهی و کاالهای مصوورفی درمانی با تأیید
وزرای بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و جهاد کراورزی حسب مورد؛
 15وووو رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ،تجهیزات نظامی و اطالعاتی موضوع بندهای یپ  ،یت و
یث ماده ی 119قانون امور گمرکی مصوب  1390با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مذکور؛
 -16واردات اقالم زیر توسووط واحدهای مجاز با رعایت قانون حداکثر اسوتفاده از توان تولیدی و یدماتی در
تأمین نیازهای کرور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده ی 104قانون مالیاتهای مستقیم:
الف -ماشینآالت و تجهیزات سرمایهای معدنی ،کراورزی و یط تولید صنعتی به ترخیص وزارت صنعت،
معدن و تجارت.
ب -ماشینآالت و تجهیزات سرمایهای راهسازی و ریلگذاری.
ج -هواپیما ،بالگرد یهلیکوپتر  ،لوکوموتیو و واگن.
 -17تجهیزات پزشووکی و آزمایرووگاهی دانرووگاهها و مراکز پژوهرووی و تجهیزات و اقالم با کاربرد منحصوور
نظامی.
ب) خدمات
 -1یدمات پوستگیری و یرککردن محصوالت کراورزی فرآوری نرده؛
 -2انواع یدمات درمانی و پیرووگیری یانسووانی ،حیوانی ،گیاهی  ،یدمات توانبخرووی و حمایتی و یدمات
آرامستانها؛
 -3ارائه یدماتی که مابهازای آن به صورت حقوق و د ستمزد پردایت می شود در صورتیکه م رمول ف صل
مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم باشد؛
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الف -یدمات مالی و اعتباری بانکها ،مؤسسات اعتباری غیربانکی ،تعاونیهای اعتبار و صرافیها که بهموجب
قانون تأسیس شده یا میشوند ،یا دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران میباشند؛
ب -یدمات واسداری اشخاص دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران؛
ج -یدمات اعتباری قرضالح سنه صندوقهای قرضالح سنه دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری
ا سالمی ایران یا سایر مراجع مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری ا سالمی ایران و همچنین صندوقهای قرضالح سنه
که بهموجب قانون تأسیس شده یا میشوند؛
د -اعطای تسووهیالت و صوودور ضوومانتنامهها توسووط صووندوقهای حمایتی ،سوورمایهگذاری و بیمهای که
بهموجب قانون تأسیس شدهاند در چهارچوب اساسنامه آنها؛
 5و یدمات دفاتر نمایندگی بانکهای یارجی؛
 -6یدمات بیمه مسوووتقیم و اتکایی دارای مجوز فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسوووالمی ایران و همچنین
یدمات بیمه محصوالت کراورزی؛
 -7یدمات معامالت و تسوووویه اوراق بهادار و کاال در بورسها و بازارهای یارج از بورس و بازارگردانی و
سبدگردانی توسط اشخاص دارای مجوز فعالیت از شورایعالی بورس یا سازمان بورس و اوراق بهادار.
 -8بازیرید یا نقل و انتقال سهام ،حق تقدم ،سهمالررکه و سایر اوراق بهادار؛
9وووو نقل و انتقال واحدهای unit

سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری دارای مجوز از بورس اوراق

بهادار.
 -10یدمات حمل و نقل:
الف و یدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جادهای ،ریلی ،هوایی و دریایی؛
ب و یدمات حمل و نقل بینالمللی جادهای ،ریلی ،هوایی ،دریایی و یطوط انتقال لولهای و سیمی؛
ج و یدمات حمل و نقل عبوریارجی کاال یترانزیت ؛
د -یدمات معاوضه یسوآپ نفت یام و فرآوردههای نفتی یبنزین ،نفتگاز ،نفت کوره ،نفت سفید ،گاز مایع
و سویت هوایی  ،گازطبیعی و برق؛
 -11یدمات آموزشووی و پژوهرووی طبق آییننامهای که با پیروونهاد مرووترک وزارتخانههای امور اقتصووادی و
دارایی یسووازمان  ،علوم ،تحقیقات و فناوری ،آموزش و پرورش ،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و بهداشووت ،درمان و
آموزش پزشکی ظرف مدت ششماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد؛
 -12ارائه یدمات مخابراتی بابت انتقال ترافیک مخابراتی به دایل کرور و انتقال یترانزیت ترافیک مخابراتی
از طریق شرکت ارتباطات زیرسایت به مرتریان و کارور یاپراتور های یارج از کرور؛

 -13ارائه یدمات ناوبری و مخابراتی و سرویسهای مراقبت از هر هواپیما در پروازهای عبوری ،بدون توقف
و یا با توقف در ایران که از قلمرو هوایی ایران استفاده میکنند.
ماده  -5موارد زیر از پردایت مالیات معاف هستند و مالیات یرید نهادههای آنها مسترد میشود:
الف -صادرات کاالها و یدمات به یارج از ک رور یا به مناطق آزاد تجاری -صنعتی و مناطق ویژه اقت صادی
از طریق مبادی یروجی رسمی با ارائه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ یروجی یدر مورد صادرات
کاالها و اسناد و مدارک مثبته یدر مورد صادرات یدمات ؛
ب -عر ضه انواع داروهای درمانی و پی رگیری یان سانی ،حیوانی و گیاهی و کاالهای م صرفی درمانی تولید
دایل با تأیید وزرای بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی یا جهاد کراورزی حسب مورد؛
ج -عرضه ماشینآالت و تجهیزات سرمایهای معدنی ،کراورزی و یطوط تولید صنعتی به ترخیص وزارت
صنعت ،معدن و تجارت توسط واحدهای مجاز؛
د -عرضه ماشینآالت و تجهیزات سرمایهای راهسازی و ریلگذاری توسط واحدهای مجاز؛
هو -عرضه هواپیما ،بالگرد یهلیکوپتر  ،لوکوموتیو و واگن توسط واحدهای مجاز؛
ماده  -6مالیات پردایتی بابت کاالهای همراه مسافران تبعه کرورهای یارجی که ظرف مدت دوماه از تاریخ
یرید از ک رور یارج گردند ،در صورتیکه جمع مالیات یرید پردایتی آنان کمتر از یک میلیون ی 1.000.000ریال
نباشد از محل وصولیهای جاری ،هنگام یروج از کرور با ارائه اسناد و مدارک مثبته ،توسط سازمان مسترد میگردد.
آییننامه اجرائی این ماده تو سط سازمان ظرف مدت ششماه از تاریخ ت صویب این قانون تهیه و به ت صویب
وزیر امور اقتصادی و دارائی میرسد.
فصل سوم -مأخذ ،نرخ و نحوه محاسبه
ماده  -7مأیذ محاسووبه مالیات فروش ،بهای کاال یا یدمت مندرج در صووورتحسوواب اسووت .در مواردی که
صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن یودداری شود و یا بهموجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش
مندرج در آنها واقعی نیست ،مأیذ محاسبه مالیات فروش ،ارزش روز کاال یا یدمت به تاریخ روز تعلق میباشد.
تبصره -موارد زیر جزء مأیذ محاسبه مالیات فروش نمیباشد:
الف -تخفیفات اعطائی؛
ب -مالیات موضوع این قانون که قبالً توسط عرضهکننده کاال یا ارائهدهنده یدمت پردایت شده است؛
ج -سایر مالیاتهای غیرمستقیم و عوارضی که بهموجب قوانین موضوعه هنگام عرضه کاال یا ارائه یدمت به
آن تعلق گرفته است؛
د -وجوهی که بهموجب سایر قوانین وصول میشود و به حساب درآمد عمومی واریز میگردد؛

