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 تبیین معافیت های مالیاتی مذکور در قانون مالیاتهای مستقیم

 با توجه به آرای هیات عمومی شورای عمومی مالیاتی

 

 1ابوالفضل درویشوند

 

 چکیده:

و  . موارد معافیتقانون وجبم شود مگر به وضع نمی مالیات نوع هیچ))  

 قانون 51اصل) (( شود. می مشخص قانون موجب به مالیاتی و تخفیف بخشودگی
 ان (جمهوري اسالمی ایراساسی

دازد و یکی از اصول مهم حاکم بر مالیات این است که هر فرد باید مالیات بپر

تها اراساسی براي دولرعایت این اصل الزامی است . مالیات یک منبع درآمد بسی

ور است . هرکسی که درآمدي به دست می آورد با توجه به اینکه از امکانات کش

ت که دول استفاده نموده ااست باید درصدي از آن را به عنوان مالیات به دولت بدهد

ت طلق نیسنیز از آن در جهت اداره امور کشور استفاده می نماید . البته این اصل م

اص جود برخی دالیل اجتماعی ، فرهنگی اقتصادي و... برخی اشخگاهی به دلیل و

 از این اصل کلی استثناء می شوند . 

 مالیات، قانون، اصل، درآمد، معافیت کلیدی:کلمات 

 

 

 

 

                                           
  1ارشناسی ارشد حقوق عمومی ، دانشکده حقوق ، دانشگاه تهراندانشجوي ک -
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 مقدمه:

در رابطه با معافیت مالیاتی می توان گفت : معافیت مالیاتی تخفیف قسمتی یا 

حتی کل مالیات حقه یک شخصیت حقیقی یا حقوقی براي مدت کوتاه یا طوالنی 

تداول در کنار سایر سیاستهاي حمایتی از سوي است و به عنوان ابزار حمایتی م

 1دولت به کار گرفته می شود .

ند هدف معافیتها عالوه بر تنظیم جریان دخل و خرج عمومی نیل به یک یا چ

تراز   هدف از هدفهاي : اشتغال کامل ، تثبیت قیمتها ، رشد اقتصاد ملی و تعادل

 پرداختها است .

ام مالیاتی می تواند در رسیدن به اهدافی که معافیت به عنوان یک ابزار در نظ

در برقراري مالیاتها دنبال می شود عامل تعیین کننده اي باشد . به عنوان مثال با 

تعیین سقف معافیت مالیاتی و همچنین معاف کردن گروهی از افراد جامعه از 

ی تواند پرداخت مالیات ، توزیع درآمد تحت تاثیر قرار گرفته واین قبیل معافیتها م

در بهبود وضع توزیع درآمد نقش بسزایی داشته باشد . از سوي دیگر  معافیت 

مالیاتی می تواند به عنوان یک امتیاز و انگیزه براي فعالیت هاي غیرانتفاعی نظیر 

 2موسسات مذهبی وسایر موارد مشابه در نظر گرفته شود .

قانون  باید به موجب اخذ مالیات باید به موجب قانون باشد معافیت از آن نیز

 چ نوع مالیاتی: )هی اشعار داردق . ا. ج . ا. ا . نیز بدان  51اصل  همان گونه کهباشد 

شود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف به  وضع نمی

عیین تبنابراین در زمان کنونی این امتیاز را قانون  موجب قانون مشخص می شود(

که  يموارد به استثناءرآمد دارد مشمول ما لیات است هر کسی د،  می کند

 .  شده استقانون تعیین  معافیت آنها توسط 

درنظام مالیاتی ج .ا.ا  معافیت هاي بسیاري براي بخشهاي مختلف اقتصادي ، 

فرهنگی و... در نظر گرفته شده است . می توان گفت منشا اصلی معافیت هاي 

                                           
دگستري ، شماره قدیمی ، محمد رضا ،این همه معافیت مالیاتی براي چیست ؟ ، مجله حقوقی قضایی دا -2

25  ،1377   
 5ص  ،بررسی معافیت هاي مالیاتی در ایران  مانو کیان ، آرمینه ،  -2
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در این نوشتار  . ج.ا.ا قانون مالیاتهاي مستقیم است      مالیاتی در نظام مالیاتی

سعی شده است با توجه به آراء هیات عمومی شوراي عالی مالیاتی که براي مراجع 

و در برخی موارد با استناد به آراء دیوان عدالت اداري   1مالیاتی الزم االتباع است

در ذکر  ود .موارد شمول معافیت هاي مالیاتی مذکور در این قانون تبیین ش

 معافیتها ترتیب مذکور در قانون مالیاتهاي مستقیم حفظ شده است .

 

 بخش اول

 اشخاص مشمول و غیر مشمول مالیات

 اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند :

اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا امالك  کلیه مالکین -1

 خود واقع در ایران.

ران نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران یرانی مقیم ایهر شخص حقیقی ا -2

 یا خارج از ایران تحصیل می نماید .

 ی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی کههر شخص حقیق -3

 ایران تحصیل می کند . در

ی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران یا خارج از هر شخص حقوق -4

 می نماید . ایران تحصیل

هر شخص غیر ایرانی ) اعم از حقیقی یا حقوقی ( نسبت به درآمدهایی که  -5

در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاري 

امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک هاي فنی و یا واگذاري 

                                           
اتی نسبت به موارد مشابه رویه هاي مختلف اتخاذ شده باشد حسب هرگاه درشعب شوراي عالی مالی -1

ارجاع وزیر امور اقتصادي و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شوراي عالی مالیاتی 

هیات عمومی شوراي عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و روساي شعب و در غیاب رئیس شعبه یک نفر از 

ا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختالف را بررسی کرده و نسبت اعضاي آن شور

دراین صورت راي هیات عمومی که با دو سوم آراي تمام ن اتخاذ نظر و اقدام به صدور راي می نماید . آبه 

ه الزم االتباع اعضا قطعی است براي شعب شوراي عالی مالیاتی و هیاتهاي حل اختالف مالیاتی درموارد مشاب

 قانون مالیاتهاي مستقیم ( 258) ماده  است .
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نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها  فیلم هاي سینمائی ) که به عنوان بها یا حق

 می گردد ( از ایران تحصیل می کند .

اص بند در مورد تعلق مالیات به درآمدي که اشخاین عالوه بر عمومیت حکم 

رخی بمی کنند و همچنین  لغیرایرانی ) اعم از حقیقی و حقوقی ( در ایران تحصی

ارز از مصادیق ب کهارجی بانکهاي خ .نمایند می از درآمدهائی که از ایران کسب

 موجب اسناد و مدارك و دالیل متقنه چنانچه ب ،اشخاص حقوقی خارجی هستند 

ن محرز شود از طریق ایجاد دفاتر نمایندگی مبادرت به تحصیل درآمد در ایرا

) راي  نموده اند , نسبت به درآمد مذکور بطور مسلم مشمول مالیات خواهند بود .

 عمومی شوراي عالی مالیاتی( هیات 11778/4/30شماره  

 وسیله شعب و نمایندگیهايبه درآمد ناشی از ارائه خدمات بعد از فروش 

واهد مشمول مالیات خمذکور  خارجی از شرکتهاي اصلی ) مادر( در ایران طبق بند

می  بود و مامورین ذیربط حسب مورد مکلف به تشخیص و مطالبه آن برابر مقررات

 هیات عمومی شوراي عالی مالیاتی( 1653/4/30) راي شماره باشند.

ا بدر رابطه  (هیات عمومی شوراي عالی مالیاتی 8902/4/30) شمارهطبق راي 

هاي پرداختی کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران بابت کرایه حمل بار بوسیله کشتی

 ،ست نی  فوقلحاظ آنکه موضوع از مصادیق بند ه خارجی از مبادي خارج از کشور ب

 مشمول مالیات موضوع آن قانون نخواهد بود .رد این مو

الت دریافتی شرکتها و موسسات خارجی از ایران بابت تعمیر ماشین آهمچنین 

و تجهیزات در مواردي که تعمیر در کشور خارج انجام گیرد مشمول مالیات 

شوراي  هیات عمومی 4/30-11175) راي شماره    بردرآمد در ایران نخواهد بود .

