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 تجارت قانون

 تجارتی ثبت دفتر و تجارتی دفاتر ـ دوم باب

 فصل اول ـ دفاتر تجارتی

هر تاجری به استثنای کسبه جزء مكلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب ـ 6ماده 

 قائممقام این دفاتر قرارمیدهد داشته باشد:نظامنامه 

 ( دفتر روزنامه.0

 ( دفتر کل.2

 ( دفتر دارایی.9

 ( دفتر کپیه.3

دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معامالت راجع به  ـ 7ماده 

طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم  اوراق تجارتی )از قبیل خرید و فروش و ظهرنویسی( و به
 و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خودبرداشت میكند در آن دفتر ثبت نماید.

دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معامالت را الاقل هفته یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع  ـ 8ماده 

 ا تشخیص و جداکرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خالصه ثبت کند.مختلفه آن ر

دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و  ـ 3ماده 

ن کار باید تا پانزدهم فروردین سال مطالبات سال گذشته خود را بهریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و ای
 بعد انجام پذیرد.

دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسالت و مخابرات و صورتحسابهای صادره خود را در آن به  ـ 01ماده 

 ترتیب تاریخ ثبت نماید.

یخ ورود مرتب نموده و در تبصره ـ تاجر باید کلیه مراسالت و مخابرات و صورتحسابهای وارده را نیز به ترتیب تار
 لفاف مخصوصی ضبط کند.

به استثناء دفتر کپیه قبل از آنكه در آن چیزی نوشته شده باشد به توسط نماینده  6دفاتر مذکور در ماده  ـ 00ماده 

ت اداره ثبت )که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود( امضاء خواهد شد. برای دفتر کپیه امضاء مزبور الزم نیس
 ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد. در موقع تجدیدسالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شد.

 ( قانون ثبت اسناد است.095حق امضاء از قرار هر صد صفحه یا کسور آن دو ریال و به عالوه مشمول ماده )

د باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و دفتری که برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم میشو ـ 01ماده 

متصدی امضاء مكلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با 
تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قید تاریخ امضاء و دوطرف قیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه برای 

 مینماید منگنه کند. الزم است کلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود.این مقصود تهیه 

کلیه معامالت و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه ـ 09ماده 

است و در نوشته شود. تراشیدن و حككردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفترنویسی معمول 
 حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و تاجر باید تمام آن دفاتر را از ختم هر سالی الاقل تا ده سال نگاهدارد.

و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به کار میبرند در صورتی که  6دفاتر مذکور در ماده  ـ 01ماده 

تجار، در امور تجارتی، سندیت خواهد داشت و غیر این صورت فقط بر  مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین
 علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.
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مستلزم دویست تا ده هزار ریال جزای نقدی است.  00و ماده  6تخلف از ماده  ـ 01ماده 

مانع اجرای مقررات این مجازات را محكمه حقوق رأساً و بدون تقاضای مدعیالعموم میتواند حكم بدهد و اجرای آن 
 راجع به تاجر ورشكسته که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.

 فصل دوم ـ دفتر ثبت تجارتی

در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تأسیس کند کلیه اشخاصی که در آن  ـ 06ماده 

کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم از ایرانی و خارجی به استثنای 
 دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و اال به جزای نقدی از دویست تا دو هزارریال محكوم خواهند شد.

مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی که باید به ثبت برسد به  ـ 07ماده 

 د کرد.موجب نظامنامه معین خواه

شش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی هر تاجری که مكلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و  ـ 08ماده 

صورتحسابها و نشریات خطی یا چاپیخود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره به ثبت رسیده واال عالوه بر 
 ال محكوم میشود.مجازات مقرر در فوق به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ری

 کسبه جزء مذکور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص میشوند. ـ 03ماده 

 ـ انحالل و تصفیه 3بخش 

 شرکت سهامی در موارد زیر منحل میشود: ـ 033ماده 

 غیر ممكن شده باشد.ـ وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشكیل شده است انجام داده یا انجام آن  0
ـ در صورتی که شرکت برای مدت معین تشكیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر این که مدت قبل از  2

 انقضاء تمدید شده باشد.

 ـ در صورت ورشكستگی. 9

 ـ در هر موقع که مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام بههر علتی رأی به انحالل شرکت بدهد. 3

 صدور حكم قطعی دادگاه.ـ در صورت  5

 انحالل شرکت در صورت ورشكستگی تابع مقررات مربوط به ورشكستگی است. ـ 111ماده 

 در موارد زیر هر ذینفع میتواند انحالل شرکت را از دادگاه بخواهد: ـ 110ماده 

نگرفته باشد ـ در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت  0
 و نیز در صورتی کهفعالیتهای شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد.

ـ در صورتی که مجمع عمومی ساالنه برای رسیدگی به حسابهای هر یک از سالهای مالی تا ده ماه از تاریخی که  2
 اساسنامه معین کرده است تشكیل نشده باشد.

ز اعضای هیأتمدیره و هم چنین سمت مدیرعامل شرکت طی مدتی زاید بر ـ در صورتی که سمت تمام یا بعضی ا 9
 شش ماه بالمتصدی ماندهباشد.

در صورتی که مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام جهت اعالم انحالل  033ـ در مورد بندهای یک و دو ماده  3
 شرکت تشكیل نشود و یا رأیبه انحالل شرکت ندهد.

دادگاه بالفاصله بر حسب مورد به مراجعی که طبق  210ی یک و دو و سه ماده در مورد بندها ـ 111ماده 

اساسنامه و این قانون صالحیت اقدامدارند مهلت متناسبی که حداکثر از شش ماه تجاوز نكند میدهد تا در رفع 
 موجبات انحالل اقدام نمایند.

 به انحالل شرکت میدهد.در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحالل رفع نشود دادگاه حكم 
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تصفیه امور شرکت سهامی با رعایت مقررات این قانون انجام میگیرد مگر در  ـ 119ماده 

 مورد ورشكستگی که تابع مقررات مربوط بهورشكستگی میباشد.

امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر آن که اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوقالعادهای که رأی  ـ 111ماده 

 نحالل میدهد ترتیب دیگریمقرر داشته باشد.به ا

در صورتی که بههر علت مدیر تصفیه تعیین نشده باشد یا تعیین شده ولی به وظایف خود عمل نكند  ـ 111ماده 

هر ذینفع حق دارد تعیین مدیرتصفیه را از دادگاه بخواهد در مواردی نیز که انحالل شرکت به موجب حكم دادگاه 
 تصفیه را دادگاه ضمن صدور حكم انحاللشرکت تعیین خواهد نمود.صورت میگیرد مدیر 

شرکت به محض انحالل در حال تصفیه محسوب میشود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت  ـ 116ماده 

 ذکر شود و ناممدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهیهای مربوط به شرکت قید گردد.« در حال تصفیه»

نشانی مدیر یا مدیران تصفیههمان نشانی مرکز اصلی شرکت خواهد بود مگر آن که به موجب تصمیم  ـ 117ماده 

 مجمع عمومی فوقالعاده یا حكمدادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد.

تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و  ـ 118ماده 

ی تصفیه موظف بهخاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت مدیران برا
 میباشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معامالت جدیدی الزم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد.

این قانون  211با رعایت ماده تصمیم راجع به انحالل و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنها  ـ 113ماده 

باید ظرف پنج روز از طرف مدیرانتصفیه به مرجع ثبت شرکتها اعالم شود تا پس از ثبت برای اطالع عموم در روزنامه 
رسمی و روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیهها و آگهیهای مربوطبه شرکت در آن نشر میگردد آگهی شود در مدت 

یراالنتشار روزنامه کثیراالنتشاری است که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل از تصفیه منظور از روزنامه کث
 انحالل تعیین شده است.

 انحالل شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعالن نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بالاثر است. ـ 101ماده 

شرکت خاتمه یافته و تصفیه شرکت شروع از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه اختیارات مدیران  ـ 100ماده 

میشود. مدیران تصفیه باید کلیهاموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته بالفاصله امر تصفیه 
 شرکت را عهدهدار شوند.

حتی از  مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات الزم را جهت امر تصفیه ـ 101ماده 

طریق طرح دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش دارا میباشند و میتوانند برای طرح دعاوی و دفاع از دعاوی وکیل 
 تعیین نمایند. محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کانلمیكن است.

ه و یا به اقارب آنها از طبقه انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه کالً یا بعضاً به مدیر یا مدیران تصفی ـ 109ماده 

 اول و دوم تا درجه چهارم ممنوعاست. هر نقل و انتقالی که برخالف مفاد این ماده انجام گیرد باطل خواهد بود.

مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاوز کند اگر تا پایان مأموریت مدیران تصفیه  ـ 101ماده 

ه باشد مدیریا مدیران تصفیه باید با ذکر علل و جهات خاتمه نیافتن تصفیه امور شرکت مهلت امر تصفیه خاتمه نیافت
اضافی را که برای خاتمه دادن به امر تصفیه الزم میدانند و تدابیری راکه جهت پایان دادن به امر تصفیه در نظر 

 د را خواستار شوند.گرفتهاند بهاطالع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده تمدید مدت مأموریت خو

هرگاه مدیر یا مدیران تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشند تمدید مدت مأموریت آنان با رعایت  ـ 101ماده 

 با دادگاهخواهد بود. 203شرایط مندرج در ماده 

 مدیر یا مدیران تصفیه توسط همان مرجعی که آنان را انتخاب کرده است قابل عزل میباشند. ـ 106ماده 
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مادام که امر تصفیه خاتمه نیافته است مدیران تصفیه باید همهساله مجمع  ـ 107ده ما

عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت و تشریفاتیكه در قانون و اساسنامه پیشبینی شده است دعوت کرده 
گزارشی حاکی از اعمالی صورت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه

 که تا آن موقع انجام دادهاند به مجمع عمومی مذکور تسلیم کنند.

در صورتی که به موجب اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام برای دوره تصفیه  ـ 108ماده 

د را به مجمع عمومی یک یا چند ناظر معین شده باشدناظر باید به عملیات مدیران تصفیه رسیدگی کرده گزارش خو
 عادی صاحبان سهام تسلیم کند.

در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در کلیه موارد بهعهده مدیران تصفیه است. هرگاه مدیران تصفیه  ـ 103ماده 

به این تكلیف عمل نكنند ناظرمكلف به دعوت مجمع عمومی خواهد بود و در صورتی که ناظر نیز بهتكلیف خود عمل 
 ظر پیشبینی یا معین نشده باشد دادگاه بهتقاضایهر ذینفع حكم به تشكیل مجمع عمومی خواهد داد.نكند یا نا

صاحبان سهام حق دارند مانند زمان قبل از انحالل شرکت از عملیات و حسابها در مدت تصفیه کسب  ـ 111ماده 

 اطالع کنند.

عمومی و شرایط حد نصاب و اکثریت مجامع در مدت تصفیه مقررات راجع به دعوت و تشكیل مجامع  ـ 110ماده 

مانند زمان قبل از انحالل بایدرعایت شود و هر گونه دعوتنامه و اطالعیهای که مدیران تصفیه برای صاحبان سهام 
منتشر میكنند باید در روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیهها وآگهیهای مربوط به شرکت در آن درج میگردد منتشر 

 شود.

در مواردی که به موجب این قانون مدیران تصفیه مكلف بهدعوت مجامع عمومی و تسلیم گزارش  ـ 111ماده 

کارهای خود میباشند هرگاه مجمععمومی مورد نظر دو مرتبه با رعایت تشریفات مقرر در این قانون دعوت شده ولی 
گزارش خود و صورت حسابهای مقرر  تشكیل نگردد و یا این که تشكیل شده و نتواند تصمیم بگیرد مدیرانتصفیه باید

این قانون را در روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیهها و آگهیهای مربوط به شرکت درآن درج میگردد  201در ماده 
 برای اطالع عموم سهامداران منتشر کنند.

هام به نسبت آن قسمت از دارایی نقدی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان س ـ 119ماده 

سهام تقسیم میشود به شرط آنكه حقوق بستانكاران ملحوظ و معادل دیونی کههنوز موعد تأدیه آن نرسیده است 
 موضوع شده باشد.

پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون دارایی شرکت بدواً به مصرف بازپرداخت مبلغ  ـ 111ماده 

ید و مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت و در صورتی که اساسنامه ساکت اسمی سهام به سهامداران خواهدرس
 باشد به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد.

تقسیم دارایی شرکت بین صاحبان سهام خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آن ممكن نیست مگر آن  ـ 111ماده 

تبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه که شروع تصفیه و دعوتبستانكاران قبالً سه مر
کثیراالنتشاری که اطالعیهها و آگهیهای مربوط بهشرکت در آن درجمیگردد آگهی شده و الاقل شش ماه از تاریخ 

 انتشار اولین آگهی گذشته باشد.

رار خواهد داد که طلب خود را مدیران تصفیه را مسئول خسارات بستانكارانی ق 225تخلف از ماده  ـ 116ماده 

 دریافت نكردهاند.

مدیران تصفیه مكلفند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعالم دارند تا  ـ 117ماده 

به ثبت رسیده و در روزنامهرسمی و روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیهها و آگهیهای مربوط به شرکت در آن درج 
 آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکتها و دفترثبت تجارتی حذف گردد.میگردد 
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پس از اعالم ختم تصفیه مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقیمانده است در  ـ 118ماده 

حساب مخصوصی نزد یكی از بانكهای ایران تودیع وصورت اسامی بستانكاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را 
دهاند نیز به آن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور در همان ماده بهاطالع اشخاص ذینفع برسانند تا استیفاء نكر

برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند. پس از انقضاء ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیههر مبلغ از وجوه 
طرف بانک با اطالع دادستان شهرستان محل به خزانه کهدر بانک باقیمانده باشد در حكم مال بالصاحب بوده و از 

 دولت منتقل خواهد شد.

دفاتر و سایر اسناد و مدارك شرکت تصفیه شده باید تا ده سال از تاریخ اعالم ختم تصفیه محفوظ  ـ 113ماده 

د و مدارك مذکور را بماند به این منظور مدیران تصفیه بایدمقارن اعالم ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکتها دفاتر و اسنا
 نیز به مرجع ثبت شرکتها تحویل دهند تا نگهداری و برای مراجعهاشخاص ذینفع آماده باشد.

در صورتی که مدیر تصفیه قصد استعفا از سمت خود را داشته باشد باید مجمع عمومی عادی صاحبان  ـ 191ماده 

ید. در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور سهام شرکت را جهت اعالماستعفای خود و تعیین جانشین دعوت نما
تشكیل نشود یا نتواند مدیر تصفیه جدیدی را انتخاب کند و نیزهرگاه مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر 
تصفیه مكلف است که قصد استعفای خود را به دادگاه اعالم کند و تعیین مدیر تصفیه جدید را ازدادگاه بخواهد در هر 

تعفای مدیر تصفیه تا هنگامی که جانشین او به ترتیب مذکور در این ماده انتخاب نشده و مراتب طبق ماده حال اس
 این قانونثبت و آگهی نشده باشد کانلمیكن است. 213

در صورت فوت یا حجر یا ورشكستگی مدیر تصفیه اگر مدیران تصفیه متعدد باشند و مدیر تصفیه  ـ 190ماده 

ورشكسته توسطمجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده باید  متوفی یا محجور یا
مجمع عمومی عادی شرکت را جهت انتخاب جانشین مدیر تصفیه متوفییا محجور یا ورشكسته دعوت نمایند و در 

حجور یاورشكسته را صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشكیل نشود یا نتواند جانشین مدیر تصفیه متوفی یا م
انتخاب کند یا در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشكسته توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر یا مدیران 
 تصفیه باقیماندهمكلفند تعیین جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشكسته را از دادگاه بخواهند.

شد در صورت فوت یا حجر یا ورشكستگی مدیر تصفیه در صورتی که مدیر اگر امر تصفیه منحصراً به عهده یک نفر با
تصفیه توسط مجمع عمومیشرکت انتخاب شده باشد هر ذینفع میتواند از مرجع ثبت شرکتها بخواهد که مجمع عمومی 
عادی صاحبان سهام شرکت را جهت تعیین جانشینمدیر تصفیه مذکور دعوت نماید و در صورتی که مجمع عمومی 

ادی مزبور تشكیل نگردد یا نتواند جانشین مدیر تصفیه را انتخاب نماید یا در صورتیكه مدیر تصفیه متوفی یا محجور ع
 یا ورشكسته توسط دادگاه تعیین شده باشد هر ذینفع میتواند تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد.

 ـ مقررات جزایی 00بخش 

ه ماه تا دو سال یا بهجزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار اشخاص زیر به حبس تأدیبی از س ـ 119ماده 

 ریال یا بههر دو مجازات محكوم خواهند شد:

ـ هرکس که عالماً و بر خالف واقع پذیرهنویسی سهام را تصدیق کند و یا برخالف مقررات این قانون اعالمیه  0
كیل شرکت به مرجع ثبت شرکتها تسلیم کند و یا در پذیرهنویسی منتشر نماید و یامدارك خالف واقع حاکی از تش

 تعیین ارزش آورده غیر نقد تقلب اعمال کند.

ـ هرکس در ورقه سهم بانام یا گواهینامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده را بیش از آنچه که واقعاً پرداخت شده  2
 است قید کند.

ه مرجع ثبت شرکتها اعالم کند بعضاً یا کالً خودداری ـ هرکس از اعالم مطالبی که طبق مقررات این قانون باید ب 9
 نماید و یا مطالب خالف واقعبه مرجع مزبور اعالم دارد.
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ـ هرکس سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شرکت و یا در صورتی که ثبت  3
 شرکت مزورانه انجام گرفته باشد صادر کند.

ذیرهنویسی کلیه سرمایه و تأدیه حداقل سی و پنج درصد آن و نیز تحویل ـ هرکس سهام یا قطعات سهام را بدون پ 5
 کلیه سرمایه غیر نقد صادر کند.

 ـ هرکس قبل از پرداخت کلیه مبلغ اسمی سهم سهام بینام یا گواهینامه موقت بینام صادر کند. 6

پنجاههزار ریال تا پانصد هزار اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال یا بهجزای نقدی از  ـ 111ماده 

 ریال یا بههر دو مجازات محكومخواهند شد:

ـ هرکس عالماً سهام یا گواهینامه موقت سهام بدون ذکر مبلغ اسمی صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش  0
 گذارد

 عرض فروش گذارد.ـ هرکس سهام بینام را قبل از آن که تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد بفروشد یا به م 2
ـ هرکس سهام بانام را قبل از آن که اقالً سی و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد صادر کند یا بفروشد  9

 یا به معرض فروش گذارد.

شرکت کند یا انجام آن عملیات را تسهیل  233هرکس عالماً در هر یک از عملیات مذکور در ماده  ـ 111ماده 

 د بهمجازات شریک یا معاون محكوم خواهد شد.نماید بر حسب مور

رئیس و اعضاء هیأت مدیرههر شرکت سهامی در صورت ارتكاب هر یک از جرائم زیر به حبس تأدیبی  ـ 116ماده 

 از دو ماه تا شش ماه یا بهجزاینقدی از سی هزار تا سیصد هزار ریال یا بههر دو مجازات محكوم خواهند شد:
هلت مقرر در این قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه نكنند و ـ در صورتی که ظرف م 0

یا دو ماه قبل از پایان مهلتمذکور مجمع عمومی فوقالعاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده 
 دعوت ننمایند.

 قرضه مبادرت کرده یا صدور آن را اجازه دهند.ـ در صورتی که قبل از پرداخت کلیه سرمایه شرکت به صدور اوراق  2

در صورتی کههر یک از اعضاء هیأتمدیره قبل از انقضاء مهلت مقرر در  236در مورد بند یک ماده  ـ 117ماده 

جلسههیأت مزبور صریحاً اعالمكند که باید به تكلیف قانونی برای سلب مسئولیت جزایی عمل شود و به این اعالم از 
ضاء هیأتمدیره توجه نشود و جرم تحقق پیدا کندعضو هیأتمدیره که تكلیف قانونی را اعالم کرده است طرف سایر اع

مجرم شناخته نخواهد شد. سلب مسئولیت جزایی از عضو هیأتمدیره منوط به این است کهعضو هیأتمدیره عالوه بر 
امه رسمی بههر یک از اعضاء هیأتمدیره اعالم تكلیف قانونی در جلسههیأت مزبور مراتب را از طریق ارسال اظهارن

اعالمنماید. در صورتی که جلسات هیأتمدیره بههر علت تشكیل نگردد اعالم از طریق ارسال اظهارنامه رسمی برای 
 سلب مسئولیت جزایی از عضو هیأتمدیره کافی است.

سهامی را بدون امضاهای هرکس اعالمیه پذیرهنویسی سهام یا اطالعیه انتشار اوراق قرضه شرکت  ـ 118ماده 

مجاز و نام و نشانی مؤسسین یامدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از دههزار تا سی هزار ریال محكوم خواهد 
 شد.

هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعالمیه  ـ 113ماده 

انتشاراوراق قرضه که متضمن اطالعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از پذیرهنویسی سهام یا اطالعیه 
روی سوء نیت جهت تهیه اعالمیه یا اطالعیه مزبور اطالعات نادرست یاناقص داده باشد به مجازات شروع به 

بردار بوده وبه کالهبرداری محكوم خواهدشد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتكب در حكم کاله
 مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
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رئیس و اعضاء هیأت مدیرههر شرکت سهامی عام که قبل از تأدیه کلیه  ـ 111ماده 

سرمایه ثبت شده شرکت و قبل از انقضاء دو سال تمام از تاریخثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه آن توسط مجمع 
 جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریالمحكوم خواهند شد.عمومی مبادرت به صدور اوراق قرضه نمایند به 

این قانون مبادرت  56رئیس و اعضاء هیأت مدیرههر شرکت سهامی عام که بدون رعایت مقررات ماده  ـ 110ماده 

زار به صدور اوراق قرضه بنمایند بهحبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست ه
 ریال محكوم خواهند شد.

این  61رئیس و اعضاء هیأتمدیره و مدیرعامل هر شرکت سهامی عمومی که نكات مندرج در ماده  ـ 111ماده 

 قانون را در اوراق قرضه قید ننمایندبه جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محكوم خواهند شد.

از سه ماه تا یک سال یا بهجزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار اشخاص زیر به حبس تأدیبی  ـ 119ماده 

 ریال محكوم خواهند شد:

 ـ هرکس عامداً مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجامع عمومی صاحبان سهام بشود. 0
أی در مجمع ـ هرکس با خدعه و نیرنگ خود را دارنده سهم یا قطعات سهم معرفی کند و یا به این طریق در اخذ ر 2

 عمومی صاحبان سهام شرکتنماید اعم از آن که این کار را شخصاً یا توسط دیگری انجام دهد.

ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی  6رئیس و اعضاء هیأتمدیره شرکت سهامی که حداکثر تا  ـ 111ماده 

وقع تنظیم و تسلیم ننمایند به حبس از دو تا را به م 292عادی صاحبان سهام را دعوتنكنند یا مدارك مقرر در ماده 
 شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا بههر دو مجازات محكوم خواهند شد.

تنظیم  33رئیس و اعضاء هیأت مدیرههر شرکت سهامی که صورت حاضرین در مجمع را مطابق ماده  ـ 111ماده 

 تا دویست هزار ریال محكوم خواهند شد. نكنند به جزای نقدی از بیستهزار

را تنظیم نكند. به مجازات مذکور در  015هیأت رییسههر مجمع عمومی که صورتجلسه مذکور در ماده  ـ 116ماده 

 ماده قبل محكوم خواهد شد.

رئیس و اعضاء هیأت رییسههر مجمع عمومی که مقررات راجع به حق رأی صاحبان سهام را رعایت  ـ 117ماده 

 محكوم خواهند شد. 255كرده باشند به مجازات مذکور درماده ن

 اشخاص زیر به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محكوم خواهند شد:ـ 118ماده 

ـ رئیس و اعضاء هیأتمدیره و مدیرعامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و  0
 بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.ترازنامه مزور منافع موهومیرا 

ـ رئیس و اعضاء هیأتمدیره و مدیرعامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت  2
 به صاحبان سهام ارائه یامنتشر کرده باشند.

منافع شرکت برای مقاصد ـ رئیس و اعضاء هیأتمدیره و مدیرعامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخالف  9
شخصی یا برای شرکت یامؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع میباشند مورد استفاده 

 قرار دهند.

ـ رئیس و اعضاء هیأتمدیره و مدیرعامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود بر خالف منافع شرکت برای مقاصد  3
یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع میباشند استفاده شخصی یا به خاطرشرکت 

 کنند.

رئیس و اعضاء هیأتمدیره شرکت که متعمداً مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب  ـ 113ماده 

به مجامع عمومی صاحبان سهام  بازرسان شرکت باید انجام پذیردبه این منظور دعوت ننمایند و یا بازرسان شرکت را
دعوت نكنند به حبس از دو تا شش ماه یا جزای نقدی از بیستهزار تا دویست هزار ریال یا بههر دو مجازات محكوم 

 خواهند شد.
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رئیس و اعضاء هیأتمدیره و مدیرعامل که عامداً مانع یا مخل انجام وظایف  ـ 161ماده 

را که برای انجاموظایف آنها الزم است در اختیار بازرسان قرار ندهند به  بازرسان شرکت بشوند یا اسناد و مدارکی
حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا بههر دو مجازات 

 محكوم خواهند شد.

به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا  رئیس و اعضاء هیأتمدیره و مدیرعامل هر شرکت سهامی که قبل از ـ 160ماده 

در صورتی که ثبت افزایشسرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات الزم انجام گرفته باشد سهام یا قطعات سهام جدید 
صادر و منتشر کنند به جزای نقدی از دههزار تا یكصد هزارریال محكوم خواهند شد. و در صورتی که قبل از پرداخت 

هام مبادرت به صدور و انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید بنمایندبه حبس تأدیبی از دو ماه تمامی مبلغ اسمی س
 تا شش ماه و به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال محكوم خواهند شد.

دی رئیس و اعضاء هیأتمدیره و مدیرعامل هر شرکت سهامی که مرتكب جرائم زیر بشوند به جزای نق ـ 161ماده 

 از بیست هزار ریال تا دویستهزار ریال محكوم خواهند شد:

ـ در صورتی که در موقع افزایش سرمایه شرکت به استثنای مواردی که در این قانون پیشبینی شده است حق تقدم  0
صاحبان سهام را نسبت بهپذیرهنویسی و خرید سهام جدید رعایت نكنند و یا مهلتی را که جهت پذیرهنویسی سهام 

 جدید باید در نظر گرفته شود به صاحبان سهام ندهند.

ـ در صورتی که شرکت قبالً اوراق قرضه قابل تعویض با سهم منتشر کرده باشد حقوق دارندگان این گونه اوراق  2
قرضه را نسبت به تعویض اوراقآنها با سهام شرکت در نظر نگرفته یا قبل از انقضاء مدتی که طی آن این قبیل اوراق 
قرضه قابل تعویض با سهام شرکت است اوراق قرضه جدید قابلتعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کنند یا قبل از 
تبدیل یا تعویض اوراق قرضه یا بازپرداخت مبلغ آنها سرمایه شرکت را مستهلک سازند یا آن را ازطریق بازخرید سهام 

 حوه تقسیم منافع تغییراتی بدهند.کاهش دهند یا اقدام به تقسیم اندوخته کنند یا در ن

رئیس و اعضاء هیأتمدیره و مدیرعامل هر شرکت سهامی که عالماً برای سلب حق تقدم از صاحبان  ـ 169ماده 

سهام نسبت بهپذیرهنویسی سهامجدید به مجمع عمومی اطالعات نادرست بدهند یا اطالعات نادرست را تصدیق 
به جزای نقدی از یكصد هزارریال تا یک میلیون ریال یا بههر دو مجازات  کنند به حبس از شش ماه تا سه سال یا

 محكوم خواهند شد.

رئیس و اعضاء هیأت مدیرههر شرکت سهامی که در مورد کاهش سرمایه عالماً مقررات زیر را رعایت  ـ 161ماده 

 نكنند به جزای نقدی از بیستهزار ریال تا دویست هزار ریال محكوم خواهند شد:

 ـ در صورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام. 0

ـ در صورتی که پیشنهاد راجع به کاهش سرمایه حداقل چهل و پنج روز قبل از تشكیل مجمع عمومی فوقالعاده به  2
 بازرس شرکت تسلیم نشدهباشد.

امه رسمی و ـ در صورتی که تصمیم مجمع عمومی دائر بر تصویب کاهش سرمایه و مهلت و شرائط آن در روزن 9
 روزنامه کثیراالنتشاری که اعالنات مربوط به شرکت در آن نشر میگردد آگهی نشده باشد.

رئیس و اعضاء هیأت مدیرههر شرکت سهامی که در صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه  ـ 161ماده 

را دعوت ننمایند تا موضوع انحالل شرکت بر اثر زیانهای وارده حداکثر تادو ماه مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام 
یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود و حداکثر تا یک ماه نسبتبه ثبت و آگهی تصمیم مجمع مذکور اقدام ننمایند 
 به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از دههزار تا یكصد هزار ریال یا بههر دو مجازات محكوم خواهند شد.

کس با وجود منع قانونی عالماً سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به هر ـ 166ماده 

حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا بهجزای نقدی از بیست هزار تا یكصد هزار ریال یا بههر دو مجازات محكوم 
 خواهد شد.
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اع شرکت به هرکس در سمت بازرسی شرکت سهامی که عالماً راجع به اوض ـ 167ماده 

مجمع عمومی در گزارشهای خود اطالعات خالفحقیقت بدهد و یا این گونه اطالعات را تصدیق کند به حبس تأدیبی 
 از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

مدیر یا مدیران تصفیههر شرکت سهامی که عالماً مرتكب جرائم زیر بشوند به حبس تأدیبی از دو ماه  ـ 168ماده 

 یا به جزای نقدی ازبیست هزار تا دویست هزار ریال یا بههر دو مجازات محكوم خواهد شد: تا شش ماه
ـ در صورتی که ظرف یک ماه پس از انتخاب تصمیم راجع به انحالل شرکت و نام و نشانی خود را به مرجع ثبت  0

 شرکتها اعالم نكنند.

عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را دعوت نكرده ـ در صورتی که تا شش ماه پس از شروع به امر تصفیه مجمع  2
وضعیت اموال و مطالبات وقروض شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت و مدتی را که جهت پایان دادن به امر تصفیه 

 الزم میداند به اطالع مجمع عمومی نرسانند.

کت را با رعایت شرایط و ـ در صورتی که قبل از خاتمه امر تصفیههمهساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شر 9
تشریفاتی که در این قانوناساسنامه شرکت پیشبینی شده است دعوت نكرده صورت دارایی منقول و غیر منقول و 
ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمهگزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام دادهاند به 

 مجمع مذکور تسلیم نكنند.

تی که در خاتمه دوره تصدی خود بدون آن که تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند به عملیات خود ـ در صور 3
 ادامه دهند.

 ـ در صورتی که ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعالم ننمایند. 5
حساب مخصوصی در یكی از بانكهای  ـ در صورتی که پس از اعالم ختم تصفیه وجوهی را که باقیمانده است در 6

ایرانی تودیع ننمایند وصورت اسامی بستانكاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نكردهاند به آن بانک 
 تسلیم نكرده مراتب را طی آگهی ختم تصفیه به اطالعاشخاص ذینفع نرسانند.

كب جرائم زیر شوند به حبس تأدیبی از یک سال تا مدیر تصفیه یا مدیران هر شرکت سهامی که مرت ـ 163ماده 

 سه سال محكوم خواهند شد:

ـ در صورتی که اموال یا اعتبارات شرکت در حال تصفیه را برخالف منافع شرکت یا برای مقاصد شخصی یا برای  0
 قرار دهند.شرکت یا مؤسسه دیگری کهخود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع میباشند مورد استفاده 

به انتقال دارایی شرکت مبادرت کنند یا بدون رعایت حقوق بستانكاران و  209ـ در صورتی که برخالف ماده  2
 موضوع کردن قروضی کههنوز موعد تأدیه آن نرسیده دارایی شرکت را بین صاحبان سهام تقسیم نمایند.

 
 مبحث دوم ـ شرکت با مسئولیت محدود

 از یک هر و شده تشكیل تجارتی امور برای نفر چند یا دو بین که است شرکتی محدود مسئولیت با شرکت ـ 33 ماده
 مسئول شرکت در خود سرمایه میزان تا فقط. باشد شده تقسیم سهام قطعات یا بهسهام سرمایه اینكه بدون شرکاء
 .است شرکت تعهدات و قروض

 شرکت ثالث اشخاص مقابل در شرکت آن اال و شود قید( محدود مسئولیت با) عبارت باید شرکت اسم در ـ 35 ماده
 .بود خواهد آن مقررات تابع و محسوب تضامنی

 مقابل در شده قید شرکت اسم در او اسم که شریكی اال و باشد شرکاء از یک هیچ اسم متضمن نباید شرکت اسم
 .داشت خواهد را تضامنی شرکت در ضامن شریک حكم ثالث اشخاص

 نیز نقدی غیر سهمالشرکه و تأدیه نقدی سرمایه تمام که میشود تشكیل وقتی محدود مسئولیت با شرکت ـ 36 ماده
 .باشد شده تسلیم و تقویم
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 کدام هر نقدی غیر سهمالشرکههای که باشد شده قید صراحتاً باید شرکتنامه در ـ 31 ماده
 .است شده تقویم میزان چه به

 مقابل در شده معین نقدی غیر سهمالشرکههای برای شرکت تشكیل حین در که قیمتی به نسبت شرکاء ـ 34 ماده
 .دارند تضامنی مسئولیت ثالث اشخاص

 .است شرکت تشكیل تاریخ از سال ده فوق مقررات از ناشی دعاوی زمان مرور ـ 33 ماده

 ساقط اعتبار درجه از و باطل باشد شده تشكیل 31 و 36 مواد برخالف که محدود مسئولیت با شرکت هر ـ 011 ماده
 .ندارند بطالن این به استناد حق ثالث اشخاص مقابل در شرکاء لیكن است

 و است آنها عمل به مستند بطالن که شرکایی شود صادر قبل ماده استناد به شرکت بطالن حكم اگر ـ 010 ماده
 نكردهاند وظیفه انجام و بوده کار سر آن از پس بالفاصله یا بطالن سبب حدوث حین در که مدیرهایی و نظار هیأت

 .بود خواهند مسئول متضامناً بطالن این از ناشیه خسارات به نسبت ثالث اشخاص و دیگر شرکاء مقابل در
 .است بطالن موجب حدوث تاریخ از سال ده زمان مرور مدت

. درآید غیره و بیاسم یا بااسم از اعم انتقال قابل تجارتی اوراق شكل به نمیتواند شرکاء سهمالشرکه ـ 012 ماده
 و بوده بهآنها متعلق سرمایه ربع سه الاقل که شرکاء از عده رضایت با مگر نمود بهغیر منتقل نمیتوان را سهمالشرکه

 .باشند داشته نیز عددی اکثریت
 .رسمی سند موجب به مگر آمد نخواهد عمل به سهمالشرکه انتقال ـ 019 ماده
 از یا شرکاء بین از که موظف غیر یا موظف مدیر نفر چند یا یک وسیله به محدود مسئولیت با شرکت ـ 013 ماده

 .میگردد اداره میشوند معین یانامحدودی محدود مدت برای خارج
 در اینكه مگر داشت خواهند شرکت اداره و نمایندگی برای را الزمه اختیارات کلیه شرکت مدیران ـ 015 ماده

 به تصریح اساسنامه در که مدیران اختیارات کردن محدود به راجع قرارداد هر باشد شده مقرر ترتیب این غیر اساسنامه
 .است کانلمیكن و باطل ثالث اشخاص مقابل در نشده آن

 اکثریت این اولی دفعه در اگر. شود اتخاذ سرمایه نصف الاقل اکثریت به باید شرکت به راجعه تصمیمات ـ 016 ماده
 چه اگر میشود اتخاذ شرکاء عددی اکثریت به تصمیمات صورت این در شوند دعوت شرکاءمجدداً تمام باید نشد حاصل
 .دارد مقرر فوق مراتب برخالف ترتیبی میتواند شرکت اساسنامه. نباشد سرمایه نصف دارای مزبور اکثریت

 ترتیب به اساسنامه اینكه مگر بود خواهد رأی دارای دارد شرکت در که سهمی نسبت به شرکاء از یک هر ـ 011 ماده
 .باشد داشته مقرر دیگری

 نباشد خاصی مقررات ضرر و نفع تقسیم به راجع اساسنامه در اگر. است اساسنامه تابع شرکاء بین روابط ـ 014 ماده
 .آمد خواهد عمل به شرکاء سرمایه نسبت به مزبور تقسیم

 و بوده نظار هیأت دارای باید باشد نفر دوازده از بیش آن شرکاء عده که محدود مسئولیت با شرکت هر ـ 013 ماده
 .دهد تشكیل را شرکاء عمومی مجمع مرتبه یک سالی الاقل مزبور هیأت

 شده رعایت 31 و 36 مواد دستور که کند حاصل اطمینان و کرده تحقیق شدن انتخاب از بعد بالفاصله باید نظار هیأت
 .است
 011 و 064 ـ 061 ـ 065 مواد مقررات نماید دعوت فوقالعاده عمومی مجمع انعقاد برای را شرکاء میتواند نظار هیأت

 .شد خواهد رعایت نیز محدود مسئولیت با شرکتهای مورد در
 .آراء اتفاق به مگر دهند تغییر را شرکت تبعیت نمیتوانند شرکاء ـ 001 ماده
 باشند دارا نیز را سرمایه ربع سه الاقل که شرکاء عددی اکثریت به باید اساسنامه به راجع دیگری تغییر هر ـ 000 ماده

 .باشد شده مقرر دیگری اکثریت اساسنامه در اینكه مگر آید عمل به
 .کند خود سهمالشرکه ازدیاد به مجبور را شریكی نمیتواند شرکاء اکثریت مورد هیچ در ـ 002 ماده
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 با شرکتهای در احتیاطی سرمایه تشكیل به راجع قانون این 14 ماده مفاد ـ 009 ماده
 .است الزمالرعایه نیز محدود مسئولیت

 :میشود منحل ذیل موارد در محدود مسئولیت با شرکت ـ 003 ماده

 .39 ماده 9 ـ 2 ـ 0 فقرات مورد در( الف

 .باشد شرکت سرمایه نصف از بیش آنها سهمالشرکه که شرکاء از عده تصمیم صورت در( ب

 و کرده انحالل تقاضای شرکاء از یكی و رفته بین از شرکت سرمایه نصف وارده ضررهای واسطه به که صورتی در( ج
 پرداخته میگیرد تعلق او به انحالل صورت در که را سهمی نباشند حاضر شرکاء سایر و دیده موجه را او دالیل محكمه

 .کنند خارج شرکت از را او و

 .باشد شده پیشبینی اساسنامه موجب به اگر شرکاء از یكی فوت مورد در( د
 :میشوند محسوب کالهبردار ذیل اشخاص ـ 005 ماده

 را نقدی غیر سهمالشرکه تسلیم و تقویم و نقدی سهمالشرکه تمام پرداخت واقع برخالف که مدیرانی و مؤسسین( الف
 .باشند کرده اظهار بدهند شرکت ثبت بایدبرای که اسنادی و اوراق در

 .باشند کرده تقویم آن واقعی قیمت از بیش را نقدی غیر سهمالشرکه متقلبانه وسیله به که کسانی( ب
 .کنند تقسیم شرکاء بین را موهومی منافع مزوّر دارایی صورت استناد با یا دارایی صورت نبودن با که مدیرانی( ج
 

 تضامنی شرکت ـ سوم مبحث
 با نفر چند یا دو بین تجارتی امور برای مخصوصی اسم تحت در که است شرکتی تضامنی شرکت ـ 006 ماده

 مسئول شرکاء از یک هر نباشد کافی قروض تمام تأدیه برای شرکت دارایی اگر: میشود تشكیل تضامنی مسئولیت
 .است شرکت قروض تمام پرداخت

 .بود خواهد کانلمیكن ثالث اشخاص مقابل در باشد شده داده ترتیب این برخالف شرکاء بین که قراری هر
 .شود ذکر شرکاء نفر یک اسم الاقل و( تضامنی شرکت) عبارت باید تضامنی شرکت اسم در ـ 001 ماده

 است شده ذکر که شرکایی یا شریک اسم از بعد باید نباشد شرکاء تمام اسامی بر مشتمل شرکت اسم که صورتی در
 .شود قید( وبرادران) یا( شرکاء و) قبیل از عبارتی

 و تقویم نیز نقدی غیر سهمالشرکه و تأدیه نقدی سرمایه تمام که میشود تشكیل وقتی تضامنی شرکت ـ 004 ماده
 .باشد شده تسلیم

 این از غیر شرکتنامه آنكه مگر میشود تقسیم شرکاء بین سهمالشرکه نسبت به منافع تضامنی شرکت در ـ 003 ماده
 .باشد داشته مقرر را ترتیب

 .نمایند معین مدیری سمت به خارج از یا خود میان از نفر یک الاقل باید شرکاء تضامنی شرکت در ـ 021 ماده
 .شده مقرر 50 ماده در که است همان تضامنی شرکت مدیران یا مدیر مسئولیت حدود ـ 020 ماده
 به قبالً مزبور سهمالشرکه باید باشد غیرنقدی نفر چند یا یک سهمالشرکه اگر تضامنی شرکتهای در ـ 022 ماده

 شود تقویم شرکاء تمام تراضی

 تمام رضایت به مگر کند منتقل دیگری به را خود سهم نمیتواند شرکاء از یک هیچ تضامنی شرکت در ـ 029 ماده
 .شرکاء

 انحالل از پس و آید عمل به شرکت خود از باید آن قروض مطالبه نشده منحل تضامنی شرکت که مادام ـ 023 ماده
 در و کنند رجوع آنها تمام به یا و بخواهند که شرکاء از یک هر به خود مطالبات وصول برای میتوانند شرکت طلبكاران

 از مینماید تجاوز شرکت در او سهم میزان از شرکت قروض میزان اینكه استناد به نمیتواند شرکاء از یک هیچ حال هر
 نسبت به شرکت قروض تأدیه در آنها از یک هر مسئولیت شرکاء بین روابط در فقط ورزد امتناع شرکت قروض تأدیه

 .باشد نشده اتخاذ دیگری ترتیب شرکتنامه در که صورتی در هم آن است گذاشته شرکت در که بود خواهد سرمایه
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 شود داخل موجودی تضامنی شرکت در ضامن شریک عنوان به کس هر ـ 025 ماده
 شرکت اسم در اینكه از اعم داشته او ورود از قبل شرکت که بود خواهد هم قروضی مسئول شرکاء سایر با متضامناً
 .باشد نشده یا شده داده تغییری

 .بود خواهد کانلمیكن ثالث اشخاص مقابل در باشد شده داده ترتیب این برخالف شرکاء بین که قراری هر
 از یک هیچ نشده تأدیه آن دارایی از شرکت قروض که مادام شود منحل تضامنی شرکت گاه هر ـ 026 ماده

 نكند کفایت آن قروض پرداخت برای شرکت دارایی اگر داشت نخواهد دارایی آن در حقی شرکاء شخصی طلبكاران
 طلبكاران مورد این در ولی کنند مطالبه ضامن شرکاء فرد فرد یا تمام از را خود طلب بقیه دارند حق شرکت طلبكاران

 .داشت نخواهند تقدم حق شرکاء شخصی طلبكاران بر شرکت
 تقسیم شرکت دارایی اینكه به مشروط داد حكم میتوان نیز انحالل از بعد تضامنی شرکت ورشكستگی به ـ 021 ماده

 .باشد نشده
 با قانونی مالزمه شرکاء از بعضی ورشكستگی و شرکاء ورشكستگی با قانونی مالزمه شرکت ورشكستگی ـ 024 ماده

 .ندارد شرکت ورشكستگی
 میتوانند ولی کنند وصول یا تأمین شرکت دارایی از را خود طلب ندارند حق شرکاء شخصی طلبكاران ـ 023 ماده

 مزبور مدیون به است ممكن شرکت انحالل صورت در که سهمی یا شرکت منافع از خود مدیون سهمیـه به نسبت
 .آورند عمل به باشد مقتضی که قانونی اقدام هر گیرد تعلق

 و کنند وصول خود مدیون شخصی دارایی از را خود طلب باشند نتوانسته که صورتی در شرکاء شخصی طلبكاران
 اینكه از اعم) نمایند تقاضا را شرکت انحالل میتوانند نباشد آنها طلب تأدیه برای کافی شرکت منافع از مدیون سهم

 به را خود قصد قبل ماه شش الاقل اینكه بر مشروط( باشد شده تشكیل محدود غیر یا محدود مدت برای شرکت
 که میتوانندمادام شرکاء از بعضی یا شرکت صورت این در باشند رسانیده شرکت اطالع به رسمی اظهارنامه وسیله
 به آنان رضایت جلب با یا شرکت در مدیون دارایی حد تا مزبور دائنین طلب تأدیه با نشده صادر انحالل نهایی حكم

 .کنند جلوگیری شرکت انحالل از دیگر طریق
 کند تهاتر به استناد باشد داشته شرکاء از یكی از است ممكن که طلبی مقابل در میتواند شرکت مدیون نه ـ 091 ماده

 معذالک نماید استناد تهاتر به باشد داشته شرکت به او طلبكار است ممكن که قرضی درمقابل میتواند شریک خود نه
 آن مقابل در مانده الوصول او طلب شرکت انحالل از پس و بوده شرکاء از یكی به مدیون و شرکت طلبكار که کسی

 .داشت خواهد تهاتر به استناد حق شرکت
 شرکاء از یكی شخصی طلبكاران از یكی که صورتی در همچنین و شرکاء از یكی ورشكستگی صورت در ـ 090 ماده

 نقداً شرکت دارایی از را شریک آن سهمی میتوانند شرکاء سایر کرده تقاضا را شرکت انحالل 023 ماده موجب به
 .کنند خارج شرکت از را او و کرده تأدیه
 منفعت نوع هر تأدیه نشده جبران کمبود این که مادام شود کم سهمالشرکه وارده ضررهای نتیجه در اگر ـ 092 ماده

 .است ممنوع شرکاء به
 کم وارده ضررهای علت به که سرمایه تكمیل به نمیتواند شرکت را شرکاء از یک هیچ فوق مورد در جز ـ 099 ماده
 .دهد سرمایه شرکت به است شده مقرر شرکتنامه در که آنچه از بیش نماید رامجبور او یا و کرده ملزم است شده
( ثالث شخص حساب به یا خود شخصی حساب به) شرکاء سایر رضایت بدون نمیتواند شریكی هیچ ـ 093 ماده

 که دیگری شرکت در محدود مسئولیت با شریک یا ضامن شریک عنوان به یا و نموده شرکت تجارت نوع از تجارتی
 .شود داخل دارد را تجارت آن نظیر
 رعایت صورت این در گردد مبدل سهامی شرکت به شرکاء تمام تصویب با میتواند تضامنی شرکت هر ـ 095 ماده
 .است حتمی سهامی شرکت به راجعه مقررات تمام
 :میشود منحل ذیل موارد در تضامنی شرکت ـ 096 ماده
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 .39 ماده 9 ـ 2 ـ 0 فقرات مورد در( الف