هوو -یارانه پردایتی دولت بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کاال یا یدمت عرضه یا ارائهشده به اشخاصی
که برای عرضه کاال و ارائه یدمات آنان قیمت مصوب تعیین میشود ،مرروط به آنکه مالیات فروش بهعنوان بخری
از آن احتساب نرده باشد؛
و -کمکهای نقدی یا غیرنقدی و همچنین جبران زیان پردایتی توسط دولت طبق قوانین و مقررات موضوعه،
مرروط به آنکه مالیات فروش بهعنوان بخری از آن احتساب نرده باشد.
ز -کمکهای پردایتی شهرداریها و دهیاریها به سازمانهای آتشن رانی طبق قوانین و مقررات مو ضوعه،
مرروط به آن که مالیات متعلق بهعنوان بخری از آن احتساب نرده باشد.
ماده  -8مأیذ محا سبه مالیات واردات کاال ،مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی میبا شد .مالیات مذکور
جزء حقوق ورودی محسوب نمیشود.
ماده  -9نرخ مالیات فروش کاالها و یا یدمات بهشرح زیر میباشد:
الف -کاالهای نفتی:
 -1انواع بنزین و سویت هواپیما سیدرصدی%30
 -2نفت گاز و نفت سفید پانزدهدرصدی%15
 -3گاز طبیعی ،نفت کوره و گاز مایع دهدرصدی%10
ب -طال و پالتین یاعم از مصنوعات و شمش سهدرصدی%3
ج -سایر کاالها و یدمات نهدرصدی%9
ماده  -10مالیات یریدی که مؤدیان برای فعالیت های اقتصوووادی یود به اسوووتناد اسوووناد و مدارک و
صووورتحسووابهای صووادره موضوووع این قانون پردایت مینمایند ،از مالیات فروش دوره مربوط قابل کسوور اسووت.
چنانچه در هر دوره مالیات یرید مؤدی بیش از مالیات فروش وی باشووود ،به حسووواب اعتبار مالیاتی دورههای بعد
مؤدی منظور یواهد شوود .در صووورت تقاضووای مؤدی ،پس از رسوویدگی ،مابهالتفاوت مذکور از محل وصووولیهای
جاری سازمان ،مسترد یواهد شد.
تبصره  -1در صورت احراز غیرواقعی بودن معامله براساس اسناد و مدارک مثبته ،مالیات یرید معامله مربوط
پذیرفته نخواهد شد.
تبصره  -2مالیات یرید نهادههای مربوط به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دولت قابل پذیرش نبوده و
جزء بهای تمامشده دارایی منظور میگردد.
تب صره  -3در صورتی که مؤدیان به عر ضه کاالها و ارائه یدمات معاف از مالیات مو ضوع این قانون ا شتغال
داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مرمول مالیات نباشند ،مالیات یرید آنها قابل تهاتر یا استرداد نمیباشد.

تب صره  -4در صورتی که مؤدیان به عر ضه توأم کاالها و یدمات م رمول و معاف از مالیات ا شتغال دا شته
باشند ،صرفاً مالیات یرید مربوط به کاالها و یدمات مرمول ،قابل کسر و تهاتر یواهد بود.
تب صره  -5صرفنظر از آنکه مؤدیان به عر ضه کاالها و یدمات معاف یا م رمول ا شتغال دا شته با شند ،مالیات
یرید مربوطه به ماشینآالت یطوط تولید آنها قابل کسر ،تهاتر و استرداد یواهد بود.
تب صره  -6مالیات پردایتی مؤدیان بابت کاالهای نفتی ،مو ضوع بند یالف ماده ی 9این قانون ،در صورتی که
بهعنوان مواد اولیه محصول تولیدی دیگر بهکار برده شوند ،بهعنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش یواهد بود.
تبصووره  -7آن قسوومت از مالیات یرید پردایتی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسوور از مالیاتهای
وصول شده یا قابل استرداد نیست ،بهعنوان هزینههای قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود.
تبصوره  -8در صوورتی که مؤدی دریواسوت نماید که مازاد مالیات یرید بر مالیات فروش وی در یک دوره
مالیاتی مسترد گردد ،اداره امور مالیاتی موظف است حداکثر ظرف دوماه از تاریخ ثبت دریواست ،نسبت به استرداد
مابهالتفاوت مذکور از محل وصوووولی های جاری اقدام نماید .در غیراین صوووورت مرووومول یسوووارتی به میزان
دودرصدی %2در ماه از تاریخ دریواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأییر یواهد بود.
در مورد صادرات کاالها و یدمات مهلت زمانی برای استرداد مابهالتفاوت فوق الذکر یک ماه تعیین میگردد.
آییننامه اجرائی این تب صره در ی صوص پذیرش دریوا ست ،نحوه ر سیدگی و واریز به ح ساب مؤدی ظرف
ششماه از تاریخ تصویب این قانون با پیرنهاد سازمان به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصووره  -9مالیات یرید سووفارتخانهها ،مأموریتهای دیدلماتیک ،پسووتهای کنسووولی مأموران دیدلماتیک و
کارکنان اداری و فنی آنها که تبعه دولت جمهوری اسالمی ایران نمیباشند ،به شرط عمل متقابل و دفاتر سازمانهای
بینالمللی و اعضای آنان که مقیم جمهوری اسالمی ایران میباشند ،با ارائه اسناد و مدارک مثبته ،قابل استرداد است.
نحوه اسووترداد بهموجب دسووتورالعملی یواهد بود که توسووط وزارتخانههای امور یارجه و امور اقتصووادی و دارایی
یسازمان تصویب و ابالغ یواهد شد.
ماده  -11سووازمان میتواند با تأیید وزیر امور اقتصووادی و دارایی ،مالیات بر ارزش افزوده گروههای شووغلی
مؤدیان اشخاص حقیقی مرمول این قانون را که در حلقه آیر زنجیره مالیات بر ارزش افزوده قرار میگیرند ،براساس
میزان فروش و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و اعمال ضووریب ارزش افزوده فعالیت مربوط تعیین نماید ،مرووروط بر
آنکه مالیات یرید آنها در مراحل قبلی پردایت شده با شد و حجم فروش ساالنه آنها تا حداکثر میزان پنج برابر حد
آستانه باشد .ضریب ارزشافزوده هر فعالیت توسط کارگروهی مترکل از نمایندگان سازمان ،بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران و اتاق اصناف کرور تعیین میگردد.

تبصره  -1کارگروه موضوع این ماده مکلف است ضریب ارزش افزوده برای محاسبه مالیات از روش موضوع
این ماده را بهنحوی تعیین نماید که مؤدیان ت رویق به نگهداری وارائه دفاتر و ا سناد و مدارک شوند .ضریب ارزش
افزوده هر گروه فعالیت ،برای هر سال تعیین و اعالم میگردد.
تبصووره  -2انتخاب روش مذکور برای مؤدیان موضوووع این ماده پس از اعالم سووازمان برای یک سووال مالی
ایتیاری یواهد بود.
فصل چهارم -وظایف و تکالیف مؤدیان و اشخاص ثالث
ماده  -12مؤدیان مکلفند در قبال عر ضه کاالها وارائه یدمات مو ضوع این قانون ،اطالعات مورد نیاز سازمان
را در صورتحساب صادره درج و مالیات متعلق را وصول نمایند .در مواردی که مؤدیان بهموجب مقررات از سامانه
صندوق فروش استفاده میکنند ،یروجیهای چاپی صندوقهای مذکور و همچنین یروجی الکترونیکی یا اطالعات
مندرج در آن ،جایگزین صورتحساب یواهد بود.
ماده  -13مؤدیان مو ضوع این قانون مکلفند ح سب مورد ،دفاتر قانونی و ا سناد و مدارک یاعم از الکترونیکی
یا غیر الکترونیکی را مطابق مقررات قانون مالیاتهای مسوووتقیم برای تعیین مأیذ مرووومول مالیات یود تنظیم و
نگهداری نمایند و همچنین از صوورتحسوابها ،فرمها ،سوامانههای صوندوق فروش و یا سوایر وسوائل و روشوهای
نگهداری ح ساب که تو سط سازمان تعیین می شود ،ا ستفاده نمایند .مؤدیان مذکور مکلفند دفاتر و ا سناد و مدارک
مذکور را در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنها ارائه دهند.
تبصره -نحوه ثبت و نگهداری اسناد و مدارک و دفاتر مالی دستگاههای اجرائی که بودجه آنها بهوسیله دولت
تأمین می شود و همچنین شهرداریها ،سازمانهای واب سته به آنها و دهیاریها برا ساس قوانین و مقررات ذیربط
یواهد بود.
ماده  -14مؤدیان مکلفند مالیات فروش موضووووع این قانون را طبق مقررات این قانون از طرف دیگر معامله
وصول کنند و به حسابهای اعالمشده توسط سازمان واریز نمایند.
تب صره  -1سازمان میتواند تمام یا بریی از مؤدیان م رمول این قانون را مکلف نماید مالیات فروش و یرید
را همزمان با عر ضه و یا دریافت کاال یا ارائه یدمت بهنحوی که تو سط سازمان تعیین میگردد به صورت بریط ،از
طریق سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به ح سابهای تعیین شده سازمان یا مؤدی یریدار از محل و صولیهای
جاری حسب مورد واریز نمایند.
دستورالعمل این تبصره در رابطه با تعیین مؤدیان مرمول تبصره و نحوه به حساب واریز نمودن مالیات فروش
و یرید مؤدیان ،با پیرنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.