 الیاتی(عالی م

 

 اشخاص زير مشمول پرداخت مالیات  نیستند :

 ، وزارتخانه ها و موسسات دولتی -1

 ، دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تامین می شود -2

 ق م م ( 2شهرداریها )ماده   -3
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ده اي البته استفا صندوقهاي قرض الحسنه و صندوقهاي تعاون اسالمی -4

 ایت سایرمفاد اساسنامه و رع عملکرد آنها با انطباق صندوقها از معافیت منوط به 

هیات  11945/4/30به فعالیت آنها می باشد . ) راي شماره   مقررات مربوط

 عمومی شوراي عالی مالیاتی(

ود شهریه اسالمی . هرچند دانشگاه آزاد از دانشجویان خ دانشگاه آزاد -5

 صرف دریافتلی مالیاتی  دریافت مینماید اما طبق راي هیات عمومی شوراي عا

راي « ). نمی باشد  شهریه از دانشجویان موجب عدم استفاده از معافیت مالیاتی

 هیات عمومی شوراي عالی مالیاتی(  13968/4/30شماره 
 

 بخش دوم

 موارد شمول معافیت از مالیات بر ارث

 از سهم االرث هریک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون  - 1

 از مالیات بر ارث معاف  می باشد .ریال  (30،000،000) 

معافیت مذکور براي هریک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن 

داشته یا محجور یا معلول و یا از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون 

 ق م م ( 20 ماده)( ریال خواهد بود . 50،000،000)

طعیت مالیات و قیک سال پس از  اموالی که جزء ماترك متوفی باشد و تا  - 2

م خاص غیر قابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین یا احکا

مالکیت آنها سلب و یا به موجب گواهی سازمان ذیربط بالعوض در اختیار 

ی یا نهادهاي انقالب اسالم ،شهرداریها    ، موسسه هاي دولتی، وزارتخانه ها 

 از شمول ،( سهام آنها متعلق به دولت باشد قرارگیرد  %100شرکت هایی که )

 معاف می باشد.مالیات بر ارث 

باشد  در مواردي که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترك فوق حکم

ق   21ماده ) بطور رایگان به یکی از اشخاص مذکور واگذار کنند نیز جاري است .

 م م (

ت حل اختالف مالیاتی افی به موجب راي هیدرصورتی که مطالبات متو  - 3

اموال مشمول مالیات بر غیر قابل وصول تشخیص داده شود مطالبات مذکور جزء 
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در صورت وصول احتمالی این گونه مطالبات ورثه ملزم به  ارث محسوب نمی شود .

 ق م م (22ماد ه )پرداخت مالیات متعلق خواهند بود . 

 ،ي پایان خدمت و پس انداز خدمت و مزایا وجوه بازنشستگی و وظیفه   - 4

ه بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاد ، مطالبات مربوط به خسارت اخراج

 نشده و بیمه هاي اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه

آنها  خسارت فوت و همچنین دیه و مانند ،گذاري و یا کارفرما از قبیل بیمه عمر

ل از شمود که یک جا و یابطور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می گردد حسب مور

 ق م م ( 24ماده  1بند   مالیات بر ارث خارج است .   )

 شمارهدر راي   20/12/1375در مورخه  عالی مالیاتی ت عمومی شوراياهی

 1 42 و  19اینکه درمادتین ه عنایت ب( بیان می دارد : با 13643/4/30)

قانون مالیاتهاي مستقیم حکمی براي کسر وجوه پرداختی توسط  وسایرمقررات

وراث مقتول جهت قصاص قاتل یا قاتلین ازماترك مقتول پیش بینی نگردیده است 

. با توجه به  این رایهیات عمومی باشد  ، وجوه مذکور قابل کسر از ماترك نمی

                                           
اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترك متوفی واقع در ایران و یا خارج از  -19ماده  - 1

ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول وحقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در 
 ادت و واجبات مالی و عبادي در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی .حدود عرف و ع

 موال زیر ازشمول مالیات این فصل خارج است : ا -24ماده 
 ، اخراج مطالبات مربوط به خسارت، وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایاي پایان خدمت 

سط یمه هاي اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توبازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و ب
سب حنند آنها خسارت فوت و همچنین دیه و ما ،موسسات بیمه یا بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل بیمه عمر

 مورد که یک جا و یابطور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می گردد .

اد ( قرارد51و ماده ) 1340رخ فروردین قرارداد وین مو 39ماده  4موال منقول متعلق به مشمولین بند ا -2
عایت شرایط با ر 1353( قرارداد وین مورخ اسفند ماه 38( ماده )4و بند) 1342وین مورخ اردیبهشت ماده 

 مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل .
ع ر یا حبس واق( این قانون مورد وقف یا نذ2موالی که براي سازمانها و موسسه هاي مذکور در ماده )ا -3

 گردد به شرط تائید سازمانها و موسسه هاي مذکور .
 واوراق مشارکت و سپرده هاي متوفی نزد بانک هاي ایرانی وشعب آنها در خارج از کشور  هشتا د درصد -4

سهام  همچنین پنجاه درصد ارزش سهام متوفی در شرکتهایی که ،موسسه هاي اعتباري غیر بانکی مجاز 
ایر سون مزبور در بورس پذیرفته شده باشد و چهل درصد ارزش سهام الشرکه متوفی در آنها طبق قان

 ورزي .معدنی و کشا ،صنعتی  ،شرکتها و نیز چهل درصد ارزش خالص دارائی متوفی در واحدهاي تولیدي 
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ماترك نمی  پرداختی وراث مقتول جهت قصاص قابل کسر ازشوراي عالی مالیاتی 

 مشمول مالیات است .و باشد 

قرارداد وین مورخ  39ماده  4اموال منقول متعلق به مشمولین بند   - 5

( 4و بند) 1342( قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماده 51و ماده ) 1340فروردین 

با رعایت شرایط مقرر در قرارداد  1353( قرارداد وین مورخ اسفند ماه 38ماده )

 1.مشمول مالیات نمی باشد ط معامله متقابلمزبور با شر

 :اموالی که براي  - 6

 ‘وزارتخانه ها و موسسات دولتی  -الف 

 ،ه بودجه آنها وسیله دولت تامین می شود کدستگاههایی  -ب 

 شهرداریها -ج 

 رگردد به شرط تائید سازمانها و موسسه هاي مذکو میوقف یا نذر یا حبس 

 ق م م ( 24ماده  3باشند . )بند مشمول مالیات بر ارث نمی 

% اوراق مشارکت و سپرده هاي متوفی نزد بانک هاي ایرانی وشعب   80  - 7

  %50همچنین  ،آنها در خارج از کشور و موسسه هاي اعتباري غیر بانکی مجاز

ارزش سهام متوفی در شرکتهایی که سهام آنها طبق قانون مزبوردربورس پذیرفته 

ارزش    %40ش سهم الشرکه متوفی درسایر شرکتها و نیز ارز % 40شده باشد و

                                           
شداز الف( در صورت فوت یک عضو ماموریت که تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم در آن کشور  نمی با - 1

اموال منقول که وجود آن در کشور پذیرنده صرفا به سبب حضور متوفی در آنجا به سمت عضو ماموریت یا 

قرارداد وین مورخ  39ماده  4یکی از بستگان عضو ماموریت بوده مالیات بر ارث اخذ نمی گردد. )بند 

 ( 1340فروردین 

آنجا به  صرفا به علت حضور شخص متوفی در ب ( از اموال منقولی که وجود آن در قلمرو دولت پذیرنده 

د شد . عنوان عضو ماموریت مخصوص یا فردي از خانواده عضو ماموریت بوده مالیات بر ارث اخذ نخواه

 (16/10/1353کنوانسیون راجع به ماموریتهاي مخصوص مصوب  44ماده  2) بند

ن ا به عنواه سبب حضور متوفی در آنجج (  از اموال منقولی که وجود آن در قلمرو دولت پذیرنده صرفا ب

 خذ نخواهدعضو پست کنسولی یا عضو خانواده یک عضو پست کنسولی بوده مالیات مربوط به ارث و انتقال ا

 (16/10/1353کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب  51شد .)بند ماده 
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از شمول  معدنی و کشاورزي ،صنعتی  ،خالص دارائی متوفی در واحدهاي تولیدي 

 ق م م ( 24ماده  4مالیات بر ارث خارج است . )بند 

از مالیات المی ب اسو دوم نسبت به اموال شهداي انقالطبقات اول  ثورا  - 8

 ق م م ( 25ند . ) ماده بر ارث معاف می باش

رك متوفی جزء مات بر ارث  اثاث البیت محل سکونت از نظر مالیات  - 9

 ق م م ( 32 ماده  1تبصره . ) محسوب نخواهد شد

 

 بخش سوم

 مالیات بردرآمد امالكموارد شمول معافیت از

جاري که با مالکان مجتمع هاي مسکونی داراي بیش از سه واحد استی  - 1

ا ي مصرف مسکن بنا به اعالم وزارت مسکن و شهرسازي ساخته شده یرعایت الگو

ی م( مالیات بردرآمد امالك اجاري معاف %100می شوند در طول مدت اجاره از )

واحد یا واحدهاي مسکونی  هدرآمد هر شخص ناشی از اجار و همچنین د نباش

 200موع سایر نقاط تا مجرمترمربع زیربناي مفید و د 150درتهران تا مجموع 

امالك معاف می  همترمربع زیربناي مفید از مالیات بردرآمد ناشی از اجار

 ق م م ( 53ماده  11تبصره ) باشد .