 :شرکاء تمام تراضی صورت در( ب

 موجه را دالئل آن محكمه و نماید تقاضا محكمه از را شرکت انحالل دالئلی به شرکاء از یكی که صورتی در( ج
 .بدهد انحالل به حكم و دانسته

 .091 ماده مطابق شرکاء از یكی فسخ صورت در( د

 .094 ماده مطابق شرکاء از یكی ورشكستگی صورت در( ه

 .031 و 093 مواد مطابق شرکاء از یكی محجوریت یا فوت صورت در( و

 به میتواند محكمه باشد معینی شرکاء یا شریک به مربوط منحصراً انحالل دالئل هرگاه( ج) بند مورد در ـ تبصره
 .بدهد را معین شرکای یا شریک آن اخراج حكم انحالل جای به شرکاء سایر تقاضای

 اضرار قصد از ناشی و نشده سلب شرکاء از حق این اساسنامه در که است ممكن صورتی در شرکت فسخ ـ 091 ماده
 .شود اعالم شرکاء به کتباً فسخ از قبل ماه شش باید فسخ تقاضای. نباشد

 عمل به سالیانه محاسبه ختم موقع در فسخ شود رسیدگی شرکت حساب به سال به سال باید اساسنامه موافق اگر
 .میآید
 انحالل تقاضای کتباً تصفیه مدیر که میگیرد صورت وقتی انحالل شرکاء از یكی ورشكستگی مورد در ـ 094 ماده

 .باشد نكرده منصرف انحالل تقاضای از را تصفیه مدیر شرکت و گذشته ماه شش مزبور تقاضای از و نموده را شرکت
. بود خواهد متوفی قائممقام و شرکاء سایر رضایت به موقوف شرکت بقاء شرکاء از یكی فوت صورت در ـ 093 ماده
 عدم یا رضایت فوت تاریخ از ماه یک مدت در باید متوفی قائممقام باشند نموده تصمیم شرکت بقاء به شرکاء سایر اگر

 نسبت نمود اعالم را خود رضایت متوفی قائممقام که صورتی در نماید اعالم کتباً شرکت بقاء به راجع را خود رضایت
 در حاصله منافع در رضایت عدم اعالم صورت در ولی بود خواهد شریک ضرر و نفع از مزبور مدت در شرکت اعمال به

 .بود نخواهد سهیم مدت آن ضرر به نسبت و بوده شریک مذکور مدت

 .است رضایت اعالم حكم در ماه یک انقضای تا سكوت
 .شد خواهد عمل فوق ماده مدلول مطابق شرکاء از یكی محجوریت مورد در ـ 031 ماده

 
 سهامی غیر مختلط شرکت در ـ چهارم مبحث

 چند یا یک بین مخصوصی اسم تحت در تجارتی امور برای که است شرکتی سهامی غیر مختلط شرکت ـ 030 ماده
 .میشود تشكیل سهام انتشار بدون محدود مسئولیت با شریک چندنفر یا یک و ضامن شریک نفر

 مسئولیت با شریک. شود پیدا شرکت دارایی بر عالوه است ممكن که است قروضی کلیه مسئول ضامن شریک
 .بگذارد بایستی یا و گذارده شرکت در که است سرمایه میزان تا اوفقط مسئولیت که است کسی محدود

 .شود قید ضامن شرکاء از یكی اسم الاقل و( مختلط شرکت) عبارت باید شرکت اسم در
 .بود خواهد شرکتنامه تابع ذیل مقررات رعایت با شرکاء بین روابط ـ 032 ماده
 شریک شرکت طلبكاران مقابل در باشد شرکت اسم جزء اسمش که محدود مسئولیت با شرکاء از یک هر ـ 039 ماده

 .شد خواهد محسوب ضامن

 .است بیاثر ثالث اشخاص مقابل در باشد شده داده شرکاء بین ترتیب این برخالف که قراری هر
 که است همان آنها اختیارات حدود و ضامن شرکای یا شریک عهده به سهامی غیر مختلط شرکت اداره ـ 033 ماده

 .است مقرر تضامنی شرکت شرکاء مورد در
 از شرکت امور اداره نه دارد را شرکت کردن اداره حق شریک عنوان به نه محدود مسئولیت با شریک ـ 035 ماده

 .است او وظایف
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 ناشیه تعهدات مورد در. کند شرکت برای معامله محدود مسئولیت با شریک اگر ـ 036 ماده
 را معامله باشد کرده تصریح اینكه مگر داشت خواهد را ضامن شریک حكم معامله طرف مقابل در معامله آن از

 .میدهد انجام شرکت طرف از وکالت بهسمت
 شرکت اسناد دفاتر روی از میتواند و داشته شرکت امور در نظارت حق محدود مسئولیت با شریک هر ـ 031 ماده
 .دهد ترتیب خالصه صورت شرکت مالی وضعیت به راجع خود شخص اطالع برای

 .است ساقط اعتبار درجه از شود داده ترتیب این برخالف شرکاء بین که قراردادی هر
 یا تمام انتقال با را ثالثی شخص شرکاء سایر رضایت بدون نمیتواند محدود مسئولیت با شریک هیچ ـ 034 ماده

 .کند شرکت در داخل او به خود سهمالشرکه از قسمتی
 به بعضاً یا کالً سایرین اجازه بدون شرکت در را خود حق محدود مسئولیت با شرکاء از نفر چند یا یک اگر ـ 033 ماده

 خواهد را شرکت امور در تفتیش حق نه و شرکت اداره در دخالت حق نه مزبور شخص نمایند واگذار ثالثی شخص
 .داشت

 با شریک باشد کرده شرکت ثبت از قبل است ممكن سهامی غیر مختلط شرکت که تعهداتی مورد در ـ 051 ماده
 از مزبور اشخاص که نماید ثابت مگر بود خواهد ضامن شریک حكم در ثالث اشخاص مقابل در محدود مسئولیت

 .داشتهاند اطالع او مسئولیت بودن محدود
 .باشد شده منحل شرکت که نمود تعقیب شرکت قروض برای شخصاً میتوان وقتی را ضامن شریک ـ 050 ماده
 یا تمام هنوز محدود مسئولیت با شریک و شود منحل ورشكستگی از غیر طریقی به شرکت گاه هر ـ 052 ماده

 که آنچه معادله دارند حق شرکت طلبكاران است داشته مسترد تأدیه از پس یا و رانپرداخته خود سهمالشرکه از قسمتی
 شرکت اگر. نمایند دعوی اقامه محدود بامسئولیت شریک علیه بر مستقیماً است مانده باقی سهمالشرکه بابت از

 .داشت خواهد تصفیه مدیر را مزبور حق شود ورشكست
 مسئولیت با شریک شرکت سرمایه از قبلی برداشت اثر در یا و ضامن شرکاء با قرارداد نتیجه در اگر ـ 059 ماده

 راجعه مقررات طبق بر و نرسیده ثبت به که مادام تقلیل این بكاهد است رسیده بهثبت که خود سهمالشرکه از محدود
 از که تعهداتی برای میتوانند مزبور طلبكاران و معتبرنبوده شرکت طلبكاران مقابل در است نشده منتشر شرکتها نشر به

 مسئولیت با شریک اولیه سرمایه همان تأدیه است آمده عمل به سرمایه تقلیل انتشار و ثبت از قبل شرکت طرف
 .نمایند مطالبه را محدود

 .نشود شرکت در او سرمایه کسر موجب که صورتی در مگر داد نمیتوان فرع محدود مسئولیت با شریک به ـ 053 ماده
 تأدیه نشده جبران کمبود این که مادام شد کسر محدود مسئولیت با شریک سهمالشرکه وارده ضررهای نتیجه در اگر
 .است ممنوع او به منفعتی یا ربح هر

 تعهدات مسئول دریافتی وجه معادل تا محدود مسئولیت با شریک گردید تأدیه فوق حكم برخالف وجهی گاه هر
 .باشد گرفته وجهی مرتبی بیالن اعتبار به و نیت باحُسن که موردی در مگر است شرکت

 معادل تا شود داخل موجودی غیرسهامی مختلط شرکت در محدود مسئولیت با شریک عنوان به کس هر ـ 055 ماده
 نشده یا شده عوض شرکت اسم خواه داشته او ورود از قبل شرکت که بود خواهد قروضی مسئول خود سهمالشرکه

 .باشد
 .بود خواهد کانلمیكن ثالث اشخاص مقابل در باشد ترتیب این برخالف که شرطی هر

 و شده تقسیم شرکت خود طلبكاران بین شرکت دارایی شود ورشكست سهامی غیر مختلط شرکت اگر ـ 056 ماده
 محسوب شرکت دارایی جزو نیز محدود مسئولیت با شرکاء سهمالشرکه. ندارند حقی آن در شرکاء شخصی طلبكاران

 .است
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 حق آن طلبكاران نباشد کافی آن قروض تمام تأدیه برای شرکت دارایی اگر ـ 051 ماده
 طلبكاران بین صورت این در کنند وصول ضامن ازشرکاء یک هر یا تمام شخصی دارایی از را خود طلب بقیه دارند

 .بود نخواهد تفاوتی ضامن شرکاء شخصی طلبكاران و شرکت
 شریک طلبكاران با آن طلبكاران یا شرکت خود محدود مسئولیت با شرکاء از یكی ورشكستگی صورت در ـ 054 ماده

 .بود خواهند متساویالحقوق مزبور
 .است الزمالرعایه نیز غیرسهامی مختلط شرکتهای در 091و023 مواد مقررات ـ 053 ماده
 تابع یكدیگر با آنها روابط و طلبكاران مقابل در آنها مسئولیت باشد نفر یک از بیش ضامن شریک اگر ـ 061 ماده

 .است تضامنی شرکتهای به راجع مقررات
 .است جاری نیز سهامی غیر مختلط شرکتهای مورد در 031 و 093 ـ 094 ـ 091 ـ 096 مواد مقررات ـ 060 ماده

 .نمیشود شرکت انحالل موجب محدود مسئولیت با شرکاء یا شریک ورشكستگی یا محجوریت یا مرگ

 
 سهامی مختلط شرکت ـ پنجم مبحث

 چند یا یک و سهامی شرکاء عده بین مخصوصی اسم تحت در که است شرکتی سهامی مختلط شرکت ـ 062 ماده
 .میشود تشكیل ضامن شریک نفر

 تا آنها مسئولیت و آمده در متساویالقیمه سهام قطعات یا سهام صورت به آنها سرمایه که هستند کسانی سهامی شرکاء
 .دارند شرکت در که است سرمایه همان میزان

 عالوه است ممكن که است قروضی کلیه مسئول و نیامده در سهام صورت به او سرمایه که است کسی ضامن شریک
 تابع یكدیگر با آنها روابط و طلبكاران مقابل در آنها مسئولیت ضامن شریک تعدد درصورت شود پیدا شرکت دارایی بر

 .بود خواهد تضامنی شرکت مقررات
 .شود قید ضامن شرکاء از یكی اسم الاقل و( مختلط شرکت) عبارت باید شرکت اسم در ـ 069 ماده
 .است ضامن شرکاء یا شریک به مخصوص سهامی مختلف شرکت مدیریت ـ 063 ماده
 این و میشود برقرار شرکاء از نفر سه از مرکب الاقل نظاری هیأت سهامی مختلط شرکتهای از یک هر در ـ 065 ماده

 میكند معین شرکت امور در اقدامی هر از قبل و شرکت قطعی تشكیل از بعد شرکاءبالفاصله عمومی مجمع را هیأت
 سال یک برای نظار هیأت اولین صورت هر در میشود تجدید شرکت اساسنامه در مقرر شرایط برحسب هیأت انتخاب
 .شد خواهد انتخاب

 مقررات تمام که کند حاصل اطمینان و کرده تحقیق بالفاصله شدن انتخاب از بعد باید نظار هیأت اولین ـ 066 ماده
 .است شده رعایت قانون این 51 و30 ـ 93 ـ 94 ـ 23 ـ 24 مواد
 آنها از یک هر لیكن ندارند مسئولیتی هیچ آن از حاصله نتایج و اداری اعمال جهت از نظار هیأت اعضاء ـ 061 ماده

 .میباشند خود تقصیرات و اعمال مسئول مملكتی معموله قوانین طبق بر خود مأموریت انجام در
 به راپورتی همهساله آورده در تدقیق تحت را شرکت اسناد کلیه و صندوق و دفاتر نظار هیأت اعضاء ـ 064 ماده

 نموده ذکر مزبور راپورت در نمایند مشاهده خطایی و بیترتیبی دارایی صورت درتنظیم هرگاه و میدهند عمومی مجمع
 .میكنند بیان را خود دالئل باشند داشته منافع تقسیم در شرکت مدیر پیشنهاد با مخالفتی اگر و

 طبق بر مزبور مجمع رأی موافقت با و نماید دعوت عمومی مجمع انعقاد برای را شرکاء میتواند نظار هیأت ـ 063 ماده
 .کند منحل را شرکت 040 ماده( ب) فقره
 اصلی مرکز در( او نماینده یا خود) میتواند سهمی صاحب هر عمومی مجمع انعقاد از قبل روز پانزده تا ـ 011 ماده

 .کند حاضر اطالع نظار هیأت راپورت و دارایی صورت و بیالن صورت از شده حاضر شرکت
 .094 ماده مورد در مگر شد نخواهد شرکت انحالل موجب ضامن شرکاء از یک هیچ ورشكستگی ـ 010 ماده
 .است جاری آن ضامن شرکاء و سهامی مختلط شرکت مورد در 093 و 023 مواد حكم ـ 012 ماده
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 سهام قیمت تمام سهامی شرکاء شود ورشكست سهامی مختلط شرکت گاه هر ـ 019 ماده
 .میكند وصول است باقی عهدهآنها بر که را آنچه تصفیه مدیر باشند نپرداخته را خود
 از یک هر به میتواند شرکت طلبكاران از یک هر شد منحل ورشكستگی از غیر طریقی به شرکت اگر ـ 013 ماده

 را خود طلب شریک آن بدهی حدود در کرده رجوع است شرکت مدیون خود سهام قیمت بابت از که سهامی شرکاء
 سهامی شرکاء از یک هیچ به رجوع حق خود وصولطلب برای طلبكاران نشده منحل شرکت که مادام نماید مطالبه
 .ندارند
 شرکاء شخصی طلبكاران نشده تأدیه آن دارایی از شرکت قروض تا شد ورشكست مختلط شرکت اگر ـ 015 ماده

 .ندارند شرکت دارایی به حقی ضامن
 .است سهامی مختلط شرکتهای شامل 51 و 30 ـ 93 ـ 94 ـ 23 ـ 24 مواد مفاد ـ 016 ماده
 شرکاء لیكن است باطل شود تشكیل 51و 93 ـ 23 ـ 24 مواد برخالف که سهامی مختلط شرکت هر ـ 011 ماده

 .نمایند استناد بطالن این به خارج اشخاص مقابل در نمیتوانند
 .شد خواهد رفتار 010 ماده مطابق شود بطالن به محكوم قبل ماده حسب بر شرکت گاه هر ـ 014 ماده
 .شود رعایت باید نیز مختلط شرکتهای در قانون این 41 ـ 46 ـ 45 ـ 43 مواد مفاد ـ 013 ماده
 .است الزمالرعایه نیز مختلط شرکت مورد در قانون این 32 و 30 ـ 31 ـ 43 مواد مفاد ـ 041 ماده
 :میشود منحل ذیل موارد در مختلط شرکت ـ 040 ماده

 .39 ماده 9 ـ 2 ـ 0 فقرات مورد در( الف

 .باشد شده تصریح مذکور مجمع برای حق این اساسنامه در که صورتی در عمومی مجمع تصمیم حسب بر( ب
 .ضامن شرکاء رضایت و عمومی مجمع تصمیم حسب بر( ج

 اساسنامه در مورد این در شرکت انحالل اینكه بر مشروط ضامن شرکاء از یكی محجوریت یا فوت صورت در( د
 .باشد شده تصریح

 .است جاری 12 ماده حكم( ج) و( ب) فقرات مورد در
 شرکاء و عمومی مجمع بین و نشده معین انحالل به تصمیم حق عمومی مجمع برای اساسنامه در گاه هر ـ 042 ماده

 خواهد انحالل به حكم بیند موجه را انحالل طرفداران دالئل محكمه و نشود حاصل موافقت انحالل به راجع ضامن
 تقاضا محكمه از را شرکت انحالل دالئلی به ضامن شرکاء از یكی که است جاری نیز موردی در حكم همین. داد

 .ببیند موجه را دالئل آن محكمه و نموده

 
 نسبی شركت ـ ششم مبحث

 و تشكیل نفر چند یا دو بین مخصوصی اسم تحت در تجارتی امور برای که است شرکتی نسبی شرکت ـ 049 ماده
 .گذاشته شرکت در که است سرمایهای نسبت به شرکاء از یک هر مسئولیت

 که صورتی در. شود ذکر باید شرکاء از نفر یک اسم الاقل و( نسبی شرکت) عبارت نسبی شرکت اسم در ـ 043 ماده
( شرکاء و) قبیل از عبارتی شده ذکر که شرکایی یا شریک اسم از بعد نباشد شرکاء تمام اسامی بر مشتمل شرکت اسم

 .است ضروری( برادران و)
 .است الزمالرعایه نیز نسبی شرکت مورد در 029 ـ 022 ـ 020 ـ 021 ـ 003 ـ 004 ماده دستور ـ 045 ماده
 سرمایه نسبت به شرکاء از یک هر نباشد کافی شرکت قروض تمام تأدیه برای نسبی شرکت دارایی اگر ـ 046 ماده
 .است شرکت قروض تأدیه مسئول داشته شرکت در که

 انحالل از پس فقط آید عمل به شرکت خود از باید آن قروض مطالبه نشده منحل نسبی شرکت که مادام ـ 041 ماده
 .کنند مراجعه شرکاء فرد فرد به فوق ماده رعایت با میتوانند طلبكاران
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 نسبت به شود داخل موجودی نسبی شرکت در ضامن شریک عنوان به هرکس ـ 044 ماده
 اسم در اینكه از اعم داشته او ورود از قبل شرکت که بود خواهد هم قروضی مسئول میگذارد شرکت در که سرمایه
 .باشد نشده یا شده داده تغییری شرکت

 .ندارد اثر ثالث اشخاص به نسبت ترتیب این برخالف شرکاء قرار
 شرکتهای در 096 تا 021 مواد و( است آنها سرمایه نسبت به که شرکاء مسئولیت جز) 026 ماده مفاد ـ 043 ماده

 .است جاری نیز نسبی

 
 مصرف و تولید تعاونی شركتهاي ـ هفتم مبحث

 برای را خود مشاغل شرکاء و میشود تشكیل حرف ارباب از عده بین که است شرکتی تولید تعاونی شرکت ـ 031 ماده
 .میبرند کار به اجناس یا اشیاء فروش و تولید
 عملیات موضوع که حرفه اهل از یا نبوده شرکت دائمی خدمت در شرکاء از عده یک تولید شرکت در اگر ـ 030 ماده

 موضوع آنها حرفه که شوند انتخاب شرکایی از باید شرکت ادارهكننده اعضاء دوثلث الاقل نباشند است شرکت
 .است شرکت عملیات

 :میشود تشكیل ذیل مقاصد برای که است شرکتی مصرف تعاونی شرکت ـ 032 ماده

 .باشند خریده یا کرده ایجاد شرکاء را مزبوره اجناس اینكه از اعم زندگانی مصارف برای الزمه اجناس فروش ـ 0
 .آنها از یک هر خرید نسبت به شرکاء بین ضرر و نفع تقسیم ـ 2

 مقررات طبق بر یا سهامی شرکت اصول مطابق است ممكن مصرف یا تولید از اعم تعاونی شرکت ـ 039 ماده
 الزمالرعایه 99 ـ 92 مواد مفاد حال هر در ولی بشود تشكیل باشد شده داده ترتیب شرکاء تراضی با که مخصوصی

 .است
 یا سهام حداقل شود تشكیل سهامی شرکت اصول مطابق مصرف یا تولید تعاونی شرکت که صورتی در ـ 033 ماده

 .باشد داشته رأی یک از بیش عمومی مجمع در نمیتوانند شرکاء از یک هیچ بودو خواهد ریال ده سهام قطعات

 
 ها شرکتنامه نشر و شرکتها ثبت به راجعه مقررات در ـ دوم فصل

 .است شرکتها ثبت قانون مقررات جمیع تابع و الزامی قانون این در مذکور شرکتهای کلیه ثبت ـ 031 ماده

 .میشود معین عدلیه وزارت نظامنامه در است الزم شرکت رسانیدن ثبت به برای که نوشتجاتی و اسناد ـ 036 ماده

 عدلیه وزارت نظامنامه طبق آن منضمات و شرکتنامه خالصه شرکت هر تشكیل اول ماه ظرف در ـ 037 ماده

 .شد خواهد اعالن

 شرکاء از یک هیچ شده اعالم شرکت عملیات بطالن فوق ماده دو دستور رعایت عدم علت به اگر ـ 038 ماده

 .دهند قرار عذر کردهاند معامله آنها با که ثالثی اشخاص مقابل در را بطالن این نمیتوانند

 در که قسمی به باید 031 و 035 مواد مقررات باشد داشته شعبه حوزه چندین در شرکت گاه هر ـ 033 ماده

 .گردد انجام جداگانه حوزه درهر میشود معین عدلیه وزارت نظامنامه

 یا مقرر مدت بر زائد شرکت مدت تمدید یا شرکت اساسنامه تغییر برای تصمیماتی که موقع هر در ـ 111 ماده

 تفریغ کیفیت تعیین و( میگیرد صورت شرکت مدت انقضای واسطه به کهانحالل مواردی در حتی) شرکت انحالل
 031 و 035 مواد مقررات شود اتخاذ شرکت اسم تغییر یا شرکت از آنها از بعضی خروج یا شرکاء تبدیل یا حساب

 اتخاذمیشود قانون این 13 ماده در معین مورد به نسبت که تصمیمی هر موقع در ترتیب همین. است الزمالرعایه
 .شد خواهد رعایت
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 طور به که غیره و نشریات و اعالنات و صورتحسابها و اسناد گونه هر در ـ 110 ماده

 شرکت سرمایه میشود صادر تعاونی شرکتهای بهاستثنای قانون این در مذکور شرکتهای طرف از چاپی یا خطی
 شرکت. شود صریحاًمعین باید نیز شده پرداخته که قسمتی نشده پرداخته سرمایه تمام اگر و گردد ذکر باید صریحاً
 .شد خواهد محكوم ریال هزار سه تا دویست از نقدی جزای به متخلف

 و اسناد مورد در دارند تجارت به اشتغال ایران در نماینده یا شعبه وسیله به که نیز خارجی شرکتهای ـ تبصره
 .بود خواهند ماده این مقررات مشمول ایران در خود نشریات و اعالنات و صورتحسابها

 شرکتها امور تصفیه در ـ سوم فصل

 تابع که ورشكستگی مورد در مگر بود خواهد ذیل مواد موافق انحالل از پس شرکتها امور تصفیه ـ 111 ماده

 .است ورشكستگی به مربوط مقررات

 است شرکت مدیران یا مدیر با تصفیه امر غیرسهامی و سهامی مختلط و نسبی و تضامنی شرکتهای در ـ 119 ماده

 .نمایند معین تصفیه برای خود بین از یا خارج از را دیگری اشخاص ضامن شرکاء که آن مگر

 شرکاء سایر و شد تقاضا تصفیه برای مخصوص اشخاص تعیین ضامن شریک چند یا یک طرف از اگر ـ 111 ماده

 .کرد خواهد معین تصفیه برای را اشخاصی بدایت نپذیرفتندمحكمه را تقاضا آن ضامن

 ثبت اداره در باید آنها اسامی شوند معین تصفیه برای شرکت مدیران از غیر اشخاصی که مورد هر در ـ 111 ماده

 .گردد اعالن و ثبت اسناد

 نظارت برای نفر چند یا یک دارند حق غیرضامن شرکاء( سهامی غیر و سهامی) مختلط شرکتهای در ـ 116 ماده

 .نمایند معین تصفیه امر در

 تقسیم و مطالبات وصول و تعهدات اجرای و جاری کارهای به دادن خاتمه تصفیه متصدیان وظیفه ـ 117 ماده

 .202 و 200 ـ 201 ـ 213 ـ 214 مواد مقرردر ترتیب به است شرکت دارایی

 .داد خواهند انجام تصفیه متصدیان شود الزم جدیدی معامالت شرکت تعهدات اجرای برای اگر ـ 118 ماده

 .کنند محاکمه شرکت طرف از وکیل توسط به یا شخصاً دارند حق تصفیه متصدیان ـ 113 ماده

 مواردی. باشند داده اجازه او به ضامن شرکاء که دارد حكم تعیین و اصالح حق وقتی تصفیه متصدی ـ 101 ماده

 .است مستثنی قاعده این از است اجباری حكمیت قانون حكم به که

 تقسیم شرکاء بین موقت طور به نیست احتیاج محل تصفیه مدت در که شرکت دارایی از قسمت آن ـ 100 ماده

 در که مبلغی معادل همچنین و است نرسیده آن تأدیه موعد هنوز که قروضی بایدمعادل تصفیه متصدیان ولی میشود
 .نمایند موضوع است اختالف مورد شرکاء بین حساب

. میكنند معین ضرر و نفع از را شرکاء از یک هر سهم و هم به نسبت را شرکاء حساب تصفیه متصدیان ـ 101 ماده

 .میشود رجوع بدایت بهمحكمه تقسیم در اختالف رفع

 مدیران عهده به تصفیه امر تعاونی شرکتهای و محدود مسئولیت با شرکتهای و سهامی شرکتهای در ـ 109 ماده

 .باشد داشته مقرر دیگری ترتیب شرکت عمومی مجمع یااکثریت اساسنامه آنكه مگر است شرکت

 به تعاونی و محدود مسئولیت با شرکتهای و سهامی شرکت در تصفیه متصدیان اختیارات و وظیفه ـ 101 ماده

 شرکتها این تصفیه متصدیان برای حكم تعیین و اصالح حق که تفاوت این با مقررشده 211 ماده در که است ترتیبی
 .باشد داده آنها به را حق این عمومی مجمع یا اساسنامه که بود خواهد وقتی فقط( اجباری حكمیت مورد استثنای به)

 ختم از پس خواه و تصفیه مدت ضمن در خواه شرکاء بین فوق ماده در مذکور شرکتهای دارایی تقسیم ـ 101 ماده

 اولین انتشار تاریخ از سال یک و اعالن جراید از یكی و رسمی مجله در مرتبه قبالًسه که آن مگر نیست ممكن آن
 .باشد گذشته مجله در اعالن
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 خواهد قرار طلبكارانی خسارت مسئول را تصفیه متصدیان قبل ماده از تخلف ـ 106 ماده

 .نرسیدهاند خود طلب به که داد

 سال ده تا تصفیه ختم تاریخ از معینی محل در اسناد ثبت مدیر نظر با شده منحل که شرکتی هر دفاتر ـ 107 ماده

 .ماند خواهد محفوظ

 آن حال هر در ولی دارد مقرر دیگری ترتیب تصفیه برای خود اساسنامه در است مجاز شرکتی هر ـ 108 ماده

 .باشد 200 ماده اخیر قسمت و 201 ـ 206 ـ 205 ـ 201 ـ 213 ـ 214 ـ 211 مواد مخالف نباید مقررات
 مختلفه مقررات ـ چهارم فصل

 در) شرکت معامالت به راجع آنها وراث یا شرکاء علیه بر ثالث اشخاص دعاوی در زمان مرور مدت ـ 103 ماده

 .است سال پنج( داده قرار مسئول آنهارا وراث یا شرکاء قانون که مواردی

 رسیده ثبت به ثبت اداره در شرکت از او اخراج یا شریک کنارهگیری یا شرکت انحالل که است روزی زمان مرور مبدأ
 .باشد شده اعالن رسمی مجله در و

 حق طلبكار که میشود شروع روزی از زمان مرور باشد شده مطالبه قابل اعالن و ثبت از پس طلب که صورتی در
 .کرده پیدا مطالبه

 معین آن برای طوالنیتری زمان مرور قانون این موجب به یا بوده کوتاهتری زمان مرور تابع سنخاً که دعوایی ـ تبصره
 .است مستثنی ماده این مقررات از شده

 به را خود تجارتی امور به اشتغال با و شود تشكیل آتیه در یا داشته وجود فعالً که ایرانی شرکت هر ـ 111 ماده

 شرکت ننماید عمل شرکت آن به مربوطه مقررات مطابق و نیاورده در قانون دراین مذکور شرکتهای از یكی صورت
 .میگردد اجرا آن مورد در تضامنی شرکتهای به راجع احكام و شده محسوب تضامنی

 ماه خرداد مصوب شرکتها ثبت قانون طبق بر که خارجی شرکت هر و قانون این در مذکور ایرانی تجارتی شرکت هر
 تصریح ایران در خود چاپی یا خطی نشریات و اعالنات و صورتحسابها و اسناد درکلیه باید است ثبت به مكلف 0901
. شد خواهد ریال هزار دو تا دویست از نقدی جزای به محكوم اال و رسیده ثبت به ایران در نمره چه تحت در که نماید
 .شده مقرر ثبت عدم برای شرکتها ثبت قانون در که است مجازاتی بر عالوه مجازات این

 عمومی مجمع تصمیم یا شرکت اساسنامه مطابق که باشد داشته استقراضی اوراق یا سهام شرکت اگر ـ 110 ماده

 گرفته تعلق آنها به که منافعی اوراق یا سهام آن قیمت تأدیه از قبل و شود تأدیه باید قرعه طریق به آنها قیمت
 .نماید استرداد را شده تأدیه منافع نمیتواند قیمت اصل تأدیه موقع در شرکت باشد شده پرداخته

 اقساط تأدیه وسیله به را خود اولیه سرمایه که کند قید خود اساسنامه در میتواند تجارتی شرکت هر ـ 111 ماده

 .دهد تقلیل را آن سرمایه از برداشت واسطه به یا و کرده زیاد جدید شریک قبول یا شرکاء طرف از بعدی
 .میشود معین صراحتاً داد تقلیل را اولیه سرمایه میتوان میزان آن تا که حداقلی اساسنامه در

 .است ممنوع دادن قرار حداقل را شرکت اولیه سرمایه عشر از کمتر
 

 تجارتی اسم ـ چهاردهم باب

 .کند الزامی را آن ثبت عدلی وزارت که مواردی در مگر است اختیاری تجارتی اسم ثبت ـ 176 ماده

 که کند انتخاب خود تجارتخانه برای اسمی نمیتواند ندارد، تجارتخانه در شریک که تجارتخانه صاحب ـ 177 ماده

 .باشد شریک وجود موهم

 ولو دهد قرار خود تجارتی اسم نمیتواند محل همان در دیگری شخص هیچ را شده ثبت تجارتی اسم ـ 178 ماده

 .باشد یكی او خانوادگی بااسم شده ثبت تجارتی اسم اینكه
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 .است انتقال قابل تجارتی اسم ـ 173 ماده

 .است سال پنج تجارتی اسم ثبت اعتبار مدت ـ 181 ماده

 ثبت به اقدام ثبت اداره نیاید عمل به ثبت مقرر موعد در شده الزامی تجارتی اسم ثبت که مواردی در ـ 180 ماده

 .داشت خواهد مأخوذ حقالثبت برابر سه و کرده

 دعاوی در محاکمات اصول و آن اعالن و تجارتی اسم ثبت ترتیب نظامنامه موجب به عدلیه وزارت ـ 181 ماده

 .کرد خواهد معین را تجارتی اسم به مربوطه
 حقوقی شخصیت ـ پانزدهم باب

 حقوقی اشخاص ـ اول فصل

 .دارند حقوقی شخصیت قانون این در مذکور تجارتی شرکتهای کلیه ـ 189 ماده

 ثبت دفتر در ثبت تاریخ از بشوند یا شده تأسیس غیرتجارتی مقاصد برای که مؤسساتی و تشكیالت ـ 181 ماده

 .میكنند پیدا حقوقی شخصیت کرد خواهد معین عدلیه وزارت که مخصوصی

 خواهد معین عدلیه وزارت نظامنامه بهموجب فوق ماده در مذکور تشكیالت و مؤسسات ثبت شرایط ـ 181 ماده

 .شد
 قانون 095 ماده مشمول عالوه به و پهلوی پنج تا طال ریال پنج از نظامنامه مطابق تشكیالت و مؤسسات حقالثبت

 .است امالك و اسناد ثبت

 .کرد ثبت نمیتوان است نامشروع یا عمومی انتظامات با مخالف آنها مقاصد که را تشكیالتی و مؤسسات ـ 186 ماده

 حقوقی شخصیت دارای ثبت به احتیاج بدون و ایجاد محض به بلدی و دولتی تشكیالت و مؤسسات ـ 187 ماده

 .میشوند
 حقوقی شخص تابعیت و اقامتگاه و وظائف و حقوق ـ دوم فصل

 و حقوق مگر است قائل افراد برای قانون که شود تكالیفی و حقوق کلیه دارای میتواند حقوقی شخص ـ 188 ماده

 .ذالک امثال و نبوت ابوت، وظایف و حقوق مانند باشد آن دارای است ممكن انسان فقط بالطبیعه که وظائفی

 تصمیم اتخاذ صالحیت اساسنامه یا قانون موجب به که مقاماتی وسیله به حقوقی شخص تصمیمات ـ 183 ماده

 .میشود گرفته دارند

 .است آنجا در حقوقی شخص اداره که است محلی حقوقی شخص اقامتگاه ـ 131 ماده

 اشخاص حقوقی تابعیت مملكتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملكت است. ـ 130 ماده
 

 باب چهارم ـ برات ـ فتهطلب ـ چك

 برات ـ اول فصل

 برات صورت ـ اول مبحث
 :باشد ذیل شرایط دارای باید براتدهنده مهر یا امضاء بر عالوه برات ـ 229 ماده

 .ورقه روی در( برات) کلمه قید( 0

 (.سال و ماه و روز) تحریر تاریخ( 2

 .کند تأدیه را برات باید که شخصی اسم( 9

 .برات مبلغ تعیین( 3

 .برات وجه تأدیه تاریخ( 5

 .دیگر محل یا باشد محالعلیه اقامت محل اینكه از اعم برات وجه تأدیه مكان( 6
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 .میشود پرداخته او حوالهكرد یا وجه در برات که شخصی اسم( 1

 .است الخ چهارم یا سوم یا دوم یا اول نسخه اینكه به تصریح( 4
 .براتدهنده خود حوالهكرد به یا باشد دیگر شخص حوالهكرد به است ممكن برات ـ 223 ماده
 .میشود نوشته حروف تمام با برات مبلغ و تحریر تاریخ ـ 225 ماده

 با مبلغ اگر است اعتبار مناط کمتر مبلغ باشد اختالف آنها بین و شده نوشته حروف تمام به دفعه یک از بیش مبلغ اگر
 .است معتبر حروف با مبلغ باشد اختالف آنها بین و شده نوشته دو هر رقم و حروف

 229 ماده 4 و 1 ـ 6 ـ 5 ـ 3 ـ 9 ـ 2 فقرات در مقرر اساسی شرایط از یكی متضمن برات که صورتی در ـ 226 ماده
 .بود نخواهد تجارتی بروات به راجعه مقررات مشمول نباشد
 .شود صادر دیگری شخص حساب و دستور به است ممكن برات ـ 221 ماده

 نكول و قبول در ـ دوم مبحث
 .میشود مهر یا امضاء شده نوشته تاریخ قید با برات خود در برات قبولی ـ 224 ماده

 نوشته تاریخ بدون قبولی اگر. شد خواهد نوشته حروف تمام با قبولی تاریخ باشد رؤیت از وعده به برات که صورتی در
 .میشود حساب رؤیت تاریخ برات تاریخ شد

 عبارت صریحاً اینكه مگر است محسوب قبولی کند مهر یا امضاء نوشته برات در محالعلیه که عبارتی هر ـ 223 ماده
 .باشد قبول عدم بر مشعر

 .است محسوب شده قبول برات وجه بقیه باشد برات از جزء یک قبول عدم بر مشعر فقط عبارت اگر
 .میشود محسوب شده قبول برات نماید مهر یا امضاء را برات عبارتی هیچ تحریر بدون محالعلیه که صورتی در

 .نماید تأدیه وعده سر را آن وجه است ملزم برات قبولكننده ـ 291 ماده
 .ندارد نكول حق قبولكننده ـ 290 ماده
 بقیه برای باید برات دارنده صورت این در باشد برات وجه از قسمت یک به منحصر قبولی است ممكن ـ 292 ماده

 .نماید اعتراض
 در شرط به قبولكننده معهذا ولی میشود محسوب شده نكول برات شد نوشته شرط به مشروط قبولی اگر ـ 299 ماده

 .است برات وجه پرداخت مسئول نوشته که شرطی حدود
 تأدیه مكان به تصریح شود تأدیه باید قبولكننده اقامت محل از خارج در آن وجه که براتی قبولی در ـ 293 ماده

 .است ضروری
 .شود نكول یا قبول ارائه تاریخ از ساعت 23 ظرف در منتهی یا ارائه محض به باید برات ـ 295 ماده
 به است موسم مزبور تصدیقنامه. گردد محقق میشود تنظیم رسماً که تصدیقنامه موجب به باید برات نكول ـ 296 ماده

 .نكول( پروتست) اعتراض
 در آن وجه تأدیه برای ضامنی باید برات دارنده تقاضای به براتدهنده و ظهرنویسها نكول اعتراض از پس ـ 291 ماده
 .نمایند تأدیه فوراً( باشد اگر) رجوعی برات مخارج و اعتراضنامه مخارج انضمام به را برات وجه یا بدهند وعده سر

 نیز براتی دارنده شود تأدیه عدم اعتراض نپرداخته را آن وجه ولی کرده قبول براتی که کسی علیه بر اگر ـ 294 ماده
 برای که نماید تقاضا قبولكننده از میتواند است نرسیده آن پرداخت موعد هنوز ولی کرده قبول شخص همان که

 .تضمینكند دیگری نحو به را آن پرداخت یا دهد ضامن آن وجه پرداخت

 
 ثالث شخص قبولی در ـ سوم مبحث

 از یكی یا براتدهنده نام به را آن میتواند ثالثی شخص آمد عمل به اعتراض و شد نكول براتی گاه هر ـ 293 ماده
 .برسد او امضاء به شده قید اعتراضنامه در باید ثالث شخص قبولی. کند قبول ظهرنویسها
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 دارنده برای که حقوقی کلیه نشده تأدیه برات تا نیز ثالث شخص قبولی از بعد ـ 231 ماده
 .بود خواهد محفوظ میشود ظهرنویسهاحاصل و براتدهنده مقابل در آن نكول از برات

 برات وعده در ـ چهارم مبحث
 وعده به یا برات رؤیت از ماه چند یا یک یا روز چند یا یک وعده به یا باشد رؤیت به است ممكن برات ـ 230 ماده
 .باشد شده موکول معینی روز به پرداخت است ممكن ـ برات تاریخ از ماه چند یا یک یا روز چند یا یک
 .شود پرداخته فوراً باید شد قبول بیوعده برات گاه هر ـ 232 ماده
 یا قبولی تاریخ وسیله به دارد وعده رؤیت از ماه چند یا یک یا روز چند یا یک که براتی پرداخت موعد ـ 239 ماده

 .میشود معین نكول اعتراضنامه تاریخ
 .شود تأدیه تعطیل بعد روز باید کرد تصادف رسمی تعطیل با برات پرداخت موعد اگر ـ 233 ماده

 .شد خواهد رعایت نیز تجارتی اوراق سایر مورد در قاعده همین ـ تبصره

 
 ظهرنویسی ـ پنجم مبحث

 .میآید عمل به ظهرنویسی وسیله به برات انتقال ـ 235 ماده
 او به برات که کسی اسم و تاریخ ظهرنویسی در است ممكن. برسد ظهرنویس امضاء به باید ظهرنویسی ـ 236 ماده

 .گردد قید میشود داده انتقال
 این در که باشد نموده قید را وصول در وکالت ظهرنویسی اینكه مگر است برات انتقال از ظهرنویسیحاکی ـ 231 ماده

 وصول برای دعوی اقامه و اعتراض حق لدیاالقتضاء و وصول حق برات دارنده ولی نشده واقع برات انتقال صورت
 .باشد شده تصریح برات در این خالف که مواردی در جز. داشت خواهد

 .میشود شناخته مزور کند قید مقدمی تاریخ ظهرنویسی در ظهرنویس گاه هر ـ 234 ماده

 
 مسئولیت ـ ششم مبحث

 .دارند تضامنی مسئولیت برات دارنده مقابل در ظهرنویسها و کرده قبول را برات که کسی ـ براتدهنده ـ 233 ماده
 آنها تمام به یا نفر چند به یا منفرداً بخواهد که آنها از کدام هر به میتواند اعتراض و تأدیه عدم صورت در برات دارنده

 .نماید رجوع مجتمعاً

 .دارد خود ماقبل ظهرنویسهای و براتدهنده به نسبت ظهرنویسها از یک هر را حق همین

 اقامهكننده. نیست برات مسئولیت سایر به رجوع حق اسقاط موجب مسئولین از نفر چند یا یک علیه بر دعوی اقامه
 .کند رعایت تاریخ حیث از را ظهرنویسی ترتیب نیست ملزم دعوی

 ضمانت او از که دارد تضامنی مسئولیت کسی با فقط کرده را ظهرنویسی یا محالعلیه یا براتدهنده ضمانت که ضامنی
 .است نموده
 و متفرعات صورتحساب و اعتراضنامه و برات تسلیم به را پرداخت میتواند برات تأدیه مسئولین از یک هر ـ 251 ماده

 .کند موکول بپردازد باید که قانونی مخارج
 غرما تمام در یا غرما از یک هر در میتواند برات دارنده شوند ورشكست برات مسئولین از نفر چند گاه هر ـ 250 ماده
 وصول کامالً را خود طلب اینكه تا شود داخل( قانونی مخارج و متفرعات و برات وجه) خود طلب تمام وصول برای
 به میشود پرداخته طلب چنین صاحب به که وجهی برای نمیتواند ورشكستگان از یک هیچ تصفیه مدیر. نماید

 صاحب به ورشكستگان تمام دارایی از که وجوهی مجموع که صورتی در مگر نماید رجوع دیگر ورشكسته مدیرتصفیه
 که وجهی میزان تا تعهد تاریخ ترتیب به باید مازاد صورت این در باشد او طلب میزان از بیش مییابد تخصیص طلب

 .دارند رجوع حق ورشكستهها سایر به که گردد محسوب ورشكستگان دارایی جزء پرداختهاند کدام هر
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 دین یک پرداخت برای که نیز نفری چند هر ورشكستگی مورد در ماده این مفاد ـ تبصره
 .بود خواهد مرعی باشند داشته تضامنی مسئولیت

 
 پرداخت در ـ هفتم مبحث

 .میآید عمل به شده معین آن در که پولی انواع به برات پرداخت ـ 252 ماده
 برات در که نوع آن از غیر پولی است کرده منتقل او به را برات که کسی یا براتدهنده به برات دارنده اگر ـ 259 ماده

 از میتواند برات دارنده شود اعتراض تأدیه عدم یا قبول از امتناع یا نكول نتیجه در برات آن و بدهد است شده معین
 مسئولین سایر از ولی کند مطالبه شده معین دربرات که پولی نوع یا داده که را پولی نوع انتقالدهنده یا برات دهنده

 .نیست مطالبه قابل شده معین برات در که پولی نوع جز برات وجه
 .شود پرداخته وعده آخر روز باید وعده به برات ـ 253 ماده
 صدور تاریخ از وعده به که برواتی در برات صدور روز و است رؤیت از وعده به که برواتی در رؤیت روز ـ 255 ماده
 .شد نخواهد حساب است
 دارند حقی برات وجه به نسبت که اشخاصی مقابل در نموده تأدیه موعد از قبل را برات وجه که شخصی ـ 256 ماده

 .است مسئول
 و خود ماقبل ظهرنویسهای به بدهد پرداخت برای مهلتی نوشته قبولی که کسی به برات دارنده اگر ـ 251 ماده

 .داشت نخواهد رجوع حق ندادهاند مزبوررضایت مهلت به که براتدهنده
 نزد در قانوناً برات وجه آنكه مگر میشود محسوب بریالذمه میپردازد را برات وجه وعده سر در که شخصی ـ 254 ماده

 .باشد شده توقیف او
 در که صورتی در آید عمل به الخ رابع یا ثالث یا ثانی نسخه موجب به است ممكن برات وجه پرداخت ـ 253 ماده
 .است ساقط اعتبار از دیگر نسخ نسخه این موجب به وجه پرداخت از پس که باشد شده قید نسخه آن روی
 که شخصی مقابل در نشده نوشته قبولی آن روی در که بپردازد نسخه حسب بر را برات وجه که شخصی ـ 261 ماده

 .است آن وجه پرداخت مسئول دارد را شده قبولی نسخه
 نسخه حسب بر را آن وجه وصول میتواند آن صاحب است نشده قبول هنوز که براتی شدن گم صورت در ـ 260 ماده
 .کند تقاضا الخ رابع یا ثالث یا ثانی
 دیگر نسخههای روی از پرداخت تقاضای شده نوشته آن روی در قبولی که باشد نسخه مفقود نسخه اگر ـ 262 ماده
 .میآید عمل به ضامن دادن از پس محكمه امر موجب به فقط
 ثالث یا ثانی نسخه میتواند باشد نشده یا شده نوشته قبولی اینكه از اعم کرده، گم را برات که شخصی اگر ـ 269 ماده

 موجب به را آن وجه تأدیه ضامن دادن با میتواند است او به متعلق برات اینكه اثبات از نمایدپس تحصیل را الخ رابع یا
 .کند مطالبه محكمه امر

 امتناع برات وجه تأدیه از است آمده عمل به 269 و 262 ـ 260 مواد مورد در که تقاضایی وجود با اگر ـ 263 ماده
 .بدارد محفوظ اعتراضنامه موجب به را خود حقوق تمام میتواند مفقود برات صاحب شود
 به و مواعد در و شده تنظیم برات وعده تاریخ از ساعت 23 ظرف در باید فوق ماده در مذکور اعتراضنامه ـ 265 ماده

 .گردد ابالغ ظهرنویسها و براتدهنده به است شده معین اعتراضنامه ابالغ برای قانون این در که ترتیبی
 رجوع است بوده او از قبل بالفاصله که ظهرنویسی به باید ثانی نسخه تحصیل برای مفقود برات صاحب ـ 266 ماده

 و کند راهنمایی و داده خود ماقبل ظهرنویس به مراجعه اختیار برات صاحب به است ملزم مزبور ظهرنویس. نماید
 بر اقدامات این مخارج. برسد براتدهنده به تا خودبدهد ماقبل ظهرنویس به رجوع اختیار باید ظهرنویس هر همچنین

 .بود خواهد مفقود برات صاحب عهده
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 بر که است خساراتی و برات وجه تأدیه مسئول اختیار دادن از امتناع صورت در ظهرنویس
 .است شده وارد مفقود برات صاحب

 باشد نكرده معین خود ضمانت برای مدتی( 269 و 262 مواد به رجوع) مفقود برات ضامن که صورتی در ـ 261 ماده
 حیث این از دیگر باشد نشده دعوی اقامه یا مطالبه رسماً سال سه این ظرف در هرگاه و است سال سه ضمان مدت