تب صره  -2سازمان میتواند مؤدیان را مکلف نماید مالیات فروش کاالها و یدمات مربوط به فرو شندگانی را
که سازمان اعالم مینماید ،در زمان یرید به نام فرو شنده به ح ساب سازمان واریز نمایند .در این صورت مالیات
پردایتی مذکور به حساب بستانکاری مالیاتی مؤدی یفروشنده کاال و یدمات منظور یواهد شد .در غیر اینصورت،
اعتبار یرید مؤدیان ییریداران کاال و یدمات قابل پذیرش نخواهد بود.
تبصووره  -3سووازمان میتواند بنا به دریواسووت مؤدیان ،به آنها اجازه دهد که در زمان یرید کاال و یدمت،
مالیات فروش مربوط به فرو شندگان کاال و یدماتی که سازمان اعالم مینماید را به نام فرو شنده به ح ساب سازمان
واریز نمایند .در این صورت ،مالیات پردایتی مذکور به حساب بستانکاری مالیاتی مؤدی یفروشنده کاال و یدمات
منظور یواهد شد.
تب صره  -4گمرک جمهوری ا سالمی ایران مکلف ا ست مالیات متعلق مو ضوع این قانون را در زمان ترییص
قطعی از واردکنندگان کاال و صول و همزمان به ح سابهایی که بنا به دریوا ست سازمان نزد یزانهداری کل ک رور
افتتاح و اعالم میگردد واریز کند و ضووومن درج در پروانه های گمرکی و یا فرم های مربوط حسوووب مورد ،امکان
د ستر سی بریط سازمان به اطالعات مربوط به ا شخاص حقیقی و حقوقی م رمول مقررات این قانون و پایگاههای
اطالعاتی ذیربط را فراهم نماید.
واردکنندگان مکلفند در مورد کاالی تولیدی در مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقت صادی را که بهموجب
قوانین و مقررات مربوط ،تولید دایلی محسوب میگردند ،در زمان ورود به قلمرو گمرکی اظهار نمایند و گمرک نیز
مکلف است مالیات آنها را أیذ و حسب مقررات فوقالذکر به حساب سازمان واریز نماید.
آییننامه اجرائی این تبصره با پیرنهاد مرترک سازمان و گمرک جمهوری اسالمی ایران بهتصویب وزیر امور
اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره  -5واردکنندگان یدمات مکلفند مالیات متعلق به یدمات یریداری شده از یارج از کرور را محاسبه
و پردایت نمایند .چنانچه محل ارائه یدمت و م صرف آن در یارج از ک رور با شد ،واردکننده یدمت م رمول این
حکم نخواهد بود.
ماده  -15یریداران یکارفرمایان و فعاالن اقتصووادی در صووورتیکه در زمان یرید کاال و یدمت مروومول
مالیات از پردایت مالیات به مؤدیان طرف معامله ا ستنکاف نمایند ،سازمان میتواند ح سب دریوا ست مؤدی و با
ارائه اسناد و مدارک مثبته توسط وی و پس از ابالغ مراتب به یریداران مستنکف ،از طریق عملیات اجرائی مالیات و
جرائم متعلق شوامل جریمه تأییر و جریمه عملیات اجرائی را وصوول و به نام مؤدی به حسوابهای مربوطه پردایت
نمایند.

حکم این ماده رافع مسؤولیت مؤدیان نسبت به انجام اقدامات الزم برای وصول مالیات متعلق و پردایت آن و
همچنین اجرای سووایر مقررات این قانون نخواهد بود .در هر صووورت اشوخاص مذکور با مؤدیان متضووامناً مسووؤول
پردایت مالیات و جرائم متعلق یواهند بود.
ماده  -16در طرحهای تملک داراییهای سووورمایهای شووورکتهای دولتی که از منابع بودجه عمومی دولت و
منابع دایلی اسوووتفاده میشوووود ،کارفرما مکلف اسوووت مالیات فروش را حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ پردایت
علیالح ساب و یا صورت و ضعیت یا صورتح ساب ح سب مورد ،به ح ساب سازمان واریز نماید .پیمانکاران و
مهندسوووان مرووواور و تأمینکنندگان کاالهای طرح های مذکور در رابطه با پردایت مالیات و جریمه های مربوط
مسؤولیتی نخواهند داشت.
تبصره  -1در مرارکتهای بخش دولتی و یصوصی در طرحهای تملک داراییهای سرمایهای موضوع این
ماده ،کارفرمای بخش دولتی موظف ا ست به ن سبت سهم مالکیت یود در طرح مذکور ن سبت به پردایت مالیات
متعلق موضوع این ماده اقدام نماید.
تب صره  -2در صورت عدم پردایت کارفرما ،یزانهداری کل ک رور مکلف ا ست ،ح سب اعالم سازمان ،از
حساب آنها نزد یزانه یا در اولین تخصیص ،حسب مورد نسبت به برداشت میزان بدهی از حساب دستگاه اجرائی
ذیربط اقدام کند.
ماده  -17سازمان میتواند با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی دورههای مالیاتی تسلیم اظهارنامه و یا زمان
پردایت مالیات بریی از مؤدیان را با توجه به نوع و حجم فعالیت ،کاهش یا افزایش دهد ،مرروط بر آن که تغییرات
مذکور حداقل سووه ماه قبل از شووروع دوره مالیاتی ،از طریق سووامانه عملیات الکترونیکی سووازمان و حداقل یکی از
روزنامههای کثیراالنترار اطالعرسانی عمومی شود.
ماده  -18مؤدیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی را حداکثر تا پایان ماه بعد از انقضوووای دوره مربوط ،به
ترتیب مقرر در این قانون ت سلیم و مالیات بر ارزش افزوده را ظرف مهلت مذکور به ح سابهای تعیین شده سازمان
نزد یزانهداری کل کروووور ،واریز نمایند .در مورد قراردادهای پیمانکاری ،مهلت پردایت مالیات بر ارزشافزوده تا
پایان دوره مالیاتی بعد از دوره مربوطه یواهد بود.
چنانچه مؤدیان در تکمیل اظهارنامه تسلیمی مرتکب اشتباهی شده باشند ،میتوانند حداکثر ظرف مدت پانزده
روز از تاریخ انق ضای مهلت ت سلیم اظهارنامه ن سبت به ارائه اظهارنامه ا صالحی با ا ستناد به ا سناد و مدارک ،اقدام
نمایند .در هر صورت سررسید پردایت مالیات کماکان مطابق صدر ماده یواهد بود.

تبصره  -1برای اشخاص حقیقی که بیش از یک محل شغلی مستقل دارند ،تسلیم اظهارنامه و پردایت مالیات
برای هر محل شغلی بهطور جداگانه الزامی ا ست .سازمان میتواند مؤدیان فوق را مکلف به ت سلیم اظهارنامه واحد
نماید.
تبصره  -2در مرارکتهای مدنی ،اعم از ایتیاری و قهری ،اشخاص حقیقی در هر واحد شغلی مکلفند از بین
یود یک نفر را بهعنوان نماینده واحد شوووغلی انتخاب نمایند .کلیه تکالیف مالیاتی واحد شوووغلی ،از جمله ثبتنام،
تسلیم اظهارنامه واحد و پردایت مالیات توسط مرارٌالیه به نمایندگی شرکا انجام یواهد شد.
تبصوووره  -3در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی ،یدماتی و بازرگانی که نوووووووع فعالیت آنها ایجاد دفتر،
فرو شگاه یا شعبه در بیش از یک محل را اقتوووو ضاء نماید ،مکلفند یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل فعالیت
اصلی تسلیم نمایند.
تبصره  -4برای مؤدیانی که محل ثابت برای شغل یود ندارند ،محل سکونت از لحاظ تسلیم اظهارنامه و سایر
امور مالیاتی مناط اعتبار یواهد بود  .در صوورتی که مؤدی محلهای متعدد برای سوکونت یود داشوته باشود ،مکلف
ا ست یکی از آنها را برای انجام تکالیف مالیاتی معرفی نماید .در غیر این صورت ،سازمان یکی از محلهای سکونت
مؤدی را برای انجام تکالیف مالیاتی انتخاب و به مؤدی اعالم یواهد کرد.
ماده  -19در مواردی که سازمان جهت ر سیدگی به اظهارنامه یا برر سی میزان معامالت به مؤدیان و متعاملین
مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آنها را دریواست مینمایند ،اشخاص مذکور مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک
مربوط دریواستی حسب مورد میباشند.
ماده  -20در مورد اشووخاص حقوقی که منحل میشوووند تا زمان تصووفیه ،شووخص حقوقی کماکان مؤدی
محسوب میشود و مدیر یا مدیران تصفیه مکلف به انجام تکالیف مقرر در این قانون یواهند بود.
ماده  -21در انتقال یک واحد صنفی ،شخص دارنده واحد صنفی تا زمان انتقال ،مسؤولیت اجرای مقررات و
تمامی تکالیف دورههای مالیاتی مربوط ازجمله ت سلیم اظهارنامه ،صدور صورتح ساب و سایر مقررات را بر عهده
یواهد داشت.
ماده  -22مالیات بر ارزشافزوده بهعنوان امانت در ایتیار مؤدی میبا شد و جزء درآمد و اموال وی مح سوب
نمیگردد .جریمههای متعلق بر مالیات یاد شده در موارد ورشکستگی به جز مستثنیات دین ،حق تقدم بر سایر بدهیها
یواهد داشت.
فصل پنجم -ساختار سازمانی مالیات بر ارزشافزوده ،وظایف و اختیارات آن