پنجاه وشخص حقیقی که هیچ گونه درآمدي ندارد تا میزان یکصد   - 2

( قانون نظام هماهنگ 1برابرحداقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده )

ز ااز درآمد مشمول مالیات ساالنه مستغالت  1370وب مص پرداخت کارکنان دولت

ی می باشد . دراجراي این حکم حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتمعاف مالیات 

 2بند  حکم  وجوایزوسود ناشی از سپرده هاي بانکی درآمد تلقی نخواهد شد .

و  57ماده . )درمورد فرزندان صغیري که تحت والیت پدر باشند جاري نخواهد بود

 ق م م( 57ماده  1تبصره 

مورخه  1819/4/30هیات عمومی شوراي عالی مالیاتی در راي شماره ) 

درآمد حقوق پرسنل نیروهاي (  اعالم می دارد معافیت مذکورشامل 5/2/1372
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شامل حال  صرفانمی گردد و  مسلح و نیز درآمد دارندگان مشاغل کشاورزي

 . نوع مشمول مالیات بوده باشندداراي درآمد از  مودیانی خواهد که اصوال

همچنین طبق نظرهیات عمومی شوراي عالی مالیاتی بهره مندي ازمعافیت 

مورخه  - 5461/4/30مذکورمنوط به سکونت در ایران  نیست.  ) راي شماره  

18/4/70  ) 

ر کلی و فسخ معامالت قطعی امالك بر اساس حکم مراجع قضایی به طو - 3

،  عاملهمقطعی امالك در سایرموارد تا شش ماه بعد ازانجام اقاله یا فسخ معامالت 

هد نخوا بر درآمد امالك مشمول مالیات محسوب نمی شود در نتیجه معامله جدید 

 ق م م ( 67ماده ) بود .

و  1320اه قانون ثبت مصوب مرداد م 34امالکی که در اجراي ماده   - 4

اخت مالیات نقل و انتقال اصالحات بعدي آن به دولت تملیک می شود از پرد

 ق م م( 68ماده ) قطعی معاف است .

ه ظرف کاولین انتقال قطعی واحدهاي مسکونی ارزان و متوسط قیمت  - 5

 مطابق ضوابط و قیمت انون مالیاتهاي مستقیممدت ده سال از تاریخ تصویب ق

 ایی تعیین میرهایی که وزارتخانه هاي مسکن و شهرسازي و اموراقتصادي و دا

مه نمایند احداث و حداکثر در مدت یک سال از تاریخ انقضاي مهلت اجراي برنا

احداث که حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازي یا شهرداري محل تعیین 

اف می شود منتقل می گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی امالك مع

 ق م م ( 69 ماده . ) می باشد

ه یات عمومی شوراي عالی مالیاتی در راي) شماردر رابطه با این موضوع ه

 شروع( اعالم می دارد امالکی مشمول معافیت مذکورمی گردند که  11888/4/30

بوده یم مالیاتهاي مستق درمدت ده سال از تاریخ تصویب قانوناحداث آنها  و خاتمه

 . منتقل گردد باشد وظرف یکسال از تاریخ انقضاي مهلت اجراي برنامه احداث

بوده  که شروع بکار احداث آنها قبل از تصویب قانون مذکور بدیهی است واحدهائی

ق م  ) 69اتمام می رسند مشمول معافیت مقرر در ماده ه و درده سال فوق الذکر ب

 نخواهند بود. م ( 
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شرکت هاي  وهرگونه مال یا وجوهی که از طرف وزارتخانه ها و موسسات  - 6

د و یا ین یا حقوق راجع به امالك و اراضی براي ایجادولتی یا شهرداریها بابت ع

، ن راه آه ،عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده مرافق توسعه مناطق نظامی یا 

آن  الکمحفر نهر و نظایر آنها به  ،لوله کشی آب و نفت و گاز  ،معابر  ،خیابان 

می شود یا صاحب حق تعلق می گیرد یا به حساب وي به ودیعه گذاشته امالك 

 م( مق  70ماده )                      معاف خواهد بود . امالكو انتقال  نقل ازمالیات

 )جهت( نهاآمعافیت مزبور منحصراً شامل مالکینی است که امالك و اراضی 

ط مراجع و نظایر آنها توس ذکر شدهعامه مرافق ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا 

ك با تفاده طرح موردنظر واقع می شوند و این امالمورد بحث خریداري و مورد اس

م  قانون مالیاتهاي مستقی 70عنایت به کلمه ودیعه مندرج درقسمت اخیر ماده 

جهت اجراي طرح معموالً در وضعیتی هستند که در صورت خودداري مالک از 

سبت به ( برابر قوانین مربوط رأساً ن70خریدار )مراجع مذکور در ماده  ، انتقال

 حساب مالک اقدام خواهند نمود .ه ملک ملک یا تودیع بهاي آن بت

ي قانون مالیاتها 70شده در ماده  بنابراین خرید امالك توسط مراجع یاد

)راي بجز موارد مذکور این ماده طبق مقررات مشمول مالیات خواهد بود. مستقیم 

 ی (الی مالیاتعهیات عمومی شوراي  28/3/68 -مورخه  3341/4/30شماره 

س هر گاه وزارتخانه ها و موسسات ، شرکتهاي دولتی یا شهرداریها  براسا

 ضایت یاقوانین و مقررات موضوعه قادر باشند ملک مورد نیاز خود را قطع نظر از ر

ررات عدم رضایت مالک تملک نمایند و در واقع اراده مالک به موجب قوانین و مق

شده  ا حقوق آن به مراجع فوق سلبی موضوعه از لحاظ انتقال یا عدم انتقال ملک

حن فیه نو موثر در مقام نباشد ، سلب اراده بدین نحو محمول بر این است که درما 

ک عامه تملک می شود انتقال ملک اعم ازاینکه مال مصالحملک وحقوق آن براي 

ا جهت انجام تشریفات انتقال حاضر شده یا تشریفات مربوط بدون حضور مالک ی

اي ) ر خواهد بود70در ماده رت گیرد مشمول معافیت مالیاتی مذکور وکیل او صو

 هیات عمومی شوراي عالی مالیاتی (  3054/4/03شماره 

شامل موردي که بانک ساختمانی  را براي تاسیس   6معافیت مذکور در بند 

شعبه خریداري می نماید   نمی گردد هیات عمومی شوراي عالی مالیاتی 
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امالك براي شعب  اینکه خریده نظرب ( اعالم می نماید :1096/4/30 شمارهدرراي) 

باشد لذا موضوع  نمی م(ق م  )70عامه مذکوردر ماده  مرافقبانک نظیرموارد 

 مشمول معافیت مقرردرماده مزبورنخواهدبود.

قانون مالیاتهاي  مستقیم  70اگر مودي با ادعاي شمول معافیت ماده 

ومه ی را داشته باشد درخواست وي به دلیل مختدرخواست استرداد مالیات پرداخت

ات هی 9992/4/30تلقی شدن امرمالیاتی مربوطه قابل طرح نمی باشد )راي شماره 

 عمومی شوراي عالی مالیاتی(

به ثبت رسیده  امالکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران  - 7

یات کشور نسبت به کل مال یا می رسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی

می  نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که مالکیت در دست اشخاص باقی

الك از % مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بردرآمد ام 50ماند نسبت به 

 ق م م( 70ماده ) معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد .

رکتهاي شموسسات ،  ،رتخانه ها هرگونه وجه یا مالی که از طرف وزا - 8

ازي هاي نوس طرح هدولتی یا شهرداریها بابت تملک امالك یا حقوق واقع درمحدود

 ، بهسازي و بازسازي محالت قدیمی و بافت هاي فرسوده شهرها به مالکین یا

 70ه ماد) صاحبان حق تعلق می گیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است .

 ق م م(

ع تنظیم هایی که از طریق اسناد عادي معامله گردیده است در موقزمین -9

خ خریدار که تاری سند رسمی به نام خریدار، قیمت اعیانی احداث شده وسیله

ور بوده باشد درمحاسبه منظقانون مالیاتهاي مستقیم خاتمه آن قبل از تصویب 

دولتی یا محاکم  نخواهد شد مشروط بر این که موضوع مورد تأیید مراجع ذیصالح

قضایی یا شهرداري محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار 

 ق م م ( 71) ماده  گرفته باشد.

ستنباط حصرقابلیت بهره ) ق م م ( ا 71ماده مذکور در  "خاتمه "ازکلمه 

 مصوب)  برداري اعیانی احداثی درتاریخ تصویب قانون مالیاتهاي مستقیم

د منظورازخاتمه آن قسمت از اعیانی است که درتاریخ تصویب نمی شو ( 3/12/66
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. ) راي شماره  قانون داراي حداقل بناي الزم جهت تنظیم سند رسمی بوده

 هیات عمومی شوراي عالی  مالیاتی ( 19256/4/30

 

 بخش چهارم

 مالیات بردرآمد کشاورزیموارد شمول معافیت از

ش پرور ،دامداري  ،دامپروري  ،درآمد حاصل از کلیه فعالیت هاي کشاورزي 

ي احیا ،نوغان داري  ،ماهیگیري  ،صیادي  ،ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور 

معاف می  اشجار از هر قبیل و نخیالت از پرداخت مالیات، باغات  ،مراتع و جنگلها 

 ق م م ( 81ماده ) باشد .