 .بود نخواهد مسموع محكمه در او علیه بر دعوی
 برات دارنده و میشوند بری ظهرنویسها و براتدهنده اندازه همان به شود پرداخته برات وجه از مبلغی اگر ـ 264 ماده
 .کند اعتراض میتواند بقیه به نسبت فقط
 .بدهند مهلتی برات وجه تأدیه برای برات صاحب رضایت بدون نمیتوانند محاکم ـ 263 ماده

 
 ثالث شخص واسطه به برات وجه تأدیه ـ هشتم مبحث

 کارسازی را شده اعتراض برات وجه ظهرنویسها از یكی یا براتدهنده طرف از میتواند ثالثی شخص هر ـ 211 ماده
 .شود قید آن ذیل در یا اعتراضنامه در باید وجه وپرداخت ثالث شخص دخالت. نماید
 .است برات دارنده وظایف و حقوق تمام دارای پرداخته را برات وجه که ثالثی شخص ـ 210 ماده
 پرداخت اگر و میشوند بریالذمه ظهرنویسها تمام پرداخت براتدهنده طرف از ثالث شخص را برات وجه اگر ـ 212 ماده
 .بریالذمهاند او از بعد ظهرنویسهای آید عمل به ازظهرنویسها یكی طرف از وجه
 آن پیشنهاد شوند حاضر وجه پرداخت برای برات مسئولین از یكی جانب از یک هر متفقاً شخص دو اگر ـ 219 ماده
 از پس محالعلیه خود اگر. میكند بریالذمه را مسئولین از زیادتری عده او طرف از وجه تأدیه که است پذیرفته کس

 .دارد ترجیح ثالثی شخص هر بر شود حاضر وجه تأدیه برای اعتراض

 
 برات دارنده وظایف و حقوق ـ نهم مبحث

 در برات اینكه از اعم شود تأدیه رؤیت از وعده به یا رؤیت به ایران در باید آن وجه که برواتی به نسبت ـ 213 ماده
 برات تاریخ از سال یک ظرف در را آن قبولی یا پرداخت است مكلف برات دارنده درخارجه یا باشد شده صادر ایران

 نخواهد است رسانیده محالعلیه به را برات وجه که بهبراتدهنده همچنین و ظهرنویسها به رجوع حق اال و نماید مطالبه
 .داشت

 کمتری یا بیشتر مدت قبولی تقاضای برای خارجه در یا باشد شده صادر ایران در اینكه از اعم برات در اگر ـ 215 ماده
 براتدهنده و بهظهرنویسها رجوع حق اال و نماید تقاضا را برات قبولی مدت همان در باید برات دارنده باشد شده مقرر

 .داشت نخواهد است رسانیده محالعلیه به را برات وجه که
 قبولی تقاضای مزبور مدت در باید برات دارنده باشد کرده معین مدتی قبولی تقاضای برای ظهرنویسی اگر ـ 216 ماده

 .کند استفاده بروات به مربوطه مقررات از نمیتواند آنظهرنویس مقابل در اال و نماید
 تأدیه خارجه ممالک در باید و صادر ایران شهرهای از یكی در که وعده به یا رؤیت به برات دارنده گاه هر ـ 211 ماده
 او حق مواد همان مقررات مطابق باشد نكرده مطالبه را وجه پرداخت یا نوشتن قبولی فوق مواد در مقرر مواعد در شود

 .شد خواهد ساقط
 .گردد مقرر دیگری قرارداد ظهرنویسها و براتدهنده و برات دارنده بین که بود نخواهد مانع فوق مقررات ـ 214 ماده
 .کند مطالبه را برات وجه وعده روز باید برات دارنده ـ 213 ماده
 نامیده تأدیه عدم اعتراض که نوشته وسیله به وعده تاریخ از روز ده ظرف در باید برات وجه تأدیه از امتناع ـ 241 ماده

 .گردد معلوم میشود
 .آمد خواهد عمل به آن بعد روز اعتراض باشد تعطیل دهم روز اگر ـ 240 ماده
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 اعتراض از را برات دارنده نكولی اعتراض نه او ورشكستگی نه محالعلیه فوت نه ـ 242 ماده
 .کرد نخواهد مستغنی تأدیه عدم
 .است باقی برات دارنده برای اعتراض حق شود ورشكست وعده از قبل برات قبولكننده که صورتی در ـ 249 ماده
 را تأدیه عدم اعتراض تاریخ از روز ده ظرف در باید است شده اعتراض تأدیه عدم علت به که براتی دارنده ـ 243 ماده

 .دهد اطالع نموده واگذار او به را برات که کسی به قبضه دو سفارشی یامراسله رسمی اظهارنامه وسیله به
 به وسیله همان به را آن فوق اطالعنامه دریافت تاریخ از روز ده ظرف در باید نیز ظهرنویسها از یک هر ـ 245 ماده

 .دهد اطالع خود سابق ظهرنویس
 که حقی از بخواهد شده اعتراض پرداخت عدم علت به و شود تأدیه ایران در بایستی که براتی دارنده اگر ـ 246 ماده
 .نماید دعوی اقامه اعتراض تاریخ از ماه سه ظرف در باید کند استفاده داشته مقرر او برای 233 ماده

 شش هر برای شود پرداخته آنجا در باید برات وجه که باشد محلی از خارج مدعیعلیه اقامت محل گاه هر ـ تبصره
 .خواهدشد اضافه روز یک فرسخ
 ایران مقیم ظهرنویسهای یا و براتدهنده علیه بر دعوی اقامه شود تأدیه خارجه در باید که برواتی مورد در ـ 241 ماده

 .آید عمل به باید اعتراض تاریخ از ماه شش ظرف در
 که مواعدی در باید نماید استفاده شده داده او به 233 ماده در که حقی از بخواهد ظهرنویسها از یک هر ـ 244 ماده

 محسوب محكمه احضاریه ابالغ فردای از موعد او به نسبت و کند دعوی اقامه مقرراست 241 و 246 مواد موجب به
 خواهد محسوب تأدیه روز فردای از نماید تأدیه باشد شده دعوی اقامه او علیه بر اینكه بدون را برات وجه اگر و است
 .شد

 از یک هر دعوی همچنین و ظهرنویسها بر برات دارنده دعوی فوق مواد در مقرره مواعد انقضاء از پس ـ 243 ماده
 .شد نخواهد پذیرفته درمحكمه خود سابق ید بر ظهرنویسها

 نمیشود پذیرفته نیز براتدهنده علیه بر برات ظهرنویسهای و دارنده دعوی فوق مواعد انقضاء از پس ـ 231 ماده
 فقط برات دارنده صورت این در و رسانیده محالعلیه به را برات وجه وعده سر در نماید ثابت براتدهنده اینكه بر مشروط

 .داشت خواهد محالعلیه به مراجعه حق
 براتدهنده است مقرر دعوی اقامه برای یا اعتراضنامه ابالغ و اعتراض برای که موعدی انقضاء از پس اگر ـ 230 ماده

 بود رسانیده محالعلیه به برات تأدیه برای که را وجهی دیگر عنوان یا محاسبه طریق به ظهرنویسها از یک هر یا
 دعوی اقامه وجه دریافتكننده علیه بر که داشت خواهد حق قبل ماده دو مقررات برخالف برات دارنده دارد مسترد
 .نماید
 اعتراض تأدیه عدم علت به که براتی دارنده تقاضای مجرد به است مكلف محكمه دعوی اقامه از پس ـ 232 ماده
 .نماید توقیف تأمین عنوان به مدعیعلیه اموال از را برات وجه معادل است شده

 
 (پروتست) اعتراض در ـ دهم مبحث

 :میآید عمل به ذیل موارد در اعتراض ـ 239 ماده

 .نكول مورد در( 0

 .نكول یا قبول از امتناع مورد در( 2

 .تأدیه عدم مورد در( 9

 اشخاص اقامت محل به اجراء مأمور توسط به بدایت محكمه امر موجب به و تنظیم نسخه یک در باید اعتراضنامه
 :شود ابالغ ذیل

 .محالعلیه( 0

 .شدهاند معین عنداالقتضاء وجه تأدیه برای برات در که اشخاصی( 2
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 .است کرده قبول را برات که ثالثی شخص( 9

 رییس یا صلح امین عهده به ترتیب رعایت با او وظایف نباشد بدایت محكمه میآید عمل به اعتراض که محلی در اگر
 .خواهدبود محل حاکم یا اسناد ثبت
 :باشد دارا را ذیل مراتب باید اعتراضنامه ـ 233 ماده

 .غیره و ظهرنویسی و قبولی از اعم آن محتویات کلیه با برات کامل سواد( 0

 .برات وجه تأدیه به امر( 2

 علل همچنین و قبول از یا تأدیه از امتناع علل و بدهد را برات وجه باید که شخصی غیاب یا حضور باید اجرا مأمور
 .کند امضاء و قید اعتراضنامه ذیل در را امضاء از امتناع یا امضاء امكان عدم
 ـ 260 مواد در مندرجه موارد در مگر شود اعتراضنامه جایگیر برات دارنده طرف از نمیتواند نوشته هیچ ـ 235 ماده
 .برات مفقودشدن به راجع 269 و 262
 .بدهد 239 ماده در مذکور اشخاص اقامت محل به را اعتراضنامه صحیح سواد باید اجرا مأمور ـ 236 ماده
 به روز به روز را اعتراضنامه مفاد باید میدهند انجام را محكمه وظیفه که مقاماتی دفتر یا محكمه دفتر ـ 231 ماده

 است شده امضاء و نمره او قائممقام یا محكمه رییس توسط به آن صفحات که دفترمخصوصی در نمره و تاریخ ترتیب
 آنها باید محكمه دفتر باشد شده قید برات روی در اولی یاظهرنویس براتدهنده اقامت محل که صورتی در. نمایند ثبت

 .سازد مستحضر تأدیه از امتناع علل از سفارشی کاغذ توسط را
 

 رجوعی برات ـ یازدهم مبحث
 صدور مخارج و آن وجه دریافت برای اعتراض از پس اصلی برات دارنده که است براتی رجوعی برات ـ 234 ماده

 .میكند صادر ظهرنویسها از یكی یا براتدهنده بهعهده نرخ تفاوت و اعتراضنامه
 مكان نرخ و اصلی برات تأدیه مكان نرخ بین تفاوت شود صادر اصلی براتدهنده عهده به رجوعی برات اگر ـ 233 ماده

 عهده از باید مشارالیه شود صادر ظهرنویسها از یكی عهده به رجوعی برات اگر و بود اوخواهد عهده به آن صدور
 صادر آنجا در رجوعی برای که مكانی نرخ و است کرده یاتسلیم معامله آنجا در را اصلی برات که مكانی نرخ تفاوت

 .برآید است شده
 قید ذیل مراتب مزبور حساب صورت در. شود ضمیمه( بازگشت حساب) صورتحسابی باید رجوعی برات به ـ 911 ماده

 :میگردد
 .است شده صادر او عهده به رجوعی برات که شخصی اسم( 0

 .شده اعتراض برات اصلی مبلغ( 2

 .غیره و پست مخارج و تمبر وجه و دالل و صراف حقالعمل قبیل از معموله مخارج سایر و اعتراضنامه مخارج( 9
 (.233) ماده در مذکور نرخهای تفاوت مبلغ( 3

 اعتراض برات است الزم عالوه به شود تصدیق تاجر نفر دو توسط باید قبل ماده در مذکور صورتحساب ـ 910 ماده
 .گردد ضمیمه مزبور حساب صورت به اعتراضنامه از مصدقی سواد و شده
 910 و 911 مواد در مذکور مراتب بر عالوه شود صادر ظهرنویسها از یكی عهده به رجوعی برات گاه هر ـ 912 ماده
 .شود ضمیمه نماید معین را آن صدور مكان و اصلی برات تأدیه مكان نرخ بین تفاوت که تصدیقنامه باید
 از یكی عهده به رجوعی برات اگر و داد ترتیب نمیتوان متعدد بازگشت صورتحساب برات یک به نسبت ـ 919 ماده

 .برسد اولی براتدهنده به تا میشود پرداخته ظهرنویسها توسط به متوالیاً بازگشت باشدحساب شده صادر ظهرنویسها
 فقط اولی براتدهنده و ظهرنویسها از هریک ساخت، وارد نفر یک بر تماماً نمیتوان را رجوعی براتهای تحمیالت
 .است خرج یک عهدهدار
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 شده اعتراض تأدیه عدم واسطه به که برات اصلی مبلغ تأدیه تأخیر خسارت ـ 913 ماده
 محسوب دعوی اقامه روز از فقط رجوعی برات مخارج و اعتراض مخارج تأدیه تأخیر خسارت و اعتراض روز از است

 .میشود

 
 خارجی قوانین ـ دوازدهم مبحث

 .است صدور مملكت قوانین تابع برات اساسی شرایط شده صادر ایران خارج در که برواتی مورد در ـ 915 ماده
 وجود به خارجه در که نیز( غیره و قبولی ـ ضمانت ـ ظهرنویسی از ناشی تعهدات) براتی تعهدات سایر از قسمت هر

 .است کرده پیدا وجود آنجا در کهتعهد است مملكتی قوانین تابع آمده

 کسانی باشد صحیح ایران قانون موافق براتی تعهدات یا و موجود ایران قانون مطابق برات اساسی شرایط اگر معذالک
 آنها تعهد بر مقدم براتی تعهدات یا برات اساسی شرایط که ندارند این به استناد حق کردهاند تعهداتی ایران در که

 .نیست خارجی قوانین با مطابق
 به باید خارجه در آن از استفاده و برات از ناشیه حقوق حفظ برای که اقدامی هر کلی طور به و اعتراض ـ 916 ماده
 .بشود آنجا در باید اقدام آن که بود خواهد مملكتی قوانین تابع آید عمل

 
 فتهطلب در ـ دوم فصل

 وجه در عندالمطالبه یا معین موعد در مبلغی میكند تعهد امضاکننده آن موجب به که است سندی فتهطلب ـ 911 ماده
 .نماید کارسازی شخص آن حوالهكرد به یا و معین شخص یا حامل
 :باشد ذیل مراتب متضمن و تاریخ دارای باید مهر یا امضاء بر عالوه فتهطلب ـ 914 ماده

 .حروف تمام با شود تأدیه باید که مبلغی( 0

 .وجه گیرنده( 2

 .پرداخت تاریخ( 9
 نیز فتهطلب مورد در( باب این اول فصل آخر الی چهارم مبحث از) تجارتی بروات به راجع مقررات ـتمام 913 ماده

 .است الزمالرعایه

 
 چك ـ سوم فصل

 یا مسترد بعضاً یا کالً دارد محالعلیه نزد در که را وجوهی صادرکننده آن موجب به که است نوشتهای چک ـ 901 ماده
 .مینماید واگذار دیگری به

 داشته وعده نباید وجه پرداخت برسد، صادرکننده امضای به و شده قید صدور تاریخ و محل باید چک در ـ 900 ماده
 .باشد
 ظهر در امضاء صرف به است ممكن باشد بهحوالهكرد یا معین شخص یا حامل وجه در است ممكن چک ـ 902 ماده

 .شود منتقل دیگری به
 .شود کارسازی ارائه محض به باید چک وجه ـ 909 ماده
 این مقررات لیكن نیست محسوب تجارتی عمل ذاتاً باشد دیگر محل به محلی از اینكه ولو چک صدور ـ 903 ماده

 چک شامل بروات به راجع شدن مفقود و ضمان دعوی اقامه و اعتراض و ظهرنویسها و صادرکننده ضمانت از قانون
 .بود خواهد نیز

 تاریخ از روز پانزده ظرف در باید چک دارنده گردد تأدیه باید است شده صادر که مكانی همان در چک اگر ـ 905 ماده
 از روز پنج و چهل ظرف در باید باشد شده صادر ایران دیگر نقطه به نقطه یک از اگر و کند مطالبه را آن وجه صدور
 .شود مطالبه چک صدور تاریخ
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 دیگر نكند مطالبه را آن وجه پرداخت ماده این در مذکوره مواعد ظرف در چک دارنده اگر
 برود بین از است محالعلیه به مربوط که سببی به وجهچک اگر و بود نخواهد مسموع ظهرنویس علیه بر او دعوی
 .نیست مسموع محكمه در نیز صادرکننده علیه بر چک دارنده دعوی

 .باشد حامل وجه در چک چه اگر نماید مهر یا امضاء را آن ظهر باید میكند دریافت را چک وجه که کسی ـ 906 ماده
 در باید و شده صادر خارجه از که چكهایی مورد در است شده صادر ایران در که چكهایی به راجعه مقررات ـ 901 ماده

 کند مطالبه را چک وجه میتواند چک دارنده آن ظرف در که مهلتی لیكن شد، خواهد نیزرعایت شود پرداخته ایران
 .است صدور تاریخ از ماه چهار

 

 فصل چهارم ـ در مرور زمان
 انقضای از پس شده صادر تجارتی امور برای یا تجار طرف از که چک و فتهطلب و برات به راجعه دعاوی ـ 904ماده 
 این ظرف در اینكه مگر بود نخواهد مسموع محاکم در قضایی تعقیب آخرین یا و اعتراضنامه صدور تاریخ از سال پنج

 عدم صورت در. است محسوب اقرار تاریخ از زمان مبدأمرور صورت این در که باشد شده دین به اقرار رسماً مدت
 .میشود شروع اعتراض مهلت انقضاء تاریخ از زمان مرور مدت اعتراض

 دلو 25 مصوب تجارت قانون اجرای تاریخ از قبل که فتهطلبهایی و چک و بروات مورد در ماده این مفاد ـ تبصره
 مقررات تابع زمان مرور حیث از اسناد این و نبوده اجرا قابل است شده صادر 0913خرداد02 و فروردین 02 و 0919
 .است منقوله اموال به راجع زمان مرور به مربوط

 برات دارنده کرد مطالبه سال پنج زمان مرور حصول واسطه به نتوان را چک یا فتهطلب یا برات وجه اگر ـ 903 ماده
 کرده بالجهت استفاده او ضرر به که کسی از را آن وجه منقوله اموال زمان مرور تاحصول میتواند چک یا فتهطلب یا

 .نماید مطالبه است

 را قانون این در مقرر اساسی شرایط از یكی چک یا فتهطلب یا برات که است جاری نیز موردی در فوق حكم ـ تبصره
 .باشد فاقد

 
 حامل وجه در اسناد ـ پنجم باب
 ثبوت صورت در مگر میشود محسوب محق آن وجه مطالبه برای و مالک حامل وجه در سند هر دارنده ـ 921 ماده

 را مدیون بهحامل وجه تأدیه کند منع را سند آن وجه تأدیه پلیس یا قضایی صالحیتدار مقامات اگر معذلک. خالف
 .کرد نخواهد بری باشد او به متعلق سند است ممكن که ثالثی شخص به نسبت

 در مگر نیست تأدیه به مكلف حامل وجه در سند مدیون شده صادر سند بطالن حكم که موردی در جز ـ 920 ماده
 .سند اخذ مقابل
 اوراق تجدید برای ضمیمه دارای یا کوپن ورقههای دارای که حامل وجه در سند شدن گم صورت در ـ 922 ماده

 را منفعتی یا ربح میدهد حق آن دارنده به سند خود که حامل وجه در سند شدن صورتگم در همچنین و باشد کوپن
 .خواهدشد عمل ذیل مطابق بطالن حكم اصدار برای کند دریافت مرتباً
 .است شده گم فعالً و بوده او تصرف در سند نماید معلوم مدیون اقامت محل محكمه در باید مدعی ـ 929 ماده

 .است کافی سند خود ابراز باشد کرده گم را خود سند به مربوط ضمیمه یا کوپن اوراق فقط مدعی اگر
 به جراید در اعالن وسیله به باید دانست اعتماد قابل احوال و اوضاع بر بنا را مدعی ادعای محكمه اگر ـ 923 ماده

 صادر آن بطالن حكم ننمود ابراز را سند سال سه تا اعالن اولین انتشار تاریخ از گاه هر کند اخطار سند مجهول دارنده
 .کند تعیین سهسال از بیش مدتی لدیاالقتضاء میتواند محكمه. شد خواهد

 از پس مگر نپردازد کسی به را سند وجه که کند قدغن مدیون به میتواند محكمه مدعی تقاضای به ـ 925 ماده
 .نماید تصویب محكمه که تأمینی یا ضامن گرفتن
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 دعوی جریان ضمن در که کوپنهایی به نسبت کوپن اوراق شدن گم مورد در ـ 926 ماده
 .شد خواهد عمل 999 و 992 مواد در مقرر ترتیب به میشود الزمالتأدیه

 در اعالن عالوه به میتواند محكمه شود منتشر رسمی مجله در دفعه سه باید 923 ماده در مذکور اخطار ـ 921 ماده
 .دارد مقرر نیز را دیگر جراید
 که کرد خواهد اخطار و داده متناسبی مهلت مدعی به محكمه شود ابراز مفقود سند فوق اعالن از پس اگر ـ 924 ماده
 مسترد آن ابرازکننده به سند و شده محكوم نكند اظهار را خود دالئل و تعقیب را خود دعوی مهلت انقضای تا گاه هر

 .گردید خواهد
 را آن بطالن حكم محكمه نگردد ابراز سند شده اعالن و مقرر 923 ماده مطابق که مدتی ظرف در اگر ـ 923 ماده

 .نمود خواهد صادر
 اطالع به بداند مقتضی محكمه که دیگری وسیله هر و رسمی مجله در درج وسیله به فوراً سند ابطال ـ 991 ماده

 .رسید خواهد عموم
 تازه کوپن اوراق لدیاالقتضاء یا جدید سند او خرج به کند تقاضا دارد حق مدعی ابطال حكم صدور از پس ـ 990 ماده

 .داشت خواهد تأدیه تقاضای حق مدعی باشد شده حال سند اگر. بدهند او به
 :شد خواهد رفتار ذیل ترتیب به نباشد( 922) ماده در مذکور اسناد از شده گم سند گاه هر ـ 992 ماده

 را سند وجه مدیون میدهد حكم دید اعتماد قابل را سند کردن گم و تصرف سبق مدعی ادعای که صورتی در محكمه
 .بسپارد عدلیه صندوق به ـ بودن مؤجل صورت در ـ اجل انقضاء از وپس باشد حال که صورتی در فوراً
 ابراز سند نیست مطالبه قابل مدت آن از پس مفقود سند وجه که زمانی مرور مدت انقضای از قبل اگر ـ 999 ماده
 .میشود داده مدعی به شده گذاشته امانت عدلیه صندوق در که وجهی واال رفتار 924 ماده مطابق شده
 .نیست اسكناس شامل باب این مقررات ـ 993 ماده

 

 ضمانت ـ دهم باب

 عدم صورت در و کرده رجوع اصلی مدیون به بدواً که نماید تقاضا مضمونله از دارد حق وقتی ضامن ـ 312 ماده
 مقرر ترتیب این( ضمانتنامه خود در خواه مخصوص قرارداد ضمن خواه) طرفین بین که نماید رجوع او به طلب وصول

 .باشد شده
 میتواند طلبكار باشد تضامنی ضمانت خصوصی قراردادهای موافق یا قوانین موجب به که مواردی کلیه در ـ 319 ماده

 بقیه یا تمام برای خود طلب وصول عدم و آنها از یكی به رجوع از پس یا کرده رجوع مجتمعاً اصلی مدیون و ضامن به
 نماید رجوع دیگری به طلب
 تعهدی انجام مسئول متضامناً قانون یا قرارداد بهموجب نفر چند که است جاری نیز موردی در فوق حكم ـ 313 ماده

 .باشند
 مدیون فوت یا ورشكستگی واسطه به اینكه ولو نیست تأدیه به ملزم ضامن اصلی دین اجل رسیدن از قبل ـ 315 ماده

 .باشد شده حال او مؤجل دین اصلی
 .است مستثنی فوق قاعده از حال ضمان ـ 316 ماده
 .آید عمل به باید نیز ضامن به نسبت اخطار این است قبلی اخطار به مشروط اصلی دین مطالبه حق اگر ـ 311 ماده
 .میشود بری نیز ضامن شده ساقط انحاء از نحوی به اصلی دین که همین ـ 314 ماده
 ولو کند ملزم ضمان از انصراف یا طلب بهدریافت را مضمونله میتواند ضامن شد حال دین که همین ـ 313 ماده

 .باشد مؤجل ضمان
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 وثیقه با دین اگر وثیقه، تسلیم از امتناع یا طلب دریافت از مضمونله استنكاف ـ 301 ماده
 .خواهدساخت بری خود خودی به و فوراً را ضامن بوده،
 به ضامن رجوع برای که را مدارکی و اسناد تمام باید مضمونله پرداخت را اصلی دین ضامن آنكه از پس ـ 300 ماده

 اصلی دین اگر. نماید تسلیم ضامن به را آن باشد وثیقه با اصلی دین اگر و داده او به است مفید و الزم مضمونعنه
 .است الزم ضامن به وثیقه انتقال برای استكه تشریفاتی انجام به مكلف مضمونعنه داشته منقول غیر وثیقه
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 قانون تجارت الكترونيكی

 باب اول ـ مقررات عمومی
 مبحث اول ـ در کلیات

 فصل اول ـ قلمرو و شمول قانون
 الكترونیكی های واسط در اطالعات ایمن و آسان مبادله برای که است قواعدی و اصول مجموعه قانون این ـ0ماده 

 .رود می کار به جدید ارتباطی سیستمهای از استفاده با و

 
 تعاریف ـ دوم فصل

 ـ2 ماده
 الكترونیكی، وسایل با که است مفهوم یا اطالعات واقعه، از نمادی هر(: Data Message« )پیام داده» ـ الف

 .شود می پردازش یا ذخیره دریافت، ارسال، تولید، اطالعات جدید های فناوری یا و نوری

 او طرف از یا او وسیله به« پیام داده» که است« پیام داده» اصلی منشا(: Originator« )اصل ساز»ب ـ         
 .شد نخواهد کند می عمل واسطه عنوان به« پیام داده» خصوص در که شخصی شامل اما شود می ارسال یا تولید

 اما کند، دریافت را« پیام داده» وی دارد قصد ساز اصل که است شخصی(: Addressee« )مخاطب»ج ـ         
 .شد نخواهد کند می عمل واسطه عنوان به« پیام داده» با ارتباط در که شخصی شامل

« پیام داده» از خارج منابعی به یعنی(: Incorporation By Reference« )ارجاع در داده پیام»د ـ         
 .شود می محسوب« پیام داده» از جزئی قانون این( 04) ماده با مطابقت صورت در که شود عطف

 اعمال«. پیام داده» تغییر بدون و کامل موجودیت از است عبارت(: Integrity« )تمامیت داده پیام»هـ ـ         
 به ای خدشه شود می انجام معمول طور به که اطالعات نمایش یا ذخیره ارسال، قبیل از سیستم تصدی از ناشی

 .کند نمی وارد« پیام داده» تمامیت

 متصل دستگاههای از ای مجموعه یا دستگاه نوع هر(: Computer System« )سیستم رایانه ای»و ـ         
 .کند می عمل« پیام داده» خودکار پردازش های برنامه اجرای طریق از که است افزاری نرم ـ افزاری سخت

 ارسال، ،(سازی اصل) تولید برای سیستمی(: Information System« )سیستم اطالعاتی» ز ـ         
 .است« پیام داده» پردازش یا ذخیره دریافت،

 :که است اطالعاتی سیستم(: Secure Information System« )سیستم اطالعاتی مطمئن»ح ـ         

 ـ به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.0        

 ـ سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.2        

 ـ به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می دهد پیكربندی و سازماندهی شده باشد.9        

 ـ موافق با رویه ایمن باشد.3       

 و منشا ،«پیام داده» ثبت حتص تطبیق برای است ای رویه(: Secure Method« )رویه ایمن»ط ـ        
 یک از« پیام داده» سازی ذخیره یا و محتوا مبادله، در تغییر یا خطا هرگونه یافتن برای و تاریخ تعیین با آن مقصد
 . خاص زمان

 یا تصدیق روشهای رمزنگاری، شناسائی، ارقام یا کلمات کدها، یا الگوریتمها از استفاده با است ممكن ایمن رویه ك
 .شود انجام مشابه ایمنی طرق یا و برگشت پاسخ

 نحو به یا شده منضم عالمت نوع هر از عبارت(: Electronic Signature« )امضای الكترونیكی»ی ـ        
 .گیرد می قرار استفاده مورد« پیام داده» امضاءکننده شناسائی برای که است« پیام داده» به شده متصل منطقی
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 Secure/Enhanced/Advanced«)امضای الكترونیكی مطمئن»ك ـ        

Electronic Signature :) 

 .باشد قانون این( 01) ماده با مطابق که است الكترونیكی امضای ر

 .کند می تولید الكترونیكی امضای که وی مقام قائم یا شخص هر(: Signatory« )امضاءکننده»ل ـ        

 کنترل تحت ای رایانه های سیستم یا و حقوقی و حقیقی شخص از است اعم(: Person« )شخص»م ـ        
 .آنان

 داده» مبادله احوال و اوضاع به توجه با(: Reasonableness Test)سنجش عقالنی(، )« معقول»ن ـ        
 بودن دسترس در مشابه، موارد در طرفین مبادالت حجم طرفین، موقعیت و مهارت مبادله، طبیعت: جمله از« پیام

 روشهای و عرف پیشنهادی، های گزینه هزینه طرفین، از یک هر جانب از ها گزینه آن رد و پیشنهادی های گزینه
 .شود می ارزیابی مبادالت، نوع این در استفاده مورد و معمول

 اقدام ای حرفه شغل یا تجارت جز منظوری به که است شخصی هر(: Consumer« )مصرف کننده»س ـ        
 .کند می

 فعالیت ای حرفه یا صنفی تجاری، اهلیت به بنا که است شخصی از عبارت(: Supplier« )تامین کننده»ع ـ        
 .کند می

 نوع هر از عبارت(: Means Of Distance Communication« )وسائل ارتباط از راه دور»ف ـ        
 می استفاه خدمات و کاال فروش جهت کننده مصرف و کننده تامین همزمان فیزیكی حضور بدون که است ای وسیله
 .شود

 تامین بین خدمات و کاالها به راجع قبول و ایجاب(: Distance Contract« )عقد از راه دور»ص ـ        
 .است دور راه از ارتباط وسائل از استفاده با کننده مصرف و کننده

 شخصا بتواند کننده مصرف آن موجب به که وسائلی یعنی(: Durable Medium« )واسط با دوام»ق ـ        
 یا و سخت دیسک فشرده، دیسک دیسک، فالپی شامل جمله از کند ذخیره آن روی بر را مربوطه های«پیام داده»

 .کننده مصرف الكترونیكی پست

 حقیقی شخص یک به مربوط های«پیام داده» یعنی(: Private Data« )داده پیام های شخصی»ر ـ        

 .معین و مشخص( Data Subject« داده» موضوع)
 

 قانون تفسیر ـ سوم فصل
 کاربرد در کشورها بین هماهنگی توسعه ضرورت المللی، بین خصوصیت به باید همیشه قانون این تفسیر در ـ9 ماده
 .کرد توجه نیت حسن لزوم رعایت و آن

 رعایت و موضوعه قوانین سایر براساس باید قضایی محاکم قانون، این اول باب ابهام یا و سكوت مواقع در ـ3 ماده
 .نمایند قضاوت قانون، این در مندرج مواد و فصول چهارچوب

 

 اعتبار قراردادهای خصوصی  فصل چهارم ـ
 معتبر طرفین خاص قرارداد و توافق با پیام داده پردازش یا و ذخیره دریافت، ارسال، تولید، در تغییر هرگونه ـ 5ماده 
 .است

 
 ـ نوشته، امضاء اصل   «پیام داده» احكام در ـ دوم مبحث
 :زیر موارد در مگر است نوشته حكم در« پیام داده» باشد، الزم قانون نظر از نوشته یک وجود هرگاه ـ 6ماده 

 الف ـ اسناد مالكیت اموال غیرمنقول.       
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 ب ـ فروش مواد داروئی به مصرف کنندگان نهایی.       

ج ـ اعالم، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کاال صادر می کند و یا از        
 بكارگیری روشهای خاصی به صورت فعل یا ترك فعل منع می کند.

 .است مكفی الكترونیكی امضای بداند الزم را امضاء وجود قانون، هرگاه ـ1ماده 
 ارائه و نگهداری یا امر این شود، نگهداری یا ارائه اصل صورت به اطالعات که بداند الزم قانون هرگاه ـ 4 ماده

 :باشد می پذیر امكان زیر شرایط وجود صورت در نیز پیام داده صورت به اطالعات
 الف ـ اطالعات موردنظر قابل دسترسی بوده و امكان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.       
ب ـ داده پیام به همان قالبی )فرمتی( که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقا نمایشگر        

 اطالعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریافت شده، نگهداری شود.

ج ـ اطالعاتی که مشخص کننده مبداء، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده پیام می باشند نیز در صورت       
 وجود نگهداری شوند.

د ـ شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخـانـه درخصوص نگهداری داده پیام مرتبط با        
 م شده باشد.حوزه مسوولیت خود مقرر نموده فراه

 کاغذی اسناد از استفاده و یافته خاتمه« پیام داده» ارسال معین مقطعی از که آید وجود به شرایطی هرگاه ـ 3ماده 
 اعالم را« پیام داده» تبادل ختم صریح طور به باید شود می صادر شرایط این تحت که کاغذی سند شود آن جایگزین

 .داشت نخواهد طرفین قبلی تعهدات و حقوق بر اثری« پیام داده» جای به کاغذی اسناد جایگزینی. کند
 

 مطمئن« پیام داده» ـ سوم مبحث
 مطمئن الكترونیكی سابقه و امضاء ـ اول فصل
 :باشد زیر شرایط دارای باید مطمئن الكترونیكی امضای ـ01 ماده

 الف ـ نسبت به امضاءکننده منحصر به فرد باشد.       

 را معلوم نماید.« داده پیام»ب ـ هویت امضاءکننده        

 ج ـ به وسیله امضاءکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.       

 قابل تشخیص و کشف باشد.« داده پیام»متصل شود که هر تغییری در آن « داده پیام»د ـ به نحوی به یک        
 مطمئن اطالعاتی سیستم یک شرایط رعایت با که است ی«پیام داده» از رتعبا مطمئن الكترونیكی سابقه ـ00ماده 

 .است درك قابل و دسترس در لزوم هنگام به و شده ذخیره

 

 فصل دوم ـ پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الكترونیكی مطمئن
 توان نمی دولتی اداره یا محكمه هیچ در و بوده پیام داده صورت به است ممكن دعوی اثبات ادله و اسناد ـ02ماده 

 .کرد رد آن قالب و شكل دلیل به صرفا را« پیام داده» اثباتی ارزش موجود، ادله قواعد براساس
 کار به ایمنی روشهای تناسب ازجمله مطمئنه عوامل به توجه با ها«پیام داده» اثباتی ارزش طورکلی، به ـ09 ماده

 .شود می تعیین« پیام داده» مبادله منظور و موضوع با شده گرفته
 در مندرج امضای و محتویات حیث از اند شده نگهداری و ایجاد مطمئن طریق به که هائی«پیام داده» کلیه ـ03 ماده
 مفاد اجرای شوند، می محسوب آنان قانونی مقام قائم که اشخاصی کلیه و کرده تعهد که طرفی یا طرفین تعهدات آن،
 .است حقوقی و قضائی مراجع در استناد قابل و معتبر سناد حكم در آثار سایر و آن

 تردید و انكار مطمئن الكترونیكی امضای و مطمئن الكترونیكی سوابق مطمئن،« پیام داده» به نسبت ـ05 ماده
 جهتی به مزبور« پیام داده» که نمود ثابت یا و وارد مزبور« پیام داده» به جعلیت ادعای توان می تنها و نیست مسموع

 .است افتاده اعتبار از قانونی جهات از
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 قانون این( 00) ماده شرایط با مطابق ثالث شخص توسط که ی«پیام داده» هر ـ06 ماده
 .است صحت به مقرون شود، می نگهداری و ثبت

 «پیام داده» مبادله ـ چهارم مبحث
 طرفین اراده و عقد ،«پیام داده»در ارجاع قانونی اعتبار ـ اول فصل
 :است معتبر زیر موارد رعایت با« پیام داده در ارجاع» ـ01 ماده

 معین شود.« داده پیام»الف ـ مورد ارجاع به طور صریح در        

 ب ـ مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تكیه می کند روشن و مشخص باشد.       

 موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.« داده پیام»ج ـ        

 

 «داده پیام»فصل دوم ـ انتساب 
 :است ساز اصل به منسوب« پیام داده» زیر موارد در ـ04ماده 

الف ـ اگر توسط اصل ساز و یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به این کار بوده        
 است.
 ب ـ اگر به وسیله سیستم اطالعاتی برنامه ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل ساز ارسال شود.       
 محسوب شده ارسال را آن دارد حق مخاطب شود می ارسال زیر شروط از یكی براساس که ی«پیام داده» ـ03ماده 
 :نماید عمل( شده ارسال) فرضی چنین مطابق و کرده،

همان است که « داده پیام»به وسیله اصل ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا   الف ـ قبال       
 اصل ساز ارسال کرده است،

دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه اش با اصل ساز، یا « داده پیام»ب ـ        
را به مثابه « داده پیام»د استفاده اصل ساز دسترسی یافته و نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مور

 خود بشناسد.« داده پیام»
 صادر اشتباه طور به یا و باشد نشده صادر ساز اصل از پیام که نیست مواردی شامل قانون این( 03) ماده ـ21ماده 
 .باشد شده
 داده» آن که باشد معلوم که آن مگر گردد، می محسوب مستقل و مجزا« پیام داده» یک« پیام داده» هر ـ20 ماده
 .است اولیه« پیام داده» از مجددی نسخه« پیام

 
 دریافت تصدیق ـ سوم فصل
 داده» دریافت که کنند توافق یا بخواهد مخاطب از ساز اصل« پیام داده» ارسال هنگام به یا قبل هرگاه ـ22 ماده
 نوع هر اتخاذ یا مكاتبه یا خودکار ارتباط نوع هر باشد، نشده توافق تصدیق روش یا شكل به اگر شود، تصدیق« پیام

 دریافت تصدیق کند مطمئن« پیام داده» دریافت از معقول نحو به را ساز اصل که مخاطب سوی از مناسب تدبیر
 .گردد می محسوب« پیام داده»

 کرده« پیام داده» دریافت تصدیق به مشروط را« پیام داده» حقوقی اثر هرگونه صریح طور به ساز اصل اگر ـ29 ماده
 .شود دریافت آن تصدیق که آن مگر شود، می تلقی نشده ارسال« پیام داده» باشد،
 .نیست صادق« پیام داده» محتوای به راجع« پیام داده» دریافت اماره ـ23 ماده
 طرفین توافق مورد روش یا استاندارد فنی الزامات با مطابق« پیام داده» شود می قید تصدیق در که هنگامی ـ25 ماده

 .اند شده رعایت الزامات آن که است این بر فرض شده، دریافت
 «پیام داده» دریافت و ارسال مكان و زمان ـ چهارم فصل
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 از خارج اطالعاتی سیستم یک به که یابد می تحقق زمانی« پیام داده» ارسال ـ26 ماده
 .شود وارد وی مقام قائم یا ساز اصل کنترل

 :بود خواهد زیر شرایط مطابق« پیام داده» دریافت زمان ـ21 ماده

معین شده باشد دریافت، زمانی محقق می شود « داده پیام»الف ـ اگر سیستم اطالعاتی مخاطب برای دریافت        
 که:

 به سیستم اطالعاتی معین شده وارد شود؛« داده پیام»ـ 0       

 یا 
به سیستم اطالعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصرا برای این کار معین شده وارد « داده پیام»ـ چنانچه 2       
 بازیافت شود.« داده پیام»شود 

ب ـ اگر مخاطب، یک سیستم اطالعاتی برای دریافت معین نكرده باشد، دریافت زمانی محقق می شود که        
 مخاطب شود.وارد سیستم اطالعاتی « داده پیام»

 توجه به محل استقرار سیستم اطالعاتی جاری است.  بدون قانون این( 21) ماده مفاد ـ24ماده 
 عمل زیر قاعده مطابق باشد مختلف« پیام داده» دریافت استقرار محل با اطالعاتی سیستم استقرار محل اگر ـ23ماده 

 :شود می

است و محل تجاری یا کاری مخاطب محل « داده پیام»الف ـ محل تجاری، یا کاری اصل ساز محل ارسال        
 است مگر آن که خالف آن توافق شده باشد.« داده پیام»دریافت 

ب ـ اگر اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیكترین محل به اصل معامله، محل        
 خواهد بود در غیر این صورت محل اصلی شرکت، محل تجاری یا کاری است. تجاری یا کاری

 ج ـ اگر اصل ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان مالك خواهد بود.       
 فصول وعموض« پیام داده» دریافت و ارسال مكان و زمان و تصدیق دریافت انتساب، از پس حقوقی آثار ـ 91ماده 
 .است عمومی قواعد تابع« پیام داده» محتوی همچنین و قانون این چهارم مبحث چهارم تا دوم

 

 (Certification Service Providerباب دوم ـ دفاتر خدمات صدور گواهی الكترونیكی )
 

 در الكترونیكی امضای صدور خدمات ارائه برای که هستند واحدهائی الكترونیكی گواهی صدور خدمات دفاتر ـ90 ماده
 های گواهی نگهداری روز به و ابطال تایید، ارسال، ذخیره، صدور، تولید، شامل خدمات این. شوند می تاسیس کشور

 .باشد می الكترونیكی( امضای) اصالت
 و کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان توسط دفاتر این وظایف شرح و تاسیس نظام ضوابط و نامه آیین ـ92 ماده

 هیات تصویب به و تهیه دادگستری و دارایی و اقتصادی امور اطالعات، فناوری و ارتباطات بازرگانی، های وزارتخانه
 .رسید خواهد وزیران

 
 مختلف قواعد در ـ سوم باب

 الكترونیكی مبادالت بستر در انحصاری های حمایت ـ اول مبحث

 
 (Consumer Protection) کننده مصرف از حمایت ـ اول فصل
 جهت کنندگان مصرف گیری تصمیم در موثر اطالعات بایستی خدمات دهندگان ارائه و کاال فروشندگان ـ99 ماده

 الزم، اطالعات حداقل. دهند قرار کنندگان مصرف اختیار در عقد از قبل مناسبی زمان از را شرایط قبول یا و خرید
 :باشد می زیر موارد شامل



 

 

 141  از 31صفحه   

 

 (0931)پائیز  سرمایه مقررات تحلیلگری بازار  -آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  هجدهمین دوره آمادگی 

 الف ـ مشخصات فنی و ویژگیهای کاربردی کاال و یا خدمات.       

 ب ـ هویت تامین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می باشد و نشانی وی.       

ج ـ آدرس پست الكترونیكی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با        
 برقرار کند. فروشنده ارتباط

د ـ کلیه هزینه هائی که برای خرید کاال بر عهده مشتری خواهد بود )ازجمله قیمت کاال و یا خدمات، میزان        
 مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس(.

 هـ ـ مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می باشد.       

 وه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.و ـ شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نح       
 :نماید ارسال را زیر اطالعات مقدماتی، اطالعات تایید ضمن جداگانه طور به باید کننده تامین ـ93ماده 

 الف ـ آدرس محل تجاری یا کاری تامین کننده برای شكایت احتمالی.       

 پشتیبانی پس از فروش. ب ـ اطالعات راجع به ضمانت و       

 ( این قانون.94( و )91ج ـ شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد )       

 د ـ شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.       
 و بوده صریح و روشن دوام، با واسطی در باید کننده مصرف به اعالمی اطالعات تاییدیه و اعالمی اطالعات ـ95ماده 

 ضرورت ازجمله و معامالت در نیت حسن لزوم اساس بر و معین مدت در ارتباطی مناسب وسایل با و مناسب زمان در
 .شود ارائه کودکان و ناتوان افراد رعایت

 به باید کننده مصرف با تماس ایجاد از وی قصد و کننده تامین هویت صوتی، ارتباط از استفاده درصورت ـ96 ماده
 .شود بیان مكالمه هر شروع در صریح و روشن طور
 قبول از( انصراف حق) انصراف برای وقت روزکاری، هفت حداقل باید کننده مصرف دور راه از معامله هر در ـ91 ماده
 کاال فرستادن بازپس هزینه کننده مصرف بر تحمیلی هزینه تنها.باشد داشته دلیل ارائه یا و جریمه تحمل بدون خود

 .بود خواهد
 :بود خواهد زیر ترتیب به انصراف حق اعمال شروع ـ94 ماده

 الف ـ درصورت فروش کاال، از تاریخ تسلیم کاال به مصرف کننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.       

ب ـ در هرحال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطالعاتی خواهد بود که تامین کننده طبق        
 ( این قانون موظف به ارائه آن است.93( و )99مواد )

ج ـ به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف، تامین کننده مكلف است بدون مطالبه هیچ گونه وجهی        
 فتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد نماید.عین مبلغ دریا

د ـ حق انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کاال و خدمات حاکم است اجرا نخواهد شد.        
 ( این قانون خواهد آمد.13موارد آن به موجب آیین نامه ای است که در ماده )

 خدمات، اجرای امكان عدم یا و کاال موجودی عدم دلیل به معامله ینح در کننده تامین که صورتی در ـ 93ماده 
 برای که تعهداتی و کلی دربیع مگر برگرداند، مخاطب به فورا را دریافتی مبلغ باید دهد، انجام را خود تعهدات نتواند

. باشد تعهد ایفای یا و کاال تحویل امكان تا کردن صبر آماده مخاطب و نباشد غیرممكن تعهد به وفای همیشه
 مبلغ استرداد لزوم بر عالوه دانسته، می را خود تعهد ایفای امكان عدم ابتدا از کننده تامین شود معلوم که درصورتی
 .شد خواهد محكوم نیز قانون این در مقرر مجازات حداکثر به دریافتی،

 نماید ارائه یا تحویل کرده وعده کننده مصرف به که را آنچه مشابه خدمات یا کاال تواند می کننده تامین ـ31ماده
 .باشد کرده اعالم را آن معامله انجام درحین یا معامله از قبل که آن بر مشروط
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 تعهد یا معامله موضوع از غیر دیگری خدمات یا کاال کننده، تامین که صورتی در ـ30 ماده
 یا کاال. است کننده تامین عهده به ارجاع هزینه و شود می داده ارجاع خدمات یا و کاال نماید، ارسال مخاطب برای را

 مخاطب گیرد، قرار ایجاب مورد کننده تامین سوی از دیگر تعهد یا معامله یک عنوان به چنانچه مذکور ارسالی خدمات
 .کند قبول را آن تواند می

 :شد نخواهد اجرا زیر موارد در فصل این های حمایت ـ32 ماده

 ( این قانون خواهد آمد.13الف ـ خدمات مالی که فهرست آن به موجب آیین نامه ای است که در ماده )       

 ب ـ معامالت راجع به فروش اموال غیرمنقول و یا حقوق مالكیت ناشی از اموال غیرمنقول به جز اجاره.       

 ج ـ خرید از ماشین های فروش مستقیم کاال و خدمات.       