ماده  -23سایتار و ت رکیالت مورد نیاز سازمان در سطح ک رور و ا ستانها متنا سب با شرایط اقت صادی هر
منطقه و بدون الزام به رعایت سوطح تقسویمات کرووری از طریق وزیر امور اقتصوادی و دارایی به سوازمان اداری و
استخدامی کرور پیرنهاد و پس از تأیید آن سازمان قابل اجراء یواهد بود.
ماده  -24به سازمان اجازه داده میشود تا دودرصدی %2مجوزهای استخدامی یود را براساس آییننامهای که
به پیرنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کرور به تصویب هیأت وزیران میرسد از
بین دارندگان مدارک تحصیلی دانرگاهی مرتبط ،بدون انترار آگهی و برگزاری آزمون به استخدام درآورد.
ماده  -25سووازمان با توجه به نوع فعالیت ،حجم فعالیت یحد آسووتانه  ،منطقه جغرافیایی و یا تلفیقی از آنها،
مؤدیان مروومول این قانون را برای اجرای قانون ،فرایوان و ثبت نام مینماید .دسووتورالعمل اجرائی فرایوان و نحوه
ثبتنام توسط سازمان تهیه و اعالم یواهد شد .سازمان مکلف است اعمال تغییرات موضوع این ماده را که منجر به
افزایش یا کاهش تعداد مؤدیان یواهد شد سهماه قبل از اجراء برای اطالع عموم از طریق حداقل یکی از روزنامههای
کثیراالنترار کرور و سامانه عملیات الکترونیکی سازمان برای اجراء در دوره یا دورههای بعد اعالم نماید.
تب صره  -1سازمان مجاز ا ست با ثبت نام ایتیاری ا شخاص حقیقی یا حقوقی که فرایوان ن ردهاند موافقت
نماید .در این صووورت ،اشووخاص مذکور حداقل تا پنج سووال حق یروج از نظام مالیات بر ارزشافزوده را نخواهند
داشت.
تبصووره  -2فرایوانهایی که در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوووب  1387و اصووالحات بعدی آن
اعالم شده است ،کماکان به قوت یود باقی است.
ماده  -26مؤدیان مروومول اجرای این قانون مکلفند به ترتیبی که سووازمان تعیین و اعالم مینماید نسووبت به
ثبتنام اقدام نمایند .سازمان موظف ا ست پس از احراز شرایط مؤدیانی که ثبتنام نمودهاند ،گواهی ثبتنام صادر
نماید.
در صورت سلب احراز شرایط مذکور از جمله عدم شنا سایی مؤدی در ن رانی قانونی اعالم شده ،صدور
صورتح ساب غیرواقعی و اظهار معامالت صوری ،سازمان مکلف ا ست ن سبت به ابطال گواهی ثبتنام مؤدی اقدام
نماید.
سازمان مکلف است همزمان با صدور یا ابطال گواهی ثبت نام مراتب را جهت اطالع عموم در سامانه عملیات
الکترونیکی سازمان درج نماید.
تبصوووره  -1اشوووخاص حقیقی و حقوقی مکلفند گواهی ثبت نام را از اداره امور مالیاتی مربوط أ یذ نمایند.
اشخاص حقیقی موظفند گواهی مذکور را در محل فعالیت در مکان قابل مراهده برای عموم نصب نمایند.

اشووخاص حقوقی موظفند گواهی مذکور را در محل فعالیت اصوولی نصووب و در صووورت داشووتن سووامانه
الکترونیکی از طریق سامانه الکترونیکی در معرض نمایش عموم قرار دهند.
تبصره  -2مؤدیان موظفند در صورت یاتمه یا تغییر فعالیت شغلی ،ظرف یک هفته مراتب را به سازمان اعالم
نمایند و در این صورت پس از احراز موضوع توسط سازمان ،گواهی ثبتنام مؤدی حسب مورد لغو یا اصالح و در
سامانه عملیات الکترونیکی سازمان درج مینماید.
تبصره  -3سازمان مکلف است امکانات الزم برای استعالم صحت ثبتنام مؤدیان را به شیوه مناسب از جمله
بهصورت بریط یا با پیام کوتاه فراهم نماید.
ماده  -27سازمان مجاز است در اجرای مقررات این قانون ،از یدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صالح
بها ستثنای امور مربوط به ت رخیص ،دادر سی ،مطالبه و و صول مالیات ،ا ستفاده نماید .در صورت ا ستفاده از یدمات
اشخاص فوقالذکر ،پردایت حقالزحمه بهعهده سازمان یواهد بود .در این صورت ،اشخاص مذکور مجاز نخواهند
بود همزمان به مؤدیان مذکور ،یدمات مالی و مراورهای ارائه نمایند.
شرایط استفاده ،نحوه انجام دادن تکالیف و سایر موارد اجرائی موضوع این قانون و تعیین حقالزحمه یدمات
طبق آییننامهای یواهد بود که توسط سازمان تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
ماده  -28سازمان میتواند ن سبت به مؤدیانی که قادر به پردایت بدهی مالیاتی یود اعم از ا صل و جریمه به
طور یکجا نیستند از تاریخ قطعیت مالیات حداکثر به مدت یک سال تقسیط نماید.
تبصره -تاریخ قطعیت در مورد مالیات ابرازی ،تاریخ انقضای سررسید پردایت مالیات است .در سایر موارد
تاریخ ابالغ برگ قطعی مالیات مالک عمل یواهد بود.
ماده  -29سازمان میتواند رسیدگی و تنظیم گزارش مالیاتی دورههای مالیاتی مؤدیان را به سازمان حسابرسی
و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار نماید .اشخاص مذکور در صورت پذیرش کار موظفند
در چهارچوب قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده گزارش ر سیدگی مالیاتی را طبق نمونهای که تو سط سازمان
تعیین میگردد تنظیم نمایند .در این صورت ،پردایت حقالزحمه بهعهده سازمان میباشد.
تبصره -اشخاص مذکور مجاز به ارائه یدمات حسابداری و مراورهای به مؤدیان مورد رسیدگی نخواهند بود.
ماده  -30سازمان مکلف ا ست ظرف یکماه از تاریخ ت صویب این قانون بهمنظور فراهم نمودن زمینه تحقق
اهداف و مأموریتهای سازمان و ارتقای سطح انگیزش کارکنان و اجرای صحیح و بهموقع قوانین و مقررات مالیاتی،
نسووبت به تهیه آییننامه یاص اداری ،مالی ،اسووتخدامی و ترووکیالتی یود اقدام و با پیروونهاد مرووترک وزارت امور
اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کرور ،پس از تصویب هیأت وزیران اجراء نماید .سازمان در موارد
یادشده از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی است.