اشجار هم کارکاشت وداشت وبهره برداري ازباغات ومیوه وانواع نباتات و 

مادام که معافیت مذکورادامه داشته .  گردد جزوفعالیتهاي کشاورزي محسوب می

حاصل ازانتقال اشجاراعم ازاینکه به تنهائی صورت گیرد یا توام باانتقال  باشد درآمد

مگراینکه انتقال قطعی امالك  باشد ازمالیات معاف است قطعی امالك

اردرمحاسبه مالیات بردرآمد اتفاقی ارزش اشج که دراینصورت باشد مشجربالعوض

ودرمورد پرونده هاي مشمول مالیات برارث کل  شد انتقال گیرنده منظورخواهد

قانون   191ماده  عایتر مانده از متوفی از جمله اشجار باید ارزیابی وبا اموال بجا

) راي شماره  احتساب مالیات برارث قرارگیرد. ماخذ یممالیاتهاي مستق

 یات عمومی شوراي عالی مالیاتی (ه 16325/4/30

تعریفی که از فعالیت کشاورزي درماده یک آئین نامه اجرائی الیحه  با عنایت به

قانونی واگذاري و احیاء ارضی در حکومت جمهوري اسالمی ایران مصوب 

 "ودرج  2 شوراي انقالب جمهوري اسالمی ایران به عمل آمده 31/2/1359

                                           
رك متوفی واقع در ایران و یا خارج از اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه مات -19ماده  - 1

ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول وحقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در 

 .حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادي در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی 
نظور تولیدات محصوالت گیاهی و حیوانی ) از کشاورزي عبارت است از بهره برداري از آب و زمین بم - 2

درختکاري مثمر و غیر مثمر جنگلکاري ، جنگلداري ، پرورش طیور و زنبور و عسل  ، باغداري ، قبیل زراعت
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، احصاء فعالیتهاي بعدي مذکور ) ق م م (   81ماده  درصدر "فعالیتهاي کشاورزي 

در آن که جملگی در زمره فعالیتهاي کشاورزي محسوب می شوند ، قید اضافی و 

تاکیدي بوده و درصورت عدم درج آنها نیز جملگی در قالب فعالیتهاي کشاورزي 

 (هیات عمومی شوراي عالی مالیاتی   5491/4/30)راي شماره  تلقی می گردیدند.

 صورت گیرد امور کشاورزيدربه منظور مصرف نیزدر صورتی که فروش آب 

  1004/4/30)راي شماره   می باشد.)ق م م (  81معافیت مذکور در ماده  مشمول

 هیات عمومی شوراي عالی مالیاتی (

انتقال درختان قطع شده از جنگل به محل  در ادامه باید متذکر شد چون

تراورس  ،گرد بینه ، الوار  :یکی از صوره ري معموال بمصرف یا براي تحویل به مشت

یتهاي ، کاتین و هیزم امکان پذیر است ، بنابراین در مواردیکه مرحله اول فعال

ن به اینگونه شرکتها تا قطع و فروش درختان جنگلی ) و یا حسب موردانتقال آنا

 عملهايدستورال کارگاه متعلق به خود ( براساس قانون کارکشاورزي وبرابر سوابق و

ور نمی توان ایجاد برش بدین منظ مربوط به عنوان کشاورزي شناخته شده است ،

لبه به مطا و تبدیل به انواع یاد شده را جداي از کارکشاورزي تلقی و بابت آن اقدام

کن هیات عمومی شوراي عالی مالیاتی ( ل 4346/4/30)راي شماره  مالیات نمود.

هاي مانند ساخت مصنوعات چوبی نظیر میز ومبل و درآمد حاصل ازسایرفعالیت

القاعده جزء فعالیتهاي صنعتی محسوب و ارتباطی به  صندلی وکمد که علی

وانین قفعالیتهاي کشاورزي نداشته وبا تعاریف فعالیتهاي کشاورزي مندرج درسایر 

. )راي  و مقررات نیز مغایراست حسب مقررات مربوط مشمول مالیات می باشد

 هیات عمومی شوراي عالی مالیاتی ( 9455/4/30شماره 

و  1366قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب اسفندماه  81ماده  با عنایت به حکم

اصالحیه بعدي که طبق آن درآمد ناشی از فعالیت نوغانداري نیز مشمول معافیت 

آن قسمت از درآمد شرکتهاي سهامی پرورش کرم   مالیاتی شناخته شده است ،

تبدیل به الر و فروش آن است  یران که حاصل از پرورش نوغان وارداتی تاابریشم ا

                                                                                             
آئین نامه اجرائی الیحه قانونی واگذاري و احیاء ارضی در حکومت جمهوري اسالمی ایران  1ماده  و آبزیان (

 31/2/1359مصوب 
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 معاف از پرداخت مالیات می باشد .« درآمد حاصل از فعالیت کشاورزي »به عنوان 

 هیات عمومی شوراي عالی مالیاتی ( 160/4/30)راي شماره 

صید ماهی ازشمول معافیت مالیاتی مربوط به درآمد حاصل از فعالیتهاي 

ت هیا 3635/4/30)راي شماره  و مشمول مالیات خواهد بود. بوده شاورزي خارجک

 عمومی شوراي عالی مالیاتی (

 

 بخش پنجم

 مالیات بردرآمد حقوقموارد شمول معافیت از

قوق موضوع حتا میزان یکصد وپنجاه برابر حداقل حقوق مبناي جدول   - 1

درآمد  1370مصوب  ،ت ( قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دول1ماده )

ون ساالنه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قان

از پرداخت مالیات بردرآمد حقوق معاف می  -از یک یا چند منبع  -کار 

 ق م م ( 84ماده  )شود .

ؤسا و اعضاي روسا و اعضاي مأموریت هاي سیاسی خارجی در ایران و ر  - 2

ز ندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی اهیأت هاي نمای

دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضاي هیأت هاي 

نمایندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد 

حقوق دریافتی از سازمان و موسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوري 

ده ما1ند )ب . از مالیات بر درآمد حقوق معاف       می باشند اسالمی ایران نباشند

 ق م م ( 91

نین روسا و اعضاي مأموریت هاي کنسولی خارجی در ایران و همچ - 3

کارمندان موسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول 

 . دبر درآمد حقوق معاف می باشناز مالیات  متبوع خود به شرط معامله متقابل

 ق م م (  91ماده  2)بند 

کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوري اسالمی ایران از محل  - 4

کمک هاي بالعوض فنی و اقتصادي و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا موسسات 
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 بین المللی به ایران اعزام می شوند نسبت به حقوق دریافتی از دول متبوع یا

 3)بند   . از مالیات بر درآمد حقوق معاف می باشند موسسات بین المللی مذکور

 ق م م ( 91ماده 

اي دولت کارمندان محلی سفارتخانه ها و کنسولگریها و نمایندگی ه - 5

ري جمهوري اسالمی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهو

ند به بعیت دولت جمهوري اسالمی ایران نباشاسالمی ایران در صورتی که داراي تا

ق  91ه ماد 4)بند  . از مالیات بر درآمد حقوق معاف می باشند شرط معامله متقابل

 م م (

ارت اخراج و حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمري و پایان خدمت و خس  - 6

 امبازخرید خدمت و وظیفه یا مستمري پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ای

یر مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگ

ق م  91ماده  5)بند  . از مالیات بر درآمد حقوق معاف می باشندپرداخت می شود 

 م (

قانون نحوه تعدیل نیروي انسانی  3اینکه برابر تبصره ماده  با توجه به

، مستخدمین  1اسالمی مجلس شوراي 27/10/1366دستگاههاي دولتی مصوب 

رسمی حقوق و فوق العاده هاي مربوط به ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده 

خود را صرفاً بهنگام بازنشستگی یا در زمان از کارافتادگی می توانند مطالبه نمایند 

که در این صورت حقوق و فوق العاده هاي مذکور از لحاظ مالیاتی به منزله حقوق 

 فوقاستناد بند ه دریافتی از این بابت ب مبالغ می گردد ، لذا پایان خدمت تلقی

 معاف از پرداخت مالیات بردرآمد حقوق خواهد بود .