 ـ معامالتی که با استفاده از تلفن عمومی )همگانی( انجام می شود.د        

 هـ ـ معامالت راجع به حراجی ها.       
 .کند وی رضایت بر حمل را کننده مصرف سكوت نباید کننده تامین ـ39ماده 
 .کرد خواهند رسیدگی قضائی مراجع تردید یا و اختالف موارد در ـ33 ماده
 اعمال تری ضعیف حمایت که قوانین سایر اساس بر نباید قانون این موجب به کننده مصرف حقوق اجرای ـ35 ماده
 .شود متوقف کنند می

 مصرف ضرر به غیرمنصفانه شروط اعمال همچنین و فصل این مقررات خالف قراردادی شروط از استفاده ـ36 ماده
 .نیست موثر کننده،

 شود می انجام دور راه از ارتباط وسائل غیراز روشی به که معامله موضوع از بخش آن دور راه از معامالت در ـ31 ماده
 .بود نخواهد قانون این مقررات مشمول

. نمایند دعوی اقامه شاکی عنوان به توانند می کننده مصرف حقوق از حمایت مدنی و قانونی سازمانهای ـ34 ماده
 .باشد می وزیران هیات تصویب و بازرگانی وزارت پیشنهاد به که بود خواهد ای نامه آیین موجب به آن ترتیب

 که است مقرراتی و قوانین موجب به الكترونیكی پرداخت وسایل از استفاده زمان در کننده مصرف حقوق ـ33 ماده
 .شد خواهد یا و شده تصویب ربط ذی قانونی مراجع توسط

 
 (Marketing) ـ تبلیغ قواعد در ـ دوم فصل
 و شدن مشتبه سبب که شوند فعلی ترك یا فعل مرتكب نباید خود خدمات و کاال تبلیغ در کنندگان تامین ـ 51 ماده

 .شود کیفیت و کمیت حیث از مخاطب فریب یا
 .اندازند خطر به را افراد سالمتی نباید کنند می تبلیغ خود خدمات و کاال فروش برای که کنندگانی تامین ـ 50 ماده
 به مربوط اطالعات روشن و صحیح دقیق، طور به کننده مصرف که کند تبلیغ نحوی به باید کننده تامین ـ 52 ماده
 .کند درك را خدمات و کاال
 .باشد صریح و روشن اوست نفع به تبلیغات که بنگاهی یا شخص هویت باید بازاریابی و تبلیغات در ـ 59 ماده
 مربوط حقایق نمودن مخفی جهت الكترونیكی روش به معامالت ویژه خصوصیات از نباید کنندگان تامین ـ 53 ماده

 .کنند سوءاستفاده خود کسب محل یا هویت به
 به تبلیغات دریافت به راجع آنان تا بگیرند درنظر کنندگان مصرف برای را تمهیداتی باید کنندگان تامین ـ 55 ماده

 .بگیرند تصمیم خود الكترونیكی پست یا و پستی نشانی
 ای نامه آیین موجب به آن ضوابط. نمایند عمل ای حرفه رویه با مطابق باید تبلیغات در کنندگان تامین ـ 56 ماده
 .آمد خواهد قانون این( 13) ماده در که است
( 13) ماده در که است ای نامه آیین موجب به قانونی سن زیر نوجوانان و کودکان برای بازاریابی و تبلیغ ـ 51 ماده
 .آمد خواهد قانون این
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 (Data Protection ـ داده از حمایت) شخصی های«پیام داده» از حمایت ـ سوم فصل
 عقیدتی، دیدگاههای نژادی، یا قومی های ریشه مبین شخصی های«پیام داده» توزیع یا و پردازش ذخیره، ـ 54 ماده

 رضایت بدون اشخاص جنسی یا و روانی جسمانی، وضعیت به راجع های«پیام داده» و اخالقی خصوصیات مذهبی،
 .است غیرقانونی هرعنوان به آنها صریح

 مصوب قوانین وفق پیام داده محتوای آنكه شرط به نیز« پیام داده» موضوع شخص رضایت درصورت ـ 53 ماده
 با باید الكترونیكی مبادالت بستر در شخصی های«پیام داده» توزیع و پردازش ذخیره، باشد اسالمی شورای مجلس

 :پذیرد صورت زیر شرایط لحاظ

 الف ـ اهداف آن مشخص بوده وبه طور واضح شرح داده شده باشند.       

باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام جمع آوری برای شخص موضوع « داده پیام»ب ـ        
 ه مورد استفاده قرار گیرد.شرح داده شده جمع آوری گردد و تنها برای اهداف تعیین شد« داده پیام»

 باید صحیح و روزآمد باشد.« داده پیام»ج ـ        

های شخصی مربوط به خود «داده پیام»باید به پرونده های رایانه ای حاوی « داده پیام»د ـ شخص موضوع        
 های ناقص و یا نادرست را محو یا اصالح کند.«داده پیام»دسترسی داشته و بتواند 

باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه درخواست محو کامل پرونده « داده پیام »هـ ـ شخص موضوع        
 های شخصی مربوط به خود را بنماید.«داده پیام»رایانه ای 

 که است ای نامه آیین تابع بهداشتی و پزشكی سوابق به مربوط های«پیام داده» توزیع یا و پردازش ذخیره، ـ61ماده 
 .آمد خواهد قانون این( 13) ماده در

 ثالث، اشخاص برای آن افشای استثنائات، قبیل از ،«پیام داده» موضوع دسترسی به راجع موارد سایر ـ 60 ماده
 مندرج مواد موجب به شخصی های«پیام داده» جریان کنترل و دیدبانی مسوول نهادهای ایمنی، فراگردهای اعتراض،

 .بود خواهد مربوطه نامه آیین و قانون این چهارم باب در

 
 الكترونیكی مبادالت بستر در« پیام داده» از حفاظت ـ دوم مبحث

 الكترونیكی مبادالت بستر در( Author,s Right/ Copyright) مولف حقوق از حمایت ـ اول فصل
 و مصنفان مولفان، حقوق حمایت قانون حمایت تحت آثار( نشر و عرضه) توزیع و اجراء تكثیر، حق ـ 62 ماده

 قانون و 26/3/0952 مصوب صوتی آثار و نشریات و کتب تكثیر و ترجمه قانون و 9/3/0934 مصوب هنرمندان
 اختیار در منحصرا« پیام داده» صورت به ،3/01/0913 مصوب ای رایانه افزارهای نرم پدیدآورندگان حقوق از حمایت
 رایانه های برنامه و افزارها نرم اطالعات، ازجمله باشند، می« پیام داده» قالب در که تالیفاتی و آثار کلیه. است مولف

 مبادالت بستر در فكری های مالكیت حقوق از حمایت همچنین و داده پایگاههای و ای رایانه روشهای و ابزار ای،
 داده،حمایت پایگاههای از حمایت مولف، حق با مرتبط حقوق مولف، حق طراحی، حق اختراع، حق شامل الكترونیكی

 تجاری، اسرار از حمایت و( Integrated Circuits & Chipsمدارهای یكپارچه قطعات الكترونیكی)  نقشه از
 اجرای اصالحی نامه آیین و 0/3/0901 مصوبت اختراعات و عالئم ثبت قانون و ماده این در مذکور قوانین مشمول

 قانون دو آن در مذکور امور که آن بر منوط بود، خواهد 03/3/0991 مصوب اختراعات و تجارتی عالئم ثبت قانون
 .باشد اسالمی شورای مجلس مصوبات موافق

 جانبی حقوق عنوان به این از پیش که( Related Rights) هنری و ادبی مالكیت با مرتبط حقوق ـ0 تبصره
 عناصر برای معنوی و مادی حقوق شامل شدند می شناخته( Neighboring Rights) هنری و ادبی مالكیت
 و سازمانها و تصویری و صوتی صفحات تولیدکنندگان آثار، مجری هنرمندان حقوق جمله از مولف، بر وه عال دیگری
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 26/3/0952 و 9/3/0934 مصوب قوانین مشمول که باشند می پخش و ضبط موسسات
 .باشند می ماده این در اشاره مورد

یک جزء الكترونیكی با نقشه و منطقی خاص است که عملكرد   (Integrated Circuit) یكپاچه مدار ـ2 تبصره
و کارائی آن قابلیت جایگزینی با تعداد بسیار زیادی از اجزاء الكترونیكی متعارف را داراست. طراحی های نقشه، 

ن نامه اصالحی اجرای و آیی 0/3/0901جانمائی و منطق این مدارها بر اساس قانون ثبت عالئم و اختراعات مصوب 
 موردحمایت می باشد. 03/3/0991قانون ثبت عالئم تجارتی و اختراعات مصوب 

 از است ها شبكه در« پیام داده» پردازش فنی فراگرد الینفک جزء که اثر توزیع و اجراء تكثیر، موقت اعمال ـ 69ماده 
 .است خارج فوق مقرره شمول

 
 (Trade Secrets) تجاری اسرار از حمایت ـ دوم فصل
 اسرار غیرقانونی تحصیل الكترونیكی، مبادالت بستر در عادالنه و مشروع رقابتهای از حمایت منظور به ـ 63 ماده

 جرم الكترونیكی محیط در ثالث اشخاص برای آن افشای یا و خود برای موسسات و بنگاهها اقتصادی و تجاری
 .رسید خواهد قانون این در مقرر مجازات به مرتكب و محسوب

 ها، برنامه و افزارها نرم الگوها، فرمولها، اطالعات، شامل که است ی«پیام داده» الكترونیكی تجاری اسرار ـ 65 ماده
 و ها نقشه فنون، ستد، و داد و تجارت انجام روشهای منتشرنشده، تالیفات فرایندها، و ها تكنیک روشها، و ابزار

 ارزش دارای مستقل طور به که است، اینها امثال و تجاری طرحهای مشتریان، مالی،فهرست اطالعات فراگردها،
 .است شده انجام آنها از حراست و حفظ برای ای معقوالنه تالشهای و ندارد قرار عموم دسترس در و بوده اقتصادی

 (Trade Names) تجاری عالئم از حمایت ـ سوم فصل
کنندگان و تشویق رقابت های مشروع در بستر مبادالت الكترونیكی   مصرف حقوق از حمایت منظور به ـ 66 ماده

 عالئم(Onlineو یا هرنوع نمایش بر خط )  (Domain Nameاستفاده از عالئم تجاری به صورت نام دامنه )
 این در مقرر مجازات به متخلف و ممنوع شود خدمات و کاال اصالت به طرف شدن مشتبه یا فریب موجب که تجاری
 .رسید خواهد قانون

 
 ها مجازات و جرایم ـ چهارم باب

 کامپیوتری کالهبرداری ـ اول مبحث
ها، برنامه ها و «داده پیام»  از غیرمجاز استفاده یا و استفاده سوء با الكترونیكی، مبادالت بستر در هرکس ـ 61 ماده

، مداخله در «داده پیام»سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتكاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف 
عملكرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر 

ریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم آن شود و از این ط
محسوب و عالوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه 

 محكوم می شود.
 .باشد می ماده این در مقرر مجازات لحداق آن مجازات و محسوب جرم نیز جرم این به شروع تبصره ـ

 
 کامپیوتری جعل ـ دوم مبحث

 پردازش در مداخله و« پیام داده» توقف و محو تغییر، ورود، طریق از الكترونیكی، مبادالت بستر در هرکس ـ 64 ماده
مثل کلید   ـ امضاء تولید رمزنگاری های سیستم کاربردی وسایل از استفاده یا و ای، رایانه های سیستم و« پیام داده»

اختصاصی ـ بدون مجوز امضاءکننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الكترونیكی و یا عدم 
های «داده پیام»انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل 
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تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به دارای ارزش مالی و اثباتی نماید 
های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای «داده پیام»عنوان 

 ( ریال محكوم می شود.51‚111‚111نقدی به میزان پنجاه میلیون )
 .باشد می ماده این در مجازات حداقل جرم این به شروع مجازات تبصره ـ

 
 الكترونیک مبادالت بستر در انحصاری حقوق نقض ـ سوم مبحث
 تبلیغ قواعد و کننده مصرف حقوق نقض ـ اول فصل
 میلیون ده از مجازات به قانون این( 91) و( 96) ،(95) ،(93) ،(99) مواد از متخلف کننده تامین ـ63 ماده

 .شد خواهد محكوم ریال( 51‚111‚111) میلیون پنجاه تا ریال( 01‚111‚111)
 .شد خواهد محكوم مجازات حداکثر به( 91) ماده از متخلف کننده تامین ـ تبصره

این قانون به مجازات از بیست   (55) و( 53) ،(59) ،(52) ،(50) ،(51) ،(93) مواد از متخلف کننده تامین ـ11 ماده
 ( ریال محكوم خواهد شد.011‚111‚111تا یكصد میلیون )  ( ریال21‚111‚111میلیون )
 .شد خواهد محكوم ماده این در مجازات حداکثر به قانون این( 50) ماده از متخلف کننده تامین ـ0تبصره 
 .شد خواهد محكوم ماده این در مجازات حداقل به قانون این( 55) ماده از متخلف کننده تامین ـ2 تبصره
 داده از حمایت/  شخصی های«پیام داده» از حمایت نقض ـ دوم فصل
  مجرم نماید نقض را قانون این( 53) و( 54) مواد در مقرر شرایط الكترونیكی مبادالت بستر در هرکس ـ10 ماده

 محسوب و به یک تا سه سال حبس محكوم می شود.
 سایر و الكترونیكی گواهی صدور خدمات دفاتر توسط شخصی های«پیام داده» به راجع جرایم هرگاه ـ12ماده 

 .شد خواهد محكوم قانون این( 10) ماده در مقرر مجازات حداکثر به مرتكب یابد، ارتكاب مسوول نهادهای
 داده» به راجع جرایم الكترونیكی گواهی صدور خدمات دفاتر احتیاطی بی و مباالتی بی واسطه به اگر ـ19 ماده
 میلیون پنجاه معادل نقدی جزای پرداخت و حبس سال یک تا ماه سه به مرتكب دهد، روی شخصی های«پیام

 .شود می محكوم ریال( 51‚111‚111)
 الكترونیكی مبادالت بستر در« پیام داده» از حفاظت نقض ـ چهارم مبحث
 مولف حق نقض ـ اول فصل
 حمایت قانون در که مواردی( نشر و عرضه) توزیع و اجرا تكثیر، با الكترونیكی مبادالت بستر در هرکس ـ13 ماده

 مصوب صوتی آثار و نشریات و کتب تكثیر و ترجمه قانون و 9/3/0934 مصوب هنرمندان و مصنفان مولفان، حقوق
 امور آنكه بر منوط ،3/01/0913 مصوب ای رایانه افزارهای نرم پدیدآورندگان حقوق از حمایت قانون و 26/3/0952

 نماید نقض را مولفان شده تصریح حق که درصورتی شود، شمرده مجاز اسالمی شورای مجلس مصوبات طبق مذکور
 .شد خواهد محكوم ریال( 51‚111‚111) میلیون پنجاه میزان به نقدی جزای و حبس سال یک تا ماه سه مجازات به

 تجاری اسرار نقض ـ دوم فصل
رقابت، منفعت و یا ورود   منظور به الكترونیكی مبادالت بستر در هرکس و قانون این( 63) ماده از متخلفین ـ15 ماده

های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای   خسارت به بنگاه
اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید 

 ( ریال محكوم خواهد شد.51‚111‚111) به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون
 فصل سوم ـ نقض عالیم تجاری

( 21‚111‚111) میلیون بیست از نقدی جزای و حبس سال سه تا یک به قانون این( 66) ماده از متخلفان ـ16ماده 
 .شد خواهند محكوم ریال( 011‚111‚111) میلیون یكصد تا ریال
 سایر ـ چهارم فصل
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 های روش و جزایی صالحیت به مربوط مقررات و دادرسی آیین جرایم، سایر ـ11 ماده
 .بود خواهد قانون موجب به الكترونیكی مبادالت بستر با مرتبط جزایی قضایی المللی بین همكاری

 
 خسارت جبران ـ پنجم باب
 در جز به دولتی، و خصوصی موسسات سیستم ضعف یا نقص اثر در الكترونیكی مبادالت بستر در هرگاه ـ 14 ماده

 وارده خسارت جبران مسوول مزبور موسسات شود، وارد اشخاص به خسارتی الكترونیكی، ارتباط فیزیكی قطع نتیجه
 این عهده بر خسارات جبران صورت این در که باشد افراد شخصی فعل از ناشی وارده خسارات مگراینكه باشند می

 .بود خواهد اشخاص

 
 متفرقه ـ ششم باب
 می موثر قانون این اجرای در که را الكترونیكی تجارت با مرتبط های زمینه است موظف بازرگانی وزارت ـ 13 ماده

 آئین و مربوطه مقررات تدوین خواستار اطالعات، فناوری عالی شورای تایید و پیشنهاد ارائه با و کرده شناسائی باشند
 مرحله به وزیران هیات تصویب از پس مقررات و ها نامه آیین این. شود ربط ذی نهادهای توسط قانون این های نامه
 :شد خواهند تهیه ذیل ترتیب به قانون این در اشاره مورد های نامه آیین سایر. آمد درخواهند اجرا

( این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و 32( و )94الف ـ آیین نامه مربوط به مواد )       
مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران  دارائی، سازمان

 خواهد رسید.

( این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و فرهنگ و ارشاد 51( و )56ب ـ آیین نامه مربوط به مواد )       
 اسالمی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

، درمان و آموزش پزشكی و سازمان ( این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت61ج ـ آیین نامه مربوط به ماده )       
 مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 ذی واحدهای تجمیع با الكترونیكی، تجارت های فعالیت از حمایت منظور به است موظف بازرگانی وزارت ـ 41ماده 
و   ن نامه این مرکز به پیشنهاد مشترك وزارت بازرگانیایجاد نماید.اساسنامه و آیی  وزارتخانه این در را مرکزی ربط،

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
در اختیار دارند موظفند « داده پیام»کنندگان و کلیه کسانی که   مصرف بایگانان، مخاطبین، سازان، اصل ـ 40ماده 

 که نمایند تهیه( Back upهائی را که تحت مسوولیت خود دارند به طریقی نگهداری نموده و پشتوانه )«داده پیام»

 .بماند مصون دیگر نسخه نسخه، یک برای خطری هرگونه بروز صورت در

 
 
 

ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم دی ماه یكهزار و قانون فوق مشتمل بر هشتاد و یک 
 به تایید شورای نگهبان رسیده است. 23/01/0942سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

 رئیس مجلس شورای اسالمی ـ مهدی کروبی
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 قانون صدور چک

 

 عبارتند از:( انواع چک 0912٫4٫00: )الحاقی 0ماده 

. چک عادی،چكی است که اشخاص عهده بانكها به حساب جاری خود صادر میكنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار 0
 صادرکننده آن ندارد.

. چک تایید شده، چكی است که اشخاص عهده بانكها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه 2
 پرداخت وجه آن تایید میشود.

ینشده، چكی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن . چک تضم9
 توسط بانک تضمین میشود.

. چک مسافرتی، چكی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و 3
 کارگزارن آن پرداخت میگردد.

که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند همچنین شعب آنها در  : چكهای صادر عهده بانكهایی2ماده 
خارج از کشور در حكم اسناد الزماالجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی 

گردد میتواند طبق از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت 
 قوانین و آییننامههای مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

را به  5و یا گواهینامه مندرج در ماده  3برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 
 اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر میكند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف اجر
 بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشتنویسی شده یا حامل چک )در مورد چكهای 
 آنان.در وجه حامل( یا قائم مقام قانونی 

( مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام( دارنده چک میتواند محكومیت صادرکننده را 0961٫9٫01تبصره )الحاقی 
نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینههای وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از 

آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنكه قبل از صدور حكم یا پس از 
دارنده چک جبران خسارت و هزینههای مزبور را پس از صدور حكم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان 

 دادگاه صادرکننده حكم تقدیم نماید.

ر در بانک محال علیه ( صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکو0942٫6٫2: )اصالحی 9ماده 
وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج 
نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل 

ی در متن چک، یا اختالف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگ
 خودداری نماید.

 هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

از بانک ( چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول 0942٫6٫2مكرر: )الحاقی  9ماده 
 خواهد بود.
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پرداخت نگردد بانک مكلف است  9: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3ماده 
در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم 

 نماید. پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم

در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک )در حدود عرف بانكداری( و یا عدم 
 مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

بانک مكلف است به منظور اطالع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که 
 ت ارسال دارد.در بانک موجود اس

 در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک 5ماده 
ید مبلغ دریافت شده در پشت بانک مكلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با ق

چک و تسلیم آن به بانک، گواهینامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت مینماید. 

بیمحل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک   چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده
 جانشین اصل چک خواهد بود.

 ی ماده نیز بانک مكلف است اعالمیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.در مورد ا

 : بانكها مكلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.6ماده 

 ( هرکس بزه صدور چک بالمحل گردد به شرح ذیل محكوم خواهد شد:0942٫6٫2: )اصالحی 1ماده 

 چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محكوم خواهد شد. -الف

چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از ششماه تا یكسال حبس محكوم  -ب
 خواهد شد.

ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون  -ج
داشتن دستهچک به مدت دوسال محكوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چكهای 

 بالمحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چكها مالك عمل خواهد بود.

مواردی که ثابت شود چكهای بالمحل بابت معامالت نامشروع و یا  ( این مجازات شامل0942٫6٫2تبصره )الحاقی 
 بهره ربوی صادر شده، نمیباشد.

( چكهایی که در ایران عهده بانكهای خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری 0912٫4٫00)اصالحی  4ماده 
 مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

قبل از تاریخ شكایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به : در صورتی که صادرکننده چک 3ماده 
موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم 

 نماید قابل تعقیب کیفری نیست.

ه را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده در مورد اخیر بانک مذکور مكلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکنند
 و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

( هر کس با علم به بسته بودن حساب بانكی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل 0912٫4٫00: )اصالحی 01ماده 
ات تعیین محكوم خواهد شد و مجاز 1وی در حكم صدور چک بیمحل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 

 شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

: جرایم مذکور در این قانون بدون شكایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش 00ماده 
 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شكایت کیفری نخواهد داشت.

 ده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.منظور از دارنده چگ در این ما
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برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، 
 بانكها مكلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

منتقل گردیده حق شكایت کیفری نخواهد داشت مگر آنكه انتقال  کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی
 قهری باشد.
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق 
شكایت کیفری او در صورت بیمحل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص 

را به نام صاحب چک صادر میكند و  5و  3ذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعالمیه مذکور در ماده م
 حق شكایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.

تبصره: هرگاه بعد از شكایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو 
 تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.دیگری واگذار نماید 

( هرگاه قبل از صدور حكم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینكه متم وجه چک و 0942٫6٫2)اصالحی  02ماده 
خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور )از تاریخ ارائه 

در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر چک به بانک( را فراهم کند یا 
خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد 

 مطالبه رسیدگی و حكم صادر کند.

وم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک هرگاه پس از صدور حكم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینكه محك
و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حكم را فراهم نماید اجرای حكم موقوف میشود و محكوم علیه فقط 
ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت 

 وصول خواهد شد.

قانون  2( میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده 0942٫6٫2تبصره )الحاقی 

 مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. 0916٫9٫01اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب 

 ( در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:0942٫6٫2)اصالحی  02ماده 

 در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد. -الف

 هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. -ب

 چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است. -ج

ی بوده یا چک بابت تضمین هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرط -د
 انجام معامله یا تعهدی است.

هدر صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن 
 چک باشد.

ود یا ( صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینكه چک مفق0912٫4٫00: )اصالحی 03ماده 
سرقت یا جعل شده یا از طریق کالهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده میتواند کتبا دستور 
عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد 

 با ذکر علت اعالم شده صادر و تسلیم مینماید. کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را

دارنده چک میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شكایت کند و هرگاه خالف ادعایی که موجب عدم 
این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به  1پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده عالوه بر مجازات مقرر در ماده 

 وم خواهد شد.دارنده چک محك
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( ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او 0916٫01٫03)اصالحی  0تبصره 
 صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد )یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده(

را تا تعیین تكلیف آن در در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر میشود بانک مكلف است وجه چک 
 مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

( دستور دهنده مكلف است پس از اعالم به بانک شكایت خود را به مراجع قضایی 0912٫4٫00)الحاقی  2تبصره 
د در غیر این صورت پس از تسلیم و حداکثر ظرف مدت یكهفته گواهی تقدیم شكایت خود را به بانک تسلیم نمای

 انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت میكند.

( پرداخت چكهای تضمینشده و مسافرتی را نمیتوان متوقف نمود مگر آنكه بانک 0916٫01٫03)الحاقی  9تبصره 

شكایت به مراجع قضایی طبق   دارنده چک راجع بهصادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق 
 محفوظ خواهد بود. 03مفاد قسمت اخیر ماده 

 : دارنده چک میتواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.05ماده 

دادگاه تا خاتمه دادرسی،  : رسیدگی به کلیه شكایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و06ماده 
 فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شكایت است مگر خالف این امر 01ماده 
 ثابت گردد.

ت توجه اتهام ( مرجع رسیدگیكننده جرائم مربوط به چک بالمحل،از متهمان در صور0942٫6٫2: )اصالحی 04ماده 

مصوب  –قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقالب )در امور کیفری(  093طبق ضوابط مقرر در ماده 

حسب مورد یكی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه )اعم از  -کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی 0914٫6٫24
 مینماید. وجه نقد یا ضمانتنامه بانكی یا مال منقول و غیرمنقول( اخذ

: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر 03ماده 
شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حكم ضرر و زیان بر 

چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد  اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر میشود. به عالوه امضاکننده
داشت مگر اینكه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،که در 

 .اینصورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.

 مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است. : مسولیت مدنی پشتنویسان چک طبق قوانین و21ماده 

( بانكها مكلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یكبار چک بیمحل 0912٫4٫02: )اصالحی 20ماده 
صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز 

 ننمایند.
شعب هر بانكی که به تكلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امكانات و دفعات و مراتب مسولین 

قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری  3جرم به یكی از مجازاتهای مقرر در ماده 
 محكوم خواهند شد.

اسالمی ایران مكلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که ( بانک مرکزی جمهوری 0912٫4٫00)الحاقی  0تبصره 
مبادرت به صدور چک بالمحل نمودهاند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این 

 اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانكهای کشور قرار دهد.

مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به  ( ضوابط و مقرارت0912٫4٫00)الحاقی  2تبصره 
استعالمات بانكها به موجب آییننامهای خواهد بود که ظرف مدت سهماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

 تنظیم و به تصویب هیات دولت میرسد.
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آخرین  ( در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود،0942٫6٫2: )اصالحی 22ماده 
 نشانی متهم در بانک محالعلیه اقامتگاه قانونی او محسوب میشود و هرگونه ابالغی به نشانی مزبور به عمل میآید.

هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانكی یا نشانی تعیینشده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی 
گی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد مامور به منزله ابالغ اوراق تلقی میشود و رسید

 یافت.
 نسخ میشود. 0933: قانون چک مصوب خرداد 29ماده 
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 قانون مالياتهاي مستقيم

 مالیات مشمول اشخاص - اول باب

 : اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند :  0ماده 

کلیه مالكین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا امالك خود واقع در ایران طبق مقررات باب     -0
 دوم .

 هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید .    -2

 ه کلیه درآمدهایی که ایران تحصیل می کند .هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت ب -9

 هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید . -3

هر شخص غیر ایرانی ) اعم از حقیقی یا حقوقی ( نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین  -5
واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری  نسبت به درآمدهایی که بابت

فیلم های سینمائی ) که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد ( از ایران تحصیل می کند 
. 

 :اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند :2ماده 

 وزارتخانه ها و موسسات دولتی     -0

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

 شهرداریها -9

شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه های مذکور در بندهای  -0تبصره    
د بود . حكم این تبصره مانع استفاده شرکت های فوق باشد , سهم درآمد یا سود آنها مشمول حكم این ماده نخواه

 مزبور از فعالیت های مقرر در این قانون , حسب مورد, نیست .

درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی , معدنی , تجاری , خدماتی و  -2تبصره     
ه نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود , سایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده , که ب

( این قانون مشمول مالیات خواهد بود.مسئوالن اداره امور در 015در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده )
 این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مكلف به انجام دادن تكالیف مربوز طبق مقررات این قانون خواهند بود .

 در غیر اینصورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت .

مقام معظم رهبری   معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی )ره ( یا -9تبصره    
 دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است .

 دارائیباب دوم مالیات بر 

 فصل اول : مالیات ساالنه امالك

 حذف شد. 9ماده 

 حذف شد. 3ماده 

 حذف شد. 5ماده 

 حذف شد. 6ماده 

 حذف شد. 1ماده 

 حذف شد. 4ماده 

 حذف شد. 3ماده 

 فصل دوم : مالیات مستغالت مسكونی خالی
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 حذف شد. 01ماده 

 حذف شد. 00ماده 

 فصل سوم : مالیات بر اراضی بایر

 شد.حذف  02ماده .

 حذف شد. 09ماده 

 حذف شد. 03ماده 

 حذف شد. 05ماده 

 حذف شد 06ماده 

 فصل چهارم : مالیات برارث

هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول  -01ماده 
 مالیات است :

باشند نسبت به سهم االرث هریک از وراث از اموال مشمول درصورتی که متوفی یا وارث یا هردو ایرانی مقیم  0- 
این قانون واقع درایران یادر خارج از ایران به دولت محلی که مال درآن واقع گردیده  03مالیات بر ارث موضوع ماده 

 این قانون . 21پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده 

م خارج از ایران باشند سهم االرث هریک از وراث از اموال و در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقی 2-  
این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج  21حقوقی مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 

خ از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات برارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نر
 بیست و پنج درصد .

در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است  9 -
 این قانون برای وراث طبقه دوم . 21مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده “ کال

 وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می شوند : -04ماده 

 وراث طبقه اول که عبارتند از : پدر , مادر , زن , شوهر , اوالد و اوالد اوالد - 0

 وراث طبقه دوم که عبارتند از : اجداد, برادر , خواهر و اوالد آنها - 2

 وراث طبقه سوم که عبارتنداز : عمو, عمه , دائی , خاله و اوالد آنها - 9

ت از کلیه ماترك متوفی واقع در ایران و یا خارج از ایران اعم از اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت اس -03ماده 
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 عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی .

در صورتی که مستند به مدارك قانونی بوده و اصالت آن مورد تائید هیئت تبصره : بدهی که متوفی به وراث خود دارد 
حل اختالف مالیاتی قرار نگیرد قابل کسر از ماترك خواهد بود . در مورد مهریه و هفته ایام عده تائید هیئت مذکور 

ت خود دارای وراث الزم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به آن است که متوفی تا تاریخ فو
 از طبقه ماقبل حسب مورد بوده است .

 نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم االرث به شرح زیر است :  -21ماده 

 ریال51،111،111تا مبلغ 

 % 5طبقه اول  

 %05طبقه دوم 

 %95طبقه سوم  

 ریال51،111،111ریال نسبت به مازاد  211،111،111تا مبلغ 
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 %05طبقه اول  

 %  25طبقه دوم 

 % 35طبقه سوم 

 ریال 211،111،111ریال نسبت به مازاد  511،111،111تا مبلغ 

 % 25طبقه اول 

 % 95طبقه دوم 

 %55طبقه سوم 

 ریال511،111،111نسبت به مازاد  

 % 95طبقه اول 

   %35طبقه دوم

 %65طبقه سوم 

 

( ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به 91،111،111  از سهم االرث هریک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون )
نرخ های مذکور مشمول مالیات می باشد . معافیت مذکور برای هریک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن 

 ( ریال خواهد بود .51،111،111داشته یا محجور یا معلول و یا از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون )

موالی که جزء ماترك متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیر قابل رسیدگی بودن پرونده ا -20ماده 
امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین یا احكام خاص مالكیت آنها سلب و یا به موجب گواهی سازمان ذیربط بالعوض در 

قالب اسالمی یا شرکت هایی که صددرصد اختیار وزارتخانه ها , موسسه های دولتی , شهرداریها , نهادهای ان
%( سهام آنها متعلق به دولت باشد قرارگیرد , از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالكیت 011)

عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالكیت شده هر کدام کمتر است جزء اموال مشمول مالیات بر ارث 
انچه مالیاتی اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد . حكم این ماده در مواردی که محسوب و در هر حال چن

( این قانون 2وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترك باشد بطور رایگان به یكی از اشخاص مذکور در ماده )
 واگذار کنند نیز جاری است.

ف مالیاتی مطالبات متوفی غیر قابل وصول تشخیص داده در صورتی که به موجب رای هیئت حل اختال -22ماد ه 
شود , مطالبات مذکور جزء ماترك منظور نمی شود و اگر مالیات آن قبال وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در 
صورت وصول احتمالی این گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مالیات متعلق خواهند بود . در هر صورت وزارت امور 

دی و دارائی از نظر تامین مالیات متعلق می تواند به عنوان ثالث در دعوی مربوط شرکت و یا راسا اقامه دعوی اقتصا
 نماید .

 حذف شد . -29ماده 

 اموال زیر ازشمول مالیات این فصل خارج است : -23ماده 

ط به خسارت اخراج, بازخرید وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت , مطالبات مربو - 0
خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه 
گذاری و یا کارفرما از قبیل بیمه عمر, خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک جا و یابطور 

 دد . مستمر به ورثه متوفی پرداخت می گر

( قرارداد وین مورخ 50و ماده ) 0931قرارداد وین مورخ فروردین  93ماده  3اموال منقول متعلق به مشمولین بند  - 2
با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور  0959( قرارداد وین مورخ اسفند ماه 94( ماده )3و بند) 0932اردیبهشت ماده 

 با شرط معامله متقابل .



 

 

 141  از 51صفحه   

 

 (0931)پائیز  سرمایه مقررات تحلیلگری بازار  -آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  هجدهمین دوره آمادگی 

( این قانون مورد وقف یا نذر 2برای سازمانها و موسسه های مذکور در ماده )اموالی که  - 9
 یا حبس واقع گردد به شرط تائید سازمانها و موسسه های مذکور .

هشتا د درصد اوراق مشارکت و سپرده های متوفی نزد بانک های ایرانی وشعب آنها در خارج از کشور و موسسه  - 3
, همچنین پنجاه درصد ارزش سهام متوفی در شرکتهایی که سهام آنها طبق قانون  های اعتباری غیر بانكی مجاز

مزبور در بورس پذیرفته شده باشد و چهل درصد ارزش سهام الشرکه متوفی در سایر شرکتها و نیز چهل درصد ارزش 
 خالص دارائی متوفی در واحدهای تولیدی , صنعتی , معدنی و کشاورزی .

اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقال ب اسالمی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل وراث طبقات  -25ماده 
نخواهند بود . احراز شهادت برای ا ستفاده از مقررات این ماده منوط به تائید یكی از نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 

 ایران و یا بنیاد شهیدانقالب اسالمی حسب مورد می باشد

فرد یا مجتمعا ( یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها مكلف اند ظرف شش ماه از تاریخ وراث ) من -26ماده 
فوت متوفی اظهارنامه ای روی نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود حاوی کلیه 

ق مقررات این فصل قابل احتساب اقالم ما ترك با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی هایی که طب
 هستند به ضمیمه مدارك زیر به اداره امور مالیاتی صالحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند . 

 رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی - 0

 اموال و حقوق مالی است . رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالكیت متوفی نسبت به  - 2

در صورتی که اظهار نامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالت نامه یا قیم  - 9
 نامه.

 رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد . - 3

 از طرف یكی از وراث , سلب تكلیف سایر ورثه می گردد . تبصره : تسلیم اظهار نامه با مشخصات مذکور

اداره امور مالیاتی صالحیت دار در مورد ارث , اداره امر مالیاتی است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در  -21ماده 
 هد بود .محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی در ایران مقیم نبوده , اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خوا

 تبصره : اقامت از نظر این قانون تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی می باشد.

مشمولین مالیات بر ارث مكلف اند مالیات متعلق را براساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت  -24ماده 
 تسلیم اظهار نامه به رسم علی الحساب پرداخت و رسید دریافت دارند .

ره امور مالیاتی مربوط مكلف است پس از رسیدگی وقطعی شدن مالیات و پرداخت آن مفاصا حساب مالیات تبصره : ادا
 را حداکثر ظرف مهلت یک هفته طبق مقررات این قانون صادر و به ذینفع تسلیم نماید .

تر مرکزی ارث را سازمان امور مالیات کشور مكلف است به منظور اجرای صحیح مقررات مالیات بر ارث , دف -23ماده 
در تهران تشكیل دهد . ادارات امور مالیاتی مكلف اند اظهارنامه های دریافتی را ظرف مدت یک هفته پس از دریافت 
به مذکور ارسال نمایند . دفتر مرکزی ارث اظهار نامه های واصله را ثبت و مهمور ظرف یک ماه جهت اقدامات قانونی 

ط اعاده خواهد نمود . در صورتی که برای یک متوفی اظهارنامه های متعددی واصل بعدی به اداره امور مالیاتی مربو
شده باشد , دفترمرکزی ارث اظهار نامه های مذکور را به اداره امور مالیاتی که اولین اظهار نامه را به دفتر مزبور 

 نمود.فرستاده است ارسال و مراتب را به سایر ادارات امور مالیاتی ذیربط اعالم خواهد 

اداره امور مالیاتی مربوط مكلف است اظهارنامه مودیان را طبق مقررات این فصل رسیدگی و ارزش اموال را  -91ماده 
تشخیص و به شرح زیر عمل کند : الف: درصورتی که جمع ارزش اموال مشمول مالیات اظهار شده در اظهار نامه با 

درصد اختالف نداشته باشد, اظهار نامه را قطعی  05یاتی بیش از ارزش تعیین شده همان اموال توسط اداره امور مال
درصد باشد و همچنین  05تلقی و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدی ابالغ نماید . ب: درصورتی که اختالف بیش از 

امه هستند در مواردی که وراث یا نماینده قانونی آنها و سایر کسانی که طبق مقررات این قانون مكلف به دادن اظهار ن
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از تسلیم اظهار نامه خودداری کنند یا در اظهار نامه قسمتی از اموال را ذکر ننمایند مالیات 
 متعلق را بر طبق مقررات این قانون تشخیص و به مؤدی ابالغ کند .

زیابی خودداری تبصره : هرگاه وراث ظرف مدت یكماه از تاریخ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی از ارائه اموال به منظور ار
 نمایند اداره امور مالیاتی نسبت به تعیین بهای اموال راسا اقدام خواهد نمود.

ا داره امور مالیاتی مكلف است پس از تسلیم اظهار نامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت  -90ماده 
ترك را که در اظهارنامه نوشته شده درخواست کتبی ظرف مدت یک هفته گواهی نامه متضمن رونوشت مصدق ریز ما

صادر و به مودی تسلیم نماید . این گواهی نامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبراست . رسیدگی به تقاضای 
حصر وراثت در دادگاههاموکول به ارائه گواهی نامه مذکور در این ماده خواهدبود و مدیران دفتر دادگاههای صادر 

روز از تاریخ صدور به اداره امور مالیاتی  05اثت موظف اند رونوشت گواهی شده آن را ظرف کننده تصدیق حصر ور
 محل بفرستد.

( این 53( ماده )0ماخذ ارزیابی امالك اعم از عرصه یا اعیان , ارزش معامالتی ملک با رعایت تبصره ) -92ماده 
 , ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود . قانون درزمان فوت بوده و ماخذ ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی

 اثاث البیت محل سكونت از نظر مالیاتی جزء ماترك متوفی محسوب نخواهد شد -0تبصره 

در مورد ساختمان هائی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق العاده هستند  -2تبصره 
امور مالیاتی مكلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و ارزش معامالتی اعیانی مالك نبوده و اداره 

 اشیای نفیس از نظر کارشناس یا کارشناسان و متخصص و متخصصین ذیربط استفاده کند .

در مواردی که منفعت مال , مورد وصیت یا نذر واقع می شود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای  -9تبصره 
وراث شود ارزش مال مورد وصیت و نذر حبس , به تاریخ حین الفوت مورث با رعایت مسلوب  مدت , اصل مال عاید

 المتفعه بودن آن تقویم و به سهم االرث وراثی که مال عایدآنهامی شود اضافه و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود .

اعیان امالك براساس ارزش حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانكها نسبت به عرصه و  -3تبصره 
 معامالتی حین الفوت متوفی محاسبه خواهدشد .

ماموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظف اند ظرف مدت سه ماه از تاریخ اطالع از وقوع فوت اتباع  -99ماده 
قع در کشور محل ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطالعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول یا غیر منقول وا 

ماموریت خود , با تعیین مشخصات و ارزش آنها , از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعالم 
 نمایند .

تبصره : آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های امور 
 ه تهیه وبه تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .اقتصادی و دارائی و امور خارج

بانكها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که اموال از متوفی نزد خود دارند مكلف اند ظرف یک ماه از تاریخ  -93ماده 
اطالع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر و نیز مقدار سهام الشرکه متوفی را تنظیم و به اداره 
امور مالیاتی محل تسلیم نمایند, همچنین موظف انددرصورت مراجعه اداره امور مالیاتی , دفاتر و اسناد مورد نیاز را 

 برای رسیدگی در اختیار آنها بگذارند .

ادارات ثبت اسناد و امالك موقعی که مال غیر منقول را به ا سم وراث یا موصی له ثبت می نمایند ,  -95ماده 
دفاتر اسنادرسمی در موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ترك را ثبت  همچنین کلیه

کنند , باید گواهی نامه اداره امور مالیاتی صالحیت دار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا این مالیات متعلق کال پرداخت 
لبه نمایند و قبل از ارائه این گواهی نامه مجاز به ثبت یا ترتیب یا تضمین الزم برای پرداخت آن داده شده است مطا

 نیستند .
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بانكها و شرکتها و مؤسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام  -96ماده 
یا سهم الشرکه ویا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وارث یا وصی حسب مورد 

 این قانون ارائه گردد . 95به نام آنان ثبت نمایند مگر این که گواهی نامه موضوع قسمت اخیر ماده  تسلیم و یا

درصورتی که به موجب احكام دادگاهها براساس حقوق مالی متوفی مالی به ورثه برسد , مدیران دفتر  -91ماده 
دارند تا درصورتی که قبال مالیات آن وصول  دادگاهها مكلف اند رونوشت حكم را به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال

نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد. این حكم در مواردی که اسناد و مدارك تازه ای مربوط به دارائی متوفی 
بدست آید جاری خواهد بود . در صورتی که پس از قطعیت مالیات اسناد و مدارك تازه ای مربوط به بدهی متوفی یا 

دارائی به وی ارائه گردد و در محاسبه مالیات موثر باشد پرونده امر جهت صدور رای مقتضی به هیئت حل عدم تعلق 
 اختالف مالیاتی ارسال و طبق رای هیئت اقدام خواهد شد .

اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل می شود , در صورتی که از موارد معافیت مذکور  -94ماده 
این قانون نباشد و یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی نگردد , به شرح زیر مشمول  23ماده  9در بند 

 مالیات است :

 این قانون خواهد بود . 090الف : در مورد وقف و حبس , منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده 

باشد , به شرح بند الف فوق و درصورتی که عین مال مورد نذر  ب :در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت
ووصیت باشد , ارزش مال طبق مقررات این فصل تعیین ویک جا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات 

 خواهد بود .

 : مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت یا فوت موصی قطعی شده باشد.0تبصره 

: اداره امور مالیاتی صالحیت دارد در مورد وقف و حبس و نذر و صیت اداره امور مالیاتی است که محل اقامت 2تبصره 
متوفی یا حبس و نذر کننده یا موصی در محدوده آن واقع است و درصورتی که افراد مذکور مقیم ایران نباشد اداره 

 امور مالیاتی , مربوط در تهران خواهد بود .

: دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستری و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و اداره 9 تبصره
سرپرستی صغار و محجورین و همچنین بانكها وسایر موسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصیت نامه ای ترتیب اثر 

براین که وصیت نامه مذکور ازطرف وصی یا وراث به دهند مگر این که گواهی نامه اداره امور مالیاتی صالحیت مبنی 
 اداره مالیاتی صالحیت دار تسلیم شده است ارائه گردد .

در مورد وقف , متولی و در مورد حبس و نذر, حبس و نذر کننده و در موردوصیت , وصی مكلف اند حداکثر  -93ماده 
, اظهار نامه ای روی نمونه ای که ازطرف سازمان ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی , حسب مورد 

امور مالیاتی کشور تهیه می شود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف و حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد 
مربوطه به اداره امور مالیاتی صالحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند و همچنین درصورتی که مورد از مصادیق بند 

این قانون باشد : مالیات منافع هر سال را تا آخر تیر ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر  94ه الف ماد
بند ب ماده مزبور باشد , مالیات متعلق را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه پرداخت 

 قانون استفاده نمایند. این 30و  31کنند و یا از تسهیالت مذکور در موارد 

این قانون و یا مشمول  23ماده  9تبصره : در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند 
مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد متولی , یا حبس و نذر کننده یا وصی , حسب مورد , مكلف اند مشخصات 

وصیت و مشخصات ذینفع را روی نمونه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و اموال مورد وقف یا حبس ویا نذر یا 
دارائی تهیه می شود درج و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صالحیت دار 

 تسلیم و رسید دریافت دارند .
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اخت تمام یا قسمتی از در صورتی که مشموالن مالیات این فصل قادر به پرد -31ماده 
مالیات خود نباشد سازمان امورمالیاتی کشور می تواندبا اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ 

 30قطعی شدن مالیات متعلق بدهد و در صورتی که دادن تضمین تقسیط برای وراث مقدور نباشدمی توانند طبق ماده 
 این قانون عمل کنند .

سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورتیكه جز ماترك , وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث  -30ماده 
معادل مالیاتی متعلق , مالی را اعم از منقول یا غیر منقول از ماترك با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبنای 

 قبول کند. محاسبه مالیات بر ارث قرار گرفته است به جای مالیات

تبصره : درصورتی که در اجرای این ماده به جای مالیات قبول شود , انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارائی 
 مشمول هیچ گونه مالیاتی نخواهد بود .

درصورتی که جز ماترك متوفی کارخانه یا کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد و ارزش سایر اموال  -32ماده 
ی تكافوی مالیات بر ارث متعلق به ماترك را نكند , پس ازوصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد متوف

مالیات و همچنین در مواردی که ماترك منحصر به کارخانه یا کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد سازمان امور 
 ات در مدت مناسبی موافقت نماید .مالیاتی کشور مكلف است درصورت تقاضای وراث با تقسیط مالی

و  93درصورتی که بانكها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد  -39ماده 
این قانون تخلف نمایند , عالوه براین که تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده , با وراث نسبت به پرداخت مالیات  96

علق مسئولیت تضامنی دارند , مشمول جریمه ای معادل پنج درصد قیمت مال نیز خواهند بود . در مورد و جرائم مت
بانكها و شرکتهای دولتی و موسسات دولتی , مختلف و شرکا و معا ونان وی در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند 

 داشت .

 فصل پنجم :حق تمبر 

 چاپ می شود در موقع چاپ دویست ریال حق تمبر اخذ می شود. از هر برگ چک که از طرف بانكها -33ماده 
از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ می شود : برات, فته طلب ) سفته  -35ماده 

 ( و نظایر آنها

 خواهد بود .تبصره : حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال 

از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله ومورد استفاده قرارداده میشود ) به استثنای  -36ماده 
این قانون ( و اسناد کاشف از حقوق مالكیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه هوائی  34و35اوراق مذکور در مواد 

( ریال و بارنامه زمینی وصورت وضعیت مسافری یک 5111بیمه مال التجاره پنج هزار ) و دریائی و همچنین اوراق 
هزار ریال حق تمبر دریافت خواهدشد و موسسه های حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و 

کور را حداقل تا پنج سال نشانی صحیح صاحب کاالو سایر اطالعات مربوط را درآن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذ
 ازتاریخ صدور نگاهداری کنند .