بودجه سازمان و واحدهای استانی ذیربط هر سال به صورت متمرکز در ردیف جداگانهای در قوانین بودجه
منظور و بهطور صددر صدی %100تخ صیصیافته تلقی می شود و جهت انجام هزینههای جاری و تملک داراییهای
سرمایهای ستاد سازمان و واحدهای استانی در ایتیار سازمان مذکور قرار داده میشود.
ماده  -31احکام مربوط به فصووول هرووتم و نهم باب چهارم و فصوول سوووم باب پنجم و مواد ی ، 97ی، 161
ی ، 162ی ، 169ی 169مکرر ،تبصره ی 1ماده ی ، 177ی ، 178ی ، 181ی ، 182ی 186و تبصره ی 1آن ،ی ، 191ی، 198
ی ، 202ی ، 219ی ، 230ی ، 231ی ، 232ی ، 235ی ، 238ی ، 239ی ، 243ی ، 257ی 274لغایت ی 279قانون مالیاتهای
مسووتقیم در مورد مالیاتهای این قانون جاری اسووت .در مواردی که احکام فوقالذکر در یصوووص درآمد مروومول
مالیات باشد ،در مورد مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مأیذ محاسبه مالیات جاری یواهد بود.
تب صره -به سازمان اجازه داده می شود بهمنظور ر سیدگی به پروندههای قابل طرح این قانون در شورایعالی
مالیاتی ،تعداد شعب شورای مذکور را به دو برابر افزایش دهد.
فصل ششم -مالیاتهای سبز و سالمت
ماده  -32واحدهای تولیدی ،صنعتی ،معدنی و یدماتی که به ت رخیص سازمان حفاظت محیطزی ست ،حد
مجاز و ا ستانداردهای حفاظت محیطزی ست را رعایت نمیکنند ،در صورتی که در مهلت زمانی که برای آنها تعیین
می شود ن سبت به رفع آالیندگی یود اقدام ننمایند ،برا ساس معیارهایی نظیر شدت ،مدت ،نوع و مکان آالیندگی با
نریهای نیمدرصوودی ، %0.5یکدرصوودی %1و یکونیمدرصوودی %1.5به مأیذ فروش یا درآمد ارائه یدمات حسووب
مورد مرمول مالیات سبز یواهند شد .این حکم در مورد واحدهای تولیدکننده کاالها و یدمات معاف و غیرمعاف و
صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری -صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز جاری است.
معیارهای الزم برای نحوه تعیین مهلت زمان رفع آالیندگی واحدها و نیز سطحبندی میزان آالیندگی واحدهای
یاد شده حداکثر ظرف سهماه پس از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون تو سط سازمان حفاظت محیطزی ست تهیه
میشود و به تصویب هیأت وزیران یواهد رسید.
تب صره  -1در صورتیکه واحدهای تولیدی و صنعتی دارای یطوط تولیدی مجزا با مح صول م ستقل از هم
باشند مالیات سبز صرفاً و حسب مورد از فروش یا درآمد ارائه یدمات یطوط آالینده مطالبه و وصول یواهد شد.
تبصوووره  -2چنانچه واحدهای تولیدی و صووونعتی مبادرت به تولید کارمزدی نمایند ،درآمد یدمات تولید
کارمزدی با پنج برابر نریهای این ماده مرمول مالیات سبز یواهد شد .شرکتهایی که در زنجیره تولید پنج فرآورده
نفتی یبنزین ،نفت سفید ،نفت کوره ،نفتگاز و سویت هواپیما  ،گازطبیعی و برق قرار دارند ،درآمد یدمات تولید
کارمزدی آنها با ضوابط و نریهایی معادل صدر این ماده مرمول مالیات یواهد شد.

تبصوووره  -3سوووازمان حفاظت محیطزیسوووت مکلف اسوووت حداکثر ظرف مدت شوووشماه پس از تاریخ
الزماالجراءشدن این قانون ،پایگاه اطالعاتی واحدهای آالینده و سطح آالیندگی آنها را ایجاد و امکان دسترسی بریط
یآنالین را برای سووازمان فراهم کند .تاریخ شوومول مالیات سووبز از ابتدای دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعالم و درج نام
واحدهای آالینده در پایگاه مذکور یواهد بود .در صوورت کاهش سوطح یا رفع کامل آالیندگی ،واحدهای مذکور از
ابتدای دوره مالیاتی تاریخ اعالم و در صووورت افزایش سووطح آالیندگی از ابتدای دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعالم و
درج مراتب در پایگاه یاد شده بهترتیب م رمول مالیات سبز متنا سب با سطح جدید آالیندگی و یا یروج از شمول
مالیات این ماده یواهند بود.
سوازمان حفاظت محیطزیسوت موظف اسوت حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ دریواسوت واحد آالینده،
مبنی بر کاهش سووطح و یا رفع آالیندگی ،نظر یود را به واحد آالینده اعالم نموده و در صووورت تغییر ،مراتب را به
ترتیب فوقالذکر به سازمان اعالم نماید.
تبصره  -4سرمایهگذاری که بهمنظور رفع یا کاهش آالیندگی واحدهای آالینده و یا مخرب محیطزیست انجام
می شود در صورت تأیید رفع یا کاهش آالیندگی تو سط سازمان حفاظت محیطزی ست ،در سال اول یا سالهای بعد
قابل ا ستهالک یواهد بود .سایر هزینههای انجام شده بابت رفع یا کاهش آالیندگی بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
تلقی یواهد شد.
تبصووره  -5در صووورتیکه نیروگاههای تولید برق در مقاطع یاصووی از سووال با دریواسووت دولت ،مجبور به
ا ستفاده از سویت نفت کوره و نفت گاز شوند ،سازمان حفاظت محیط زی ست موظف ا ست در مقاطع مذکور ،این
موضوع را در احتساب شدت ،مدت و نوع آالیندگی نیروگاهها لحاظ نماید.
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ماده  -33شمارهگذاری انواع وسائط نقلیه یسبک ،سنگین و موتورسیکلت حسب مورد براساس میزان انترار
دیاکسیدکربن بهازای هر کیلومتر پیمایش ،درج شده در برچسب انرژی یطبق تعریف سازمان ملی استاندارد ایران ،
به مأیذ قیمت فروش کاریانه در مورد تولید دایلی یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای یودروهای
وارداتی طبق نریهای مندرج در جدول زیر مرمول مالیات است:
قیمت فروش انواع وسوووائط نقلیه تولید دایل و وارداتی که مبنای محاسوووبه مالیات موضووووع این ماده قرار
میگیرد ،هر سال تا پایان دیماه براساس آیرین مدل و با توجه به مأیذ مذکور ،توسط سازمان تعیین و برای اجراء
در سال بعد اعالم یواهد شد .مأیذ مذکور برای وسائط نقلیه وارداتی از تاریخ ابالغ قابل اجراء میباشد .این مهلت
زمانی برای انواع و سائط نقلیه جدیدی که بعد از تاریخ مذکور تولید آنها شروع یا به ک رور وارد می شود الزمالرعایه
نمیباشد.
تب صره  -1انواع و سائط نقلیه ی سبک ،سنگین و موتور سیکلت تمامیفول هیبرید پالگین و برقی به ت رخیص
وزارت صنعت ،معدن و تجارت مرمول مالیات موضوع این ماده نمیباشد.
تبصره 2ووو وزارت صنعت ،معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان
ملی استاندارد ایران ،فهرست وسائط نقلیه تولید دایل و وارداتی را با توجه به میزان انترار دی اکسید کربن ،مندرج
در برچ سب انرژی ،تهیه و ظرف سهماه پس از ابالغ این قانون به صورت بریط به سازمان اعالم نماید و به اطالع
عموم برساند .همچنین وزارت مذکور موظف است تغییرات فهرست فوق را به صورت بریط به سازمان اعالم کند
و به اطالع عموم برساند.
تبصره  -3در صورتی که برای یک یا چند نوع از وسائط نقلیه موضوع این ماده برچسب انرژی تعیین و اعالم
نرده باشد ،وسائط نقلیه مذکور حسب مورد با نرخ ردیف  Gجدول موضوع این ماده و به مأیذ صدر ماده مرمول
مالیات شمارهگذاری میشوند.
تبصووره  -4اشووخاص حقوقی واردکننده و تولیدکنندگان انواع وسووائط نقلیه موضوووع این ماده مکلفند مالیات
مذکور را در تاریخ فروش با درج در اسوووناد فروش از یریداران دریافت نمایند و اظهارنامه مربوط به مالیات