 هیات عمومی شوراي عالی مالیاتی ( 3901/4/30)راي شماره 

                                           
هاي هاي مربوط به ایام مرخصیالعادهتواند هنگام تقاضاي بازنشستگی، حقوق و فوقخدم رسمی میمست - 1

را مطالبه و یا تقاضا نماید در احتساب سابقه خدمت جهت تعیین حقوق استحقاقی استفاده نشده خود

می فوت صورتی که مستخدم رسبازنشستگی یا ازکارافتادگی به جمع خدمت رسمی وي اضافه شود و در

هاي مربوط بابت مرخصی استحقاقی به وارث العادهشود و استحقاق مرخصی داشته باشد تمام حقوق و فوق

مصوب   هاي دولتیقانون نحوه تعدیل نیروي انسانی دستگاه)وي پرداخت خواهد شد. قانونی

27/10/1366 ) 
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اینکه همچنین هیات عمومی شوراي عالی مالیاتی بیان می دارد با توجه به 

انون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از ق”  3کمک هزینه هاي موضوع ماده 

مجلس شوراي اسالمی  26/2/1375هزینه هاي ضروري به کارکنان دولت مصوب 

هزینه ها در مواقع ضرورت و اضطرار نظیر ازدواج و         براي جبران بخشی از  1“

عیلهذا اقالم مذکور ،  گردد فوت به مستخدم با ورثه بالفصل او پرداخت می

هیات عمومی شوراي عالی    4/30-2911)راي شماره  الیات نمیباشد .مشمول م

 مالیاتی (

ر درآمد حقوق از مالیات بهزینه سفرو فوق العاده مسافرت مربوط به شغل  - 7

 ق م م ( 91ماده  6)بند . معاف می باشد

اده کارگران و در محل کارگاه یا کارخانه جهت استف شده مسکن واگذار  - 8

 رزان قیمت سازمانی درخارج ازمحل کارگران یا کارخانه که موردخانه هاي ا

 م م ( ق 91ماده 7)بند  . از مالیات معاف می باشند استفاده کارگران قرارمی گیرد

از  امثال آن ووجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه   - 9

 م م (ق  91ماده  8)بند  . مالیات بر درآمد حقوق معاف می باشند

م میزان عیدي ساالنه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازده - 10

 9بند ) . ) ق م م ( برخوردارمی باشد 84 موضوع مادهاز مالیات بر درآمد معافیت 

 ق م م ( 91ماده 

آیین نامه هاي خاص  خانه هاي سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب  - 11

 10 )بند . از مالیات معاف  می باشد ارده می شوددر اختیار مأموران کشوري گذ

 ق م م ( 91ماده 

                                           
، معادل ده برابر حداقل حقوق  فصل آنان( یا ورثه بال1در موارد زیر به کارکنان موضوع ماده ) - 3ماده  - 1

 شود. به عنوان کمک هزینه پرداخت می 1370مصوب  دولتمبناي قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان

 . ل وي فقط یک بار در طول خدمت، در مورد ازدواج دایم مستخدم یا فرزند او کمک هزینه ازدواج -الف   

 تخدم و افراد تحت تکفل وي. ، در مورد فوت مس کمک هزینه -ب     

اي مسلح و مشموالن قانون کار از این لحاظ تابع مقررات و ضوابط مربوط به پرسنل نیروه -تبصره        

 خود هستند
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زمانی با ناظر به مواردیست که خانه سا مذکورنظر به اینکه استفاده از معافیت 

ذارده اجازه قانونی یا به موجب آئین نامه هاي خاص در اختیار ماموران کشوري گ

ه ه از خانشرایط و طرز استفاد ی که به موجب آئین نامه مربوط بهنلذا ماموری،  شود

مایند ت وزیران از خانه هاي سازمانی استفاده ناهی 19/10/63هاي سازمانی مصوب 

) راي از جهت معافیت مزبور در عداد مامورین کشوري محسوب خواهند شد .

 هیات عمومی شوراي عالی مالیاتی ( 3473/4/30شماره 

ا افراد تحت یکارکنان خود وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه   - 12

 واسناد  تکفل آنها مستقیما به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد

 11)بند  . از مالیات بر درآمد حقوق معاف می باشد مدارك مثبته پرداخت کند

 ق م م ( 91ماده 

دوازدهم  مزایاي غیرنقدي پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو - 13

شند . از مالیات بر درآمد حقوق معاف  می باق م م (  ) 84 موضوع ماده  معافیت

 ق م م ( 91ماده  12)بند 

اعم از  درآمد حقوق پرسنل نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران - 14

نقالب امشموالن قانون استخدامی وزارت اطالعات و جانبازان  ، نظامی و انتظامی 

 . داز مالیات بر درآمد حقوق معاف  می باش اسالمی و جنگ تحمیلی و آزادگان

 ق م م ( 91ماده  13)بند 

بوسیله  شامل پرسنل نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی منحصرا فوقحکم 

زء رابطه استخدامی در نیروهاي مذکور است ، اعم از اینکه پرسنل مورد بحث ج

شند ر آن باداراي سمت اداري و خدماتی وهمردیف و غی رشته نظامی و انتظامی یا

ازمانها لحاظ ماموریت در سایر سه و خواه از محل اعتبارات خاص همان نیروها یا ب

 از محل اعتبارات سازمان محل خدمت حقوق دریافت نمایند. اما در مواردیکه

د درآم رپرسنل یاد شده بطورمستقل اقدام به فعالیتهاي دیگري نموده ازآن مم

امی ضویت آنان درنیروهاي نظامی و یا انتظحقوق دیگري عاید شان بشود ، صرف ع

)راي شماره  موجب شمول معافیت نسبت به درآمد نوع اخیر نخواهد بود.

 هیات عمومی شوراي عالی مالیاتی (  14023/4/30
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امی و پرسنل نیروهاي مسلح اعم از نظ "صرفا فوقبا عنایت به اینکه طبق بند 

رآن درآمد حقوق شناخته شده اند و انتظامی مشمول معافیت ازپرداخت مالیات برد

یت لذا معافهاي مسلح نشده است ، روذکري از شرکتها و سازمانها وابسته به نی

 .شدقابل اعمال   نمی بانسبت به پرسنل شرکت صنایع الکترونیک ایران  مذکور 

 هیات عمومی شوراي عالی مالیاتی (   12352/4/30)راي شماره  

مشمول معافیت  1تامین اجتماعیقانون  86 کمک عائله مندي موضوع ماده

 مالیات بردرآمد حقوق موضوع فصل سوم باب سوم قانون مالیاتهاي مستقیم نمی

 هیات عمومی شوراي عالی مالیاتی (  1795/4/30)راي شماره  باشد.

قانون  83ماده نظر به اینکه تعریف درآمد مشمول مالیات حقوق موضوع  

قانون  9مقرر در ماده  "کمک هزینه عائله بندي  " درباره  2مالیاتهاي مستقیم

صدق نمی نماید ، وجوه مذکور که به   3نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

عنوان کمک هزینه به عائله و اوالد مستخدمین شاغل و غیرشاغل وحتی 

، ازشمول فصل مالیات بردرآمد حقوق قانون  مستخدمین متوفی پرداخت می گردد

                                           
:  بر آنکه شود مشروطمی پرداخت شدهمنحصراً تا دو فرزند بیمه منديعائله : کمک ) ق ت ا (  86 ماده - 1

 او از هجده فرزندان باشد. سن روزکار را داشته هفتصد و بیست بیمه حق پرداخت ابقهس حداقل شدهبیمه

عضو  یا نقصیا در اثر بیماري تحصیل باشند تا پایان داشته اشتغال تحصیلکمتر باشد و یا منحصراً به سال

 منديعائله کمک کار نباشند. میزان قادر به قانوناین 91 ماده موضوع پزشکی کمیسیونهاي گواهی طبق

 باشد.می هر فرزند در هر ماه براي مختلف در مناطق کارگر سادهمزد روزانه برابر حداقل سه معادل
مقرري یا مزد، یا حقوق اصلی( و درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق ) - ق م م  83ماده  - 2

هاي مقرر در از مستمر یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتمزایاي مربوط به شغل اعم 

 این قانون.
مندي و اوالد مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوري و این قانون به شرح زیر کمک هزینه عائله - 3

 :  قابل پرداخت است

مسر دائم انون که داراي هبگیر مشمول این قه مستخدمین مرد شاغل و بازنشسته و وظیفهب - 1      

این قانون به عنوان  1حقوق مبناي جدول موضوع ماده ( حداقل%50باشند ماهیانه معادل پنجاه درصد )می

 مندي. کمک هزینه عائله

بگیر مشمول این قانون که مستخدمین مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه و مستمري به هر یک از - 2      

( %10حداکثر تا سه فرزند( ماهیانه معادل ده درصد )فرزند )ل هستند به ازاي هرسا 20داراي فرزند تا سن 

 این قانون به عنوان کمک هزینه اوالد. 1حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده 
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)راي شماره  حقوق می باشد.بر ستقیم خارج و معاف از پرداخت مالیات مالیاتهاي م

 هیات عمومی شوراي عالی مالیاتی ( 3044/4/30

 

 بخش ششم

 مالیات بردرآمد مشاغلموارد شمول معافیت از 

 4) فصل درآمد ساالنه مشمول مالیات مودیان موضوع مالیات بردرآمد مشاغل

ر د فصل چهارم ) ق م م ( را طبق مقررات که اظهارنامه مالیاتی خود  ق م م (

بناي موعد مقرر تسلیم کرده اند تا تا میزان یکصد وپنجاه برابر حداقل حقوق م

( قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت  1جدول حقوق موضوع ماده )