 تبصره : از اوراق و مدارك زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می شود : 

از کارت معافیت هریک از مشموالن که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می شوند , بابت  -  0
 غ ده هزار ریال صدور کارت معافیت مذکور , مبل

 از هر گونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار ریال  -  2

از هر پالك ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که بصورت موقت وارد کشور می  -  9
 شود مبلغ دویست هزار ریال 

 از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال به مدت اعتبار مبلغ یک هزارریال  -  3
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از کارنامه وگواهینامه دانش آموزان دوره ابتدائی , راهنمائی و متوسطه مبلغ یک هزار  -  5
 ر مبلغ ده هزار ریالاز دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی , کارشناسی , کارشناسی ارشد , دکترا و باالت - 6ریال 

 از گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدائی , راهنمائی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار ریال  - 1

 از گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار ریال  -  4

 شكی تجربی مبلغ بیست هزار ریال از پروانه مامائی یا مدرك تحصیلی دوره کاردانی و دندانپز -  3

 از پروانه مشاغل پزشكی , دندانپزشكی , پیراپزشكی , دامپزشكی و دارو سازی مبلغ یكصد هزار ریال  -  01

از جواز تاسیس , کارت شناسائی واحدهای تولیدی و معدنی , کارت بازرگانی , پروانه وکالت و کارشناسی و  -  00
 , بابت صدور مبلغ یكصد هزار ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار ریالسایر پروانه های کسب و کار 

از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانكها و مشتریان آنها مبادله یا ازطرف مشتریان  -31ماده 
 ق تمیر اخذ می شود :تعهد می شود, درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود , معادل ده هزار ریال ح

 برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری -  0

قرارداد وام یا اعطای تسهیالت از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم های تعهد آوری که بانكها به نام های  -  2
 مختلف در موقع انجام معامالت به امضای مشتریان خود می رساند.

 یه گذاری قراردادهای انواع سپرده های سرما -  9

وکالت نامه های بانكی که در دفتر بانک تنظیم می شود و مشتریان حق امضای خودرا به دیگری واگذار می  -  3
 نمایند .

قراردادهای دیگری که بین بانكها و مشتریان منعقد می شود و طرفین تعهدات و مسئولیت هایی را به عهده می  -  5
 گیرند و به امورمذکور در این ماده مرتبط می شود : 

 ضمانت نامه های صادره از طرف بانكها  -  6

 ه و ضمانت نامه صادر گردد .تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شد -  1

تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یابرای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک  -  4
 قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.

راساس سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت های تعاونی ب -34ماده 
ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود.کسورصد ریال هم صد ریال 

 محسوب میشود.

تبصره : حق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکتها بایدظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و درمورد افزایش سرمایه 
ه در اداره ثبت شرکتها از طریق ابطال تمبر پرداخت می شود . افزایش و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمای

سرمایه خود را کاهش داده اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است “ سرمایه در موردشرکتها هایی که قبال
 مشمول حق تمیر مجدد نخواهد بود.

این قانون در ایران صادرشده باشد صادر  34و31،36،35درصورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد  -33ماده 
کنندگان باید تمبر مقرر را برروی آنها الصاق و ابطال نمایند و هر گاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادرشده باشد 
اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف می شود باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهر نویسی یا معامله یا قبولی یا 

 داخت به ترتیب فوق عمل نماید ودر هر صورت یا تادیه می نمایند متضامنا مشئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.پر
وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و -51ماده 

ئی می تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و دردسترس متقاضیان بگذارد . وزارت امور اقتصادی و دارا
 ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید .
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درصورت تخلف از مقررات این فصل , متخلف عالوه بر اصل حق تمبر , معادل  -50ماده 
 دو برابر آن جریمه خواهد شد.

 مالیات بردرآمد -باب سوم 

 : مالیات بردرآمد امالكفصل اول 

درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به امالك واقع در ایران پس از کسر  -52ماده 
 معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد امالك می باشد .

ست از کل مال االجاره , اعم از نقدی و : درآمد مشمول مالیات امالکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت ا 59ماده 
غیرنقدی , پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهالکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره . درآمد 
مشمول مالیات در مورد اجارة دست اول امالك مورد وقف یا حبس براساس این ماده محاسبه خواهد شد . در رهن 

ررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود . هرگاه موجر مالک نباشد , درآمد مشمول مالیات تصرف , راهن طبق مق
وی عبارت است از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره . حكم این ماده در مورد خانه های 

 شخیص شود جاری نخواهد بود .سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاترقانونی ت

: محل سكونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سكونت افراد تحت تكفل مالک  0تبصره 
اجاری تلقی نمی شود مگر این که به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود . در صورتی که 

یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سكونت مالک و یک واحد مسكونی چند واحد مسكونی محل سكونت مالک و 
 برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود .

این قانون قرار می گیرد غیر اجاری تلقی  2: امالکی که مجانا در اختیار سازمانها و مؤسسات موضوع ماده  2تبصره 
 شود .می 

 : از نظر مالیات بردرآمد اجارة امالك هر واحد آپا رتمان یک مستقل محسوب می شود. 9تبصره 

: در مورد امالکی که با اثاثه یا ماشین آالت به اجاره واگذار می شود , درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین  3تبصره 
 شود .آالت نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می 

: مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد می شود , براساس  5تبصره 
ارزش معامالتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجارة سال تحویل 
 محسوب میگردد.

یا قرارداد به عهدة مالک است و از طرف مستأجر انجام می شود و  : هزینه هایی که به موجب قانون 6تبصره 
همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفا به عهده مالک باشد 

 , به بهای روز انجام هزینه اضافه می شود .

جاری ملک را کال یا جزئا به اجاره واگذار نماید , : در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصة استی 1تبصره 
مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال االجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده 

 مشمول مالیات خواهد بود .

ه بها مهلتی برای تخلیه ملک : در صورتی که مالک محل سكونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجار 4تبصره 
داده شود , در مدتی که محل سكونت انتقال دهنده می باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله 
مبیع در اختیار بایع شرطی است , اجاری تلقی نمی شود , مگر این که به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد که اجاره 

 پرداخت می شود .

: وزارتخانه ها , موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت  3تبصره 
تأمین می شود , نهادهای انقالب اسالمی , شهرداریها و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص 

ایی که پرداخت می کنند کسر و ظرف ده روز به اداره حقوقی مكلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال االجاره ه
 امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند .
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: واحدهای مسكونی متعلق به شرکتهای سازنده مسكن که قبل از انتقال قطعی و 01تبصره 
که در تصرف خریدار می باشد , در مدت مذکور طبق اسناد و مدارك مثبته به موجب قرارداد واگذار می گردد مادام 

اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط بر این که مالیات نقل و انتقال 
 ( این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد .53قطعی موضوع ماده )

ای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسكن بنا به : مالكان مجتمع های مسكونی دار 00تبصره 
%( مالیات بردرآمد 011اعالم وزارت مسكن و شهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صددرصد )

ان امالك اجاری معاف می باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجارة واحد یا واحدهای مسكونی در تهر
تا مجموع یكصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای مفید از مالیات 

 بردرآمد ناشی از اجارة امالك معاف می باشد .

: مال االجاره از روی سند رسمی تعیین می شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از  53ماده 
لیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر عالوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از تس

مستأجر دریافت نموده باشد , میزان اجاره بها براساس امالك مشابه تعیین خواهد شد . چنانچه بعدا اسناد و مدارك 
بلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته مثبته به دست آید که معلوم شود اجارة ملک بیش از م

 , مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود .

: ارزش اجاری مستغالت در مواردی که باید براساس اجاره بهای امالك مشابه تقویم گردد به وسیلة ادارة  0تبصره 
 واقع است تعیین خواهد شد .امور مالیاتی که ملک در محدودة آن 

, مأخذ محاسبة درآمد مشمول مالیات اجارة امالك , ارزش اجاری خواهد بود که  0942: از ابتدای سال  2تبصره 
( این قانون برای محدودة شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع 63توسط کمیسیون تقویم امالك موضوع مادة )

 تعیین خواهد شد .

ه مالک خانه یا آپارتمان مسكونی , آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سكونت : هرگا 55ماده 
خویش اجاره نماید یا از خانة سازمانی که کارفرما در اختیار او می گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات 

د می پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و این فصل میزان مال االجاره ای که به موجب سند رسمی یا قراردا
 یا برای محاسبة مالیات حقوق تقویم می گردد از کل مال االجارة دریافتی او کسر خواهد شد .

 : حذف شد . 56ماده 

( 43:در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده ) 51ماده 
قانون از درآمد مشمول مالیات ساالنه مستغالت از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات این 

می باشد . مشموالن این ماده باید اظهارنامة مخصوصی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه 
م نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارد . اداره امور خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعال

مالیاتی مربوط باید خالصة مندرجات اظهارنامه مودی را به اداره امور مالیاتی محل سكونت مودی ارسال دارد و در 
 صورتی که ثابت شود اظهارنامه مودی خالف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول
خواهد شد . در اجرای حكم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده های بانكی 

 درآمد تلقی نخواهدشد .

 : حكم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت والیت پدر باشند جاری نخواهد بود. 0تبصره 
ات ماهانة مودی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد , آن : در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالی 2تبصره 

مقدار از درآمد مشمول مالیات اجارة امالك که با سایر درآمدهای مودی بالغ برمبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق 
 مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود .

 : حذف شد .54ماده 
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%( و 5خذ ارزش معامالتی و به نرخ پنج درصد): نقل و انتقال قطعی امالك به مأ 53ماده 
%( در تاریخ 2همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد )

 انتقال از طرف مالكان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد .

ه باشد , ارزش معامالتی نزدیكترین محل مشابه : چنانچه برای مورد معامله ارزش معامالتی تعیین نشد 0تبصرة 
 مبنای محاسبه مالیات خواهد بود .

: حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه حق تصرف محل یا حقوق ناشی از  2تبصره 
 موقعیت تجاری محل .

 : حذف شد .61ماده 

اسناد رسمی انجام نمی شود نیز ارزش معامالتی ملک طبق مقررات این : در مواردی که انتقال ملک در دفاتر  60ماده 
فصل در محاسبة مالیات مالك عمل خواهد بود و به طور کلی برای امالکی که ارزش معامالتی آنها تعیین نشده 

 ارزش معامالتی نزدیكترین محل مشابه مناط اعتبار می باشد .

 : حذف شد . 62ماده 

ل قطعی امالکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام می شود به استثنای نقل و انتقال بالعوض : نقل و انتقا 69ماده 
که طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی امالك برابر مقررات این فصل 

لیات نقل و انتقال قطعی مربوط خواهد بود و چنانچه عوضین , هر دو ملک باشند هر یک از متعاملین به ترتیب فوق ما
 به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود .

:تعیین ارزش معامالتی امالك به عهدة کمیسیون تقویم امالك , متشكل از هفت عضو می باشد که در  63ماده 
و نمایندة  تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های مسكن و شهرسازی , جهادکشاورزی

سازمان ثبت اسناد و امالك و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم امالك به معرفی شورای شهر در 
شهرستانها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی , مسكن و شهرسازی , جهادکشاورزی و ثبت اسناد و امالك 

ورد و یا نمایندگان آنها و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور به ترتیب در مراکز استانها یا شهرستانها حسب م
تقویم امالك به معرفی شورای شهر تشكیل و هر سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معامالتی امالك اقدام خواهد 

تمد محل نمود . در موارد تقویم امالك واقع در هر بخش و روستاهای تابعه ) براساس تقسیمات کشوری ( سه نفر مع
بصیر و مطلع در امور تقویم امالك توسط شورای بخش مربوط معرفی خواهند شد . در صورت نبودن شورای شهر یا 
بخش سه نفر با شرایط مذکور که کارمند دولت نباشند , به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت 

سازمان امور مالیاتی کشور و در شهرستانها به دعوت  خواهند نمود . کمیسیون تقویم امالك در تهران به دعوت
مدیرکل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مزبور یا ادارات تابعه آن تشكیل خواهد شد . جلسات کمیسیون با 
حضور حداقل پنج نفر که سه نفرآنها عضو دولت باشند رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با رأی موافق چهارنفر 

 عتبر است . کمیسیون مزبور مكلف است : م

الف : قیمت اراضی شهری را با توجه به آخرین ارزش معامالتی تعیین شده و موقعیت جغرافیایی )شبكه بندی زمین , 
نوع خاك , خدمات تحت االرضی , آب و هوا و ارتفاع ( و وضعیت حقوقی ) مشاع بودن , نوع مالكیت از لحاظ جاری 

ترچه مالكیت , استیجاری بودن(وخدمات شهری )آب , برق , تلفن, گاز , بهداشت , آموزش و پرورش بودن یاداشتن دف
, شبكة حمل و نقل شهری و سایر خدمات ( و میزان مساحت و تراکم جمعیت و تراکم ساخت و موقعیت ملک از 

نوع کاربری اراضی و  لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاری و صنعتی ومسكونی وآموزشی ویامختلط وبه طور کلی
 دسترسی ها به فضای سبز و مراکز خرید و کیفیت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور . 

ب : قیمت زمینهای کشاورزی و روستایی را عالوه بر رعایت موارد مذکور در بند )الف( فوق , فاصلة تا شهر , نوع 
لیت برای کشت مكانیزه و وضعیت طبیعی زمین و داشتن محصول و قیمت آنها , نوع خاك و میزان آب و داشتن قاب

 جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده های اصلی و مواردی که مالكین عرصه و اعیان و اشجار باغات متفاوت باشند . 
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ج : قیمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح ) اسكلت فلزی یا بتون آرمه یا اسكلت بتونی و 
تراکم و طریقه استفاده از آن ) مسكونی , تجاری , اداری , آموزشی , بهداشتی و خدماتی و  سوله و غیره( و قدمت و

غیره ( و نوع مالكیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نماید . ارزش معامالتی تعیین شده پس از یک ماه از تاریخ تصویب 
 التی جدید معتبر است.نهایی کمیسیون تقویم امالك الزم االجرا می باشد و تا تعیین ارزش معام

: سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می توانند قبل از اتمام دورة یک ساله , کمیسیون  0تبصره 
 تقویم امالك را در موارد زیر تشكیل دهند :

 برای تعیین ارزش معامالتی نقاطی که فاقد ارزش معامالتی است . -0 

عامالتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور با مقایسه با نقاط برای تعدیل ارزش م -2 
 مشابه هماهنگی ندارد .

برای تعدیل ارزش معامالتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان, امورمالیاتی کشور با توجه به عوامل  -9 
وجود آمده باشد . ارزش معامالتی تعیین شده حسب این ذکر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش تعیین شده به 

تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم امالك الزم االجرا بوده و تا تعیین ارزش معامالتی 
 جدید معتبرخواهد بود .

رزش معامالتی تعیین : مادامی که ارزش معامالتی امالك طبق مقررات این قانون تعیین نشده است آخرین ا 2تبصره 
 شده معتبر است .

: نقل و انتقال قطعی امالك که در اجرای قوانین و مقررات اصالحات اراضی به عمل آمده و یا خواهد آمد و  65ماده 
 واحدهای مسكونی از طرف شرکت های تعاونی مسكن به اعضای آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود .

که انتقال گیرنده دولت یا شهرداریها یا موسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که : در صورتی  66ماده 
ملک به وسیلة اجرای ثبت و سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می شود چنانچه بهای مذکور در سند 

قانون بهای مذکور در سند به جای ارزش  ( این53کمتر از ارزش معامالتی باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده )
 معامالتی هنگام انتقال حسب مورد مالك عمل قرار خواهد گرفت .

: فسخ معامالت قطعی امالك بر اساس حكم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معامالت قطعی  61ماده 
جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد  امالك در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله

 بود .

و اصالحات بعدی آن به دولت تملیک  0921قانون ثبت مصوب مرداد ماه  93: امالکی که در اجرای ماده  64ماده 
 می شود از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است .

یمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این : اولین انتقال قطعی واحدهای مسكونی ارزان و متوسط ق 63ماده 
قانون مطابق ضوابط و قیمت هایی که وزارتخانه های مسكن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می نمایند 
احداث و حداکثر در مدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت مسكن و 

داری محل تعیین می شود منتقل می گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی امالك معاف شهرسازی یا شهر
 می باشد .

: هرگونه مال یا وجوهی که از طرف وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی یا شهرداریها بابت عین یا  11ماده 
امی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده , راه حقوق راجع به امالك و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظ

آهن , خیابان , معابر , لوله کشی آب و نفت و گاز , حفر نهر و نظایر آنها به مالک یا صاحب حق تعلق می گیرد یا به 
بق حساب وی به ودیعه گذاشته می شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود . امالکی که ط

قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می رسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی کشور 
نسبت به کل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که مالكیت در دست اشخاص باقی می ماند نسبت به 
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بردرآمد امالك از معافیت مالیاتی درصد مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات  51
برخوردار خواهد شد . و همچنین هرگونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک امالك یا حقوق واقع 
در محدودة طرح های نوسازی , بهسازی و بازسازی محالت قدیمی و بافت های فرسوده شهرها به مالكین یا 

 مالیات نقل و انتقال معاف است . صاحبان حق تعلق می گیرد از پرداخت

: زمین هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار قیمت  10ماده 
اعیانی احداث شده وسیله نقلیه خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که موضوع مورد تأئید مراجع 

 قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدودة آن واقع است حسب موردقرارگرفته باشد  ذیصالح دولتی یا محاکم
: در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مودی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مكلف  12ماده 

ظرف پانزده روز از تاریخ  است بنا به درخواست مودی و تأئید دفتر اسناد رسمی مربوط , مبنی بر عدم ثبت معامله
اعالم دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معاملة انجام نشده را از محل وصولی جاری طبق مقررات این 
قانون مسترد دارد . حكم این ماده در مورد استرداد مالیات های مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری 

 خواهد بود .

 د .: حذف ش 19ماده 

: در مورد امالك با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه  13ماده 
متصرف تمامی حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی امالك 

از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع امالك  برابر مقررات این فصل می باشد . همچنین در مورد درآمد حاصل
متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ تصرف تاریخ 

 تملک متصرف محسوب می گردد .

اشته یا نداشته باشند نسبت : از نظر مالیاتی مستأجرین امالك اوقافی اعم از این که اعیان مستحدثه در آن د 15ماده 
 به عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود .

 : در محاسبه مالیات این گونه مودیان تاریخ اجاره به جای تاریخ تملک منظور خواهد شد . 0تبصره 

انون این ق 59ماده  1: حكم این ماده در مواردی که ملک توسط مستأجر واگذار می شود مانع اجرای تبصره  2تبصره 
 نخواهد بود .

این قانون طبق مقررات این فصل مشمول مالیات به شرح ماده  52: در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده  16ماده 
 این قانون باشد , وجه دیگری بابت مالیات بردرآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد . 53

نوساز اعم از مسكونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور : اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان های  11ماده 
( این قانون مشمول مالیات 53گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد , عالوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده )

قی یا حقوقی , %( به مأخذ ارزش معامالتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود . اشخاص حقی01مقطوع به نرخ ده درصد )
 مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود .

این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که  52: در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده  14ماده 
مأخذ محاسبه مالیات  53های مذکور در ماده این قانون ذکر شده است دریافتی مالک به نرخ  11تا  59ضمن مواد 

 قرار خواهد گرفت .

 :حذف شد . 13ماده 

:مودیان موضوع این فصل مكلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور  41ماده 
یز مودیان موضوع ماده مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و ن

این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارك مربوط به اداره  13
 امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند .
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ن قانون به موجب اسناد رسمی انجام ای 52: در مواردی که معامالت موضوع ماده  0تبصره 
می گیرد , مودی مكلف است قبل از انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هر یک از مالیات های مندرج در 

این قانون را به تفكیک به اداره امور مالیاتی ذیربط اعالم دارد . این اعالم , به استثنای مواردی که موجر  041ماده 
 وده , به منزله انجام تكالیف مقرر در متن این ماده می باشد .تغییر ننم

: در مواردی که معامالت موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی گیرد , انتقال گیرنده مكلف  2تبصره 
 .به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطالع دهد “ است مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتبا

 
 فصل دوم :مالیات بردرآمد کشاورزی

: درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی , دامپروری , دامداری , پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش  40ماده 
طیور , صیادی و ماهیگیری , نوغان داری , احیای مراتع و جنگلها , باغات اشجار از هر قبیل و نخیالت از پرداخت 

باشد . دولت مكلف است مطالعات و بررسی های الزم را در زمینه کلیه فعالیت های کشاورزی و آن مالیات معاف می 
رشته از فعالیت های مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و الیحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه 

 لس شورای اسالمی تقدیم نماید .سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به مج

 
 فصل سوم :مالیات بردرآمد حقوق

: درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر )اعم از حقیقی یا حقوقی ( در قبال تسلیم نیروی کار  42ماده 
خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقدیاغیرنقد تحصیل می کند مشمول مالیات 

 ردرآمد حقوق است .ب

تبصره : درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور ) از طرف دولت جمهوری اسالمی ایران یا اشخاص مقیم 
 ایران ( از منابع ایرانی عاید شخص می شود مشمول مالیات بردرآمد حقوق می باشد .

مزد , یا حقوق اصلی ( و مزایای مربوط به : درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق ) مقرری یا  49ماده 
 شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون .

 تبصره : درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می شود : 

درصد حقوق و مزایای نقدی ) به استثنای مزایای نقدی معاف  21درصد و بدون اثاثیه  25الف : مسكن با اثاثیه معادل 
 این قانون ( در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود .  30موضوع ماده 

درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی ) به  5معادل  درصد و بدون راننده 01ب : اتومبیل اختصاصی با راننده معادل 
این قانون ( در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند  30استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 

 کسر می شود . 

 ج : سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق .

( قانون نظام هماهنگ 0وپنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده ): تا میزان یكصد  43ماده 
,درآمد ساالنه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران  0911پرداخت کارکنان دولت , مصوب 

 مشمول قانون کار , از یک یا چند منبع , از پرداخت مالیات معاف می شود .

یات بردرآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب : نرخ مال 45ماده 
% ( و در مورد سایر حقوق 01پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد ) 09/6/0911

( ریال به نرخ ده 32111111بگیران نیز پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون ) 
 ( این قانون خواهد بود .090%( و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده )01درصد )
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: پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مكلف اند مالیات  46ماده 
فهرستی متضمن نام و ( این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم 45متعلق را طبق مقررات ماده )

نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را 
 صورت دهند .

تبصره : پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کنندگان مقرری مزد و حقوق اصلی به عمل می آید پرداخت 
( این 43ند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را بدون رعایت معافیت موضوع ماده )کنندگان این قبیل وجوه مكلف ا
روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت  91( این قانون محاسبه و کسر و ظرف 45قانون به نرخ های مقرر در ماده )

 کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند .

ختی بابت مالیات بردرآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد : اضافه پردا 41ماده 
از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امورمالیاتی محل سكونت مورد 

یخ تسلیم درخواست رسیدگی های الزم را مطالبه قرار گیرد . اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تار
معمول و درصورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر درآن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه 
پرداختی از محل وصولی های جاری اقدام کند . در صورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد 

 ساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد .اضافه پرداختی به ح

: در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت  44ماده 
کنندگان حقوق مكلف اند ظرف سی روز از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور 

ی محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره مالیات
 امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند .

: صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه , به استثنای کسانی که  43ماده 
این قانون از پرداخت مالیات معاف می باشند , موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی طبق مقررات 

 کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است .

مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی : در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق , مالیات متعلق را در موعد  31ماده 
( این قانون , اداره 42پرداخت نمایند , اداره امور مالیاتی محل اشتغال حقوق بگیر , یا در مورد مشموالن تبصره ماده )

امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوق مكلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از 
( 051خت کنندگان حقوق که در حكم مودی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده )پردا

 ( این قانون نیز جاری خواهد بود .44این قانون مطالبه کند . حكم این ماده نسبت به مشموالن ماده )

 : درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :  30ماده 

وسا و اعضای مأموریت های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت های نمایندگی فوق العاده دول ر -    0
خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضای هیأت 

درآمد حقوق دریافتی از سازمان و های نمایندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن در ایران نسبت به 
 موسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسالمی ایران نباشند . 

روسا و اعضای مأموریت های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان موسسات فرهنگی دول خارجی  -    2
 نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل

کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسالمی ایران از محل کمک های بالعوض فنی و اقتصادی و  - 9
علمی و فرهنگی دول خارجی و یا موسسات بین المللی به ایران اعزام می شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول 

 متبوع یا موسسات بین المللی مذکور 
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تخانه ها و کنسولگریها و نمایندگی های دولت جمهوری اسالمی کارمندان محلی سفار - 3
ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسالمی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت 

 جمهوری اسالمی ایران نباشند به شرط معامله متقابل . 

و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت  -  5
پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق 

 بگیر پرداخت می شود . 

 هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل .  - 6

ا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از مسكن واگذاری در محل کارگاه ی -  1
 محل کارگران یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می گیرد . 

 وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن . -  4

 ( این قانون . 43میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده ) عیدی ساالنه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم -  3

خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می  - 01
 شود 

ق بگیر به وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تكفل آنها مستقیما به وسیله حقو  - 00
 پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت کند . 

 ( این قانون . 43مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ) - 02

ن قانون درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران اعم از نظامی و انتظامی , مشموال - 09
 استخدامی وزارت اطالعات و جانبازان انقالب اسالمی وجنگ تحمیلی وآزادگان .

سازمان   % ( مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست51: پنجاه درصد ) 32ماده     
 مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شود .

 کادرنظامی و انتظامی تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده می شود . تبصره : بدهی مالیات بردرآمد حقوق 

 
 فصل چهارم :مالیات بردرآمد مشاغل

: درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل  39ماده 
در این قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل  های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر

 می باشد .

تبصره : درآمد شرکت های مدنی ) اعم از اختیاری یا قهری ( و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت های مضاربه در 
 صورتی که عامل ) مضارب ( یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد .

مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کاال و خدمات به اضافه سایر : درآمد  33ماده 
درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهالکات مربوط طبق مقررات 

 فصل هزینه های قابل قبول و استهالکات .

مكلف اند اسناد و مدارك مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول  : صاحبان مشاغل موضوع این فصل 35ماده 
مالیات خود نگاهداری کنند . صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه های زیر تقسیم می 

 شوند :

ل موضوع الف : صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مكلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و ک
قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده 

 حسابداری نگاهداری کنند . 
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ب : صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مكلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در 
 دفاتر درآمد و هزینه می باشند . 

 اتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و در دسترس قرار می گیرد .مونه های دف

ج : صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای )الف( و )ب( فوق نیستند مكلف اند صورت خالصه وضعیت درآمد و 
 اهداری کنند .هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگ

: سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده  0تبصره 
( و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشكل های صنفی و درج آگهی 36شده به بندهای )الف( و )ب( ماده )

 نتشار به مودیان اعالم می دارد .در روزنامه رسمی و یكی از روزنامه های کثراال

: آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم  2تبصره 
صورت های مالی نهایی براساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده 

مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور  حسابداری توسط سازمان امور
 اقتصادی و دارایی خواهد رسید .

 : 36ماده 

 ( این قانون عبارتند از :35الف : صاحبان مشاغل موضوع بند )الف( ماده )

 صادرکنندگان   دارندگان کارت بازرگانی و کلیه وارد کنندگان و -   0
ان کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط صادر صاحب - 2

 شده یا می شود . 

 بهره برداران معادن .  - 9

صاحبان موسسات حسابرسی , حسابداری و دفترداری , خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی , مشاوره  -3
 ک , رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم . ای , انفورماتی

 صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی , آموزشگاه های آزاد , مدارس غیرانتفاعی , دانشگاهها و مراکز آموزش عالی . - 5

 صاحبان بیمارستانها , زایشگاهها , آسایشگاهها , درمانگاهها و خانه های سالمندان .  -  6

 صاحبان هتلها و هتل های سه ستاره و باالتر -  1

بنكداران , عمده فروشها , فروشگاه های بزرگ , واسطه های مالی , نمایندگان توزیع کاالهای داخلی و وارداتی  -4 
 و صاحبان انبارها . 

 نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی , اعم از داخلی و خارجی .  -  3

 و نقل موتوری , زمینی , دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری . صاحبان موسسات حمل  -  01

 صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور .  -00

 صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی .  -  02

 ( این قانون عبارتند از 35ب : صاحبان مشاغل موضوع بند ) ب ( ماده )

 صاحبان کارگاه های صنعتی  -  0

 ن مشاغل ساختمانی , تأسیسات فنی و صنعتی , نقشه کشی , نقشه برداری , محاسبات فنی و نظارت . صاحبا - 2

 چاپخانه داران,لیتوگرافها,صحافها , ارائه دهندگان خدمات چاپ وگرافیستها. -  9

 صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای   -  3

وکال ,کارشناسان ,مترجمان رسمی دادگستری,مشاوران حقوقی , حسابداران رسمی و اعضای سازمان های نظام  -  5
 مهندسی . 

 محققان , پژوهش گران و کارشناسان آزادکه به تهیه و ارائه طرح های تحقیقاتی اشتغال دارند .  -  6
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 دالالن , حق العمل کاران و کارگزاران .  -  1

 اکز فرهنگی , هنری , فرهنگسراها , کانون های حرفه ای و انجمن های صنفی و تخصصی. صاحبان مر- 4

 صاحبان سینماها , تماشاخانه ها و مكان های تفریحی و ورزشی . -  3

 صاحبان مشاغل فیلم برداری , دوبالژ , مونتاژ و سایر خدمات سینمائی .  -  01

 تند و دامپزشكان که به حرفه دامپزشكی اشتغال دارند. پزشكان و دندانپزشكان که دارای مطب هس -  00

صاحبان آزمایشگاهها , رادیولوژی ها , فیزیوتراپی ها , سونوگرافی ها , الكتروانسفالوگرافی ها , سی تی اسكن  -  02
 ها , سالن های زیبایی و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و طبی و غیرطبی . 

 ها , میهمان پذیرها و مسافرخانه ها . صاحبان میهمان سرا -  09

صاحبان تاالرهای پذیرایی , رستوران ها , تهیه کنندگان غذاهای آماده , ارائه دهندگان خدمات پذیرائی و  -  03
 کرایه دهندگان ظروف . 

 صاحبان دفاتر اسناد رسمی .  -  05

ایشگاه ها و فروشگاه های اتومبیل و بنگاه صاحبان نم-  01صاحبان تعمیرگاه های مجاز و اتو سرویسها .  -  06
 های معامالت امالك و آژانس های کرایه اتومبیل .

 سازندگان و فروشندگان طال و جواهر . - 04

 عامالن فروش و فروشندگان آهن آالت .- 03

ماده را  : سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت می تواند هر یک از مشموالن بند)ب( این 0تبصره 
به رعایت مقررات موضوع بند )الف( این ماده ملزم نماید مشروط بر آن که مراتب کتبا تا پایان دی ماه هر سال به 

 مودیان فوق ابالغ گردد . مودیان اخیرالذکر از اول سال بعد مكلف به اجرای آن می باشند .

ره برداری از موسسات به حساب آنان انجام می : منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که به2تبصره 
 شود .

: مشموالن این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت های شغلی دیگر موضوع این فصل می باشند  9تبصره 
 مكلف اند برای کلیه فعالیت های شغلی خود طبق مقررات این قانون عمل کنند.

 ودی از طریق علی الرأس تشخیص خواهد شد : : در موارد زیر درآمد مشمول مالیات م 31ماده 

درصورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سودوزیان و یاحساب درآمد وهزینه و حساب سودوزیان , حسب  -    0
 مورد , تسلیم نشده باشد

در محل کار درصورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امورمالیاتی مربوط ازارائه دفاتر و یا مدارك حساب  -    2
خود خودداری نماید ) منظور از محل کارردرمورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها می باشد مگر این که 
مودی قبال مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر و اسناد و مدارك کتبا به اداره امور مالیاتی مربوط اعالم نموده باشد . 

ودی از ارائه قسمتی از مدارك حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از ( در اجرای این بند هرگاه م
احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری می شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول 

 مالیات این قسمت از طریق علی الرأس تعیین خواهد شد . 

ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل  درصورتی که دفاترواسنادو مدارك -9
رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این 

متشكل از سه نفر  صورت مراتب باید با ذکر دالیل کافی کتبا به مودی ابالغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی
حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد . مودی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ با 
مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشكال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آئین 

حال هیأت مكلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با  نامه حسب مورد اقدام نماید و در هر
توجیهات و دالیل الزم و کافی به اداره امور مالیاتی اعالم نماید تا براساس آن اقدام گردد . نظر هیأت با اکثریت مناط 
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اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج گردد . در 
مواردی که هیأت نظر اداره امور مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مودی مردود اعالم می کند باید 

 مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعالم نماید .

 .( این قانون اضافه می شود 056( این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده )9: در اجرای بند )0تبصره 

: هرگاه طبق اسناد و مدارك ابراز ی یا به دست آمده امكان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد ,  2تبصره 
اداره امور مالیاتی مكلف است درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارك مزبور یا دفاتر , حسب مورد 

عالیت های مكتوم که مستند به دالیل و قراین کافی باشد , درآمد , تعیین کند , در صورت داشتن درآمد ناشی از ف
مشمول مالیات آن فعالیتها همواره از طریق علی الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی 

 افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد .

تی باید پس از تحقیقات و بررسی های الزم و کسب : در موارد تشخیص علی الرأس , اداره امور مالیا 34ماده 
اطالعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیردولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را که 
متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مودی باشد انتخاب و دالیل انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه 
مافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول 
مالیات مودی را تعیین نماید . در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به 

 دست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود .

و اصالحیه  0935( قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 16:قراردادهای پیمانكاری موضوع ماده ) 33ماده 
های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون می باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و 

 لذکر خواهند بود .نیز پرداخت چهاردرصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق ا

و اصالحیه های  0935( قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 16تبصره : قراردادهای پیمانكاری موضوع ماده )
تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات  23/02/0961لغایت  9/02/0966بعدی که پیشنهاد آنها از تاریخ 

تابع نرخ مالیاتی  0961از لحاظ اعمال نرخ مالیات بردرآمد عملكرد منتهی به سال تابع مقررات این قانون بوده و فقط 
 مقرر در سال مزبور واهند بود .

: مودیان موضوع این فصل قانون مكلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک  011ماده 
انه طبق نمونه ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یابرای هر محل جداگ

خواهد شد تنظیم و تا آخر تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور 
 ( این قانون پرداخت نمایند .090در ماده )

فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر  : در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی که نوع 0تبصره 
را اقتضا نماید مودی مكلف است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت خود را طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی 

 محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید .

برای شغل خود نمی باشند , محل سكونت آنها از لحاظ  : در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت 2تبصره 
 تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می گردد .

 : در شرکت های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یكی از شرکا موجب اسقاط تكلیف سایر سرکا نخواهد بود .  9تبصره 

 ین امر مانع از تسلیم اظهارنامه مشترك نمی باشد .

مالیاتی مودیان موضوع این فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا  : اظهارنامه 3تبصره 
خالصه وضعیت درآمد و هزینه , حسب مورد طبق نمونه هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود 

 خواهد بود .

منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی  : سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در مورد بعضی از 5تبصره 
( این قانون را بانظر اتحادیه مربوط تعیین 35بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیان مشمول بند )ج( ماده )
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و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یک 
اثنای آن مودی ترك کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و  سال مالیاتی یا در

این امر مورد تأئید هیأت حل اختالف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات 
 متعلقه وصول خواهدشد .

ودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این : درآمد ساالنه مشمول مالیات م 010ماده 
( این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن 43فصل در موعد مقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده )

برای استفاده از ( این قانون مشمول مالیات خواهد بود . شرط تسلیم اظهارنامه 090به نرخ های مذکور در ماده )
 به بعد جاری است . 0942معافیت فوق نسبت به عملكرد سال 

تبصره : در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ 
بود . شرکایی که معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی ماندة سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد 

با هم رابطة زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حكم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می گردد 
. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به 

 به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هرکدام کسر خواهد شدشرح فوق استفاده نموده و این معافیت 
در مضاربه , عامل ) مضارب ( مكلف است در موقع تسلیم اظهارنامه عالوه بر پرداخت مالیات خود مالیات   :  012ماده

الحساب صاحب  این قانون کسر و به عنوان مالیات علی 010درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده 
سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به ادارة امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید . تبصره در 

 صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تكلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است .

تصاصی وکالت می کنند مكلف اند در وکالت نامه های خود : وکالی دادگستری و کسانی که در محاکم اخ 019ماده 
رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و 

 ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد :

 اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحلهالف : در دعاوی و 
در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا الزم نیست و همچنین در دعاوی کیفری  -ب 

 نامه حق الوکاله برای هر مرحله . که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آیین

 ج: در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مواد حكم بند ) الف ( این ماده . 

در مورد دعاوی و اختالفات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق  -د 
نشده است از قبیل اختالفات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر 

 میزان حق الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر : 

( ریال مابه االختالف ,  91111111( ریال مابه االختالف , پنج درصد , تا سی میلیون )  01111111تا ده میلیون ) 
( ریال مابه االختالف به باال  91111111( ریال , از سی میلیون )  01111111ه میلیون ) چهاردرصد نسبت به مازاد د

( ریال منظور می شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد  91111111سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون ) 
ی نمایند ) ولو این که وکیل شد . مفاد این بند دربارة اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام م

دادگستری نباشند ( نیز جاری است , جز در مورد کارمندان مودی یا پدر مادر برادر خواهر پسر دختر نواده و همسر 
 مودی .

: در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی  0تبصره 
دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت های مرجوعه از طرف  مدنی در هیچ یک از

وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج 
 به ابطال تمبر روی وکالت نامه نمی باشند .
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دولتی و شرکت های دولتی و شهرداریها و موسسات : وزارتخانه ها و موسسات  2تبصره 
وابسته به دولت و شهرداریها مكلف اند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکال پرداخت می کنند پنج درصد آن را 

 کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به ادارة امور مالیاتی محل پرداخت نمایند .

پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مكلف به ابطال : در صورتی که  9تبصره 
 تمبر روی وکالت نامه مربوط نخواهد بود .

: در مواردی که دادگاهها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر  3تبصره 
یین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مكلف اند میزان مورد حكم قطعی را به اداره روی وکالت نامه قرار گرفته است تع

 امور مالیاتی مربوط اطالع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد .

وزارتخانه ها , موسسات دولتی , شهرداریها , موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص  - 013ماده 
( این قانون مكلف اند در هر مورد که 35انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند ) الف ( ماده )حقوقی اعم از 

بابت حق الزحمه پزشكی , هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی , داوری , مشاوره , کارشناسی , 
, نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی ,  حسابرسی , خدمات مالی و اداری , نویسندگی , تألیف و تصنیف , آهنگ سازی

نقاشی و داللی و حق العمل کاری , هرگونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانكها , 
صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیربانكی مجاز , امورمربوط به نظافت اماکن و ابنیه , اجاره ماشین آالت اداری و 

تی , کلیه خدمات و ارتباطات رایانه ای , اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی , هوایی و دریایی , ماشین محاسبا
آالت و کارخانجات و سردخانه ها , انبارداری , نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع , هر نوع کار 

نهاو تأسیسات , نقشه کشی , نقشه برداری , نظارت و ساختمانی و تأسیسات فنی وتأسیساتی , تهیه طرح ساختما
محاسبات فنی , حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می کنند پنج درصد آن را به 
عنوان علی الحساب مالیات مودی ) دریافت کنندگان وجوه ( کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف 

لیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت سازمان امور ما
 کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند . 

د مسكونی تسهیالت اعطایی بانكها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تكمیل یک واح
% مالیات علی الحساب موضوع این ماده نبوده و در این گونه موارد بانكها مكلف اند رونوشت قرارداد  5مشمول کسر 

 جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند
ده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مكلف است ظرف سی روز از : در مورد انجام امور مربوط به این ما 0تبصره 

 تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تنظیم نماید .

: در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کال از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی الحساب مالیات  2تبصره 
 شرح فوق به شرط استعالم قبلی و کسر نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است .به 

: در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی  9تبصره 
مقرر در این ماده به عهده وصول و ایصال می گردد تودیع کننده مكلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تكالیف 

 متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می کنند .

و  0935( قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 16: در مورد قراردادهای پیمانكاری موضوع ماده ) 3تبصره 
شد کارفرما مكلف است طبق مقررات ماده اصالحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون با

 مذکور عمل نماید .

: سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به  5تبصره 
ار کشور امور مصرح در این ماده اضافه شود از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یكی از روزنامه های کثیراالنتش

 اعالم خواهد کرد .
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: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه  6تبصره 
موضوع این ماده از انجام تكالیف مقرر , به آنها از پرداخت , از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم 

ستگاههای اجرایی دولت , نهادهای عمومی غیردولتی و سایر سازمانها و این قانون , مالیات را وصول و در مورد کلیه د
موسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده می کنند و همچنین سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها 

 مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است , از حساب بانكی آنها برداشت کند .

 
 شخاص حقوقیفصل پنجم :مالیات بردرآمدا

: جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی از منابع مختلف در ایران  015ماده 
یا خارج از ایران تحصیل می شود , پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به 

ای نرخ جداگانه ای می باشد , مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دار
 % ( خواهند بود .25درصد ) 

: در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده اند , در صورتی که  0تبصره 
آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده دارای فعالیت انتفاعی باشند , از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی 

 وصول می شود .

( و 013( ماده )5: اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشموالن تبصره ) 2تبصره 
( این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که 009ماده )

ستقیما یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه , نماینده , کارگزار و امثال آن در ایران انجام می دهند یا از واگذاری م
امتیازات و سایر حقوق خود , انتقال دانش فنی , دادن تعلیمات , کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمایی از 

مشمول مالیات خواهند بود . نمایندگان اشخاص و موسسات مذکور  ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در این ماده
در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می کنند طبق مقررات مربوط به این قانون 

 مشمول مالیات می باشند .

مالیات هایی که قبال پرداخت  : در موقع احتساب مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی , 9تبصره 
 شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است .

: اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر  3تبصره 
 خواهند بود .مشمول مالیات دیگری ن

: در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بردرآمد از مأخذ درآمد  5تبصره 
مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد , مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه 

 خواهد شد .

مورد اشخاص حقوقی ) به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوة : درآمد مشمول مالیات در  016ماده 
( و بند )الف( 33دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است ( از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده )

 گردد .( این قانون به طور علی الرأس تشخیص می 31( این قانون و در موارد مذکور درماده )35ماده )

: درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیرتشخیص می  011ماده 
 گردد :

در مورد پیمانكاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی , تأسیسات فنی و تأسیساتی شامل تهیه و  -الف 
تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات , نقشه برداری , نقشه کشی ,  نصب موارد مذکور , و نیز حمل و نقل و عملیات

نظارت و محاسبات فنی , دادن تعلیمات و کمک های فنی , انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به مأخذ 
 % ( کل دریافتی ساالنه . 02دوازده درصد ) 
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بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم های سینمایی , که  -ب 
% ( تا چهل درصد ) 21به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می شود , به مأخذ بیست درصد ) 

یب تعیین درآمد مشمول مالیات % ( مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می گردد , می باشد . ضر31
هر یک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می 

 شود . 

پرداخت کنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت کنندگان وجوه مذکور در بند )الف ( این ماده مكلف اند در هر 
ق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و ظرف مدت ده روز به پرداخت مالیات متعل

اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند . در غیر این صورت دریافت کنندگان متضامنا مشمول پرداخت اصل 
یه و سایر فعالیت هایی که اشخاص حقوقی و در مورد بهره برداری از سرما -مالیات و متعلقات آن خواهند بود . ج 

مؤسسات مزبور به وسیلة نمایندگی از قبیل شعبه , نماینده , کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند طبق 
 ( این قانون .016مقررات ماده )

ین ماده به اشخاص : در مواردی که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانكاری موضوع بندهای )الف( و )ب( ا 0تبصره 
حقوقی پیمانكار ایرانی واگذار می گردد , پرداخت کننده وجه باید از هر پرداخت به پیمانكاران ایرانی دو و نیم درصد ) 

( به عنوان مالیات علی الحساب آنها کسر و ظرف سی روز از تاریخ پرداخت به حساب تعیین شده از طرف   5/2%
 کند .سازمان امور مالیاتی کشور واریز

: در مورد عملیات پیمانكاری موضوع بند )الف( این ماده در صورتی که کارفرما , وزارتخانه ها , موسسات و  2تبصره 
شرکت های دولتی یا شهرداریها باشند , آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید 

قرارداد یا اصالحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به  لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آن که در
 طور جدا از سایر اقالم قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود .

: شعب و نمایندگی های شرکتها و بانک های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به  9تبصره 
جمع آوری اطالعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از امر بازاریابی و 

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

ده را به پیمانكاران : در مواردی که پیمانكاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانكاری موضوع بند ) الف ( این ما 3تبصره 
دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که 
توسط پیمانكار دست دوم خریداری می گردد از دریافتی پیمانكار دست اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد 

 بود .

( این قانون که قرارداد پیمانكاری آنها از 011ت فعالیت های موضوع بند )الف( ماده ): درآمد مشمول مالیا 5تبصره 
( این قانون تشخیص می گردد . حكم این تبصره 016و به بعد منعقد می گردد طبق مقررات ماده ) 0942ابتدای سال 

بوده است , جاری  0942از سال  نسبت به ادامه فعالیت های موضوع قراردادهای پیمانكاری که تاریخ انعقاد آنها قبل
 نخواهد بود .

: اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ الزم االجرا شدن این اصالحیه پرداخت نشده در صورت انتقال به  014ماده 
حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود , لیكن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه 

وخته اضافه شده به حساب سرمایه , به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه معادل اند
می شود . این حكم شامل اندوخته های سود ناشی از فعالیت های معاف موسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع 

ی بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصالحیه و اصالحیه ها 9/02/0966( قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 094ماده )
پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود . اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ الزم االجرا شدن این 
اصالحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحالل مشمول مالیات دیگری 

 نخواهد بود .
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 : درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی عبارت است از : 013ماده 

 ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل  -  0

 حق بیمه دریافتی در معامالت بیمه مستقیم پس از کسر برگشتیها و تخفیفها  -  2

 حق بیمه بیمه های اتكایی وصولی پس از کسر برگشتیها  - 9

 در سود معامالت بیمه های اتكایی واگذاری  کارمزد و مشارکت -  3

 بهره سپرده های بیمه بیمه گر اتكایی نزد بیمه گر واگذارکننده  -  5

سهم بیمه گران اتكایی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه  -  6
   های زندگی

 سایر درآمدها -1 

 پس از کسر : 

 ه تمبر قراردادهای بیمه هزین -0

 هزینه های پزشكی بیمه های زندگی  - 2

 کارمزدهای پرداختی از بابت معامالت بیمه مستقیم  -  9

 حق بیمه های اتكایی واگذاری  - 3

سهم صندوق تأمین خسارت های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری  -    5
 شخص ثالث زمینی در مقابل 

مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه های  -    6
 غیرزندگی 

کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معامالت بیمه های اتكایی -  4سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع - 1
 قبول

 ای بیمه های اتكایی واگذاری بهره متعلق به سپرده ه -  3

 ذخایر فنی در آخر سال مالی  - 01

 سایر هزینه ها و استهالکات قابل قبول - 00

قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و  60: انواع ذخایر فنی موسسات بیمه ) اندوخته های فنی موضوع ماده  0تبصره 
محاسبه آنها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از بیمه گری ( برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز 

طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد 
 رسید .

رف : انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از ط 2تبصره 
 مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهدشد 

: در معامالت بیمه مستقیم , حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع  9تبصره 
ی و نحوة احتساب آنها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود . کلیه اقالم مزبور به استثنا

 کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد .

: اقالم مربوط به معامالت بیمه های اتكایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا  3تبصره 
 توافقهای موسسات بیمه ذیربط خواهد بود .

: موسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتكایی از موسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می نمایند مشمول  5تبصره 
مالیاتی به نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می باشند . در صورتی که موسسات 

ی فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معامالت اتكایی بیمه ایرانی در کشور متبوع موسسه بیمه گر اتكایی دارا
معاف باشند , موسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد . موسسات بیمه ایرانی مكلف اند در 
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موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه گر اتكایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره , 
نوان مالیات بیمه گر اتكایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را منتهی ظرف سی روز به دو درصد آن را به ع

ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه گر اتكایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را 
 به حساب مالیاتی پرداخت نمایند .

هارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متكی به دفاتر و اسناد و مدارك خود : اشخاص حقوقی مكلف اند اظ 001ماده 
را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه 

خص حقوقی در آن واقع است یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی ش
تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند . پس از تسلیم اولین فهرست مزبور , تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد 
کافی خواهد بود . محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران 

ا نمایندگی نمی باشند تهران است . حكم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص که در ایران دارای اقامتگاه ی
 حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود . 

تبصره : اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده 
 انه که در فصل های مربوط پیش بینی شده است نیستند .است مكلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگ

: شرکت هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت , در هم ادغام یا ترکیب  000ماده 
 می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می باشند : 

مجموع سرمایه های ثبت شده شرکت های الف : تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف 
 ( این قانون معاف است . 34ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده )

ب : انتقال دارایی های شرکت های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش 
 د بود . دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواه

ج : عملیات شرکت های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دورة انحالل موضوع 
 بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود . 

د : استهالك دارایی های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید بر اساس روال قبل از ادغام یا ترکیب 
 یابد . ادامه 

هـ : هر گاه در نتیجه ادغام یا ترکیب , درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت های ادغام یا ترکیب شده تعلق 
 گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود . 

می و : کلیه تعهدات و تكالیف مالیاتی شرکت های ادغام یا ترکیب شده به عهدة شرکت جدید یا موجود حسب مورد 
 باشد . 

ز : آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصالحیه به پیشنهاد مشترك وزارتخانه 
 های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری ( و تبصره آن در مورد عملیات پیمانكاری اشخاص 33: حكم ماده ) 002ماده 
 خواهد بود .

: مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کاال و امثال آنها از ایران به طور  009ماده 
یران مقطوع عبارت است از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ا

یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود . نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظف اند تا بیستم هر ماه 
صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند . مؤسسات مذکور 

ی به عنوان مالیات بردرآمد نخواهد بود . هرگاه شعب یا نمایندگی های از بابت این گونه درآمدها مشمول مالیات دیگر
مذکور صورت های مقرر را به موقع تسلیم نكنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق 

 براساس تعداد مسافر و حجم محموالت علی الرأس تشخیص خواهد شد .
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ت متعلق بردرآمد مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی ایرانی در تبصره : در مواردی که مالیا
% کرایه دریافتی باشد با اعالم سازمان ذیربط ایرانی , وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف 5کشورهای دیگر بیش از 

 است مالیات شرکت های کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد .
: آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکا موظف اند قبل از تاریخ تشكیل مجمع عمومی با سایر  003ماده 

ارکان صالحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحالل شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه ای حاوی 
ظور از طرف سازمان امور مالیاتی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه ای که بدین من

کشور تهیه می گردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند اظهارنامه ای که حداقل حا وی امضاء یا 
امضاهای مجاز و حسب مورد مهر موسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد 

 بود .
ذ محاسبه مالیات آخرین دورة عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند ارزش دارایی شخص : مأخ 005ماده 

حقوقی است منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبال پرداخت گردیده 
 است .

بهای فروش و نسبت به بقیه بر :ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آن چه قبال فروش رفته بر اساس  0تبصره 
 اساس بهای روز انحالل تعیین می شود .

:چنانچه در بین دارایی های شخص حقوقی که منحل می شود , دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول  2تبصره 
رایی ها باب سوم این قانون و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد و این دارایی یا دا

( این قانون باشند , در 039( و تبصره های ماده )53حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده )
تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی های مذکور 

نمی گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و جزو اقالم دارایی های شخص حقوقی منحل شده منظور 
( و 53بدهی ها کسر می گردد . مالیات متعلق به دارایی یا دارایی های مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده )

 ( این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می گیرد.039تبصره های ماده )
ل شده که بر اساس مقررات فوق در تاریخ انحالل مشمول مالیات : آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منح 9تبصره 

( این قانون باشند دراولین نقل و انتقال بعداز تاریخ انحالل مشمول 039( و تبصره های ماده )53مقطوع موضوع ماده )
 مالیات نخواهند بود .

حالل شخص حقوقی در اداره ثبت :مدیران تصفیه مكلف اند ظرف شش ماه از تاریخ انحالل)تاریخ ثبت ان 006ماده 
( این قانون تنظیم و 005شرکتها ( اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده )

 به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند .
( این قانون 005( ماده )2شوند با رعایت تبصره )تبصره : مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می 

 ( این قانون محاسبه می گردد .015به نرخ مذکور در ماده )
:اداره امور مالیاتی مكلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص  001ماده 

ندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به م
تاریخ تسلیم اظهارنامه , مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابالغ نماید و گرنه مالیات متعلق به 
اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می گردد . در صورتی که بعدا معلوم گردد اقالمی از دارایی 

ص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره شخ
 ( این قانون مالیات مطالبه خواهد شد .004ماده )
: تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین  004ماده 

 ات مجاز نیست .معادل میزان مالی
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( 003تبصره: آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده )
( این 006این قانون یا تسلیم اظهارنامه خالف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده )

قانون تجارت ( متضامنا و کلیه  قانون و این ماده و ضامن یا ضامن های شخص حقوقی و شرکای ضامن ) موضوع
کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان 
شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آن که ظرف مهلت مقرر در 

 ی انحالل در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد .( این قانون از تاریخ درج آگه051مادة )
 فصل ششم :مالیات درآمد اتفاقی

: درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بالعوض و یا از طریق معامالت 003ماده 
اتفاقی به نرخ مقرر در محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات 

 ( این قانون خواهد بود.090ماده )
درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صددرصد درآمد حاصله و در صورتی که غیرنقدی  -021ماده 

باشد , به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می شود مگر در مورد امالکی که در اجرای مفاد ماده 
( این قانون برای آنها ارزش معامالتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معامالتی مأخذ محاسبه مالیات 63)

 قرار خواهد گرفت .
( این قانون می باشد درآمد 69تبصره : درمورد صلح معوض و هبة معوض به استثنای مواردی که مشمول ماده )

د از مابه التفاوت ارزش عوضین که براساس مقررات این ماده تعیین مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بو
 می شود نسبت به طرف معامله ای که از آن منتفع شده است .

: صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می گردد ولی در صورتی که ظرف  020ماده 
قاله یا رجوع شود , وجوهی که به عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا ا

شده است قابل استرداد می باشد . در این صورت اگر در فاصلة بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل الیه از 
 منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود .

در مورد مصالح مالی که منافع آن مادام العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده  : 022ماده 
 می شود بهای مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق , مأخذ مالیات مصالح در تاریخ مزبور خواهد بود .

گیرد قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات انتقال دهنده  تبصره : در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالی صورت
قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود , لیكن مأخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده 
عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد ,عبارت خواهد بود از مابه التفاوت بهای هر مال به شرح حكم فوق و مبلغی 

 ه طبق سند پرداخته است.ک
:در صورتی که منافع مالی بطور دائم یا موقت بالعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مكلف است  029ماده 

 مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید .
قطعی شدن آن در : مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که وصیت قانونا نافذ است بعد از  023ماده 

مورد وراث به سهم االرث آنها اضافه و مشمول مالیات برارث می باشد و در مورد غیر وراث نسبت به کل آن مشمول 
 مالیات این فصل خواهد بود .

: انتقاالتی که طبق مقررات فصل مالیات برارث مشمول مالیات می باشد مشمول مالیات این بخش نخواهد  025ماده 
 بود .
: صاحبان درآمد موضوع این فصل مكلف اند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع  026ماده 
( این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد ظرف سی روز از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق 029ماده )

را بپردازند . در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام  منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق
 و مالیات وصول شده باشد تكلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می شود .
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 : موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود :  021ماده 
ا یا مؤسسات دولتی و الف : کمک های نقدی و غیرنقدی بالعوض سازمان های خیریه یا عام المنفعه یا وزارتخانه ه

شرکت های دولتی یا شهرداریها یا نهادهای انقالب اسالمی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات 
 فصل حقوق است . 

ب : وجوه یا کمک های مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ , زلزله , سیل , آتش سوزی و یا حوادث غیر مترقبه 
 دیگر . 

 ولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصوالت کشاورزی پرداخت می نماید .ج : جوایزی که د
تبصره : ضوابط اجرایی بندهای )الف( و )ب( طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی 

 و وزارت کشور تهیه خواهد شد .
رآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص : درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از د 024ماده 

خواهد شد و مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت میگردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها 
 منظورخواهد شد .

 
 فصل هفتم :مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف 

 : حذف شد023ماده 
( قانون مالیاتهای مستقیم 023( و ماده )53( ماده )9( و تبصرة )06( تا )9ضوع مواد): بدهی های گذشته مو 091ماده 

 و اصالحیه های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود . 9/02/0966مصوب 
تبصره : وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند بدهی مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب 

( ریال برای هر مودی در نقاطی که مقتضی بداند کال 0111111باشد را تا سقف یک میلیون ) 0964قبل از سال مورد 
 یا جزئا مورد بخشودگی قرار دهد .

: نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای  090ماده
 :می باشد به شرح زیر است 

تا میزان  -% ( 05( ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ پانزده درصد )91111111تا میزان سی میلیون )    -
( ریال به 91111111( ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه نسبت به مازاد سی میلیون )011111111یكصد میلیون )

(ریال درآمدمشمول مالیات ساالنه نسبت به 251111111تا میزان دویست و پنجاه میلیون ) -% ( 21نرخ بیست درصد)
( 0111111111تا میزان یک میلیارد )  -% ( 25( ریال به نرخ بیست و پنج درصد )011111111مازاد یكصد میلیون ) 

( ریال به نرخ سی درصد 251111111ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون )
( ریال درآمدمشمول مالیات ساالنه به نرخ سی و پنج درصد 0111111111نسبت به مازاد یک میلیارد ) -% ( 91)
(95) % 

 در مقررات مختلفه  -باب چهارم 
 فصل اول :معافیت ها

: درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش 092ماده 
به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری  0940اونی و خصوصی که از اول سال های تع

صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود , از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد 
% ( و به مدت ده سال از مالیات 011زان صددرصد)% ( و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به می41)

 ( این قانون معاف هستند .015موضوع ماده )
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: فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی ,  0تبصره 
نامه ریزی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و بر
 کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد .

: معافیت های موضوع این ماده شامل درآمد واحد های تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یكصد و بیست 2تبصره 
کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی 

سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به استثنای شهرك های صنعتی استقرار یافته درشعاع سی 
 زیر توجه شود ( 05/4/0943اصالحیه مصوب  66کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور نخواهد بود .) به ماده 

( 2منظور نمودن معافیتهای مالیاتی برای سرمایه گذاری صنعتی، استثنای مذکور در تبصره ) در راستای – 66ماده 
حذف و صدور پروانه تأسیس تنها در مواردیكه برخوردار از  21/00/0941( قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 092ماده )

 معافیت مالیاتی باشد، مجاز است.
 

جهانگردی دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هر سال : کلیه تاسیسات ایرانگردی و 9تبصره 
 درصد مالیات متعبق معاف هستند. 51از پرداخت 

: ضوابط مربوط به تعیین تاریخ شروع بهره برداری واحدهای معاف موضوع این ماده و همچنین تعیین 3تبصره 
های امور اقتصادی و دارائی و صنایع ومعادن تعیین و اعالم می  ( این ماده توسط وزارتخانه2محدوده موضوع تبصره )

 گردد .
: صددرصد درآمد شرکت های تعاونی روستائی , عشایری , کشاورزی , صیادان , کارگری , کارمندی , 099ماده 

 دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از مالیات معاف است .
لیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابزاری سازمان مرکزی تعاون روستائی تبصره : دولت مكلف است معادل ما

ایران را که با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه گذاری در شرکت های تعاونی روستائی اختصاص داده شود , پس 
در قانون بودجه از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور , از محل اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور 

 کل کشور پیش بینی می شود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید .
: درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدائی , راهنمایی , متوسطه , فنی و حرفه ای , 093ماده 

ذهنی و حرکتی بابت نگهداری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و درآمد موسسات نگهداری معلولین 
اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند همچنین درآمد باشگاهها و موسسات 
ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف است . 

 وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد
 : حذف شد . 095ماده 
: وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از طرف موسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می 096ماده 

 شود ازپرداخت مالیات معاف است .
ودی بابت معالجه خود و یا همسر و اوالد و پدر و مادر و برادر و خواهر : هزینه های درمانی پرداختی هر م091ماده 

تحت تكفل در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت 
كانات الزم معالجه وجه را گواهی نماید و چنانچه به تائید وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشكی به علت فقدان ام

درخارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسالمی ایران در 
کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشكی رسیده باشد , همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص 

و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر خواهدشد . در حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر 
مورد معلوالن و بیماران خاص و صعب العالج عالوه برهزینه های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل 

 کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار شخصی که تكفل او را عهده دار است می باشد .
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آن قسمت از سود ابرازی شرکت های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و  :094ماده 
بازسازی و نوسازی یا تكمیل واحدهای صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی درآن سال 

جاره ا“ این قانون معاف خواهد بود مشروط براین که قبال 015درصد مالیات متعلق موضوع ماده 51مصرف گردد از 
توسعه یا تكمیل یا ایجاد واحد صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط 
تحصیل شده باشد . درصورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح های یاد شده در هرسال مازاد سود ابرازی همان سال 

از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال باشد و یااز طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می تواند 
 های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند شود .

درصورتی که شرکت , قبل از تكمیل , اجرا طرح را متوقف نماید یاظرف مدت یک سال پس از مهلت  -0تبصره 
در طرح سرمایه گذاری , آنرا بهره برداری نرساند , یا ظرف پنج سال پس از شروع بهره برداری آنرا تعطیل تعیین شده 

, منحل یا منتقل نماید معادل معافیت های مالیاتی منظور شده در این ماده برای اجرای طرح و جرائم متعلقه موضوع 
 این قانون از شرکت وصول خواهدشد . 031ماده 

دهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت های مندرج در این ماده تاسیس می شوند نمی توانند از واح -2تبصره 
 این قانون استفاده نمایند . 092معافیت های مالیاتی موضوع ماده 

نفر نباشد درصورتی که  51کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از  -9تبصره 
کلیومتر مرکز تهران انتقال دهند براساس ضوابطی که از طرف وزارت  021به خارج از شعاع “ یسات خود را کالتاس

امور اقتصادی و دارائی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار می شود تا ده سال از تاریخ بهره برداری در محل جدید از 
 خواهند بود . پرداخت مالیات بردرآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف

از نظر قانون محدوده آبریز تهران شامل منطقه آبریز غربی رودخانه حبله رودگرمسار و منطقه آبریز شرقی  -3تبصره
رودخانه زیاران و کلیه مناطق رودخانه های دماوند , جاجرود , دارآباد , دربند ,اوین , فرحزاد , کن , کرج و کردان بوده 

شماال : خطالراس کوههای البرز که آب آن به رشته کویر مرکزی جاری می شود . شرقا : و حدود آن عبارت است از : 
ساحل غربی رودخانه حبله رود گرمساز غربا : ساحل شرقی رودخانه زیاران جنوبا : خطوط ممتد از غرب به شرق از 

محل تقاطع با مسیر حبله رود محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شور تا خط القعر دریاچه نمک به سمت غرب تا 
 گرمسار

 :093ماده 
الف : موقوفات , نذورات , پذیره , کمكها و هدایای دریافتی نقدی وغیر نقدی آستان قدس رضوی , آستان حضرت 
عبدالعظیم الحسنی )ع( , آستانه حضرت معصومه , آستان حضرت احمد ابن موسی ) شاه چراغ ( آستان مقدس امام 

اجد , حسینیه ها , تكایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است . تشخیص سایر بقاع به خمینی ) ره ( مس
 عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد .

ب : کمكها وهدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی سازمان هالل احمر جمهوری اسالمی ایران از پرداخت مالیات معاف 
 است .

دریافتی نقدی و غیر نقدی صندوق پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و  ج : کمكها و هدایای
سازمان تامین اجتماعی و نام صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم 

) اصالحی بموجب قانون   ت .کارکنان وکارفرما و جریمه های دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف اس
 26/2/0944الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 

) 
د: کمكهاو هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مدارس علوم اسالمی از پرداخت مالیات معاف است . تشخیص مدارس 

 علمیه قم می باشد . علوم اسالمی باشورای مدیریت حوزه
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هـ : کمكهاو هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی نهادهای انقالب اسالمی از پرداخت مالیات 
 معاف است . تشخیص نهادهای انقالب اسالمی با هیئت وزیران می باشد .

ت معاف و: آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیا
 است .

 ز: درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه , خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است .
ح : آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسالمی , تحقیقات 

یت و بهداشت و درمان , بنا و تعمیر و نگهداری فرهنگی , علمی , دینی , فنی , اختراعات , اکتشافات , تعلیم و ترب
مساجد و مصالها و حوزه های علمیه و مدارس علوم اسالمی و مدارس و دانشگاههای دولتی , مراسم تعزیه و اطعام , 
تعمیر اثار باستانی , امور عمرانی و آبادانی , هزینه یا وام تحصیل دانش آموزان و دانشجویان , کمک به مستضعفان و 

سیب دیدگان حوادث ناشی ازسیل و زلزله , آتش سوزی , جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر برسد , مشروط بر اینكه آ
 درآمد و هزینه های مزبور به تائید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد , از پرداخت مالیات معاف است .

عام المنفعه که به ثبت رسیده اند , مشروط  ط : کمكها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی موسسات خیریه و
براینكه به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور د ر بند )ح( این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و 

 هزینه های آنها نظارت کند , از پرداخت مالیات معاف است .
حق عضویت اعضا مجامع حرفه ایی , احزاب وانجمنها و ی : کمكها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین 

تشكل های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد 
 یا حق الزحمه اعضا آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود , از پرداخت مالیات معاف است .

کمكهاو هدایای دربافتی نقدی و غیر نقدی انجمنهاو هیات های مذهبی مربوط به اقلیت های دینی  ك : موقوفات و
مذکور در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران , مشروط بر اینكه رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد , از 

 پرداخت مالیات معاف است . 
و هنر که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام می ل : فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی , فرهنگی 

 شوند , از پرداخت مالیات معاف است .
وجوهی که از فعالیت های غیر انتفاعی به منظور پیشبرد اهداف و وظابف اشخاص موضوع این ماده از راه  -0تبصره 

ه ای و . . . در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل برگزاری دوره های آموزشی , سمینارها , نشر کتاب و نشریه های دور
 می شود و سازمان امور مالیاتی کشور بردرآمد هزینه آنها نظارت می کند , از پرداخت مالیات معاف است .

( این قانون درمورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری می 2( ماده )2حكم تبصره )  -2تبصره 
 باشد.

نامه اجرائی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پیشنهاد وزارت امور  آئین -9تبصره 
 اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .

مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امام خمینی )ره( یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند  -3تبصره 
 م معظم رهبری انجام می گیرد .براساس نظر مقا

 : حذف شد .031ماده 
 :  030ماده 

الف : صددرصد درآمدحاصل از صادرات محصوالت تمام شده کاالی صنعتی و محصوالت بخش کشاورزی ) شامل 
محصوالت زراعی , باغی , دام و طیور , شیالت , جنگل و مرتع ( و صنایع تبدیلی و تكمیلی آن پنجاه درصد درآمد 
حاصل از صادرات سایر کاالهائی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کاالهای غیر نفتی به خارج از کشور 

 صادر می شوند از شمول مالیات معاف هستند .
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فهرست کاالهای مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه های امور 
 جهاد سازندگی و وزارتخانه صنعتی به تصویب هیئت وزیران می رسد . اقتصادی و دارائی , بازرگانی , کشاورزی و

ب : صددرصد درآمد حاصل از صادرات کاالهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می شوند و بدون 
 تغییر در ماهیت یا با انجام کاری برروی آن صادر می شوند از شمول مالیات معاف است .

حاصل از صدور کاالهای معاف از مالیات در مورد کسانی که غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم تبصره : زیان 
 دارند , در محاسبه مالیات فعالیت های آنان منظور نخواهد شد .

درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنلیع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه از  -032:ماده 
 مالیات معاف است .پرداخت 

%( از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کاالهایی که در بورسهای کاالیی پذیرفته 01معادل ده درصد ) – 039مادة 
%( از مالیات بردرآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی 01شده و به فروش میرسد و ده درصد )
%( از مالیات بردرآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از 5د )یا خارجی پذیرفته میشوند و پنج درص

بورس داخلی یا خارجی پذیرفته میشوند، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورسها 
ای معامله در بورسهای داخلی یا یا بازارها حذف نشدهاند با تأیید سازمان بخشوده میشود. شرکتهایی که سهام آنها بر

خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان 
%( سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار 21حداقل بیست درصد )

 خواهند شد.
از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا درسایر شرکت ها مالیات  –0تبصره 

مقطوعی به میزان چهار درصد ارزش اسمی آنها وصول می شود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد 
و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مكلف اند قبل از انتقال نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام 

 مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. 
ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مكلف اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت  

 به ثبت یا انتقال کنند.  مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط
درشرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم  –2تبصره 

درصد خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی گیرد. شرکت ها مكلف اند ظرف سی روز از تاریخ ثبت 
 مالیاتی کشور واریز کنند. افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور

از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای   -مكرر 039مادة 
%( ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول 5خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد )

دیگری به عنوان مالیات بردرآمد و نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر خواهد شد و از این بابت وجه 
 ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.

کارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مكلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به 
ان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه حساب تعیین شده از طرف سازم

 فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.
ای حاصل از : تمامی درآمدهای صندوق سرمایهگذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمده 0تبصرة 

( قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب 0( مادة یک )23سرمایهگذاری در اوراق بهادار موضوع بند )
و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات  0943

معاف میباشد و از بابت  12/19/0941قانون مالیات بر ارزش افزوده  مصوب بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع 
 نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.
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( این ماده به 0: سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره ) 2تبصرة 
که شرکتها و سود گواهیهای سرمایهگذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد استثناء سود سهام  و سهمالشر

شده نزد سازمان جزء هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب 
 میشود.
ه شده در بورس یا بازار : در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفت 9تبصرة 

خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچگونه 
 مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.

ی صندوق سرمایهگذاری مجاز به هیچگونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سو – 3تبصرة 
 سازمان نمیباشد.

: جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و جوایز علمی و بورس های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت 033ماده 
حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مكتشفین می گردد بطور کلی و نیز درآمد ناشی از فعالیت های پژوهشی 

ق از وزارتخانه های ذیصالح می باشند به مدت ده سال از تاریخ اجرای این و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقی
اصالحیه طبق مقررات در آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی , بهداشت و درمان و 

 معاف می باشند .آموزش پزشكی و امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید , از پرداخت مالیات 
 : سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر ازپرداخت مالیات معاف است :035ماده 

سود متعلق به سپرده های مربوط به کسور بازنشستگی و پس انداز کارمندان و کارگران نزد بانک های ایرانی در  - 0
 حدود مقررات استخدامی مربوطه .

ی پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانكهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیر سود یا جوایز متعلق به حسابها - 2
بانكی مجاز . این معافیت شامل سپرده هایی که بانكها یا موسسات اعتباری غیر بانكی مجاز نزد هم می گذارند 

 نخواهد بود .
 جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه  -  9
ک های ایرانی به بانک های خارج از ایران بابت اضافه برداشت )اوردرافت ( و سپرده ثابت به سود پرداختی بان -  3 

 شرط معامله متقابل 
 سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت -  5

تبصره : در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانكها اشاره می شود امتیازات , تسهیالت , ترجیحات و تكالیف 
ده شامل موسسات اعتباری غیر بانكی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ذکر ش

 تاسیس شده اند یا می شوند نیز خواهد شد .
: کلیه معافیت های مدت دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات 036ماده 

 قوت خود باقی است . مربوط تا انقضا مدت به
 تبصره : مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصالحات ارضی کماکان بخشوده خواهدشد .

 فصل دوم :هزینه های قابل قبول و استهالك
:هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر 031ماده 

نه هایی که در حدود متعارف متكی به مدارك بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد می گردد عبارت است از هزی
موسسسه در دوره مالی مربوط به رعایت حد نصاب های مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی 

مصوبه هیات وزیران صورت  نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا
 گرفته باشد قابل قبول خواهد بود .

تبصره : از لحاظ مقررات این فصل موسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل    
 این قانون 35موضوع بندهای الف و ب ماده 
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زیر در حساب : هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می باشد به شرح 034ماده 
 مالیاتی قابل قبول است:

 قیمت خرید کاالی فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کاال و خدمات فروخته شده  -0
 هرینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامی موسسه بشرح زیر :  -2

ا غیر نقدی )مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای الف : حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی ی
 کارفرما(

ب : مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواربار , بهره وری , پاداش , عیدی , اضافه کار , هزینه 
خارج از ایران به سفر و فوق العاده مسافرت , نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به 

منظور رفع حوائج موسسه ذیربط طبق آئین نامه ای خواهد بود که از طرف و.زارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان 
 مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد تعیین خواهد شد .

 ی بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کارکنان ج : هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه ها
د: حقوق بازنشستگی , وظیفه , پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین 

 موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط 
سه درصد حقوق پرداختی  هـ: وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان

ساالنه بابت پس انداز کارکنان براساس آئین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور 
 اقتصادی و دارائی می رسد .

 و: معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تامین حقوق
 بازنشستگی ووظیفه مزایای پایان خدمت , خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره می شود .

 این حكم نسبت به ذخائری که تا کنون در حساب بانكها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود .
ر غیر اینصورت در کرایه محل موسسه در صورتی که اجاره ای باشد مال االجاره پرداختی طبق سند رسمی و د -9

 حدود متعارف 
 اجاره بهای ماشین آالت و ادوات مربوط به موسسه درصورتی که اجاره ای باشد  -3
 مخارج سوخت , برق , روشنائی , آب و مخابرات و ارتباطات  -5
 وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارائی موسسه -6
حقوق عوارض و مالیات هائی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداریها و حق االمتیاز پرداختی و همچنین  -1

وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت می شود)به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر 
و همچنین مالیات هایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می باشد 

 جرایمی که به دولت و شهرداریها پرداخت می گردد(.
هزینه تحقیقاتی , آزمایشی و آموزشی , خرید کتاب و نشریات و لوح های فشرده و هزینه های بازاریابی , تبلیغات  -4

ه تصویب و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه براساس آئین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ب
 وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد.

 هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارائی موسسه مشروط براینكه : -3
 اوال : وجود خسارت محقق باشد

 ثانیا:موضوع و میزان آن مشخص باشد .
یگری نبوده و یا در هر صورت از طریق دیگر ثالثا : طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده د

 جبران نشده باشد .
آئین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی 

 و دارائی می رسد.
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 هزینه های فرهنگی و ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور -01
 اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازای هر کارگر 

 ذخیره مطالباتی که وصول آن مشكوك باشد مشروط براینكه : -00
 اوال: مربوط به فعالیت موسسه باشد .

 دوما : احتمال غالب برای الوصول ماندن آن موجود باشد
که طلب وصول گردد یا ال وصول بودن آن ثالثا: در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی 

 محقق شود .
 آئین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارای می رسد .

زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که ازطریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد , از درآمد  -02
 سال یا سالهای بعد استهالك پذیر است .

 هزینه های جزئی مربوط به محل موسسه که عرفا به عهده مستاجر است درصورتی که اجاری باشد . -09
 هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه درصورتی که ملكی باشد . -03
 مخارج حمل و نقل -05
 بارداری هزینه های ایاب و ذهاب , پذیرائی و ان -06
حق  -حق المشاوره -حق الزحمه های پرداختی متناسب با انجام کار شده از قبیل حق العمل داللی , حق الوکاله -01

هزینه های حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی , هزینه های نرم افزاری , طراحی و استقرار سیستم  -حضور
 فعالیت موسسه و حق الزحمه بازرس قانونی  های مورد نیاز , سایر هزینه های کارشناسی در ارتباط با

سود کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه با بانكها , صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر  -04
 بانكی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد .

 ظرف یک سال از بین می رود .“ بهای ملزومات اداری و لوازمی که معموال -03
مخارج تعمیر و نگهداری ماشین االت و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد  -21

. 
 هزینه های اکتشاف معادن که منجر به بهره برداری نشده باشد . -20
 هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراك پرداختی مربوط به فعالیت موسسه  -22
 ول به شرط اثبات آن از طرف مودی مازاد برمانده حساب ذخیره مشكوك الوصولمطالبات الوص -29
زیان حاصل از تا ثیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یكنواخت طی سالهای  -23

 مختلف از طرف مودی 
 ضایعات متعارف تولید  -25
 که به سال موردرسیدگی ارتباط دارد.ذخیره مربوط به هزینه های پرداختی قابل قبول  -26
هزینه های قابل قبول مربوط به سال های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن درسال مالیاتی مورد رسیدگی  -21

 تحقق یابد .
 5هزینه خرید کتاب و سایرکاالهای فرهنگی هنری برای کارکنان و افراد تحت تكفل آنها تا میزان حداکثر  -24

 این قانون به ازای هر نفر 43تی موضوع ماده %معافیت های مالیا
هزینه های دیگر که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص می شود و در این ماده پیش بینی  -0تبصره      

نشده است به پیشنهادسازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی جز هزینه های قابل قبول 
 پذیرفته خواهدشد.

مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی درصورتی که دارای شغل موظف در موسسات مذکور باشند  -2تبصره      
جز کارکنان موسسه محسوب خواهندشد ولی در موسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب 
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اده مسافرت موسسه و اوالد تحت تكفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق الع
 این ماده خواهد بود جز هزینه های قابل قبول منظور نخواهدشد . 2مربوط به شغل که مشمول مقررات جز ب بند 

قانون شرکت  05ماده  2و0در محاسبه مالیات شرکتها و اتحادیه های تعاونی , ذخایر موضوع بندهای  -9تبصره      
دی آن و دو مورد شرکتها و اتحادیه هایی که وضعیت خود را وئ اصالحیه های بع 06/9/0951های تعاونی مصوب 

تطبیق داده اند یا بدهند ذخیره  09/6/0911با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران مصوب سال 
 قانون اخیر الذکر جز هزینه محسوب می شود. 25ماده  9و حق تعاون و آموزش موضوع بند  0موضوع بند 

خیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهالکات دارائی وهزینه های تاسیس و سرمایه ای با رعایت : در تش033ماده 
 اصول زیر انجام می شود : 

آن قسمت از دارائی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یاسایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن  -0
 تقلیل می یابد قابل استهالك است .

 ستهالك قیمت تمام شده دارائی می باشد .ماخذ ا -2
استهالکات از تاریخی محاسبه می شود که دارائی قابل استهالك آماده برای بهره برداری , در اختیار موسسه قرار  -9

می گیرد . درصورتی که دارائی قابل استهالك به استثنای فیلم های سینمائی وارده از خارج از کشور که از تاریخ 
یش قابل استهالك خواهد بود در خالل ماه در اختیار موسسه قرار گیرد , ماه مزبور در محاسبه منظور اولین نما

 نخواهد شد . در مورد کارخانجات دوره بهره برداری آزمایشی جز بهره برداری محسوب نمی گردد .
درآمد )دوره قبل از بهره هزینه های تاسیس از قبیل ثبت موسسه حق مشاوره و نظایر آن و هزینه های زاید بر -3

این قانون تصریح خواهد شد حداکثرتا  050برداری و دوره بهره برداری ( جز در مواردی که ضمن جدول مقرر در ماده 
 مدت ده سال از تاریخ بهره برداری بطور مساوی قابل استهالك است .

ین االت زیانی متوجه موسسه گردد درصورتی که براثر فروش مال قابل استهالك یا مسلوب المنفعه شدن ماش -5
زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دا رائی منهای حاصل فروش )در صورت فروش (یک جا قابل احتساب در 

 حساب سود و زیان همان سال می باشد .
شده فیلم  تبصره : در مورد محاسبه مالیات تهیه کنندکان فیلم های ایرانی که در ایران تهیه می شود قیمت تمام     

در سال اول بهره برداری و درصورتی که درآمد فیلم تكافو نكند در سالهای بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات 
 منظور خواهد شد .

ابن قانون  050: طرز محاسبه استهالك به شرح زیر است : الف: در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده 051ماده 
نرخها ثابت بوده و در هر سال مابه التفاوت قیمت تمام شده مال مورد استهالك و برای استهالك نرخ تعیین شود 

 مبلغی که در سالهای قبل برای آن به عنوان استهالك منظور شده است اعمال می گردد.
این قانون مدت تعیین شده در هر سال بور مساوی از قیمت تمام  050در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده  -ب

 ال به نسبت مدت مقرر استهالك منظور می گرددشده م
هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارائی قابل استهالك جز قیمت تمام شده دارائی محسوب می  -0تبصره      

 شود .
 سال مستهلک کنند. 5موسسات می توانند هزینه های نرم افزاری خود را حداکثر تا  -2تبصره      
سات می توانند آن مقدار از دارائی های ثابت استهالك پذیر را که برای بازسازی , جایگزینی موس -9تبصره      

خطوط تولید یا توسعه و تكمیل خریداری گردیده است با دوبرابر نرخ یا نصف مذت استهالك پیش بینی شده در 
 این قانون حسب مورد مستهلک کنند . 050جدول استهالکات موضوع ماده 

در اجاره های سرمایه ای دارائی های ثابت استهالك پذیرنده نحوه انعكاس هزینه استهالك در دفاتر  -3تبصره      
 طرفین معامله براساس استانداردهای حسابداری خواهد بود.
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: جدول استهالکات براساس ضوابط مصوب از طرف سازمان امور مالیاتی کشور 050ماده 
 ی و دارائی به موقع اجرا گذارده می شود .تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصاد

 فصل سوم : قرائن و ضرایب مالیاتی
:قرائن مالیاتی عبارتست از عواملی که در هررشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغلی برای تشخیص درآمد 052ماده 

 مشمول مالیات بطور علی الراس به کار می رود و فهرست آن بشرح زیر می باشد :
 االنهخرید س -0
 فروش ساالنه -2
 درآمد ناویژه -9
 میزان تولید در کارخانجات -3
 ارزش حق واگذاری محل کسب  -5
جمع کل وجوهی که بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی  -6

 می شود یا میزان تمبرمصرفی آنها
 ضرائبسایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین  -1

: ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه ای که حاصل ضرب انها در قرینه مالیاتی در موارد شخیص 059ماده 
 علی الراس درآمدمشمول مالیات تلقی می گردد

تبصره : درصورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضرایب بدست می آید درآمد      
 یات خواهد بود.مشمول مال

 : جدول ضرایب تشخیص درآمدمشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابالغ می گردد:053ماده 
الف : برای تعیین ضرایب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری 

ماینده نظام پزشكی در مورد مشاغل وابسته به اسالمی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و ن
پزشكی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل در سازمان امور 
مالیاتی کشور تشكیل می شود و با توجه به جریان معامالت و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به مالیات های 

این قانون درباره مودیان مختلف برحسب نوع مشاغل به  052ان را نسبت به هریک از قرائن مذکور در ماده حوزه تهر
طور تفكیک تعیین و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم می نماید . تصمیما ت این کمیسیون از طرف 

 ای اجرا ابالغ خواهد شد .سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرایب حوزه تهران بر
 ب : جدول مذکور در بند الف از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی شهرستانها ارسال می گردد .

به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رئیس اداره امور مالیاتی محل و رئیس بانک ملی ایران و نماینده 
د اصناف و نماینده نظام پزشكی در مورد مشاغل وابسته به پزشكی و نماینده اتاق شورای مرکزی اصناف در مور

بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل تشكیل می شود. کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای 
قتضا تغییرات الزم را مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیائی محل در صورت ا

در اقالم آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد نتیجه کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالیاتی 
کشور مورد بررسی قرار می گیرد و تا حدی که دالیل اقامه شده برای تغییرات جدول قانع کننده به نظر برسد جدول 

 ور برای اصالح و عنوان جدول ضرایب به اداره امور مالیاتی مربوط ابالغ خواهد شد.از طرف سازمان امور مالیاتی کش
در نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشكی تشكیل  -0تبصره    

مطلع را جهت شرکت در  نشده است فرماندار محل حسب مورد به جای هریک از نمایندگان آنها نماینده ای بصیر و
 کمیسیون ضرایب معرفی خواهد نمود.
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حضور نماینده سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس اداره امور مالیاتی هم  -2تبصره      
چنین نماینده بانک مرکزی یا بانک ملی حسب مورد برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری است و تصمیمات 

 ر جلسه مناط اعتبار است .کمیسیون با اکثریت آرای حاضرین د
ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی الراس تشخیص داده  -9تبصره      

شود درصورتی که به موجب این قانون یا طبق جدول ضریبی برای آن تعیین نشده باشد بوسیله هیئت حل اختالف 
 مشابه تعیین خواهد شد . مالیاتی محل با توجه به ضریب مشاغل

کمیسیون تعیین ضرایب نماینده اتحادیه هر رشته یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسه کمیسیون  -3تبصره      
 ضرایب دعوت خواهد نمود.

 فصل چهارم :مقررات عمومی
به آخر اسفند همان : سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هرسال شروع و 055ماده 

سال ختم می شود لكن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی 
تطبیق نمی کند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرا رمی گیرد و موعد تسلیم 

و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان 
. 

: اداره امور مالیاتی مكلف است اظهار نامه مودیان مالیات بردرآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد 056ماده 
ه رسیدگی نماید . در مقرر تسلیم شده است حداکثر تا یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهار نام

صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق الذکر 
برگ تشخیص درآمد مذکور را به مودی ابالغ نكند اظهار نامه مودی قطعی تلقی می شود . هرگاه پس از قطعی شدن 

ور ابالغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد اظهار نامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صد
معلوم شود مودی درآمد یا فعالیتهای انتفاعی کتمان شده ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط 

لت و همچنین مواردی که این قانون قابل مطالبه خواهد بود . دراین حا 051مالیات بردرآمد آن فعالیتها بارعایت ماده 
اظهار نامه مودی به علت عدم رسیدگی قطعی تلقی می گردد اداره امور مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص 
صادره به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی 

 ارسال نماید .
ودیان مالیات بردرآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهار نامه درآمد خودداری نموده اند یا اصوال : نسبت به م051ماده 

طبق مقررات این قانون مكلف به تسلیم اظهار نامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از 
ور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن پنج سال مذک

سال  5اینكه ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای 
 مذکور برگ تشخیص صادر به مودی ابالغ شود .

از تائید مراتب از طرف هیات حل تبصره : در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد پس      
اختالف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله ای که باشد کان لم بكن تلقی می گردد و دراین صورت 
اداره امور مالیاتی مكلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیات 

 دی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرورزمان خواهد بود .مزبور مالیات متعلق را از مو
: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کال یا جزئا و در نقاطی که مقتضی 054ماده 

را که به  بداند طبق اگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعالم نماید که در سال بعد اظهار نامه های مودیان مزبور
موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را بطور نمونه گیری و طبق مقررات این 

 قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.



 

 

 141  از 86صفحه   

 

 (0931)پائیز  سرمایه مقررات تحلیلگری بازار  -آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  هجدهمین دوره آمادگی 

: وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع از طریق واریز به حساب تعیین شده از 053ماده 
ابطال تمبرپرداخت می شود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی مودی  طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا

 منظور می گردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد 
شخاص مقیم خارج از تبصره : به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود که در مورد مودیان غیر ایرانی و ا     

 کشور کل مالیات های متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید .
: سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرائم متعلق از مودیان و مسئوالن پرداخت مالیات نسبت 061ماده 

طالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت به سایر طلبكاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و م
 حق تقدم خواهد داشت . حكم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود .

: در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرائی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا 060ماده 
مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات می رود اداره امور امور مالیاتی باید با ارائه دالیل کافی از هیات  اموال از طرف

حل اختالف مالیاتی قرار تامین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیات صدور قرار را الزم تشخیص دهد ضمن تعیین 
لف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد مبلغ قرار مقتضی صادر خواهد کرد . اداره امور مالیاتی مك

وی یا اشخاص ثالث باشد تامین نماید در این صورت مودی و اشخاص ثالث پس از ابالغ اخطار کتبی اداره امور 
مالیاتی حق نخواهد داشت اموال مورد تامین را از تصرف خود خارج کند مگر اینكه معادل مبلغ مورد مطالبه تامین 

این قانون  033ماده  2و در صورت تخلف عالوه بر پرداخت مطالبات مذکور مشمول مجازات مقرر در تبصره  دهند
 خواهد بود .

: در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می شوند ادارات امورمالیاتی حق دارند به 062ماده 
ات مراجعه کنند و مراجعه به یكی از آنها مانع مراجعه به همه آنها مجتمعا یا به هریک جداگانه برای وصول مالی

 دیگران نخواهد بود.
: سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشموالن مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل 069ماده 

ن سال را به نسبتی از درآمد کسر و پرداخت نمی شود کال یا بعضا مكلف نماید درطول سال مالیات متعلق به هما
آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت بطور علی الحساب نمایند و در صورت تخلف علی 

 الحساب پرداخت مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد .
تقلیل موارد مراجعه مودیان : سازمان امور مالیاتی کشور مكلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و 063ماده 

به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مودیان بتوانند مستقیما 
 به شعب یا باجه های بانک مراجعه و مالیاتهای خود را به حساب مذکور پرداخت نمایند .

قبیل زلزله , سیل , آتش سوزی , بروز آفات و خشكسالی و طوفان و  : در مواردی که براثر حوادث و سوانح از065ماده 
اتفاقات غیر مترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مودی یا مودیان خاص خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از 

نگردد وزارت  طریق وزارتخانه ها یا موسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه و یا موسسات عام المنفعه جبران
امور اقتصادی و دارائی می تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت 

% اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی 51به آن دسته از مودیان که بیش از 
یئت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده با تقسیط های مالیاتی خود نمی باشند با تصویب ه

طوالنی نماید . آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد 
 رسید.

تبصره : مودیان مالیاتی مناطق جنگ زده و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت امور      
 اقتصادی و دارائی و تصویب هیئت وزیران اعالم می گردد از تسهیالت مالیاتی زیر برخوردارخواهند شد :

بخشوده  0912لغایت  0964از اول سال الف : پنجاه درصد مالیات مودیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور 
 می گردد .
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ب : به ازای هر سال اشتغال درنقاط فوق از تاریخ اجرای این اصالحیه یک سوم بدهی 
 آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور بخشوده می شود . 0961مالیاتی تا پایان سال 

در نقاط  0961لغایت سال  91/6/0953ریخ ج : مالیات پرداخت شده مودیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تا
 مذکور حداکثر معادل یک سوم آن در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شد .

د : در مواردی که مودیان قادر به ادامه فعالیت در نقاط مذکور نباشد با ارائه دالیل مورد قبول وزارت امور اقتصادی و 
 سمتی از بدهی های موصوف مودی بخشوده خواهد شد .دارائی تمام یا ق

: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی تهیه و برای استفاده مودیان عرضه 066ماده 
نماید.قبوض مذکور با نام و غیر قابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مودی مبلغ پیش پرداخت به اضافه دو درصد 

 به ازای هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسر خواهد شد . آن
: وزارت امور اقتصادی و دارائی یاسازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت 061ماده 

بدهی مربوط را حداکثر به بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه بطور یک جا نیستند از تاریخ ابالغ مالیات قطعی 
 مدت سه سال تقسیط نماید .

:دولت می تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطالعات راجع به درآمد و دارائی مودیان با 064ماده 
 دولت های خارجی موافقت نامه های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسالمی به مرحله اجرا بگذارد . 