شمارهگذاری و همچنین م رخ صات دقیق و سائط نقلیه فرویته شده هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد مطابق فرم
نمونه سازمان از طریق سامانه عملیات الکترونیکی سازمان تسلیم و مالیات مذکور را پردایت نمایند .مؤدیان موضوع
این ماده در صووورت عدم پردایت مالیات مذکور در مهلت مقرر عالوه بر پردایت اصوول مالیات ،مروومول جریمه
غیرقابل بخرودگی به میزان بیستدرصدی %20مالیات موضوع این ماده و در صورت تأییر در پردایت آن ،مرمول
جریمههای موضوع ماده ی 48یواهند بود.
تبصووره  -5اشووخاص حقیقی واردکننده وسووائط نقلیه مکلفند قبل از شوومارهگذاری با مراجعه به ادارات امور
مالیاتی ذیربط مالیات متعلق را به ترتیبی که سوووازمان تعیین مینماید پردایت کنند .شووومارهگذاری وسوووائط نقلیه
وارداتی مذکور منوط به پردایت مالیات شمارهگذاری یواهد بود.
تبصره  6و شمارهگذاری وسائط نقلیه ایتصاصی ینیروهای نظامی و انتظامی نیز مرمول این ماده میباشد.
تبصوووره  -7نیروی انتظامی جمهوری اسوووالمی ایران یمعاونت راهنمایی و رانندگی مکلف اسوووت قبل از
شمارهگذاری و سائط نقلیه وارد شده تو سط ا شخاص حقیقی ،گواهی پردایت مالیات را کنترل و از شمارهگذاری
وسائط نقلیهای که مالیات آنها پردایت نرده است ،یودداری نماید.
ماده  -34وسائط نقلیه یسبک ،سنگین و موتورسیکلت بهشرح ذیل مرمول مالیات ساالنه آالیندگی میباشند:
الف -مأیذ محاسبه مالیات ساالنه آالیندگی وسائط نقلیه ،مأیذ مذکور در ماده ی 33این قانون میباشد .مأیذ
محا سبه برای و سائط نقلیهای که سال مدل آنها پنج سال پیش از سال اجرای این قانون با شد ،ش صتدر صدی%60
مأیذ مذکور یواهد بود .در مورد یودروهایی که تولید آنها متوقف میشود ،مأیذ محاسبه توسط سازمان و متناسب
با آیرین مدل سایته شده تعیین میگردد.
ب -نرخ مالیات ساالنه آالیندگی و سائط نقلیه تا ده سال بعد از سال مدل و سیله نقلیه مذکور معادل یکدهم
نریهای مندرج در جدول ماده ی 33یواهد بود .پس از سووال دهم هر سووال ،به میزان دهدرصوودی %10به نرخ پایه
مالیات آالیندگی وسایط نقلیه مذکور اضافه میشود و حداکثر به دو برابر نرخ پایه مالیات آالیندگی افزایش مییابد.
تبصره  -1وسائط نقلیهای که نرخ مالیات آنها در جداول ذیل ماده ی 33صفر میباشد ،تا سدریشدن پنج سال
از سال مدل و سائط نقلیه از پردایت مالیات ساالنه آالیندگی معاف میبا شند و پس از آن ،و سایط نقلیه سنگین با
نریی معادل یکدهم نریهای مندرج در ردیف  Dجدول ماده ی 33و سووایر وسووائط نقلیه با نریی معادل یکدهم
نریهای مندرج در ردیف  Cجدول مذکور مرمول مالیات ساالنه آالیندگی میباشند.
تبصره  -2چنانچه مالکیت وسائط نقلیه مذکور پس از سال مدل تغییر نماید ،پردایت مالیات ساالنه آالیندگی
موضوع این ماده از سال انتقال برعهده مالک جدید یواهد بود.
تبصره  -3وسائط نقلیهای که گواهی اسقاط دارند ،در سال مربوط مرمول مالیات موضوع این ماده نمیباشند.

تب صره  -4و سائط نقلیهای که قبل از الزماالجراء شدن این قانون شمارهگذاری شدهاند نیز م رمول مقررات
موضوع این ماده میباشند.
تبصره  -5مالکان وسائط نقلیه مکلفند مالیات ساالنه آالیندگی هر سال را تا پایان همان سال پردایت نمایند.
تب صره  -6ارائه یدمات ن سبت به و سائط نقلیه ی سبک ،سنگین و موتور سیکلت تو سط ادارات راهنمایی و
رانندگی در مورد تعویض پالک و تو سط دفاتر ا سناد ر سمی در مورد تنظیم ا سناد ر سمی ،منوط به ت صفیه بدهی
مالکان نسبت به وسائط نقلیه مورد معامله و همچنین نسبت به پردایت بدهی سایر وسائط نقلیه آنان یواهد بود.
سازمان امور مالیاتی مکلف ا ست با ایجاد سامانه الکترونیک صدور گواهی پردایت مالیات ساالنه آالیندگی
وسائط نقلیه ،امکان صدور الکترونیکی مفاصاحساب ساالنه وسائط نقلیه را برای مجامع مذکور و مالکان فراهم نماید.
تصفیه بدهی سایر وسائط نقلیه مالکان منوط به ایجاد سامانه مذکور توسط سازمان یواهد بود.
تبصوووره  -7پردایت مالیات هر سوووال حداکثر تا پایان همان سوووال موجب بریورداری از تخفیف به میزان
بیستدرصدی %20مالیات ساالنه آالیندگی یواهد شد.
تب صره  -8پردایت مالیات پس از موعد مقرر م رمول جریمه غیرقابل بخ رودگی معادل بی ستدر صدی%20
مالیات سوواالنه آالیندگی یواهد بود و در صووورت تأییر بیش از یکماه ،عالوه بر جریمه مذکور مروومول جریمهای
معادل دودرصدی %2مالیات ساالنه آالیندگی بهازای هر ماه نسبت به مدت تأییر یواهد بود.
تبصره  -9چنانچه مالک یا مالکان وسائط نقلیه یسبک ،سنگین و موتور سیکلت از پردایت مالیات موضوع
این ماده به مدت پنج سال از سال مالکیت ،یودداری نمایند و یا مبلغ مالیات و جریمه متعلق آنها از پنجدر صدی%5
ن صاب معامالت کوچک بی رتر با شد ،سازمان امور مالیاتی ک رور میتواند ن سبت به مطالبه قطعی مالیات سنوات
پردایت نرده و وصول آن بر حسب فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نماید.
تب صره  -10تمام درآمدهای حا صل از و صول مالیات مو ضوع این ف صل م رمول ک سر وجوه مو ضوع تب صره
ماده ی 45این قانون یواهد بود.
تب صره  -11نیروی انتظامی جمهوری ا سالمی ایران و شهرداریها مکلفند امکان د ستر سی بریط یآنالین به
پایگاه اطالعات وسائط نقلیه یود را برای سازمان فراهم نمایند.
تبصووره  -12سووازمان موظف اسووت نسووبت به اطالعرسووانی در یصوووص وظایف و تکالیف مالک یا مالکان
وسائط نقلیه به طرق مقتضی از جمله از طریق ارسال پیامک اقدام نماید.
تبصووره  -13آییننامه اجرائی این ماده ظرف شووشماه از تاریخ تصووویب این قانون با پیروونهاد وزارت امور
اقتصادی و دارایی یسازمان و همکاری وزارت کرور بهتصویب هیأت وزیران یواهد رسید.

ماده  -35نفت یام ،میعانات گازی و گاز طبیعی یام که نهاده اولیه فرآوردههای نفتی محسووووب میگردد ،از
شمول مالیات فروش م ستثنی میبا شد .سایر کاالها ،مح صوالت و م رتقات از نفت ح سب مورد م رمول مالیات
فروش موضوع ماده ی 9این قانون یواهد بود.
تبصووره  -1مالیاتهای یرید بابت طرح تملک داراییهای سوورمایهای شوورکت ملی نفت ایران که بهموجب
قوانین مربوط الزام به ایجاد شده یا میشود بهعنوان بخری از بهای تمام شده دارایی منظور میگردد .سایر مالیاتهای
یرید شرکت مزبور ح سب مقررات م سترد و یا با دریوا ست شرکت و تأیید سازمان قابل تهاتر با بدهی مالیات
موضوع این قانون مربوط به آن شرکت و شرکتهای تابعه وزارت نفت یواهد بود.
تبصره  -2مالیات یرید کاالهای موضوع جزءهای ی 1و ی 2بند یالف ماده ی 9این قانون در مراحل واردات
یا توزیع مجدد آن کاالها توسووط مؤدیان قابل کسوور از مالیاتهای فروش و یا قابل اسووترداد به آنها یواهد بود و در
سایر موارد بهعنوان هزینه قابل قبول موضوع تبصره ی 7ماده ی 10این قانون محسوب میشود.
تبصره  -3در صورت عرضه بنزین و نفت گاز توسط شرکتهای غیردولتی دارای مجوز فروش و عرضه به
صووورت یردهفروشووی از وزارت نفت ،مأیذ محاسووبه مالیات فروش مابهالتفاوت قیمت یرید یبا احتسوواب مالیات
موضوع بندیالف ماده ی 9این قانون کاالهای فوق از شرکتهای تابعه وزارت نفت یا شرکتهای پاالیری نفت با
قیمت عرضووه آن به مصوورفکننده که بهعنوان یدمات فروش کاالی مزبور محسوووب میگردد ،یواهد بود .در این
صورت مالیات یرید کاالهای مزبور بهعنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و قابل تهاتر و استرداد نخواهد بود.
تب صره  -4مأیذ محا سبه مالیات فروش کاالهای نفتی مو ضوع بند یالف ماده ی 9این قانون برا ساس قیمت
فروش آنها یواهد بود.
تبصره  -5در صورت واردات بنزین و سویت هواپیما و گاز طبیعی توسط وزارت نفت یشرکتهای تابعه ،
مالیات فروش آنها در مرحله واردات محاسبه و وصول نخواهد شد و مالیات فروش کاالهای مزبور در مراحل بعدی
عرضه حسب مقررات این قانون محاسبه و وصول میگردد.
تب صره  -6آییننامه اجرائی این ماده در ی صوص نحوه ر سیدگی ،مطالبه ،تهاتر ،ا سترداد ،و صول و واریز به
ح ساب تعیین شده ،ظرف مدت ششماه پس از ت صویب این قانون تو سط وزارتخانههای امور اقت صادی و دارایی
یسازمان و نفت تهیه و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده  -36انواع سوویگار و محصوووالت دیانی در مبادی تولید و واردات عالوه بر مالیات و عوارض موضوووع
قانون مالیات بر ارزش افزوده یمصوب  ، 1387/2/17مرمول مالیات مقطوع بهشرح زیر است:

الف نرخ مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید دایل دهدرصدی ، %10تولید مرترک بیستدرصدی %20و تولید
دایل با نروووان بینالمللی یبرند بیسوووتوپنجدرصووودی %25حسوووب مورد به قیمت درب کاریانه و وارداتی
چهلدرصدی %40ارزش گمرکی.
ب نرخ مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید دایل دهدرصدی ، %10قیمت درب کاریانه و
وارداتی چهلدرصدی %40ارزش گمرکی تعیین میگردد.
تب صره  -1وزارت صنعت ،معدن و تجارت موظف ا ست از ابتدای سال الزماالجراء شدن این قانون ،امکان
د ستر سی بریط یآنالین سازمان به سامانه اطالعاتی واردات ،تولید و توزیع سیگار و انواع مح صوالت دیانی را
فراهم نماید.
تبصووره  -2تولیدکنندگان انواع سوویگار و توتون پیپ و تنباکوی آماده مصوورف دایلی مکلفند مالیات فروش
مو ضوع این ماده را با درج در ا سناد فروش ی صورتح ساب از یریداران أیذ و مالیات فروش هر ماه را حداکثر تا
پایان ماه بعد به حسابهای تعیینشده توسط سازمان واریز نمایند.
تبصوووره  -3گمرک جمهوری اسوووالمی ایران مکلف اسوووت مالیات موضووووع این ماده را قبل از ترییص از
واردکنندگان مح صوالت مزبور و صول و به رو شهایی که سازمان تعیین میکند به ح سابهای تعیین شده تو سط
سازمان واریز و اطالعات اشخاص مرمول این ماده را ارائه نماید.
ماده  -37کاالهای موضوع ماده ی 36در صورت صادرات به یارج از کرور مرمول مالیات مقطوع نمیباشند
و مالیات پردایتی در حلقههای قبلی بابت کاالهای مزبور با ارائه اسناد و مدارک مثبته مسترد میگردد.
ماده  -38در محاسوووبه مالیات مقطوع کاالها و یدمات ،مالیات بر ارزش افزوده و مالیاتهای موضووووع این
فصل و موارد مذکور در تبصره ماده ی 7این قانون جز مأیذ محسوب نمیشوند.
ماده  -39مالیات موضوع این فصل بهعنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمیگردد و قابل کسر و تهاتر از مالیات بر
ارزش افزوده نمیباشد.
ماده  -40مالیاتهای پردایت شده بهموجب مقررات این ف صل بهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی پذیرفته
می شود.
ماده  -41احکام سایر ف صول این قانون یبها ستثنای احکام مربوط به نرخ و ترتیبات واریز ،حکم ماده ی  7و
تبصره آن و فصل دوم این قانون و فصل سوم باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم  ،در رابطه با مالیات موضوع این
فصل نیز جاری است.
تبصره  -1عرضهکنندگان کاالها و ارائهدهندگان یدمات و واردکنندگان و تولیدکنندگان موضوع این فصل از
نظر اجرای حکم مقرر در ماده ی 18این قانون یتسلیم اظهارنامه در حکم مؤدی محسوب میگردند.

تبصره  -2مرجع رسیدگی به ایتالفات موضوع این فصل ،هیأت حل ایتالف مالیاتی موضوع تبصره ی 2ماده
ی 216قانون مالیاتهای مستقیم است.

فصل هفتم -تخصیص ،انتقال و توزیع مالیات
ماده  -42مالیاتها و جریمههای و صول شده مو ضوع این قانون بها ستثنای مالیاتها و جرائم مو ضوع مواد
ی ، 32ی 33و ی 34به نسبت شصتوهفتدرصدی %67بهعنوان سهم درآمد عمومی کرور و سیو سهدرصدی%33
سهم شهرداریها و دهیاریها تعیین میگردد.
تبصره  -1سازمان موظف است دهدرصدی %10از سهم شهرداریها و دهیاریهای موضوع ماده ی 9این قانون
را با رعایت ترتیبات قانونی به حساب تمرکز وجوه وزارت کرور یسازمان شهرداریها و دهیاریهای کرور واریز
نماید تا صرف توانمند سازی و ارتقای شایصهای یدمات شهری و رو ستایی با اولویت مناطق کمترتو سعهیافته
براساس دستورالعملی که توسط وزارت کرور و سازمان برنامه و بودجه کرور تهیه و ابالغ میگردد ،شود.
تبصره  -2سهم شهرداریها و دهیاریها از محل مالیاتها و جرائم صدر این ماده پس از کسر وجوه موضوع
تبصره ماده ی 45بدون واریز به حساب درآمد عمومی به حساب تمرکز وجوه وزارت کرور یسازمان شهرداریها و
دهیاریهای ک رور و مابقی به ح ساب تمرکز وجوه ادارهکل امور مالیاتی ا ستان ذیربط نزد یزانهداری کل ک رور
برای توزیع بین شهرداریها و دهیاریها مطابق مقررات ماده ی 43واریز میشود.
ماده  -43مالیات و جرائم سووهم شووهرداریها و دهیاریها ،واریزی به حسوواب تمرکز وجوه اداره کل امور
مالیاتی ا ستان و ح ساب تمرکز وجوه وزارت ک رور برا ساس ضرایب و شایصهایی که بهموجب آییننامهای با
پیرنهاد مرترک وزارتخانههای کرور یسازمان شهرداریها و دهیاریهای کرور و امور اقتصادی و دارایی یسازمان
و سازمان برنامه و بودجه ک رور تهیه و به ت صویب هیأت وزیران میر سد ،بین شهرداریها و دهیاریها توزیع می
شود .وزارت ک رور و سازمان مکلفند و صولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد برا ساس سهمهای تعیین شده به ح ساب
شهرداریها و دهیاریها واریز نمایند.
تب صره  -1سهم رو ستاهای فاقد دهیاری به ح ساب فرمانداری شهر ستان مربوطه واریز یواهد شد تا صرف
امور عمرانی و آبادانی همان روستا شود.
تب صره  -2در را ستای اجرای احکام این ماده شهرهای جدید تازه تأ سیس فاقد شهرداری از نظر مو ضوع این
ماده حسب مورد شهرداری تلقی میشوند.

تب صره  -3دودر صدی %2از سهم شهرداریها و دهیاریها بها ستثنای سهم مربوط به بند یالف ماده ی 9این
قانون قبل از توزیع اسوووتانی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز ایجاد زیر سوووایتهای مربوط به مدیریت پسوووماند و
فاضالب شهرکهای صنعتی ،کمربند سبز در محوطه دایل و اطراف شهرکها و نواحی صنعتی براساس ضرایب و
د ستورالعملی که وزارت صنعت ،معدن و تجارت تعیین و به سازمان اعالم میکند بین شهرکها و نواحی مربوطه
توزیع میگردد.
تب صره  -4هرگونه بردا شت از ح ساب تمرکز وجوه بهجز پردایت به شهرداریها و دهیاریها و ا شخاص
مذکور در این ماده ممنوع میباشد.
تبصره  -5وزارتخانههای کرور و امور اقتصادی و دارایی مکلفند گزارش عملکرد وجوه توزیع شده را هر سه
ماه یک بار به کمی سیون اقت صادی مجلس شورای ا سالمی و شورایعالی ا ستانها ارائه نمایند و به طرق مقت ضی به
اطالع عموم برسانند.
ماده  -44مالیات و جرائم موضووووع مواد ی ، 32ی 33و ی 34با رعایت ترتیبات قانونی و پس از واریز به
حسوواب درآمد عمومی به نسووبتهای چهلدرصوودی ، %40چهلدرصوودی %40و بیسووتدرصوودی %20بهترتیب به
ح سابهای تمرکز وجوه وزارت ک رور ،وزارت راه و شهر سازی و صندوقهای محیط زی ست واریز می شود تا
صرف امور ذیل گردد:
الف -وزارت کرور یسازمان شهرداریها و دهیاریهای کرور در توسعه و بازسازی حمل و نقل عمومی و
تأمین ماشینآالت یدماتی و عمران شهرها.
ب -وزارت راه و شهرسازی برای توسعه زیرسایتهای حمل و نقل بینشهری یجادهای و ریلی .
ج -صندوق ملی محیط زیست در چهارچوب اساسنامه.
ماده  -45مؤدیان مکلفند مالیات ها و جرائم متعلق موضووووع این قانون را به حسووواب های رابطی که بنا به
دریوا ست سازمان و تو سط یزانهداری کل ک رور افتتاح و از طریق سازمان اعالم میگردد ،واریز نمایند .سازمان
موظف اسوووت مالیات و جرائم سوووهم شوووهرداریها و دهیاری ها را با رعایت ترتیبات مقرر تا پانزدهم ماه بعد به
حسابهای تمرکز وجوه ذیربط واریز نماید.
تبصره -سهدرصدی %3از وجوه واریزی به حسابهای موضوع این ماده بابت سهم شهرداریها و دهیاریها
در ح ساب مخ صو صی نزد یزانه به نام سازمان واریز می شود و معادل آن از محل اعتبار ایت صا صی که در قوانین
بودجه سنواتی منظور میگردد در ایتیار سازمان مذکور که وظیفه شناسایی ،رسیدگی ،مطالبه و وصول این وجوه را
عهدهدار میباشوود ،قرار میگیرد تا برای تأمین و تعمیر و بازسووازی سووایتمان و یرید تجهیزات ،آموزش و ترووویق
کارکنان ،حسابرسی مؤدیان ،اطالع رسانی و آموزش مؤدیان ،ترویق و جایزه به مصرفکنندگان و سایر اشخاص که