راي د بود . شرط تسلیم اظهارنامه بناز پرداخت مالیات معاف خواه  1370مصوب 

 .است   به بعد جاري 1382معافیت فوق نسبت به عملکرد سال استفاده از 

ت در مشارکت هاي مدنی اعم از اختیاري و قهري شرکا حداکثر از دو معافی

 هماند استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوي بین آنان تقسیم و باقی

 هابطسهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود . شرکایی که با هم ر

قرر مزوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت 

مقام  به زوج اعطا می گردد . در صورت فوت احد از شرکا وراث وي به عنوان قائم

ده قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح فوق استفاده نمو

اهد یم و از درآمد سهم هرکدام کسر خوواین معافیت به طورمساوي بین آنان تقس

 ق م م و تبصره آن ( 101ماده . ) شد

 

 بخش هفتم

 مالیات بردرآمداشخاص حقوقیموارد شمول معافیت از 

در مورد عملیات پیمانکاري در مورد پیمانکاري در ایران نسبت به   - 1

تأسیسات فنی و تأسیساتی شامل تهیه و نصب  ،عملیات هر نوع کار ساختمانی 

نقشه  ،موارد مذکور و نیز حمل و نقل و عملیات تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات 

 ،دادن تعلیمات و کمک هاي فنی  ،نظارت و محاسبات فنی  ،نقشه کشی  ،برداري 
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ت موسسا ،وزارتخانه ها  ،در صورتی که کارفرما   انتقال دانش فنی و سایر خدمات

آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق  ،و شرکت هاي دولتی یا شهرداریها باشند 

بر آن  طخرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشرو

که در قرارداد یا اصالحات و الحاقات بعدي آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا 

 2تبصره ) پرداخت مالیات معاف خواهد بود از سایر اقالم قرارداد درج شده باشد از

 ق م م ( 107ماده 

ان که بدون هاي خارجی در ایر کشعب و نمایندگی هاي شرکتها و بان  - 2

ادي در داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوري اطالعات اقتص

ر رکت مادایران براي شرکت مادر اشتغال دارند و براي جبران مخارج خود از ش

 وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن مشمول مالیات بردرآمد نخواهند بود

 ق م م ( 107ماده  3تبصره )

عملیات هر  انکاريدرمواردي که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیم  - 3

ور و نوع کار ساختمانی ، تأسیسات فنی و تأسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذک

نقشه  و عملیات تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات ، نقشه برداري ، نیز حمل و نقل

ش کشی ، نظارت و محاسبات فنی ، دادن تعلیمات و کمک هاي فنی ، انتقال دان

کنند  فنی و سایر خدمات را به پیمانکاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی واگذار

یمانکار اول که توسط پمعادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست 

ت بر دست دوم خریداري می گردد از دریافتی پیمانکار دست اول از پرداخت مالیا

 ق م م ( 107ماده  4 تبصرهد . ) درآمد معاف خواهد بو

درآمد مشمول مالیات ابرازي ناشی از فعالیت هاي تولیدي و معدنی در  - 4

وصی که از اول سال واحدهاي تولیدي یا معدنی در بخش هاي تعاونی و خص

به بعد از طرف وزارتخانه هاي ذیربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر یا  1381

قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود ، از تاریخ شروع بهره برداري یا استخراج 

( و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان  %80به میزان )
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معاف   1) ق م م ( 105ده سال از مالیات  موضوع ماده  ( و به مدت 100%)

 ق م م ( 132ماده هستند.)

ر شامل درآمد واحد هاي تولیدي و معدنی مستق بندمعافیت هاي موضوع این 

ز کیلومتري مراک 30مرکز اصفهان و  50کیلومتري مرکز تهران و 120 در شعاع 

ري یت براساس آخرین سرشماهزار نفر جمع 300استانها و شهرهاي داراي بیش از 

تانها کیلومتري مراکز اس 30به استثناي شهرك هاي صنعتی استقرار یافته درشعاع 

 ق م م ( 132ماده  2تبصره ) و شهرهاي مذکور نخواهد بود .

  138 ماده واحدهاي صنعتی جدید که با استفاده از معافیت هاي مندرج در 

ه معافیت هاي مالیاتی استفاداین  می شوند نمی توانند از تاسیس) ق م م ( 

 ق م م ( 138ماده  2. ) تبصره  نمایند

ه صدور کارت شناسائی و یا پروانه بهر مذکورمالك برخورداري از معافیت 

 ذکورو استفاده از معافیت ماست قانون مالیاتهاي مستقیم برداري پس از تصویب 

ون قان (7/2/71حیه )اصال قبل از تاریخ تصویب يمقید به عدم شروع بهره بردار

هیأت  20/05/75مورخه - 81/76راي شماره ) . نمی باشد مالیاتهاي مستقیم

 (عمومی دیوان عدالت اداري

آن قسمت از سود ابرازي شرکت هاي تعاونی و خصوصی که براي توسعه و  - 5

بازسازي و نوسازي یا تکمیل واحدهاي صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهاي 

مالیات متعلق موضوع ماده  %50یا معدنی درآن سال مصرف گردد از  جدید صنعتی

معاف خواهد بود مشروط براین که قبال اجاره توسعه یا تکمیل یا م م (  ق )105

ایجاد واحد صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاري معین از 

ح یا طرح هاي وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد . درصورتی که هزینه اجراي طر

از طرح سرمایه گذاري  یاد شده در هرسال مازاد سود ابرازي همان سال باشد و یا

کمتر باشد شرکت می تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازي سال 

                                           
جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت هاي انتفاعی سایر اشخاص حقوقی از منابع مختلف در  -1

پس از وضع زیان هاي حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت  ،ان تحصیل می شود ایران یا خارج از ایر

مشمول مالیات  ،هاي مقرر به استثناي مواردي که طبق مقررات این قانون داراي نرخ جداگانه اي می باشد 

  ق م م 105( خواهند بود . ماده  %25به نرخ بیست و پنج درصد ) 
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هاي بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقی مانده هزینه 

 ق م م ( 138ماده ) شود . بهره مند  اجراي کامل طرح

دت ظرف م اجرا طرح را متوقف نماید یا ،قبل از تکمیل  ،درصورتی که شرکت 

آنرا بهره برداري  ،یک سال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه گذاري 

نتقل ممنحل یا  ،یا ظرف پنج سال پس از شروع بهره برداري آنرا تعطیل  ،نرساند 

مالیاتی منظور شده در این ماده  از شرکت وصول  نماید معادل معافیت هاي

 ق م م ( 138ماده  1) تبصره  خواهدشد .

ارکنان آنها کمتر از کارخانه هاي واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد ک  - 6

تر ومیلک 120نفر نباشد درصورتی که تاسیسات خود را کال به خارج از شعاع  50

 ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادي و مرکز تهران انتقال دهند براساس

برداري  سال از تاریخ بهره 10دارائی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار می شود تا 

ف در محل جدید از پرداخت مالیات بردرآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معا

 ق م م ( 138ماده  3تبصره )  خواهند بود .

 له رودامل منطقه آبریز غربی رودخانه حباز نظر قانون محدوده آبریز تهران ش

 ،ماوند گرمسار و منطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران و کلیه مناطق رودخانه هاي د

دود آن حکرج و کردان بوده و  ،کن  ،فرحزاد  ،اوین ، دربند  ،دارآباد  ،جاجرود 

رکزي مالراس کوههاي البرز که آب آن به رشته کویر  عبارت است از : شماال : خط

رقی شغربا : ساحل  رجاري می شود . شرقا : ساحل غربی رودخانه حبله رود گرمسا

 رودخانه زیاران جنوبا : خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه

ع با زیاران با رودخانه شور تا خط القعر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاط

 ق م م ( 138ماده  4تبصره . )مسیر حبله رود گرمسار

 

 بخش هشتم

 مالیات درآمد اتفاقیموارد شمول معافیت از

درآمد  تامشمول مالیمی شوند  مالیات برارثمشمول انتقاالتی که   - 1

 ق م م ( 125ماده نمی شوند . ) اتفاقی
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عام المنفعه  کمک هاي نقدي و غیرنقدي بالعوض سازمان هاي خیریه یا  - 2

ادهاي ی و شرکت هاي دولتی یا شهرداریها یا نهیا وزارتخانه ها یا مؤسسات دولت

ت مالیا انقالب اسالمی به اشخاص حقیقی غیر از مواردي که مشمول مالیات فصل

 است مشمول مالیات بر درآمد حقوق 

 ق م م ( 127ماده ) بند الف .  نمی شود اتفاقی

 سیل ،زلزله  ،وجوه یا کمک هاي مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ    - 3