اردادها یا موافقت نامه های مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب ر
قوه مقننه یا هیات وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است . دولت موظف است ظرف یک 

مه های قبلی را بررسی و نظر خودرا مبنی بر ادامه یا لغو آنها سال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت نا
 مستدال به مجلس شورای اسالمی گزارش نماید 

: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورتی که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مودیان مالیاتی 063ماده 
اهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری کاربرد وسایل و روشها و صورت حسابها و فرم هائی را جهت نگ

تشخیص دهد مراتب را تا آخر دی ماه هرسال دریكی از روزنامه های کثیر االنتشار آگهی کند و مودیان از اول 
فروردین سال بعد مكلف به رعایت آنها می باشند , عدم رعایت موارد مذکور در مورد مودیانی که مكلف به نگاهداری 

ستند موجب بی اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مودیان موجب تعلق جریمه ای معادل دفاتر قانونی ه
بیست درصد مالیات منبع مربوط می باشد .به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود برای اشخاص حقیقی و 

قی که حسب اعالم سازمان امور حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند اشخاص حقیقی و حقو
مالیاتی کشورموظف به اخذ کارت می شوند مكلف اند براساس دستورالعمل که توسط سازمان تهیه و اعالم می شود 
برای انجام دادن معامالت خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حسابها و فرمهای درج نموده 

زمان امور مالیاتی تسلیم نماید . عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی و فهرست معامالت خود را به سا
خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معامالت دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی 

ن رعایت ضوابط فوق انجام % مبلغ مورد معامله ای که بدو01دیگران برای معامالت خود مشمول جریمه ای معادل 
می شود خواهد بود . عدم ارائه فهرست معامالت انجام شده به سازمان امور مالیاتی طبق دستورالعمل صادره مشمول 

% معامالتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود . جرائم مذکور توسط اداره امور مالیاتی 0جریمه ای معادل 
این قانون مطالبه خواهد شد و مودی مكلف است ظرف سی روز از تاریخ  051در مادهمربوط با رعایت مهلت مقرر 

ابالغ برگ مطالبه نسبت پرداخت ان اقدام کند . در غیر اینصورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و 
است . جریمه مذکور صدور رای به هیات حل اختالف مالیاتی ارجاع خواهد شد . رای هیات مزبور قطعی و الزم االجرا 

 غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود .
: درصورتی که رعایت موارد مذکور در ماده فوق بتا به تشخیص هیات حل اختالف مالیاتی از عهده 0تبصره      

 ب مورد نخواهد بود .مودی خارج بوده باشد مشمول بی اعتباری دفاتر و جرائم مربوط حس
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: استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بردرآمد و 2تبصره      
همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت 

 تضامنی خواهند داشت .
معامالت خود از انجام دادن هریک از تكالیف مقرر در این ماده  : درصورتی که طرفین معامله در9تبصره      

خودداری نمایند متضامنا مسئول خواهند بود و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه 
ول فروشنده مشخصات خریدار وموضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی اعالم نماید مشم

 جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود .
این قانون مكلف به نگهداری  35: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 3تبصره      

صورت حساب های مربوط به خریدهای خود در سال عملكرد و سال بعد از آن می باشند و درصورت درخواست 
% صورت حسابهای ارائه نشده 01ان ارائه دهند . در غیر اینصورت مشمول جریمه ای معادل ماموران مالیاتی باید به آن

 خواهد بود.
: مرجع رسیدگی به هر گونه اختالفات که در تشخیص مالیاتهای موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و 011ماده 

به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع مودی ایجاد شود هیئت حل اختالف مالیاتی می باشد مگر مواردی که 
 رسیدگی دیگری تعیین شده باشد .

: کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت 010ماده 
 نمی توانند به عنوان وکیل یا نماینده مودیان مراجعه نمایند.

به حساب های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن  % وجوهی که011: 012ماده 
بصورت بالعوض پرداخت می شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک های غیر نقدی بالعوض 

ی و اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر , تجهیز و احداث و یا تكمیل مدارس دانشگاهها و مراکز آموزش عال
مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و اسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کتابخانه و مراکز فرهنگی و 
هنری )دولتی (طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه های آموزش و پرورش , فرهنگ و آموزش عالی , بهداشت و درمان 

از درآمد مشمول مالیات عملكرد سال پرداخت منبعی که و آموزش پزشكی و امور اقتصادی و دارائی تعیین می شود 
 مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر است .

به موقع اجرا گذاشته می شود و مقررات آن شامل کلیه مالیاتها و  0964: این قانون از اول فروردین سال 019ماده 
بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و مالیات بردرآمدهایی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد 

همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی که درسال اول اجرای این قانون خاتمه می 
 یابدخواهد بود و کلیه قوانین مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است .

قانون تعدیل وتثبیت اجاره بها مصوب سال  4تبصره : با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده      
 منتفی است . 0952
: مالیات بردرآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد وسایر مالیات های مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق 013ماده 

اشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد می ب 0935و بعد از از 0964آنها قبل از سال 
مشمول مالیات ونرخ های مالیاتی و تكالیف مودیان و مرور زمان تابع احكام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ 

 رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود .
می باشد و تا  0936یل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال : مالیات هایی که سال تحص0تبصره      

 تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود .
و اصالحات بعدی آن که  0935قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه  041: انتقاالت موضوع ماده 2تبصره      

ورت گرفته است در صورت فوت انتقال دهنده بعد از اجرای این قانون به سهم االرث ورثه قبل از اجرای این قانون ص
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مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس از وضع سهم االرث 
 پرداختی قبلی وصول خواهد شد .

ل یک بار به پیشنهادوزارت امور : کلیه نصاب های مندرج در این قانون هماهنگ با نرخ تورم هر دو سا015ماده 
 اقتصادی و دارائی و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل است .

: ساز مان امور مالیاتی می تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر بصورت قطعی و یا 016ماده 
کشور تهیه و پس ازتصویب وزیر امور تشخیصی وصول نماید . آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی 

 اقتصادی و دارائی به موقع اجرا گذارده می شود.
 فصل پنجم :وظایف مودیان

: مودیان مالیاتی می توانند اظهار نامه های موضوع این قانون را که حسب مورد مكلف به تسلیم آن هستند 011ماده 
ت تسلیم نمایند . در اینصورت اداره امور مالیاتی مذکور باید به تفكیک با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سكون

روز برای اقدام به اداره امور مالیاتی ذیربط  9مراتب را در پرونده مودی منعكس نموده و اظهار نامه تسلیمی را ظرف 
لیم آن به اداره امور ارسال دارد . تسلیم اظهار نامه به اداره امور مالیاتی محل سكونت از لحاظ آثار مترتب در حكم تس

مالیاتی مربوط خواهد بود . حكم این ماده شامل مواردی نیز که مودی اظهار نامه خود را اشتباها به اداره امور مالیاتی 
 دیگری در شهرستان تسلیم نماید خواهد بود .

قی که مودی مالیاتی به هر گاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهار نامه یا سایر اورا -0تبصره      
موجب مقررات مكلف به تسلیم آن می باشد, مصادف با تعطیل رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل مزبور 

 بر حسب مورد جز مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهار نامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد .
مودیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین موسسات و تسلیم اظهار نامه و پرداخت مالیات  -2تبصره      

شرکتهایی که مرکز اصلی آنها در خارج از کشور است چنانچه دارا ی نماینده در ایران باشند به عهده نماینده آنها 
 خواهد بو.د .

ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل 3صاحبان مشاغل مكلفند ظرف  -9تبصره      
درصد مالیات قطعی و نیز 01اعالم نمایند. عدم انجام دادن تكلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه ای معادل 

 شناسائی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود .  موجب محرومیت از کلیه تسهیالت و معافیت های مالیاتی از تاریخ
ین حكم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها از طرف ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است نخواهد بود 

. 
 : درمواردی که اظهار نامه مالیاتی یا سایر اوراق که مودی مالیاتی موجب مقررات مكلف به تسلیم آنها می014ماده 

باشد بوسیله اداره پست واصل می گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی 
 می گردد .

: درصورتی که مودی محل های متعدد برای سكونت خود داشته باشد مكلف است یكی از آنها را به عنوان 013ماده 
مور مالیاتی می تواند هریک از محل های سكونت مودی را محل محل سكونت اصلی معرفی نماید وگرنه اداره ا

 سكونت اصلی تلقی نماید
: هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائه گواهی نمایندگی های مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسالمی در 041ماده 

مالیات پرداخته است از خارج ثابت کند که از درآمد یک سال مالیاتی خود در یكی از کشورهای خارج به عنوان مقیم 
 لحاظ مالیاتی درآن سال مقیم خارج از کشور خواهد شد مگر دریكی از موارد زیر: 

 درسال مالیاتی مزبور درایران دارای شغلی بوده باشد . -0
 در سال مالیاتی مزبور حداقل شش ماه متوالیا یا متناوبا در ایران سكونت داشته باشد . -2
 ر به منظور انجام ماموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد .توقف در خارج از کشو -9
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تبصره : اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی که درآمدی از خارج از      
کشور تحصیل نموده و مالیات آن را به دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهار نامه یا 

حساب سودوزیان خو دحسب مورد طبق مقررات این قانون اعالم نماید مالیات پرداختی آنها در خارج از ترازنامه و 
کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج از کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان 

 ر خواهد بود .تعلق می گیرد هر کدام کمتر باشد از مالیات بردرآمد آنها قابل کس
: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند به منظور نظارت براجرای قوانین و مقررات مالیاتی هیات هایی مرکب 040ماده 

از سه نفر را جهت بازدید و کنترل دفاتر قانونی مودیان مالیاتی طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی 
تصادی و دارائی خواهد بود اعزام نماید . درصورتی که مودی از ارائه دفاتر خودداری نماید کشور و تصویب وزیر امور اق

این قانون درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طریق علی الراس تشخیص  31ماده  9با موافقت هیات مذکور در بند 
 خواهدشد .

ان امور مالیاتی کشور کلیه دفاتر و اسناد و تبصره : هیات های موضوع این ماده می توانند حسب تجویز سازم     
مدارك مالی مودیان را اعم از این که مربوط به سال مراحعه باشد یا سنوات قبل باشند به منظور کسب اطالعات الزم 

را  و ارائه آن به اداره امور مالیاتی ذیربط مورد بازرسی قرار دهند و یا درصورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارك سنوات قبل
 در قبال ارائه رسید به اداره امور مالیاتی منتقل نماید .

 فصل ششم :وظایف اشخاص ثالث
: کسانی که مطابق مقررات این قانون مكلف به پرداخت مالیات دیگران می باشند و همچنین هر کس که 042ماده 

از انجام تكالیف مقرر در این قانون  پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که در اثر خود داری
مشمول جریمه ای شناخته شده اند در حكم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول 

 مالیاتها با آنان رفتار خواهدشد .
باید قبال پرداخت  : در مواردی که انتقال ملک بوسیله اداره ثبت انجام می گیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی049ماده 

شود و در اداره ثبت با ذکر شماره مفاصاحساب صادره از اداره امور مالیاتی ذیصالح در سند انتقال اقدام انتقال ملک 
 خواهد نمود .

:ادارات ثبت مكلف اند درآخر هر ماه فهرست کامل شرکتها و موسساتی را که در طول ماه به ثبت می رسند 043ماده 
در مورد شرکتها و موسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت  و تغییرات حاصله

 رسانده اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره های آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت موسسه ارسال دارند .
همچنین فصول اول و ششم باب سوم این از باب دوم و  3: در کلیه مواردی که معامالت مربوط به فصل 045ماده 

قانون به موجب سند رسمی صورت می گیرد صاحبان دفاتر اسنادرسمی مكلف اند فهرست خالصه معامالت هر ماه را 
 تا پایان ماه بعد درمقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط در محل تسلیم نمایند.

رگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع : صدور یا تجدید یا تمدید کارت باز046ماده 
صالحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امورمالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی 

مسئولیت  شده می باشد و درصورت عدم رعایت این حكم مسئوالن امر نسبت به پرداخت مالیاتهای مزبور با مودی
 تضامنی خواهند داشت .

اعطای تسهیالت بانكی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانكها و سایر  -0تبصره      
گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی  -0موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی های زیر خواهد بود : 

مربوط مبنی بروصول نسخه ای از صورت های مالی ارائه شده به بانكها و  گواهی اداره امور مالیاتی -2قطعی شده 
سایر موسسات اعتباری ضوابط اجرائی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

 تعیین و ابالغ خواهدشد.
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معادل یک در هزار به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود مبلغی  -2تبصره      
درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآ مد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در 
حدود اعتبارات مصوب بودجه ساالنه به تشكل های صنفی و مجامع حرفه ای که در امر تشخیص ووصول مالیات 

 همكاری می نماید پراخت نماید.
 ستناد این ماده ازشمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است .وجوه پرداختی به ا

: در کلیه مواردی که معامالت موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این 041ماده 
فسخ سند قانون موجب اسناد رسمی صورت می گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مكلف اند قبل از ثبت و یا اقاله یا 

معامله مراتب را بشرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع 
ملک و یا محل سكونت مودی حسب مورد اعالم و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ 

آم را در سند معامله قید نمایند. گواهی انجام معامله حداکثر سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور 
ظرف ده روز از تاریخ اعالم دفترخانه پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط از قبیل 

مالیات مالیات بر درآمد اجاره امالك و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل مالیات شغلی محل مورد معامله 
 درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی امالك حسب مورد صادر خواهد شد. .

چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختالف باشد پرونده امر خارج از نوبت در مراجع حل اختالف  -0تبصره      
یدگی و صدور رای از طرف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهدشد و اگر مودی تمایل به اخذ گواهی قبل ازرس

مراجع حل اختالف باشد با وصول مالیات مورد قبول مودی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته , بیمه نامه , 
 اوراق بهادار, وثیقه ملكی و . . . معادل مبلغ مابه االختالف گواهی انجام معامله صادر خواهدشد .

حكام دادگاهها وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و در مواردی که به موجب ا -2تبصره      
امثال آن توزیع گردد مسئوالن در موقع پرداخت به ذینفع مكلف اند ضمن استعالم از اداره امور مالیاتی مربوط مالیات 

 متعلق را کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نماید.
ل تمبر مكلف اند براساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وکالت نامه : متصدیان فروش و ابطا044ماده 

تمبر باطل و میزان آن را در دفتری که اختصاصا جهت تمبر مصرفی باید به وسیله هر یک از وکال نگهداری شود ثبت 
مور مالیاتی ارائه شود و گرنه از و گواهی نمایند. دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل به اداره ا

 موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهدبود.
 فصل هفتم :تشویقات و جرائم مالیاتی

این قانون چنانچه طی سه سال متوالی  35: اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 043ماده 
مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم  ترازنامه و حساب سود وزیان و دفاتر و مدارك آنان

درصد اصل مالیات سه سال  5ااظهار نامه بدون مراجعه به هیاتهای حل اختالف مالیاتی پرداخت کرده باشد معادل 
های  این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی 031مذکور عالوه براستفاده از مزایای مقرر در ماده 

 جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهدشد . جایزه مربوط از پرداخت مالیات معاف خواهد بود .
: علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملكرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت 031ماده 

مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که مالیات عملكرد موجب تعلق جایزه ای معادل یک درصد 
% 5/2از مالیات متعلق همان عملكرد کسر خواهدشد .پرداخت مالیات پس ازآن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل 

ی هستند مالیات به ازای هر ماه خواهد بود . مبدا احتساب جریمه در مورد مودیانی که مكلف به تسلیم اظهار نامه مالیات
نسبت به مبلغ مندرج در اظهار نامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه االختالف از تاریخ مطالبه و در 
مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده و یا اصوال مكلف به تسلیم اظهار نامه نیستند تاریخ انقضای 

 خت مالیات حسب مورد می باشد .مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پردا
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مودیانی که به تكالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا  -0تبصره      
ترازنامه و حسا ب سود وزیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و سحاب سود وزیان 

این قانون هرگاه  293و مدارك خود اقدام نموده اند در موارد مذکور در ماده و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد 
برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نماید و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب 

مچنین درصورتی که این گونه % جرائم مقرر در این قانون معاف خواهند بود . ه41دادن پرداخت آن اقدام کنند از 
مودیان ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام 

 % جرائم متعلقه دراین قانون معاف خواهندبود .31نمایداز
چنانچه قاصله تاریخ وصول اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن  -2تبصره      

مالیات از یک سال تجاوز نماید , جریمه دوونیم درصد در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال 
ود. سازمان امور مالیاتی مكلف است ترتیباتی مذکور تا تاریخ ابالغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مودی نخواهد ب

اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مودیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت 
 پذیرد.
رج از : تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دالئل ابرازی مبنی بر خا030ماده 

اختیار بودن عدم انجام تكالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت 
 سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد .

ف به :در کلیه مواردی که مودی یانماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مكل032ماده 
تسلیم اظهار نامه می باشد چنانچه از تسلیم آن در مواعدمقرر در این قانون خودداری نماید مشمول جریمه ای معادل 

 ده درصد مالیات متعلق خواهد بود .
این قانون موجب  35تبصره : عدم تسلیم اظهار نامه توسط اشخاص حقوقی و مشموالن بندهای الف و ب ماده      

% مالیات متعلق می گردد و مشمول بخشودگی نمی شود . در مورد مودیانی که اظهار نامه 31معادل تعلق جریمه ای 
خود را تسلیم می نماید حكم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه های غیر واقعی 

 که غیر قابل قبول نیز باشد جاری خواهد بود .
ی که به موجب مقررات این قانون مكلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم : نسبت به مودیان039ماده 

% مالیات برای هر یک از موارد 21تسلیم ترازنامه و حساب سود وزیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل 
 % مالیات خواهند بود .01مذکور و در مورد رد دفتر مشمول جریمه ای معادل 

صره : عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان دو دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر تب     
 درسال مربوط خواهدشد.

این قانون مورد رسیدگی قرارمی گیرد درصورتی  054: مودیانی که اظهار نامه آنها در اجرای مقررات ماده 033ماده 
% اختالف داشته باشد عالوه بر 05عی با رقم اظهار شده ازطرف مودی بیش از مه درآمد مشمول مالیات مشخصه قط

تعلق جرائم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابالغ مالیات مشخصه قطعی از هرگونه 
 تسهیالت وبخشودگی های مقرر در قانون مالیاتها نیز محروم خواهند شد .

این قانون  003لف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده : جریمه تخ035ماده 
ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خالف واقع به ترتیب عبارتست از دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده 

 شخص حقوقی در تاریخ انحالل
یم دارائی شخص حقوقی قبل از تسویه امور مالیاتی : جریمه تخلف مدیریا مدیران تسویه در مورد تقس036ماده 

% مالیات متعلق خواهد بود که از 21این قانون معادل  004شخص حقوقی یا قبل از سپردن تامین مقرر موضوع ماده 
 مدیر یا مدیران تسویه وصول می گردد.
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: نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مكلف به تسلیم صورت یا 031ماده 
فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می باشند , درصورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا ب 

% حقوق پرداختی و درخصوص 2برخالف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 
 مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود .% کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامنا 0پیمانكاری 

:درشرکت های منحله مدیران اشخاص حقوقی مجتمعا یا منفردا نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص 034ماده 
حقوقی وهمچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مكلف به کسرو ایصال آن بوده و 

 یت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت .مربوط به دوران مدیر
یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مكلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر می باشد درصورت تخلف از 
انجام وظایف مقرره عالوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای 

 % مالیات پرداخت نشده خواهد بود .21معادل 
در مواردی که مكلفین به کسر مالیات وزارتخانه , شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین  -0تبصره      

 امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود .
باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز عالوه بر  هر گاه مكلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیر دولتی -2تبصره      

مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق به حبس تادینی از سه ماه تا دوسال محكوم خواهند شد . 
این حكم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیات های مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور 

 د نخواهد بود .تامین سپرده ان
 چنانچه کسرمالیات شخص حقیقی باشد حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محكوم خواهدشد .. -9تبصره      
این ماده از طرف رئیس  9و2اقامه دعوی علیه مرتكبین نزد مراجع قضائی در خصوص تبصره های  -3تبصره      

 کل سازمان امور مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد .
: در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تكلیف یا وظیفه ای برای دفاتر اسنادرسمی مقرر گردیده است 211ه ماد

درصورت تخلف عالوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مودی در پرداخت مالیات ویا مالیاتهای متعلق مربوط مشمول 
این قانوئن نیز با  033ماده  2مجازات مقرر در تبصره % آن نیز خواهد بود و در مورد تكرار به 21جریمه ای معادل 

 رعایت مقررات مربوط محكوم خواهدشد .
: هر گاه مودی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود وزیان یا به دفاتر و اسناد 210ماده 

هیه و تنظیم شده است استناد نماید با ومدارك که برای تشخیص مالیات مالك عمل می باشد و برخالف حقیقت ت
برای سه سال متوالی از تسلیم اظهار نامه مالیاتی و ترازنامه و سود وزیان خودداری کند عالوه برجریمه ها و مجازات 

 های مقرر در این قانون از کلیه معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور محروم خواهدشد .
تبصره : تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتكبین نزد مراجع قضائی از طرف رئیس سازمان مالیاتی کشور به عمل      

 خواهدآمد .
: وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهكاران مالیاتی که میزان 212ماده 

شد از کشور جلوگیری نماید .حكم این ماده در مورد مدیر یا مدیران میلیون ریال بیشتر با01بدهی قطعی آنها از 
مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بردرآمد شخص حقوقی یا 
مالیاتهای که به موجب این قانون شخص حقوقی مكلف به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوره مدیریت آنان 

 ده نیز جاری است مراجع ذیربط به اعالم وزارت یا سازمان مزبور مكلف به اجرای این ماده می باشند .بو
تبصره : درصورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خودبه همسر و      

 ابطال اسنادمذکور از طریق مراجع قضائی اقدام نماید . یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی می تواند نسبت به
 فصل هشتم :ابالغ
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: اوراق مالیاتی بطور کلی باید به شخص مودی ابالغ و در نسخه ثانی رسید اخذ 219ماده 
گردد . هرگاه به خود مودی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سكونت یا محل کار اوبه یكی از بستگان 

ستخدمین او ابالغ گردد مشروط براین که به نظر مامور ابالغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق یا م
 مورد ابالغ کافی بوده و بین مودی و شخصی که اوراق را دریافت می دارد تعارض منفعت نباشد .

رفتن برگها استنكاف نماید یا هرگاه مودی یا درصورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گ -0تبصره      
درصورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشد مامور ابالغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور 
اشخاص فوق را در محل در هر نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سكونت یا محل کار مودی 

ه ترتیب فوق ابالغ شده قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابالغ به مودی محسوب الصاق نماید . اوراق مالیاتی که ب
 می شود .

 سازمان امور مالیاتی می تواند برای ابالغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید .  -2تبصره      
در محل اابالغ و در نسخه ثانی رسید امور پست باید اوراق مالیاتی را به شخص مودی یا بستگانی و مستخدمین او 

اخذ کند و چنانچه مودی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند , مامور پست این موضوع را در نسخ اوراق 
 مذکور قیدو نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت می دهد و. 

روز پس از تاریخ  05شخاص یاد شده در محل نباشد مامور پست با قید تاریخ مراجعه عبارت ) رگاه هیچ یک از ا
مراجعه خواهدشد( را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می کند و نسخه اول را “ مجددا

امر را در ذیل اوراق قید و  عودت می دهد . مامور پست در مراجعه بعدی درصورت عدم حضور اشخاص فوق این
نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می کند و نسخه اول را به اداره امور مالیاتی عودت می دهد . اوراقی که 

 بدین ترتیب الصاق می شود از تاریخ الصاق ابالغ شده محسوب می شود.
لیاتی تصریح و امضا نماید : الف : محل و تاریخ : مامور ابالغ باید مراتب را در نسخه اول و دوم اوراق ما213ماده 

ابالغ با تعیین روز و ماه وسال به حروف و عدد ب : نام کسی که اوراق به اوابالغ شده با تعیین این که چه نسبتی با 
 این قانون 219مودی دارد ج :نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده 

یكی از ادارات دولتی یا موسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام :اگر مودی 215ماده 
 رئیس دفتر آن اداره و یا موسسه ابالغ گردد.

: اگر مودی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که 216ماده 
 دارند ابالغ شود .ازطرف شرکت حق امضا 

این قانون و تبصره آن در مورد شرکتهای تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری  219تبصره : مقررات ماده      
 است .
: در مواردی که مودی محلی را به عنوان محل کار یا سكونت یا محل ابالغ اوراق مالیاتی معرفی کند و 211ماده 

مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سكونت مودی ابالغ شود و درپرونده دلیل  درغیر این مورد درصورتی که اوراق
و اثری حاکی از اطالع مودی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نكرده باشد مادامی که محل دیگری به عنوان 

 . محل سكونت یا کار اعالم نكند ابالغ اوراق مالیاتی به همان نشانی قانونی صحیح است
: در مواردی که نشانی مودی دردست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت درروزنامه کثیراالنتشار حوزه اداره امور 214ماده

مالیاتی محل واگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیر االنتشار نزدیكترین محل به حوزه اداره امور مالیاتی یا 
 کز آگهی می شود. این آگهی در حكم ابالغ مودی محسوب خواهدشد .یكی از روزنامه های کثیراالنتشار مر

در متن اوراق مالیاتی ابالغ شده باید عالوه بر مطالب مربوط , محل مراجعه مهلت مقرر و تكلیف  -0تبصره      
 قانونی مودی درج شده باشد .

این قانون مشخص نباشد اوراق  211در مورد مودیان مالیات مستغالت که نشانی آنها طبق ماده  -2تبصره      
این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابالغ  219مالیاتی به ترتیب مذکور در تبصره ماده 
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 خواهدشد.
: مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابالغ , جز در مواردی که در این قانون مقرر گردیده است در مورد 213ماده 

 لیاتی اجرا خواهدشد .ابالغ اوراق ما
 فصل نهم :وصول مالیات

: هرگاه مودی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابالغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور 201ماده 
مالیاتی به موجب برگ اجرائی به او ابالغ می کند ظرف یک ماه ا ز تاریخ کلیه بدهی خودرا بپردازد یا ترتیب پرداخت 

 را به اداره امور مالیاتی بدهد .آن 
در برگ اجرائی باید نوع مبلغ مالیات , مدارك تشخیص قطعی بدهی , سال مالیاتی , مبلغ پرداخت  -0تبصره      

 شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد .
عنوان مالیات قطعی آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مذکور در اظهار نامه یا ترازنامه تسلیمی به  -2تبصره      

 تلقی می شود و ازطریق عملیات اجرائی قابل وصول است .
: هرگاه مودی پس از ابالغ برگ اجرائی درموعد مقرر مالیات موردمطالبه را کال پرداخت نكند یا ترتیب 200ماده 

% بدهی از 01به اضافه پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرائم متعلق 
اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مودی توقیف خواهدشد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده 

 اجرائیات اداره امور مالیاتی می باشد.
 : توقیف اموال زیر ممنوع است :202ماده 

 دوسوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه -0
لباس و اشیا و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مودی و افرا تحت تكفل او الزم است و همچنین آذوقه موجود  -2

 و نفقه اشخاص واجب المنفعه مودی
 ابزار و آالت کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تامین حداقل معیشت مودی الزم است . -9
 محل سكونت به قدر متعارف -3

هرگاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته می شود زائد برمیزان بدهی مالیاتی مودی و قابل  -0تبصره      
تفكیک نباشد , تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می شود مگر این که مودی اموال بالمعارض 

 دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.
مورد “جین باشد که دریک خانه زندگی می نمایند ,از اثاث البیت آنچه عادتاهرگاه مودی یكی اززو -2تبصره      

 استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته می شود مگر آن که خالف ترتیب فوق معلوم شود .
وجب تعطیل واحد توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرائی نباید م -9تبصره      

 تولیدی گردد.
: ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مودی می تواند با 209ماده 

تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال 
 به عمل آید. بوسیله ارزیاب رسمی

: کلیه اقدامات الزم مربوط به آگهی حراج و مزایده فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیر منقول به 203ماده 
عهده مسئول اجرائی اداره امور مالیاتی می باشد . در مورد فروش اموال غیر منقول درصورتی که پس از انجام 

امضای سند حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی به استناد تشریفات مقرر تعیین خریدار , مالک برای 
مدارك مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و امالك مكلف به 

 اجرای آن است .
) که نوبت دوم آن بدون حداقل  : دو مورد اموال غیر منقول توقیف شده درصورتی که پس از دونوبت آگهی205ماده 

قیمت آگهی می شود( خریداری برای آن پیدا نشد سازمان امور مالیاتی می تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی 
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دادگستری معادل کل بدهی مودی به عالوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف تملک و 
 بهای آن را به حساب بدهی مودی منظور نماید .

درصورتی که مودی قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی ویا دیگری حاضر به پرداخت  -0 تبصره     
بدهی خود باشد . سازمان امور مالیاتی با دریافت بدهی مودی به اضافه ده درصد بدهی و هزینه های متعلقه از ملک 

 مزبور رفع توقیف می نماید .
به تملک سازمان امور مالیاتی درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد درصورتی که مال  -2تبصره      

 ومودی درخواست نماید درشرایط مساوی اولویت با مودی است .
: مرجع رسیدگی به شكایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا 206ماده 

لیاتها قابل مطالبه ووصول می باشد هیات حل اختالف مالیاتی خواهد بود . به حقوقی که طبق مقررات اجرائی ما
 شكایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهدشد . رای صادره قطعی و الزم االجرا است .

یات قبل از قطعیت در مورد مالیاتهای مستقیم درصورتی که شكایات حاکی از این باشد که وصول مال -0تبصره      
به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیئت حل اختالف مالیاتی شكایت را وارد دانست ضمن صدور رای به بطالن 
اجرائیه حسب مورد قراررسیدگی واقدام الزم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی ورای صادر 

 طعی استخواهدشد . رای صادره از هیئت های حل اختالف ق
در مورد مالیانتهای غیر مستقیم هرگاه شكایت اجرائی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی  -2تبصره      

نیست مرجع رسیدگی به این شكایت نیز هیات حل اختالف مالیاتی خواهدبود و رای هیات مزبور دراین باره قطعی و 
غیر مستقیم هرگاه شكایت اجرائی از این جهت باشد که مطالبه  در مورد مالیانتهای -2الزم االجرا است. تبصره 

مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شكایت نیز هیات حل اختالف مالیاتی خواهدبود و رای هیات مزبور دراین 
قاچاق باره قطعی و الزم االجرا است. مفاد این تبصره شامل جرائم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال 

اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیاتهای غیر مستقیم که طبق مقررات 
 مخصوصبه خود در مراجع حاص باید خل و فصل شود نخواهد بود.

یات و جرائم : به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می شود که یک درصد از وجوهی که بابت مال201ماده 
موضوع این قانون وصول می گردد ) به استثنای مالیات بردرآمد شرکتهای دولتی ( در حساب مخصوص در خزانه 
منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر 

ی دارند خرج نماید . وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان وصول مالیات فعالیت موثری مبذول داشته و یا م
پاداش وصولی شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است . وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است که در 
هرشش ماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف درآمد را به 

 یسیون امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید .کم
: آئین نامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و دادگستری 204ماده 

 تصویب وزارت امور اقتصادی و دارائی به موقع اجرا گذارده خواهدشد
 سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی  -  باب پنجم

 فصل اول : مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها
: شناسایی وتشخیص درآمد مشمول مالیات ، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور  203ماده 

ور مالیاتی کشور محول می شود ( قانون به سازمان ام53مالیاتی کشور محول می شود که به موجب بند )الف( ماده )
( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ایجاد گردیده 53که بند )الف( ماده )

است . نحوه انجام دادن تكالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صالحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و 
و همچنین ترتیبات اجرای احكام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر  اداره امور مالیاتی
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ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ، به 
 تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید .

اند تا تصویب آیین نامه موضوع این ماده ، از روشها ، ترتیبات اجرایی و تبصره : سازمان امور مالیاتی کشور می تو     
 عناوین شغلی به مقررات مجری استفاده نماید .

در مواد ذیل عبارت سازمان امور مالیاتی کشور  -0: اصالحات عبارتی زیر در این قانون انجام می شود :  221ماده 
( ، 41( ، )51( ، )30( ، )31( ، )93( ، )23( ، )26می گردد : مواد ) جایگزین عبارت وزارت امور اقتصادی و دارایی

( ، 066( ، )063( ، )069( ، )061( و تبصره ذیل آن ، مواد )053( ، )054( ذیل آن ، مواد )2( و تبصره )053( و )003)
( ذیل آن و تبصره 2( و )0( و تبصره های )205( ، ماده )219( ذیل ماده )2( ، تبصره )030( و )046( ، )016( ، )063)

در موارد زیر عبارت اداره امور مالیاتی جایگزین واژه ها و عبارت های مامور تشخیص ، ماموران  -2( . 291ماده )
تشخیص ، ممیز مالیاتی ، سر ممیز مالیاتی ، حوزه ، حوزه مالیاتی ، دفتر ممیزی حوزه مالیاتی ، دفتر ممیزی و اداره 

( ، 94( ماده )9( و )2( و تبصره های )95( ، )93( ، )90( ، )23( ، )21( ، )26می شود : مواد ) امور اقتصادی ودارایی
( 5( ، تبصره )012( و )44( ، مواد )41( ماده )2( و )0( ، تبصره های )41( و ـ12( و تبصره ذیل آن ، مواد )93ماده )
( ، 063( ، )062( ، )060( ، )056( آن ، مواد )2بصره )( و ت053( ، )026( ، )001( ، )003( ، )009( ، مواد )013ماده )

( ، 209( ، )200( ، )201( ، )214( ، )044( و تبصره ذیل آن ، مواد )046( و )045( ، )043( ، )049( ، )013( ، )011)
 ( .233( ، )299( ، )292( و تبصره ذیل آن ، مواد )291( و )223( ، )221( ، )203)

 خذف شد 225حذف شد .ماده 223حذف شد .ماده229حذف شد .ماده222حذف شد .ماده220ماده
: عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مودیانی که مكلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب  226ماده 

ه سود وزیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود وزیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شد
( این قانون نخواهد بود . درغیر اینصورت ، درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود 056است در مهلت مذکور در ماده )

 وزیان تسلیمی قطعی خواهد بود .
تبصره : به مودیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب      

یان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد ، با ارائه مدارك الزم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت سود وز
تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود وزیان اصالحی را حسب مورد تسلیم 

 سلیم اظهارنامه اول می باشد .نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مودی تاریخ ت
: در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان مودی حسب مورد قبول می شود و همچنین پس  221ماده 

از تشخیص علی الراس و صدور برگ تشخیص ، چنانچه ثابت شود مودی فعالیتهایی داشته است که درآمد آن را 
الیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده اند ، مالیات باید با محاسبه کتمان نموده است و یا اداره امورم

 ( این قانون مطالبه شود .051درآمد ناشی از فعالیتهای مذکور تعیین و مابه تفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده )
بول واقع نشود و یا اساسا مودی : درمواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود وزیان مودی مورد ق 224ماده 

 مزبود را در موعد قانونی تسلیم نكرده باشد ، مالیات مودی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد .
: اداره امور مالیاتی می تواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و  223ماده 

بوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مكلف به ارائه و تسلیم آنها می باشد وگرنه بعدا به اسناد و مدارك مر
نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد معاوم شود که ارائه 

ده است . حكم این ماده مانع از آن نخواهد بود که آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبو
 مراجع حل اختالف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مودی استناد نمایند .

: در مواردی که مدارك و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در  291ماده 
ین قانون موجود باشد اشخاص ثالث مكلف اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی ، دفاتر و همچنین ( ا290ماده)
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اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطالعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را 
زیان وارده به دولت محكوم  ارائه دهند وگرنه در صورتی که دراثر این استنكاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران

 خواهند شد . 
رجع ثبوت استنكاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعالم دادستانی 

 انتظامی مالیاتی و خارج نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود .
رك مورد درخواست اداره امور مالیاتی ، سازمان امور تبصره : در موارد استنكاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدا     

مالیاتی کشور می تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مكلف به ارائه اسناد و مدارك مذکور بنماید . 
 تعقیب قضایی موضوع مانع از اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود .

الیاتی کتبا از وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، شرکت های دولتی و نهادهای : در مواردی که ادارات امور م 290ماده 
انقالب اسالمی و شهرداریها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اطالعات و اسناد الزم را در زمینه فعالیت 

و هرگونه اطالعات  و معامالت و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مكلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط
الزم را در اختیار آنان بگذارند مگر این که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملكت اعالم نماید که دراین صورت 
با موافقت وزیر مسئول و تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می شود و درغیر این صورت به تخلف 

ستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مسئول امر با اعالم داد
مجازات مناسب محكوم خواهد شد . ولی در مورد اسناد و اطالعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه 

 د .آن را مخالف مصلحت بدانند ، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بو
تبصره : درمورد بانكها و موسسه های اعتباری غیر بانكی ، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطالعات مربوط به      

درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانكها و موسسه های اعتباری غیر بانكی 
 ایی اقدام نمایند .موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دار

: اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطالعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست  292ماده 
می آورند تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند ودر 

 ازات اسالمی با آنها رفتار خواهد شد .صورت افشا طبق قانون مج
( 210: در صورتی که اداره امور مالیاتی ضمن رسیدگی های خود به تخلفات مالیاتی مودی موضوع ماده ) 299ماده 

 این قانون برخورد نمودند مكلف اند مراتب را برای تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند .
 حذف شد 293ماده 
: اداره امور مالیاتی مكلف است نسبت به مودیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده اند حداکثر  295ماده 

 ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مودی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مودی تسلیم کند .
 

 فصل دوم : ترتیب رسیدگی
 : حذف شد . 296ماده 
: برگ تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متكی به دالیل و اطالعات کافی و به نحوی تنظیم  291ماده 

 گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد . 
برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و  مضاء کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در

مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود . و درصورت استعالم مودی از نحوه تشخیص 
مالیات مكلف اند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعالم نمایند و هرگونه 

 بخواهد به او بدهند .توضیحی را در این خصوص 
: در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابالغ می شود ، چنانچه مودی نسبت به آن  294ماده 

معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابالغ شخصا یا به وسیله وکیل تام االختیار خود به اداره امور مالیاتی 
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مدارك کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید . مسئول مربوط مراجعه و با ارائه دالیل و اسناد و 
موظف است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع 
رسیدگی و در صورتی که دالیل و اسناد و مدارك ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست ، آن را 

راتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید ودر صورتی که دالیل و اسناد و مدارك ابرازی را موثر در تعدیل رد و م
درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد ، مراتب ظهر برگ تشخیص منعكس و به امضای مسئول و 

برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر مودی خواهد رسید و هرگاه دالیل و اسناد و مدارك ابرازی مودی را 
تشخیص ندهد باید مراتب را مستدال در ظهر برگ تشخیص منعكس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیات حل 

 اختالف ارجاع نماید .
: در صورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابالغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا  293ماده 
م کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختالف موجود اعال

( این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول 294بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده )
ف سی روز کتبا اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مالیات مختومه تلقی می گردد و در مواردی که مودی ظر

 مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نكند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است .
( این قانون ابالغ شده 214( و ماده )219تبصره : در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده )     

و مودی به شرح مقررات این ماده اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود . باشد 
در این صورت و همچنین در مواردی که مودی ظرف مهلت سی روز از ابالغ کتبا به برگ تشخیص اعتراض کند 

 پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف مالیاتی ارجاع می گردد .
: در موقع طرح پرونده در هیات حل اختالف مالیاتی نماینده اداره امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیات  231ده ما

 شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دالیل کافی اقامه کند و توضیحات الزم را بدهد.
 : حذف شد . 230ماده 
مورد که به علت اشتباه در محاسبه ، مالیات اضافی دریافت شده اداره امور مالیاتی موظف است در هر  -232ماده 

است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد ، وجه قابل استرداد را از محل 
 وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی پرداخت کند .

لیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک تبصره : مبالغ اضافی دریافتی از مودیان بابت ما     
%( در ماه از تاریخ تا زمان استرداد می باشد و از محل وصولی های جاری به مودی پرداخت خواهد 5/0و نیم درصد )

 شد . حكم این تبصره نسبت به مالیات های تكلیفی و علی الحساب های پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات
متعلق باشد درصورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود از تاریخ انقضای مدت مزبور جاری 

 خواهد بود .

: در صورتی که درخواست استرداد از طرف مودی به عمل آمده باشد اداره امور مالیاتی آن را وارد داند ،  239ماده 
ظر اداره یاد شده از هیات حل اختالف مالیاتی درخواست رسیدگی کند . مودی می تواند ظرف سی روز از تاریخ اعالم ن

رای هیات حل اختالف مالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و در صورت صدور رای به استرداد 
 ( این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود .232مالیات اضافی اداره مربوط طبق جزء اخیر ماده )

 وم : مرجع حل اختالف مالیاتی فصل س

: مرجع رسیدگی به کلیه اختالف های مالیاتی جز درمواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری  233ماده 
پیش بینی شده ، هیات حل اختالف مالیاتی است . هر هیات حل اختالف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشكیل 

 خواهد شد :

 ان امور مالیاتی کشور .یک نفر نماینده سازم -0



 

 

 141  از 111صفحه   

 

 (0931)پائیز  سرمایه مقررات تحلیلگری بازار  -آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  هجدهمین دوره آمادگی 

یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته . درصورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی  -2
در شهرستانها یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور ، رئیس قوه قضائیه یک 

 ود .نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیات معرفی خواهد نم

یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا  -9
تشكل های صنفی یا شورای اسالمی شهر به انتخاب مودی درصورتی که برگ تشخیص مالیات ابالغ قانونی شده 

مهلت قانونی مودی انتخاب خود را اعالم ننماید سازمان  باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در
امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد 

 کرد .

با  جلسات هیات های حل اختالف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رای هیات های مزبور -0تبصره      
 اکثریت آرا قطعی و الزم االجرا است ، ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد .

اداره امور هیات های حل اختالف مالیاتی و مسئولیت تشكیل جلسات هیاتها به عهده امور مالیاتی  -2تبصره      
نا به پیشنهاد سازمان امور کشور می باشد و حق الزحمه اعضا هیات های حل اختالف براساس آیین نامه ای که ب

مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه 
 سازمان مذکور پیش بینی می شود قابل پرداخت خواهد بود .

ن مذکور که دارای ده سال سابقه : نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات از بین کارمندان سازما 235ماده 
خدمت بوده و الاقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب 

 خواهند شد .

: وقت رسیدگی هیات حل اختالف مالیاتی در مورد هر پرونده ، جهت حضور مودی یا نماینده مودی و نیز 236ماده 
ه اداره امور مالیاتی باید به آنها ابالغ گردد . فاصله تاریخ ابالغ و روز تشكیل جلسه هیات نباید کمتر از ده اعزام نمایند

 روز باشد مگر به درخواست مودی و موافقت واحد مربوط .

و صدور  تبصره : عدم حضور مودی یا نماینده مودی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیات     
 رای نخواهد بود .

 : حذف شد . 231ماده 

: رای هیات حل اختالف مالیاتی بایستی متضمن اظهارنامه موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده و  234ماده 
 در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات ، جهات و دالیل آن توسط هیات در متن رای قید شود .

هیاتهای حل اختالف مالیاتی مكلف اند ماخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رای قید و درصورتی که در : 233ماده 
 محاسبه اشتباهی کرده باشند ، با درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای اصالح کنند .

ص مالیات را رد و یا این که تشخیص اداره امور : در مواردی که هیات حل اختالف مالیاتی برگ تشخی 251ماده 
مالیاتی را تعدیل نماید مكلف است نسخه ای از رای خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی 

 نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید .

اداره امور مالیاتی می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ رای قطعی هیات حل اختالف مالیاتی، : مودی یا  250ماده 
به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی ، با اعالم دالیل کافی به شورای عالی مالیاتی 

رد مالیات های قطعی موضوع این مكرر در مو 250شكایت و نقص رای و تجدید رسیدگی را درخواست کنند .ماده 
قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادالنه بودن مالیات مستندا 
به مدارك و دالیل کافی از طرف مودی شكایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند 

ی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید . رای هیات به اکثریت آرا قطعی و پرونده امر را به هیات
تا تاریخ تصویب این اصالحیه نیز جاری خواهد  0964الزم االجرا می باشد . حكم این ماده نسبت به عملكرد سنوات 

 بود .
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 فصل چهارم : شورای عالی مالیاتی و وظایف واختیارات آن

: شورای عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر ، مطلع و  252ماده 
مجرب درامور حقوقی ، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل مدرك تحصیلی کارشناسی یا معادل 

حكم وزیر امور اقتصادی و دارایی  دررشته های مزکور می باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و
 منصوب می شوند .

حداقل پانزده نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی باید از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا  -0تبصره      
 سازمانها و واحدهای تابعه آن که دارای حداقل شش سابقه کار در مشاغل مالیاتی باشند انتخاب شوند .

جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمی است و تصمیمات آن با رای  -2صره تب     
 حداقل نصف به عالوه یک حاضرین معتبر خواهد بود .

: دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر 259ماده 
( این قانون . انتصاب مجدد 261موجب حكم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده )تقاضای خودشان یا به 

اعضا پس از انقضای سه سال مذکور بالمانع است . رئیس شورای عالی مالیاتی از بین اعضای شورا که کارمند وزارت 
م وزیر امور اقتصادی و دارایی امور اقتصادی و دارایی باشد ، به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حك

 منصوب می شود .

شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود . رئیس و اعضای  – 253ماده 
 شعب از طرف رئیس شورای عالی مالیاتی منصوب می شوند .

 : وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است :255ماده 

تهیه آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی  -0
یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می گردد ویا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری 

 یاتی کشور پیشنهاد کند .می داند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مال

بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعالم نظر درمورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد  -2
اصالح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی ازآنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان 

 امور مالیاتی کشور .

اظهارنظر درمورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی  -9
 کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهارنظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع می نماید.

قوانین و مقررات موضوعه یا رسیدگی به آرای قطعی هیات های حل اختالف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت  -3
 نقص رسیدگی مورد شكایت مودی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد .

: هرگاه از طرف مودی یا اداره امور مالیاتی شكایتی درموعد مقرر از رای قطعی هیات حل اختالف مالیاتی  256ماده 
راحتا یا تلویحا ادعای نقض قوانین و مقررات واصل شود که ضمن آن با اقامه دالیل و یا ارائه اسناد و مدارك ص

موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد ، رئیس شورای عالی مالیاتی شكایت را جهت رسیدگی به یكی از شعب 
مربوط ارجاع خواهد نمود . شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل 

قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندا به جهات و بودن رسیدگی های 
اسباب و دالیل قانونی رای مقتضی بر نقض آرای هیات های حل اختالف مالیاتی و یا رد شكایت مزبور صادر نماید ، 

 . رای شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد

: درمواردی که رای مورد شكایت از طرف شعبه نقض می گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیات  251ماده 
حل اختالف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و درصورتی که درآن محل یک هیات بیشتر نباشد به هیات حل اختالف 

باشد ارجاع می شود . مرجع مزبور مجددا به مالیاتی نزدیكترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان 
موضوع اختالف مالیاتی برطبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رای مقتضی 
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می دهد . رایی که بدین ترتیب صادر میشود قطعی و الزم االجرا است . حكم این ماده 
ختالف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می گردد نیز جاری خواهد درمواردی که آرای صادره از هیاتهای حل ا

 بود .

تبصره : درمواردی که رای هیات های حل اختالف مالیاتی نقض می شود شورای عالی مالیاتی موظف است یک      
تخلف اقدام به تعقیب نسخه از رای هیات را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز 

 نماید .

: هرگاه درشعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع  254ماده 
وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیات عمومی 

ر رئیس شورا و روسای شعب و در غیاب رئیس شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به شورای عالی مالیاتی با حضو
انتخاب رئیس شورا تشكیل خواهد شد و موضوع مورد اختالف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به 

ای شعب شورای صدور رای می نماید . دراین صورت رای هیات عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است بر
 عالی مالیاتی و هیاتهای حل اختالف مالیاتی درموارد مشابه الزم االتباع است .