در امر ارائه اطالعات مالیاتی و وصوول مالیات فعالیت میکنند هزینه نماید .وجوه پردایتی به اسوتناد این بند بهعنوان
پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
ماده  -46معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کاالهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصووول می شووود از
محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کرور منظور می شود در ایتیار وزارت کرور قرار میگیرد
تا براساس مقررات ماده ی 43این قانون توزیع و هزینه نماید.
فصل هشتم -جریمههای مالیاتی
ماده  -47مؤدیان مالیاتی در صوووورت تخلف از مقررات این قانون در موارد ذیل عالوه بر پردایت مالیات،
مرمول جریمههایی بهشرح زیر یواهند بود:
الف -عدم ثبتنام در مهلت مقرر ،معادل یک میلیون ی 1000.000ریال یا بی ستدر صدی %20مالیات فروش؛
هر یک که بیرتر باشد ،برای هر دوره مالیاتی قبل از دوره ثبتنام یا شناسایی.
ب و و عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد ،معادل یک میلیون ی 1000.000ریال یا
بیسووتدرصوودی %20مالیات بر ارزشافزوده ،برای هر دوره مالیاتی ،هر یک که بیرووتر باشوود؛ حکم این بند در مورد
فروش یدرآمدهای کاالها و یدمات کتمانشده به شرط احراز نیز جاری یواهد بود.
ج -در صوورت عدم ارائه اسوناد و مدارک یفروش معادل دهدرصودی %10مالیات فروش نسوبت به اسوناد و
مدارک ارائهنرده؛
د -مؤدیان مکلف به داشتن دفاتر در صورت عدم ارائه دفاتر معادل پانزدهدرصدی %15مالیات فروش.
هووووو -عدم درج شماره اقت صادی یود یا یریدار یفعاالن اقت صادی مکلف به دا شتن شماره اقت صادی در
صورتحساب ،معادل دهدرصدی %10مالیات فروش همان صورتحساب؛
و -صوودور و یا اسووتناد به صووورتحسوواب معامله غیرواقعی ،معادل صووددرصوودی %100مالیات فروش همان
صورتحساب.
ز -کتمان تمام یا بخ ری از عر ضه کاال و ارائه یدمات ،معادل پنجاهدر صدی %50مالیات فروش معامله کتمان
شده؛
ح -استناد به اسناد و مدارک و صورتحسابهای غیرواقعی منجر به استرداد ،عالوه بر وصول اصل مالیات و
جریمه های متعلق و همچنین اعمال جریمه های موضووووع ماده ی 48این قانون از زمان اسوووترداد ،جریمهای معادل
بیستوپنجدرصدی %25وجوه استرداد شده.

ط -دریافت مالیات فروش توسووط مؤدیان موضوووع این قانون از کاالها و یدمات معاف و همچنین وصووول
مالیات فروش توسط اشخاص غیرمرمول فرایوانهای اجرای قانون ،عالوه بر وصول مالیات فروش و جریمه تأییر
موضوع ماده ی 48این قانون ،معادل صددرصدی %100آن بهعنوان جریمه وصول یواهد شد.
تبصووره  -1در صووورت اعمال جریمه بند یز  ،جریمه بند یج قابل مطالبه نخواهد بود .همچنین ،در صووورت
اعمال جریمه بند یز  ،جریمه اییر بند یب اعمال نخواهد شد.
تبصره  -2در صورت وصول جریمه بند یالف  ،جریمه بند یب اعمال نخواهد شد.
ماده  -48تأییر در پردایت مالیاتهای موضووووع این قانون در مواعد مقرر ،موجب تعلق جریمهای به میزان
دودرصوودی %2در ماه ،نسووبت به مالیات پردایتنرووده و مدت تأییر از زمان انقضووای مهلت تسوولیم اظهارنامه یا
سررسید پردایت مالیات ،هر یک که مقدم باشد ،یواهد بود.
فصل نهم -سایر مقررات
ماده  -49حکم ماده ی 160قانون مالیاتهای مستقیم به مالیاتهای موضوع این قانون تسری مییابد و حکم
آن در مورد این نوع مالیاتها و مالیاتهای مستقیم شامل تاجر ورشکسته میباشد.
ماده  -50برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کاالهای وارداتی ،تولیدی و ارائه یدمات که در
این قانون تعیین تکلیف شوودهاند یاعم از معاف یا مروومول مالیات و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأیذ
محاسبه مالیات یا معاف از مالیات موضوع قانون مالیاتهای مستقیم ،توسط شوراهای اسالمی و سایر مراجع ممنوع
میباشد.
تبصووره -هزینه ،کارمزد و سووایر وجوهی که از دریواسووتکننده در ازای ارائه مسووتقیم یدمات یاص و یا
فروش کاال ،طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت میشود و همچنین یسارات و جریمههایی که بهموجب قوانین و
یا ایتیارات قانونی لغونرده دریافت میگردد ،از شمول این ماده مستثنی میباشد.
ماده  -51مالیات و عوارض ارزش افزوده موضووووع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصووووب  1387که تاریخ
تعلق آنها قبل از اجرای این قانون میباشوود ،از نظر تعیین مأیذ مروومول مالیات و نرخ مالیات و عوارض ،جرائم و
تکالیف مؤدیان و مأموران مالیاتی و نحوه رسیدگی تابع احکام قانون صدراالشاره میباشد ،اما در مورد رفع ایتالف
با اداره امور مالیاتی ،حل ایتالف مالیاتی ،قطعیت ،وصول ،توزیع و تسویه تابع احکام و مقررات این قانون میباشد.
ماده  -52از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون ،قانون مالیات بر ارزش افزوده م صوب  1387و همچنین کلیه
قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها م ستلزم ذکر یا ت صریح نام ا ست لغو می شود.
مواد و مقررات این قانون تا هنگامی که در قوانین الحق صریحاً و با ذکر نام ،ن سخ و یا ا صالح ن رده با شد ،معتبر
یواهد بود.

موارد زیر از شمول این حکم مستثنی میباشد:
الف -قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  1366و اصالحیههای بعدی آن؛
ب -قانون مقررات تردد وسایل نقلیه یارجی مصوب 1373/4/12؛
ج -عوارض آزادراه ها و عوارض موضووووع ماده ی 12قانون حمل و نقل و عبور کاالهای یارجی از قلمرو
جمهوری اسالمی ایران مصوب 1374/12/22؛
د -قانون نحوه تأمین هزینههای اتاقهای بازرگانی و صووونایع و معادن و اتاق تعاون جمهوری اسوووالمی ایران
مصوب  1372/8/11و اصالحات بعدی آن؛
هووووو -مواد ی 63و ی 87قانون وصووول بریی از درآمدهای دولت و مصوورف آن در موارد معین مصوووب
 1373/12/28و اصالحات بعدی آن؛
و -مادهواحده قانون ا صالح ماده ی 87قانون و صول بریی از درآمدهای دولت و م صرف آن در موارد معین
مصوب 1390/11/18؛
ز -قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22؛
ح -قانون تهیه مسکن برای افرادکم درآمد مصوب 1372/06/9؛
ط -قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسالمی ایران مصوب 1372/6/7؛
ی -قانون ترکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران مصوب 1384/9/5؛
ماده  -53تاریخ اجرای این قانون از ابتدای فروردین دومین سال پس از سال تصویب میباشد.
تبصره -تا تاریخ الزماالجراء شدن این قانون ،قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  1387/02/17الزماالجراء
میباشد.
ماده  -54ماده ی 2قانون نوسووازی و عمران شووهری مصوووب  1347/09/07و اصووالحات بعدی آن از تاریخ
الزماالجراء شدن این قانون بهشرح زیر اصالح میگردد:
عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده ی 2به عبارت «یکونیمدرصدی » %1.5اصالح میشود.