بند  نمی شوند ) آتش سوزي و یا حوادث غیر مترقبه دیگر مشمول مالیات اتفاقی ،

 ق م م ( 127ماده ب 

والت جوایزي که دولت براي تشویق صادرات و تولید و خرید محص  - 4

 127ماده نمی شوند  ) بند ج  مشمول مالیات اتفاقی کشاورزي پرداخت می نماید 

 ق م م (

 

 بخش نهم

 ير معافیت های مالیاتیموارد شمول سا

سات ایرانگردي و جهانگردي داراي پروانه بهره برداري از کلیه تاسی   - 1

مالیات متعلقه معاف  %50وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هر سال از پرداخت 

 ق م م (    132ماده  3هستند. )تبصره 

دان ي ، صیادرآمد شرکت هاي تعاونی روستائی ، عشایري ، کشاورز 100% - 2

الیات م، کارگري ، کارمندي ، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه هاي آنها از 

 ق م م ( 133معاف است . )ماده 

بنیاد تعاون نیروي  ،بنیاد تعاون بسیج  ،بنیاد تعاون سپاه  ،بنیاد تعاون ارتش 

 1مشمول معافیت این بند می شوند . انتظامی به موجب اساسنامه هاي خود

معافیت شرکت هاي تعاونی از  )ق م م (  133کم مقرر در ماده مراد از ح

پرداخت مالیات ناشی از درآمد فعالیت هاي متناسب و هماهنگ با اهداف و 

                                           
  سازمان امور مالیاتی 9/2/82مورخه  – 4936/327بخشنامه شماره  -1
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مورخه  316می باشد . )راي شماره     اساسنامه شرکت هاي مزبور 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري(25/12/75

غیر انتفاعی اعم از ابتدائی ،  درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس - 3

راهنمایی ، متوسطه ، فنی و حرفه اي ، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر 

انتفاعی و درآمد موسسات نگهداري معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداري 

اشخاص مذکور که حسب مورد داراي پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند 

سات ورزشی داراي مجوز از سازمان تربیت بدنی همچنین درآمد باشگاهها و موس

 134ماده  حاصل از فعالیت هاي منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف است . )

 1ق م م (

چنانچه در تاسیس و فعالیت موسسات و باشگاههاي  ورزشی وجود بوفه به 

 طور متعارف و در حدود رفع نیازهاي مربوط به امور ورزشی داخل باشگاه یا

وده سسه الزم بوده و ایجاد آن خارج از چارچوب مجوز سازمان تربیت بدنی نبمو

افیت صرف وجود چنین بوفه اي باشگاه یا موسسه مورد نظر را از شمول مع ،باشد 

کور مذکور خارج نمی سازد و چنانچه فعالیت بوفه مذکور خارج از حدود مجوز مذ

ماره راي شات      می گردد . )باشد تنها درآمد بوفه برابر مقررات مشمول مالی

 شوراي عالی مالیاتی (أت عمومی هی 2/9/77مورخه -894/4/30

                                           
فنی و حرفه اي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی  ،متوسطه  ،راهنمایی  ،درآمد مدارس ابتدایی  -1ماده  - 1

غیرانتفاعی حاصل از تعلیم و تربیت شامل کلیه درآمدهاي مرتبط با تعلیم و تربیت طبق مجوز صادر شده از 

 وزارتخانه ذیربط می باشد .

م و تربیت طبق مقررات مربوط و مد حاصل از فعالیت اقتصادي و غیرمرتبط با موضوع تعلیآدر -1بصره ت 

 سایر فعالیت هاي خارج از شمول مجوز مذکور مشمول مالیات می باشد .

صل از برگزاري فعالیتهاي فرهنگی و سمینارها یا دوره هاي آموزشی این گونه درآمدهاي حا -2تبصره  

   ی باشد .ممی شود و از پرداخت مالیات معاف       رتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوبموسسات نیز م

ت نگهداري معلوالن ذهنی وحرکتی داراي پروانه فعالیت از مراجع ذي ربط , بابت درآمد موسسا -2ماده  

با  اي مغایریت هنگهداري معلوالن ذهنی و حرکتی از مالیات معاف است . هرگونه درآمد دیگر حاصل از فعال

 پروانه فعالیت طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود .
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یتهاي دررابطه با  اینکه آیا معافیت مذکور نسبت به درآمدهاي حاصل از فعال

ات هی غیرآموزشی مانند فروش دارائیها و سایر فعالیتهاي دیگر نیز تسري دارد

(  12/11/74مورخه -12963/4/30) شماره شوراي عالی مالیاتی در راي  عمومی

 بیان می نماید  :

) ق م  اصالحی 134قطع نظر از نوع درآمد مکتسبه  بطور کلی برابر مفاد ماده 

بط و م (  شرط معافیت آن است که مدارس و دانشگاهها و مراکز مورد بحث با ضوا

خانه یر وزارتمجوز مراجع قانونی ذیربط ) وزارت آموزش و پرورش یا حسب مورد سا

که  هاي ذیربط ( تاسیس و اداره شود .بنابراین درآمد هر یک از موسسات مذکور

ف و حسب ضوابط و مجوز یادشده تاسیس و اداره می شوند  از پرداخت مالیات معا

 در غیر اینصورت طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود .

رتیکه جز ماترك ، وجوه نقد ازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صوس  - 4

 ز منقولموجود نباشد به تقاضاي کتبی وراث معادل مالیاتی متعلق ، مالی را اعم ا

به یا غیر منقول از ماترك با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبناي محاس

ه در مالیات بر ارث قرار گرفته است به جاي مالیات قبول کند . انتقال مالی ک

ئی امور اقتصادي و دارا ه به جاي مالیات قبول شود به وزارت اجراي این ماد

 ق م م و تبصره آن ( 41مشمول هیچ گونه مالیاتی نخواهد بود . )ماده 

تی بابت بیمه عمر از طرف موسسات بیمه که به موجب وجوه پرداخ  - 5

 )ماده قراردادهاي منعقده بیمه عاید ذینفع می شود ازپرداخت مالیات معاف است .

 ق م م ( 136

هزینه هاي درمانی پرداختی هر مودي بابت معالجه خود و یا همسر و  - 6

اوالد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که 

اگر دریافت کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را 

رت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی( به علت گواهی نماید وچنانچه ) به تائید وزا

فقدان امکانات الزم معالجه درخارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه 

مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوري اسالمی ایران در کشور محل 

معالجه یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد ، همچنین حق 

ر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر و بیمه بیمه پرداختی ه
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هاي درمانی مشمول مالیات نخواهد شد . در مورد معلوالن و بیماران خاص و 

صعب العالج عالوه برهزینه هاي مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز از 

است کسر درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار شخصی که تکفل او را عهده دار 

 ق م م ( 137می شود . )ماده 

ذورات ، پذیره ، کمکها و هدایاي دریافتی نقدي وغیر نقدي موقوفات ، ن - 7

آستان قدس رضوي ، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی )ع( ، آستانه حضرت 

معصومه ، آستان حضرت احمد ابن موسی ) شاه چراغ ( ، آستان مقدس امام 

ت ت مالیاینیه ها ، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخخمینی )ره ( ، مساجد ، حس

  د .معاف است . تشخیص سایر بقاع به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می باش

 ق م م ( 139)بند الف ماده 

اي دریافتی نقدي و غیر نقدي سازمان هالل احمر جمهوري کمکها وهدای - 8

 ق م م ( 139) بند ب ماده   اسالمی ایران از پرداخت مالیات معاف است .

ایاي دریافتی نقدي و غیر نقدي صندوق پس انداز کمکها و هد  - 9

ن بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی و همچنی

وط حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان وکارفرما و جریمه هاي دریافتی مرب

 ق م م ( 139است . )بند ج ماده  توسط آنها از پرداخت مالیات معاف

یاي دریافتی نقدي و غیر نقدي مدارس علوم اسالمی از کمکهاو هدا  - 10

پرداخت مالیات معاف است . تشخیص مدارس علوم اسالمی با شوراي مدیریت 

 ق م م ( 139حوزه علمیه قم می باشد . )بند د ماده 

ادهاي انقالب اسالمی از دي نهو هدایاي دریافتی نقدي و غیر نق کمکها  - 11

می  پرداخت مالیات معاف است . تشخیص نهادهاي انقالب اسالمی با هیات وزیران

 ق م م (  139باشد . )بند  ه  ماده 

درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران  آن قسمت از  - 12

 م (ق م  139موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است . )بند  و  ماده 

اص از محل وجوه بریه ولی فقیه ، خمس و زکات از درآمد اشخ   - 13

 ق م م (   139پرداخت مالیات معاف است . )بند  ز ماده 
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درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف  آن قسمت از  - 14

 اموري از قبیل تبلیغات اسالمی ، تحقیقات فرهنگی ، علمی ، دینی ، فنی ،

 نگهداري و، اکتشافات ، تعلیم و تربیت و بهداشت و درمان ، بنا و تعمیر اختراعات 

مساجد و مصالها و حوزه هاي علمیه و مدارس علوم اسالمی و مدارس و 

 مرانی وعدانشگاههاي دولتی ، مراسم تعزیه و اطعام ، تعمیر آثار باستانی ، امور 

فان و ان ، کمک به مستضعآبادانی ، هزینه یا وام تحصیل دانش آموزان و دانشجوی

آسیب دیدگان حوادث ناشی ازسیل و زلزله ، آتش سوزي ، جنگ و حوادث غیر 

ازمان سمترقبه دیگر برسد ، مشروط بر اینکه درآمد و هزینه هاي مزبور به تائید 

اده ماوقاف و امور خیریه رسیده باشد ، از پرداخت مالیات معاف است . )بند ح 

 ق م م ( 139

سسات خیریه و عام ا و هدایاي دریافتی نقدي و غیر نقدي موکمکه - 15

 رف امورالمنفعه که به ثبت رسیده اند ، مشروط براینکه به موجب اساسنامه آنها ص

ي آنها بند قبل شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه ها رمذکور د

 ق م م ( 139نظارت کند از پرداخت مالیات معاف است . )بند ط ماده 

یاي دریافتی نقدي و غیر نقدي و همچنین حق عضویت کمکها و هدا - 16

اراي حرفه ایی ،  احزاب وانجمنها و تشکل هاي غیر دولتی که د     اعضا مجامع

ز مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط ا

از  جامع مزبور واریز می شوددرآمد یا حق الزحمه اعضا آنها کسر و به حساب م

 ق م م (  139پرداخت مالیات معاف است . )بند ي ماده 

افتی نقدي و غیر نقدي انجمنهاو هیات ییاي دروهدا موقوفات و کمکها - 17

ی هاي مذهبی مربوط به اقلیت هاي دینی مذکور در قانون اساسی جمهوري اسالم

ت وزارت کشور برسد از پرداخایران ، مشروط بر اینکه رسمیت آنها به تصویب 

 ق م م ( 139مالیات معاف است . )بند ك ماده 

نتشاراتی ومطبوعاتی ، فرهنگی و هنري که به موجب مجوز فعالیتهاي ا - 18

)بند  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام می شوند از پرداخت مالیات معاف است 

 ق م م (  139ل ماده 



   1و  2شماره 
بهار و تابستان 

1386 

68 

ي غیر انتفاعی به منظور پیشبرد اهداف و ز فعالیت هااوجوهی که   - 19

،   ق م م ( از راه برگزاري دوره هاي آموزشی )139ف اشخاص موضوع  ماده یوظا

نها آسمینارها ، نشر کتاب و نشریه هاي دوره اي و . . . در چارچوب اساسنامه 

ی مهزینه آنها نظارت و تحصیل می شود و سازمان امور مالیاتی کشور بردرآمد 

 ق م م ( 139ماده  1از پرداخت مالیات معاف است . )تبصره کند  

نعتی و صحاصل از صادرات محصوالت تمام شده کاالي  درآمد 100% - 20

ت محصوالت بخش کشاورزي ) شامل محصوالت زراعی ، باغی ، دام و طیور ، شیال

ت درآمد حاصل از صادرا % 50، جنگل و مرتع ( و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن 

ی به یر کاالهائی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کاالهاي غیر نفتسا

 141ه خارج از کشور صادر می شوند از شمول مالیات معاف هستند . ) بند الف ماد

 ق م م(

د حاصل از صادرات کاالهاي مختلف که به صورت ترانزیت % درآم 100  - 21

ن آبرروي  ر در ماهیت یا با انجام کاريبه ایران وارد شده یا می شوند و بدون تغیی

 ( ق م م  141 م صادر می شوند از شمول مالیات معاف است . )بند ب

ه هاي فرش دستباف و صنلیع دستی و شرکت هاي تعاونی درآمد کارگا - 22

م  ق 142و اتحادیه هاي تولیدي مربوطه از پرداخت مالیات معاف است . ) ماده 

 م (

”  اصالحی قانون مالیاتهاي مستقیم آنستکه صفت 142 مستنبط از مفاد ماده

تحادیه هم مربوط به شرکتهاي تعاونی و هم اتحادیه ها می باشد و چون ا“ تولیدي 

صل ها علی االصول براي امر تولید تشکیل نمی شوند ، علیهذا صفت مذکور در ا

ش مختص شرکتهاي تعاونی بوده و با این ترتیب شرکتهاي تعاونی تولیدي فر

 یادشده 142دستباف و صنایع دستی و اتحادیه هاي آنها مشمول معافیت ماده 

 هیات عمومی شوراي عالی مالیاتی( 8782/4/30خواهند بود . )راي شماره 

از نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها دربورس و همچنین  - 23

%  05میزان  اوراق بهاداري که دربورس معامله می شوند ، مالیات مقطوعی به

ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از این بابت وجه دیگري به عنوان 



...در ر تبیین معافیت های مالیاتی مذکو   
 ابوالفضل درویشوند

 

69 

 1مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهدشد . )تبصره 

 ق م م ( 143م 

انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم  واز هر نقل   - 24

ا %  ارزش اسمی آنه 4ها مالیات مقطوعی به میزان الشرکه شرکا درسایر شرکت

نتقال وصول می شود . از این بابت وجه دیگري به عنوان مالیات بردرآمد نقل و ا

 ق م م (    143ماده  2فوق مطالبه نخواهد شد )تبصره 

سهام پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول  در شرکتهایی - 25

نمی  % خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگري تعلق 05مالیات مقطوع به نرخ 

 ق م م  ( 143ماده  3گیرد . )تبصره 

ل و مهریه اعم از منقول و جوایز علمی و بورس هاي جهیزیه منقو - 26

 وتحصیلی و همچنین درآمدي که بابت حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین 

ی از فعالیت هاي پژوهشی و مکتشفین می گردد بطور کلی و نیز درآمد ناش

شند به تحقیقاتی مراکزي که داراي پروانه تحقیق از وزارتخانه هاي ذیصالح می با

( طبق مقررات از پرداخت مالیات معاف می 23/2/1371مدت ده سال از تاریخ)

 ق م م ( 144باشند . )ماده 

 ست :به هر عنوان در موارد زیر ازپرداخت مالیات معاف ا سود دریافتی - 27

ه سپرده هاي مربوط به کسور بازنشستگی و پس انداز سود متعلق ب -1

 طه .کارمندان و کارگران نزد بانک هاي ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربو

ز متعلق به حسابهاي پس انداز و سپرده هاي مختلف نزد سود یا جوای -2

پرده سمعافیت شامل  بانکهاي ایرانی یا موسسات اعتباري غیر بانکی مجاز .  این

واهد هایی که بانکها یا موسسات اعتباري غیر بانکی مجاز نزد هم می گذارند نخ

 بود .

تفاوت قیمتی که تحت عنوان سود سالیانه و یا تخفیف ویژه دراین قبیل 

عی پرداخت مشتریان منظور می گردد، درآمد تلقی نشده و نو معامالت بابت پیش

یم مالیاتهاي مستق موضوع قانون مالیات بردرآمد تخفیف فروش است که از شمول

 ی(هیات عمومی شوراي عالی مالیات 1377/4/30شماره  بود . ) راي خارج خواهد

 وایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه  .ج -3
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بانک هاي ایرانی به بانک هاي خارج از ایران بابت اضافه  سود پرداختی -4

 سپرده ثابت به شرط معامله متقابل  .برداشت )اوردرافت ( و 

 ق م م ( 145)ماده  . شارکتمسود و جوایز متعلق به اوراق  -5

ون معافیت ها ي ذکر شده شامل موسسات اعتباري غیر بانکی که به موجب قان

یز نیا با مجوز بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران تاسیس شده اند یا می شوند 

 ق م م ( 145خواهد شد . )تبصره ماده 

) ق م م (  95اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهاي الف و ب ماده  - 28

چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود وزیان و دفاتر و مدارك آنان 

مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهار نامه بدون 

%  اصل  5داخت کرده باشد معادل مراجعه به هیاتهاي حل اختالف مالیاتی پر

) ق م م( به  190مالیات سه سال مذکور عالوه براستفاده از مزایاي مقرر در ماده 

عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی هاي جاري پرداخت یا در حساب 

سنوات بعد آنان منظور خواهدشد . جایزه مربوط از پرداخت مالیات معاف خواهد 

 1م م (ق  189بود . )ماده 

 

 

 

 و ماخذ منابع

                                           
: صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف اند اسناد و مدارك مثبته کافی براي تشخیص درآمد  95ماده  - 1

مشمول مالیات خود نگاهداري کنند . صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه 

 زیر تقسیم می شوند :  هاي

وزنامه و الف : صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت هاي شغلی خود در دفاتر ر

ازین و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را با رعایت اصول و مو

 استانداردهاي پذیرفته شده حسابداري نگاهداري کنند . 

 د و هزینه: صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت هاي شغلی خود در دفاتر درآم ب

ی مترس قرار می باشند . نمونه هاي دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و در دس

 گیرد .
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