: هرگاه شكایت از رای هیات حل اختالف مالیاتی از طرف مودی به عمل آمده باشد و مودی به میزان  253ماده 
یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد مالیات مورد رای وجه نقد یا تضمین بانكی بسپرد و یا وثیقه ملكی معرفی کند 

 قبول اداره امور مالیاتی باشد ، معرفی نماید رای هیات تاصدور رای شورای عالی مالیاتی موقوف االجرا میماند.

 فصل پنجم : هیات عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل که از بین  : هیات عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از سه نفر260ماده 
کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که درامور مالیاتی بصیر و مطلع بوده و دارای شانزده سال سابقه 
خدمت که الاقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی 

و حكم وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت سه سال به این سمت منصوب می شود و درمدت مذکور قابل کشور 
( این 261تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان و یا به موجب حكم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده )

ئیس هیات عالی انتظامی مالیاتی از بین قانون . انتصاب مجدد آنان پس از انقضای سه سال مذکور بالمانع است . ر
اعضای اصلی هیات به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حكم وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب و 

 منصوب میشود.

جز ( این قانون را طی نموده و در یكی از استان های کشور به 221تبصره : کارمندانی که مدارج مذکور در ماده )     
 استان تهران به عنوان مدیر کل خدمت کرده باشند در انتخاب به سمت فوق حق تقدم دارند .

 : وظایف و اختیارات هیات عالی انتظامی مالیاتی به شرح زیر است : 262ماده 

ر در هیات الف : رسیدگی به تخلفات اداری درامور مالیاتی کلیه ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشو
( این قانون و سایر مامورانی که طبق این قانون 31( ماده )9های حل اختالف مالیاتی و هیات سه نفری موضوع بند )

مسئول وصول مالیات هستند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف ماموران مزبور را انجام می دهند به درخواست 
پرونده های مطروحه در دادستانی و هیات عالی انتظامی مالیاتی  دادستانی انتظامی مالیاتی . تعقیب و رسیدگی به

 سابق به عهده مراجع موضوع این فصل خواهد بود .

ب : نفی صالحیت شاغلین مقامات مذکور درادامه خدمات مالیاتی به جهات مسایل اخالقی و یا رفتار منافی با حیثیت 
حه آنان درانجام وظایف خود به درخواست دادستان انتظامی و شئون ماموران مالیاتی و سوء شهرت و اهمال و مسام

 مالیاتی .

ج : رسیدگی به اعتراض مامورانی که صالحیت آنها مورد تایید دادستان انتظامی مالیاتی قرار نگرفته است نظر هیات 
 دراین گونه موارد برای مسئولین ذیربط معتبر خواهد بود .

 و وظایف و اختیارات آن فصل ششم : دادستانی انتظامی مالیاتی
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: دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و  269ماده 
دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد 

 مور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می شود .رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حكم وزیر ا

 : وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است : 263ماده 

الف : رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور درهیات های  
( این قانون وسایر ماموران که طبق 31( ماده )9ع بند )حل اختالف مالیاتی و همچنین اعضای هیات سه نفری موضو

این قانون درامر وصول مالیات دخالت دارند ونیز کسانی که باحفظ سمت وظایف ماموران مزبور راانجام میدهند 
 وتعقیب آنها. 

 ب : تحقیق درجهات اخالقی واعمال ورفتار افراد مذکور .

ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور درهیات های حل پ : اعالم نظر نسبت به ترفیع مقام  
 اختالف مالیاتی . ت : اقامه دعوی علیه مودیان وماموران مالیاتی که دراین قانون پیش بینی شده است

 : جهات ذیل موجب شروع رسیدگی وتحقیق خواهد بود : 265ماده 

 رات این قانون .الف : شكایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقر 

 ب : گزارش رسیده از مراجع رسمی .  

پ : مواردی که ازطرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و با هیات عالی انتظامی 
 مالیاتی ارجاع شود . 

 ت : مشهودات واطالعات دادستانی انتظامی مالیاتی 

یاتی موارد مذکور دراین ماده رامورد رسیدگی قرار میدهد وحسب مورد پرونده تبصره : دادستان انتظامی مال     
رابایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه تنظیم و به هیات عالی انتظامی مالیاتی تسلیم می نماید و در موارد 

مذکور در صورتی که قرار منع صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیات عالی انتظامی مالیاتی اعالم شود . هیات 
 تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد راسا نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود .

( این قانون مرکب است از دو نفر اعضای هیات عالی 262: مرجع رسیدگی به تخلف افراد مذکور درماده ) 266ماده 
عالی مالیاتی بنا به معرفی رئیس شورا . مرجع مذکور طبق  انتظامی غیر از رئیس هیات و یک نفر از اعضای شورای

مقررات این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعی رسیدگی و 
ب و رای به برائت یا محكومیت صادر می نماید . رای مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابالغ رای از طرف کارمند مورد تعقی

همچنین دادستانی انتظامی مالیاتی قابل تجدید نظر مرکب از سه نفر عضو که عبارتند از رئیس هیات عالی انتظامی 
مالیاتی ، رئیس شورای عالی مالیاتی و یكی از اعضای هیات عالی انتظامی به انتخاب رئیس هیات عالی انتظامی که 

 نظر قطعی و الزم االجرا است . در رای بدوی دخالت نداشته باشد . رای مرجع تجدید

: هرگاه هر یک از اعضای هیات عالی انتظامی مالیاتی خواه در مرحله بدوی یا تجدید نظر سابقه صدور 0تبصره      
رای یا هر نوع اظهارنظری نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند وزیر امور اقتصادی و دارایی حسب مورد یک نفر 

 یین خواهد نمود .دیگر را در آن مورد تع

: درهر مورد که رای مرجع تجدید نظر توسط دیوان عدالت اداری نقض و یا پرونده قابل رسیدگی مجدد  2تبصره      
اعالم گردد ، پرونده امر منحصرا به جهات مورد نظر دیوان مزبور به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر امور 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود احاله و رای هیات اخیرالذکر قطعی اقتصادی و دارایی که یكی از آنان 
 و الزم االجرا خواهد بود .

: تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیات عالی انتظامی به دستور وزیر امور اقتصادی  261ماده 
و دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یكی از روسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رئیس دیوان عالی 

لیاتی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد که بر طبق کشور ، رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور ما
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قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رای بر برائت یا 
 محكومیت صادر خواهد نمود . این رای قطعی و الزم االجرا است .

دفتر اسناد رسمی انجام می : درمواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معامالتی که در  264ماده 
شود تكالیفی به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تكالیف مذکور به وسیله دادستانی انتظامی 
مالیاتی تعقیب خواهد شد . محاکمه و مجازات سر دفتر متخلف در مرجع صالحیت دار مزکور در قانون دفاتر اسناد 

دادستانی انتظامی مالیاتی عالوه بر تسلیم ادعانامه می تواند از وجود نماینده اداره امور  رسمی به عمل خواهد آمد ولی
 مالیاتی برای ادای توضیحات الزم در مرجع مزبور استفاده نماید .

: تخلف قضات اعضای هیات های حل اختالف مالیاتی در انجام تكالیفی که به موجب قوانین و مقررات  263ماده 
عهده هیات های حل اختالف گذارده شده است با اعالم دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی مالیاتی به 

( این 233( ماده )9قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت . در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند )
رسیدگی و به مجازات متناسب محكوم خواهند  قانون به تخلف آنان با اعالم دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری

 شد .

: مجازات تخلف ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات حل اختالف در موارد زیر  211ماده 
 عبارت است از : 

ایندگان سازمان هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که ماموران مالیاتی و نم -0
امور مالیاتی کشور عضو هیات حل اختالف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مودی و 
بدون تحقیقات کافی درآمد مودی راکمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده اند ، عالوه بر جبران خسارت وارده 

ن می نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیی
 انفصال از خدمات دولتی محكوم خواهد شد .

در مواردی که مودیان بر اثر مسامحه و غفلت ماموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در  -2 
انون رسیدگی به آن الزامی نیست مقصر به موجب رای هیات ( این ق054مورد اظهار نامه هایی که در اجرای ماده )

عالی انتظامی از خدمات مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری 
محكوم خواهد شد . ضمنا نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می دهد متخلف 

ئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاههای حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران مس
ضرر و زیان اقامه خواهد شد و درصورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی 

م را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب حكم هیات عالی قرار خواهد گرفت . ماموران مالیاتی که امر مالیاتی مختو
انتظامی به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محكوم می شوند و در مواردی که با دادن گزارش خالف 
واقع در امر مالیاتی تعمدا وسایل تعقیب مودیانی را که بی تقصیراند فراهم سازند به موجب حكم دادگاههای 

تری به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم می شوند . دادگاهها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند دادگس
( این قانون 293( و )221( و )056نمود . این حكم شامل ماموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد )

اشد ، بابت فعالیت دیگر مودی اعم از این که از همان به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله ای که ب
( و 056نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرك مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد )

 ( این قانون مطالبه مالیات نمایند.051)

ی که مقررات خاصی برای آن در این قانون تبصره : تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در موارد     
 پیش بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود .

( این قانون 31( ماده )9: در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارك مودی هرگاه هیات سه نفری موضوع بند ) 210ماده 
لیاتی را )با نوبت اضافی (مردود اعالم نماید ماموران دریک سال مالیاتی بیش از یک پنجم نظریات اداره امور ما
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مالیاتی مربوط برای مدت یک سال و در صورت تكرار به طور دایم از اشتغال در رده 
 ماموران مالیاتی منفصل خواهند شد .

: سازمان حسابرسی جمهوری اسالمی ایران و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه  212ماده 
ران رسمی که عهده دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند در حسابدا

صورت درخواست اشخاص مذکور مكلف اند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور 
اختیار مودی قرار دهند . گزارش مالیاتی تهیه می شوند ، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در 

 اخیرالذکر باید شامل موارد زیر باشد :

الف : اظهارنامه نسبت به کفایت اسناد و مدارك حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد این قانون و مقررات مربوط  
 با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری . 

 س مفاد این قانون و مقررات مربوط . ب : تعیین درآمد مشمول مالیات بر اسا

ج : اظهارنامه نسبت به مالیات های تكلیفی که مودی به موجب قانون مكلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور 
 مالیاتی بوده است . 

 د : سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد شد .
: اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول ومطابق مقررات برگ تشخیص 0تبصره      

مالیات صادر می کند ، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی نسبت 
ار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده به صورت های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابد

باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهات 
 تسلیم اظهارنامه ، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد .

صورت های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص  : سازمان امور مالیاتی کشور میتواند حسابرسی2تبصره      
حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نماید . در این صورت پرداخت حق الزحمه ، 

 طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد .

بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از  خواهد 0940: تاریخ اجرای این قانون از اول سال  219ماده 
به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد . از  0941اول فروردین ماه سال 

اقتصادی ، تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احكام مالیاتی در قانون برنامه سوم توسعه 
( قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 09اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده )

قانون اخیرالذکر لغو  20/0/0913و استفساریه مصوب  1/6/0912صنعتی جمهوری اسالمی ایران مصوب  –تجاری 
که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا می گردد . این حكم شامل قوانین و مقررات مغایری 

 تصریح نام است نیز می باشد .

ـ آراء هیأتهای حل اختالف مالیاتی بدوی قطعی و الزماالجراء است. مگر این که ظرف مدت بیست 231ماده       
، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا ( این قانون و تبصرههای آن به مؤدی219روز از تاریخ ابالغ رأی براساس ماده )

مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرارگیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختالف مالیاتی تجدیدنظر 
 ( 21/2/0944احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختالف مالیاتی تجدیدنظر قطعی و الزماالجراء میباشد. ) الحاقی 

الیاتی مكلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت بهمازاد بر آن اعتراض خود را ـ مؤدی م0تبصره       
 ( 21/2/0944در مدت مقرر تسلیم کند. ) الحاقی 

ـ نمایندگان عضو هیأتهای حل اختالف مالیاتی نباید قبالً نسبت به موضوع مطروحه اظهارنظر داشته یا 2تبصره       
 ( 21/2/0944قی رأی داده باشند. ) الحا

ـ در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یكی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظرخواهی 9تبصره       
 (21/2/0944قرارگرفته باشد در مرحله تجدیدنظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. )الحاقی 
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تی به استثناء مواردی که رأی هیأت ـ آراء قطعی هیأتهای حل اختالف مالیا3تبصره       
( این 250حل اختالف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت مییابد برابر مقررات ماده )

 ( 21/2/0944قانون قابل شكایت و رسیدگی در شورایعالی مالیاتی خواهد بود. ) الحاقی 

ـ سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شكایت کتبی مؤدیان مالیاتی از آراء هیأتهای حل اختالف  5تبصره       
مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی بهمرجع مالیاتی ذیربط تسلیم شده است را یک بار به 

 (21/2/0944دور رأی مقتضی احاله نماید. ) الحاقی هیأتهای حل اختالف مالیاتی تجدیدنظر به منظور رسیدگی و ص
ـ در مواردی که شكایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیأتهای بدوی از طرف هیأت حل اختالف مالیاتی 6تبصره       

تجدیدنظر رد شود و همچنین شكایت از آراء هیأتهای تجدیدنظر از طرف شعب شورایعالی مالیاتی مردود اعالم شود، 
%( تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شكایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه 0مرحله معادل یكدرصد ) برای هر

 (21/2/0944تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق میگیرد که مؤدی مكلف به پرداخت آن خواهد بود. ) الحاقی 
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 قانون ماليات بر ارزش افزوده  

 کلیات و تعاریف -فصل اول

 می باشد. ها وارائه خدمات در ایران وهمچنین واردات وصادرات آنها مشمول مقررات این قانونعرضه کاال -0ماده 

منظور از مالیات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم ونهم، مالیات بر ارزش افزوده می  -2ماده 
 باشد.

مات عرضه شده با ارزش کاالها وخدمات خریداری ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کاالها وخد -9ماده 
 یا تحصیل شده در یک دوره معین می باشد.

 عرضه کاال در این قانون، انتقال کاال از طریق هر نوع معامله است. -3ماده 

کاالهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید می شود در صورتی که برای استفاده  -تبصره
به عنوان دارائی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کاال به خود محسوب  شغلی

 ومشمول مالیات خواهد شد.
ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه ازاء می  -5ماده 
 باشد.

صنعتی ومناطق ویژه  -ون، ورود کاال یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاریواردات در این قان -6ماده 
 اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می باشد.

صنعتی ومناطق ویژه  -صادرات در این قانون، صدور کاال یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری -1ماده 
 اقتصادی می باشد.

و ارائه خدمت و واردات وصادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مؤدی  به عرضه کاال اشخاصی که -4ماده 
 شناخته شده ومشمول مقررات این قانون خواهند بود.

معاوضه کاالها وخدمات در این قانون، عرضه کاال یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی وبه طور  -3ماده 
 .جداگانه مشمول مالیات می باشند

هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه، تقسیم می شود. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت  -01ماده 
 مؤدی در خالل یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوطه یک دوره مالیاتی تلقی می شود.

لیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از وزیر امور اقتصادی ودارائی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور ما
 مؤدیان دو یا یک ماهه تعیین نماید.

 تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است: -00ماده 

 در مورد عرضه کاال: -الف
 تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کاال یا تاریخ تحقق معامله کاال، هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد؛ -0
( این قانون، تاریخ ثبت دارائی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده، هر کدام که مقدم 3ذکور در تبصره ماده )در موارد م -2

 باشد یا تاریخ برداشت، حسب مورد؛
 ( این قانون، تاریخ معاوضه؛3در مورد معامالت موضوع ماده ) -9

 در مورد ارائه خدمات: -ب
 کدام که مقدم باشد حسب مورد؛تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت، هر  -0
 ( این قانون، تاریخ معاوضه.3در مورد معامالت موضوع ماده ) -2
 در مورد صادرات و واردات: -ج
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در مورد صادرات، هنگام صدور )از حیث استرداد( ودر مورد واردات تاریخ ترخیص کاال از 
 گمرك ودر خصوص خدمت، تاریخ پرداخت مابه ازاء.

 می باشد. تفاده از ماشین های صندوق، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت معامله در ماشیندر صورت اس -تبصره
 فصل دوم:معافیتها

 می باشد: عرضه کاالها وارائه خدمات زیر وهمچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف -02ماده 

 محصوالت کشاورزی فرآوری نشده؛ -0
 بور عسل ونوغان؛دام وطیور زنده، آبزیان، زن -2
 انواع کود، سم، بذر ونهال؛ -9
آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شكر، برنج، حبوبات وسویا، شیر، پنیر، روغن نباتی وشیر خشک مخصوص تغذیه  -3

 کودکان؛
 کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر وانواع کاغذ چاپ، تحریر ومطبوعات؛ -5
خانه ها، مؤسسات دولتی ونهادهای عمومی غیر دولتی با تأیید هیأت کاالهای اهدایی به صورت بال عوض به وزارت -6

 وزیران وحوزه های علمیه با تأیید حوزه گیرنده هدایا؛
کاالهایی که همراه مسافر وبرای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد  -1

 ن مشمول مالیات خواهد بود؛کشور می شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانو
 اموال غیر منقول؛ -4
 انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی )انسانی، حیوانی وگیاهی( وخدمات توانبخشی وحمایتی؛ -3

 خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛ -01
تعاونیهای اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات  خـدمـات بـانـكی و اعتباری بانكها،موسسات و -00

 معامالت و تسویه اوراق بهادار و کاال در بورسها و بازارهای خارج از بورس.

 جاده ای، ریلی، هوایی ودریایی؛ خدمات حمل ونقل عمومی مسافری برون شهری و درون شهری، -02
 فرش دستباف؛ -09
ی که طبق آئین نامه ای که با پیشنهاد مشترك وزارتخانه های علوم تحقیقات انواع خدمات پژوهشی وآموزش -03

وفناوری، امور اقتصادی ودارایی، بهداشت، درمان وآموزش پزشكی، آموزش وپرورش وکار وامور اجتماعی ظرف مدت 
 شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد؛

 خوراك دام وطیور؛ -05
دار وتجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه ها بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترك وزارت راه را -06

وترابری و وزارت امور اقتصادی ودارایی تهیه وظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت 
 وزیران می رسد؛

منیتی بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترك وزارت دفاع اقالم با مصارف صرفاً دفاعی )نظامی وانتظامی( وا -01
وپشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی ودارایی تهیه وبه تصویب هیأت وزیران می رسد. فهرست مذکور از 

 اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود.

ز کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون صادرات کاال وخدمت به خارج ا -09ماده  
نمی باشد ومالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرك )در مورد کاال( واسناد ومدارك 

 مثبته، مسترد می گردد.
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ارجی که از مالیاتهای پرداختی بابت کاالهای همراه مسافران تبعه کشورهای خ -تبصره
تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دوماه نگذشته باشد، از محل وصولی های جاری درآمد مربوط هنگام 

 خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد ومدارك مثبته مشمول استرداد خواهد بود.

 می رسد. یر امور اقتصادی وداراییضوابط اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه وبه تصویب وز
 فصل سوم: ماخذ ، نرخ و نحوه ی محاسبه ی مالیات

مأخذ محاسبه مالیات، بهای کاال یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب  -03ماده 
که ارزش مندرج درآنها واقعی موجود نباشد ویا از ارائه آن خودداری شود ویا به موجب اسناد ومدارك مثبته احراز شود 
 نیست، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کاال یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می باشد.

 موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمی باشد: -تبصره
 تخفیفات اعطائی؛ -الف
 ت؛مالیات موضوع این قانون که قبالً توسط عرضه کننده کاال یا خدمت پرداخت شده اس -ب
 سایر مالیاتهای غیر مستقیم وعوارضی که هنگام عرضه کاال یا خدمت به آن تعلق گرفته است. -ج

مأخذ محاسبه مالیات واردات کاال، عبارت است از ارزش گمرکی کاال )قیمت خرید، هزینه حمل ونقل وحق  -05ماده 
 ق گمرکی.بیمه( به عالوه حقوق ورودی )حقوق گمرکی وسود بازرگانی( مندرج در اورا

مأخذ محاسبه مالیات واردات خدمت، عبارت است از معادل ارزش ریالی مربوطه به مابه ازاء واردات خدمت  -تبصره
 مزبور.
 %( می باشد.5/0نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک ونیم درصد ) -06ماده 

 نرخ مالیات بر ارزش افزوده کاالهای خاص به شرح زیر تعیین می گردد: -تبصره
 %( .02انواع سیگار ومحصوالت دخانی، دوازده درصد ) -0
 %(.21انواع بنزین وسوخت هواپیما بیست درصد ) -2

مالیاتهایی که مؤدیان در موقع خرید کاال یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای  -01ماده 
تهای وصول شده توسط آنها کسر ویا به آنها مسترد صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیا

 می گردد.

ماشین آالت وتجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کاالی مورد استفاده برای فعالیتهای اقتصادی مؤدی محسوب می 
 گردد.
ات اضافه در صورتی که مؤدیان مشمول حكم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالی -0تبصره

پرداخت شده به حساب مالیات دوره های بعد مؤدیان منظور خواهد شد ودر صورت تقاضای مؤدیان، اضافه مالیات 
 پرداخت شده از محل وصولی های جاری درآمد مربوط، مسترد خواهد شد.

داشته باشند ویا در صورتی که مؤدیان به عرضه کاال یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال  -2تبصره 
طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کاال یا خدمت تا این مرحله قابل 

 استرداد نمی باشد.
در صورتی که مؤدیان به عرضه توأم کاالها یا خدمات مشمول مالیات ومعاف از مالیات اشتغال داشته  -9تبصره 

های پرداخت شده مربوط به کاالها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهد باشند، صرفاً مالیات
 شد.

( وبندهای 06مالیات بر ارزش افزوده وعوارض پرداختی مؤدیان بابت کاالهای خاص موضوع تبصره ماده ) -3تبصره 
وزیع مجدد آن کاالها توسط واردکنندگان، تولید ( این قانون، صرفاً در مراحل واردات، تولید وت94)ب(، )ج( و)د( ماده )

 کنندگان وتوزیع کنندگان آن، قابل کسر از مالیاتهای وصول شده ویا قابل استرداد به آنها خواهد بود.
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آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این  -5تبصره 
ل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قاب

 مستقیم محسوب می شود.
مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ  -6تبصره 

ه مبلغ مورد استرداد ومدت %( در ماه نسبت ب2درخواست مؤدی مسترد نشود، مشمول خسارتی به میزان دو درصد )
 تأخیر خواهد بود.

مالیاتهایی که در موقع خرید کاالها وخدمات توسط شهرداریها ودهیاریها برای انجام وظایف وخدمات  -1تبصره 
 قانونی پرداخت می گردد، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر ویا استرداد خواهد بود.

 فصل چهارم: 
ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعالم می نماید نسبت به ارائه اطالعات  مؤدیان مكلفند به -04ماده 

 درخواستی سازمان مذکور وتكمیل فرمهای مربوطه اقدام وثبت نام نمایند.

مؤدیان مكلفند در قبال عرضه کاال یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی  -03ماده 
خصات متعاملین ومورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعالم می شود، صادر وحاوی مش

ومالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین های فروش اسنفاده می شود، نوار 
 ماشین جایگزین صورتحساب خواهد شد.

ات که بدون رعایت مقررات وضوابط این قانون عرضه گردد، عالوه بر جرائم متعلق کاالهای مشمول مالی -تبصره

 می شود. وسایر مقررات مربوط موضوع این قانون، کاالی قاچاق محسوب ومشمول قوانین ومقررات مربوط
عامله وصول مؤدیان مكلفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه واز طرف دیگر م -21ماده 

 نمایند.

گمرك جمهوری اسالمی ایران مكلف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان  -0تبصره 
کاال وصول ودر پروانه های گمرکی ویا فرمهای مربوط حسب مورد درج نماید واطالعات مربوط به اشخاص حقیقی 

صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نموده وامكان وحقوقی مشمول مقررات این قانون را حداکثر به 

 ذی ربط را فراهم آورد دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به پایگاه های اطالعاتی
گمرك جمهوری اسالمی ایران مكلف است مالیات وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصی نزد 

 که به این منظور توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعالم می گردد، واریز نماید.خزانه داری کل کشور 
واردکنندگان خدمات مكلفند مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را محاسبه وپرداخت  -2تبصره 
 نمایند.
دستورالعملی که توسط سازمان امور مؤدیان مالیاتی مكلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و -20ماده 

مالیاتی کشور تعیین واعالم می شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره، به ترتیب مقرر تسلیم ومالیات 
متعلق به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند وقابل کسر می باشد، در مهلت 

، به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی )خزانه داری کل کشور( تعیین وتوسط سازمان امور مقرر مذکور
 مالیاتی کشور اعالم می گردد، واریز نمایند.

چنانچه مدت فعالیت شغلی مؤدی کمتر از مدت یک دوره مالیاتی باشد، تكلیف مقرر در این ماده نسبت به  -0تبصره 
 می باشد.مدت یاد شده نیز جاری 

اشخاص حقیقی وحقوقی که بیش از یک محل شغل یا فعالیت دارند، تسلیم اظهارنامه وپرداخت مالیات  -2تبصره 
 برای هر محل شغل یا فعالیت به طور جداگانه الزامی است.
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در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی، خدماتی وبازرگانی که نوع فعالیت آنها  -9تبصره 
گاه یا شعبه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، تسلیم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملی ایجاد دفتر، فروش

 است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعالم می گردد.
مؤدیانی که محل ثابت برای شغل خود ندارند، محل سكونت آنان از لحاظ تسلیم اظهارنامه وسایر امور  -3تبصره 

 عتبار خواهد بود.مالیاتی مناط ا
مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تكالیف مقرر در این قانون ویا در صورت تخلف از مقررات این قانون،  -22ماده 

 عالوه بر پرداخت مالیات متعلق وجریمه تأخیر، مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهند بود:

%( مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نامه یا شناسایی 15درصد ) عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد وپنج -0
 حسب مورد.

 عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق. -2
 عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق. -9
 %( مالیات متعلق.25پنج درصد )عدم درج وتكمیل اطالعات صورتحساب طبق نمونه اعالم شده معادل بیست و -3
 %( مالیات متعلق.51عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد ) -5
 %( مالیات متعلق.25عدم ارائه دفاتر یا اسناد ومدارك حسب مورد معادل بیست وپنج درصد ) -6

ضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد تأخیر در پرداخت مالیاتهای مو -29ماده 
 %( در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده ومدت تأخیر خواهد بود.2)

 
 فصل پنجم: سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیار آن 

تصویب این قانون، ساختار وتشكیالت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ  -23ماده 
مورد نیاز خود را از طریق وزیر امور اقتصادی ودارایی به رئیس جمهوری پیشنهاد نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می 
تواند در ایجاد تشكیالت استانی بدون رعایت سطح تقسیمات کشوری ومتناسب با توان اقتصادی هر استان )منطقه( 

 ین تشكیالت پیشنهادی پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء خواهد بود.اقدام نماید. ا

به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای اجراء این قانون را  –تبصره 
ون استخدامی در چارچوب تشكیالت سازمانی مصوب از محل نیروهای موجود وکمبود آن را از طریق برگزاری آزم

%( از مجوز استخدام مذکور 01اختصاصی، انتخاب واستخدام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا ده درصد)
 را، از بین دارندگان مدرك تحصیلی دانشگاهی، بدون انتشار آگهی وبرگزاری آزمون به استخدام درآورد.

وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود. شناسایی، نحوه رسیدگی وتشخیص، مطالبه و  -25ماده 
عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیالت وتجربه، وظایف ونحوه انجام دادن تكالیف وتعیین اختیارات و 

این برخورداری از صالحیت های هر یک از کارکنان سازمان مزبور در کشور وهمچنین ترتیبات اجرائی احكام مقرر در 
( 203قانون به استثناء موادی که برای آن دستورالعمل یا آئین نامه پیش بینی شده است، به موجب ترتیبات ماده )

 خواهد بود. 21/00/0941قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 

ن در مواردی که مأموران ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزا -26ماده 
معامالت به مؤدیان مراجعه ودفاتر واسناد و مدارك آنان را درخواست نمایند، مؤدیان وخریداران مكلف به ارائه دفاتر 

حسب مورد می باشند ودر صورت عدم ارائه دفاتر واسناد ومدارك مورد نیاز، متخلف  واسناد ومدارك درخواستی 
دیده ومالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور ( این قانون محسوب گر22مشمول جریمه مقرر در ماده )

 مالیاتی کشور تعیین می کند، به صورت علی الراس تشخیص داده ومطالبه و وصول خواهد شد.

مؤدیان موضوع این قانون می توانند تنظیم گزارشهای حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان  -21ماده 
المی ایران یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ارجاع نمایند. اشخاص مذکور حسابرسی جمهوری اس
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در صورت قبول درخواست مؤدی، مكلفند گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده را با 
رعایت شرایط زیر وطبق نمونه ودستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، تنظیم نموده وجهت 

 سلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مؤدی قرار دهند.ت

اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد ومدارك حسابداری برای امر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده طبق مفاد  -الف
 قوانین ومقررات واستانداردهای حسابداری.

 ر اساس مفاد این قانون ومقررات مربوط.تعیین مأخذ مشمول مالیات ومالیات متعلق هر دوره مالیاتی ب -ب
اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی را که با رعایت شرایط اخیر الذکر این ماده تنظیم شود، بدون رسیدگی  -0تبصره 

قبول ومطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر می کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی هر دوره مالیاتی موکول به 
ؤدی گزارش مزبور را به همراه اظهار نامه مالیاتی دوره مزبور ویا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ آن است که م

 انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.
را به  سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی وحقوقی -2تبصره 

سازمان حسابرسی جمهوری اسالمی ایران یا حسابداران رسمی ومؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی 
 واگذار نماید. در این صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.

ان مالیات وارائه خدمات مشاوره ای صحیح در امور مالیاتی به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگ -24ماده 
به مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین ومقررات مالیاتی کشور وهمچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای 

با پذیرش  مراجعه به ادارات ومراجع مالیاتی، نهادی به نام ))جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران(( تأسیس می شود تا
 اعضاء ذی صالح در این باره فعالیت نماید.

کلیه مراجع ذی ربط دولتی مكلفند پس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه، در حوزه 
 وظایف قانونی خود ودر حدود مقررات مالیاتی با آنان همكاری نمایند.

ویب این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه وبا پیشنهاد وزارت اساسنامه جامعه ظرف شش ماه از تاریخ تص

 به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. امور اقتصادی ودارایی

می شود، در  در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مؤدی ابالغ -23ماده 
اند ظرف بیست روز پس از ابالغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خودرا به اداره صورتی که مؤدی معترض باشد، می تو

امور مالیاتی مربوط برای رفع اختالف تسلیم نماید ودر صورت رفع اختالف با مسئؤل ذی ربط، پرونده مختومه می 
ات ویا برگه استرداد مالیات گردد. چنانچه مؤدی در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننماید، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالی

اضافه پرداختی به استثناء مواردی که اوراق موضوع این ماده ابالغ قانونی شده باشد، حسب مورد قطعی محسوب می 
 گردد.

در صورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید، ولی 
ده باشد وهمچنین در مواردی که اوراق مذکور ابالغ قانونی شده باشد، پرونده امر ظرف بیست روز از رفع اختالف نش

تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابالغ قانونی جهت رسیدگی به هیأت حل اختالف 
 مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم احاله می شود.

انكها، مؤسسات وتعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه وصندوق تعاون مكلفند صرفاً کلیه ب -91ماده 

می باشد، حسب  اطالعات واسناد الزم مربوط به درآمد مؤدیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده
خاص مزبور در صورت عدم ارائه درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعالم نمایند. اش

 اطالعات واسناد مذکور مسئؤل جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

شهرداریها مكلفند اطالعات موجود در پایگاه های اطالعاتی خود مربوط به امالك، مشاغل وسایر موارد که  -90ماده 
امور مالیاتی کشور می باشد، را حسب درخواست در امر شناسایی یا تشخیص عملكرد مالی مؤدیان مورد نیاز سازمان 
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رئیس کل سازمان مذکور در اختیار این سازمان قرار داده وامكان دسترسی همزمان سازمان 
 امور مالیاتی کشور به این اطالعات را در پایگاه های اطالعاتی ذی ربط فراهم آورند.

 21/00/0941ربوط به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب رسیدگی به تخلفات مأموران مالیاتی، تابع احكام م -92ماده 
خواهد بود. اجراء این ماده مانع از اعمال اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ناشی از سایر قوانین نخواهد 

 بود.

( تا 291(،)212(، )030(، )061احكام مربوط به فصول هشتم ونهم باب چهارم وفصل سوم باب پنجم ومواد ) -99ماده 
در مورد مالیاتهای مستقیم ومالیاتهای این قانون جاری است.  21/00/0941( قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 299)

 در مورد این قانون جاری نخواهد بود. 21/00/0941( قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 250حكم ماده )

 
 فصل ششم: سایر مقررات

ن قانون مكلفند از دفاتر، صورتحسابها وسایر فرمهای مربوط، ماشینهای مؤدیان مشمول مالیات موضوع ای -93ماده 

می کند، استفاده نمایند.  صندوق ویا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین

أموران به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری ودر صورت مراجعه م مدارك مذکور باید
 مالیاتی به آنان ارائه شود.

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است طرح الزم برای توسعه، تجهیز، آموزش وتربیت کارکنان مالیاتی،  -95ماده 
آموزش وترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه ها وسازو کارهای مناسب در سطح کشور در طول یک دوره زمانی 

تنظیم نماید. همچنین سازمان مذکور مجاز است، برای اجراء این قانون نسبت به تملک حداکثر پنج ساله را تهیه و
انواع دارایی های سرمایه ای )از جمله فضای اداری وتجهیزات مورد نیاز( اقدام نماید. دولت مكلف است اعتبار 

 نماید.ومجوزهای مورد نیاز برای اجراء این ماده را در لوایح بودجه ساالنه کل کشور منظور 

بودجه سازمان امور مالیاتی کشور و واحدهای استانی ذی ربط هر سال به صورت متمرکز در ردیف جداگانه  -96ماده 
%( تخصیص یافته تلقی می شود وجهت انجام هزینه های جاری 011ای در قوانین بودجه منظور وبه طور صد در صد)

 استانی در اختیار سازمان مزبور قرارداده می شود.نوتملک دارایی های سرمایه ای ستاد سازمان و واحدهای 

یک در هزار از وجوهی که بابت مالیات، عوارض و جرائم متعلق موضوع این قانون وصول می گردد، در  -91ماده
حساب مخصوصی در خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می گردد و معادل آن از محل اعتباری که در 

سنواتی منظور می گردد، در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برای آموزش، تشویق و جایزه به  قوانین بودجه
مصرف کنندگان و مؤدیان هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی 

 است.

با تصویب مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر بر  یک نفر از اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد تعیین می گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ساالنه 
گزارشی از میزان و نحوه توزیع وجوه موضوع این ماده بین مصرف کنندگان و مؤدیان را به کمیسیون اقتصادی 

 اسالمی تقدیم نماید. مجلس شورای
 فصل هفتم: عوارض کاال ها و خدمات 

نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کاال و خدمات مشمول این قانون، عالوه بر نرخ مالیات  -94ماده
 ( این قانون، به شرح زیر تعیین می گردد:06موضوع ماده )

 %( ؛5/0این قانون، یک و نیم درصد)( 06کلیه کاالها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده) -الف
 %(؛9انواع سیگار و محصوالت دخانی، سه درصد) -ب
 %(؛01انواع بنزین و سوخت هواپیما، ده درصد ) -ج
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 %(.5%( و نفت کوره پنج درصد)01نفت سفید و نفت گاز، ده درصد ) -د
از محیط زیست را رعایت نمی  واحدهای تولیدی آالینده محیط زیست که استاندارد ها و ضوابط حفاظت -0تبصره

نمایند، طبق تشخیص و اعالم سازمان حفاظت محیط زیست) تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال بعد(، 
همچنین پاالیشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی، عالوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول 

( این قانون و تبصره 01می باشند. حكم ماده) ش به عنوان عوارض آالیندگی%( از قیمت فرو0پرداخت یک درصد)
 های آن به عوارض آالیندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی باشد.

واحدهایی که در طی سال نسبت به رفع آالیندگی اقدام نمایند، با درخواست واحد مزبور و تأیید سازمان حفاظت 
ینده خارج می گردند. در این صورت، واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد محیط زیست از فهرست واحدهای آال

 از تاریخ اعالم توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض آالیندگی نخواهد شد.
ی آالینده محیط واحدهایی که در طی سال بنا به تشخیص و اعالم سازمان حفاظت محیط زیست به فهرست واحدها

زیست اضافه گردند، از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعالم توسط سازمان حفاظت محیط زیست مشمول پرداخت 
 عوارض آالیندگی خواهند بود.

عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم 
( واریز می شود، تا بین دهیاریهای همان شهرستان توزیع 93(ماده)2کز وجوه موضوع تبصره)شهرها به حساب تمر

 گردد.
در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سالمت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی  -2تبصره

%( عوارض 01اعی می توانند ده درصد )ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعالم وزارت کار و اموراجتم
موضوع بند )الف( این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند، در صورت تأیید هزینه های 

 مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود.
تأسیس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسعه یافته، معادل نیم به منظور  -9تبصره
%( از عوارض وصولی بند )الف( این ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش 5/1درصد)

تیار وزارت یاد شده واریز می گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد در اخ
قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیاز درمناطق مزبور هزینه گردد. 
آئین نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد مشترك وزارتخانه های آموزش و پرورش، کشور و امور اقتصادی و دارایی به 

 تصویب هیأت وزیران می رسد.
( این قانون را به حسابهای رابطی که بنا به 94مؤدیان مكلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده ) -93ماده

درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می گردد و از طریق سازمان امور مالیاتی 
کشور موظف است عوارض وصولی هرماه را تا پانزدهم ماه کشور اعالم می گردد، واریز نمایند. سازمان امور مالیاتی 

 بعد به ترتیب زیر به حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید:

( در مورد مؤدیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد 94الف( عوارض وصولی بند )الف( ماده)
تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاریهای همان شهرستان بر مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب 

 اساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی:
 ( به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور.94ب( عوارض وصولی بندهای )ب(،)ج(،و )د( ماده)

واریز می گردد، در حساب مخصوصی نزد  %( از وجوه واریزی که به حسابهای موضوع این ماده9سه درصد) -0تبصره
خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه 
سنواتی منظور می گردد در اختیار سازمان مزبور که وظیفه شناسایی، رسیدگی، مطالبه و وصول این عوارض را عهده 

ر خواهد گرفت تا برای خرید تجهیزات، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی هزینه نمایند. وجوه دار می باشد، قرا
 پرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
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حساب تمرکز وجوه قید شده در این ماده توسط خزانه داری کل کشور به نام  -2تبصره
زارت کشور افتتاح می شود. وجوه واریزی به حساب مزبور )به استثناء نحوه توزیع مذکور در قسمتهای اخیر بند )الف( و

%( کالن شهرها) شهرهای باالی یک میلیون 21( این قانون( به نسبت بیست درصد )94( ماده)0این ماده و تبصره )
شهرها بر اساس شاخص کمتر توسعه یافتگی و %( سایر 61نفر جمعیت( بر اساس شاخص جمعیت، شصت درصد)

%( دهیاریها بر اساس شاخص جمعیت تحت نظر کارگروهی متشكل از نمایندگان معاونت 21جمعیت و بیست درصد )
برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به 

مجلس شورای اسالمی مطابق آئین نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترك وزارت امور انتخاب کمیسیون اقتصادی 
اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و شورای عالی استان ها به تصویب هیأت وزیران می رسد توزیع و توسط شهرداری 

ری ها و دهیاری ها ها و دهیاری ها هزینه می شود. هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهردا
( این ماده ممنوع می باشد. وزارت 0( این قانون و تبصره)94( ماده)9( و )2(، تبصره های )91و وجوه موضوع ماده )

کشور موظف است، گزارش عملكرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یكبار به شورای عالی استان ها و کمیسیون اقتصادی 
 مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.

 
احكام سایر فصول این قانون، به استثناء احكام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع این فصل نیز جاری  -31ماده 

است. لیكن احكام سایر فصول، مربوط به نرخ و ترتیبات واریز و توزیع عوارض که این فصل برای آن دارای حكم 
 خاص است، جاری نخواهد بود.

 فصل هشتم: حقوق ورودی

%( ارزش گمرکی کاالها تعیین می شود. به مجموع این دریافتی و 3حقوق گمرکی معادل چهار درصد) -10ماده 

 سود بازرگانی که طبق قواینن مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می شود،حقوق ورودی اطالق می گردد.

 دد که:نرخ حقوق ورودی عالوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات باید به نحوی تعیین گر :0تبصره

 الف: در راستای حمایت مؤثر از اشتغال و کاالی تولید یا ساخت داخل در برابر کاالی وارداتی باشد.
ب:در بر گیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخش های خصوصی،تعاونی و غیر دولتی 

 نباشد.
فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد  ج: نرخ حقوق ورودی قطعات،لوازم و موادی که برای مصرف در

 یا دستگاه ها وارد می گردد از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شیء یا ماده یا دستگاه آماده پایین تر باشد.

کــلـیه قــوانـین و مــقـررات خــاص و عـام مربوط به مـعافـیت هـای حقوق ورودی به استثناء  :1تبصره

( قانون امور گمرکی مصوب 91( ، ماده )03( تا )02( و )3( تا )3(،)2(،)0( و بندهای )6معافیت های موضوع ماده )
و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و  4/1/0913( قانون ساماندهی مبادالت مرزی مصوب 4و ماده ) 01/9/0951

و معافیت الیحه قانونی راجع به ماشین  0943 اصالحات آن و قانون تشكیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب
آالت تولیدی که توسط واحدهای تولید،صنعتی و معدنی مجاز وارد می شود از پرداخت حقوق ورودی مصوب 

شورای انقالب اسالمی ایران و معافیت گمرکی لوازم امداد و نجات اهدایی به جمعیت هالل احمر  23/2/0953
کشور و اقالم عمده صرفاً دفاعی کشور لغو می گردد. اقالم عمده دفاعی به پیشنهاد  جمهوری اسالمی ایران و وزارت

مشترك وزارت دفاع و پشتیبان نیروهای مسلح و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با تصویب 
 هیأت وزیران تعیین می گردد.

رداتی که حقوق ورودی آنها وصول می شود از محل معـادل دوازده در هزار ارزش گـمرکـی کاالهای وا :9تبصره

اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می شود در اختیـار وزارت کشـور قرار مـی گـیرد تا 
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( این قانون به شهرداری ها و دهیاری های سراسر 93( ماده )2بـر اسـاس مـقررات تبصره)
 و به هزینه قطعی منظور شود.کشور به عنوان کمک پرداخت 

 فصل نهم: سایر مالیات ها و عوارض خاص  

 
مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راهسازی ، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها،  -32ماده 

قیمت فروش %( 0موتورسیكلت و سه چرخه موتوری اعم از تولیدداخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد)
%( مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می شود. مبنای محاسبه این 0کارخانه )داخلی( و یا یک درصد )

%( و 01مالیات، به ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به میزان ساالنه ده درصد)
 %( تقلیل می یابد.61حداکثر تا شصت درصد)

دفاتر اسناد رسمی مكلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع  -0تبصره
( 39خودرو مشمول مالیات، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند، موضوع بند )ب( ماده )

ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان  این قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال، موضوع این
 امور مالیاتی کشور اعالم می شود، از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند:

 شماره فیش بانكی، تاریخ پرداخت، مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات؛ -الف
نک دریافت کننده عوارض یا شماره و تاریخ گواهی پرداخت شماره فیش بانكی، تاریخ پرداخت مبلغ و نام با -ب

 عوارض؛
 مشخصات خودرو شامل نوع،سیستم، تیپ، شماره شاسی، شماره موتور و مدل؛ -ج
 نام متعاملین، کدپستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین؛ -د

م شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه دفاتر اسناد رسمی همچنین مكلفند که فهرست کامل نقل و انتقاالت انجا
بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور پیش بینی خواهد شد به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال 

 نمایند.
 دفاتر اسناد رسمی مكلفند در تنظیم وکالتنامه های کلی در مورد اننتقال اموال، فروش خودرو را تصریح -2تبصره
 نمایند.
( این ماده مشمول جریمه به شرح زیر 2(و)0دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره های) -9تبصره

 خواهند بود:
در صورتی که مالیات و عوارض متعلق پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد، عالوه بر  -الف

%( در 2ا مابه التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمه ای به میزان دو درصد )پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض و ی
 ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر می باشد. جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است.

تنظیمی و (، در سند 0تخلف از درج هر یک از مشخصات و موارد مذکور در بندهای )الف(،)ب(، )ج( و )د( تبصره) -ب
( در موعد مقرر قانونی، تخلف انتظامی محسوب می شود و مطابق 0ارسال فهرست طبق فرم یا روش موضوع تبصره)

 قوانین و مقررات ذی ربط با آنان عمل خواهد گردید.
فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. در  -3تبصره

صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی 
مربوط طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعالم می شود، قابل استرداد به معامل یا موکل خواهد 

 بود.

) نمایندگی های رسمی  یا مونتاژکننده داخلی و یا وارد کنندگاناولین انتقال خودرو ازکارخانجات سازنده و -5تبصره
شرکتهای خارجی( به خریداران و همچنین هر گونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهای عمومی 

 غیردولتی، دانشگاهها و حوزه های علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود.
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قیمت فروش کارخانه) داخلی( و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع  -6هتبصر
( و مالیات نقل و انتقال قرارمی 39خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای )ب( و )ج( ماده )

هر سال برای اجراء در  گیرند، همه ساله بر اساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دی ماه
سال بعد اعالم خواهد شد. مأخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابالغ قابل اجراء می باشد. این مهلت 
زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبورتولید آنها شروع یا به کشور وارد می شود الزم الرعایه نمی 

ش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف می شود باشد. همچنین قیمت فرو
 توسط سازمان یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می گردد.

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران)ادارات راهنمایی و رانندگی(مكلف است هنگام نقل و انتقال  -1تبصره
اص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط را خودروهای دولتی به اشخ

 اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند.
 مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین می گردد: -39ماده 

استثناء ریلی(، دریایی و هوایی پنج حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی) به  -الف
 %( بهاء بلیط) به عنوان عوارض(.5درصد)

عوارض سالیانه انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یک  -ب
 ا.در هزار قیمت فروش کارخانه) داخلی( و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنه

عوارض موضوع بند)ب( این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال) به استثناءخودرو های گازسوز(  -تبصره
%( عوارض 011%( و حداکثر تا صد درصد)01به ازاء سپری شدن هر سال) تا مدت ده سال( به میزان ساالنه ده درصد)

 موضوع بند مزبور این ماده افزایش می یابد.
گذاری انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثناء خودروهای شماره  -ج

%( قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش 9سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد)
 %( عوارض(.0%( مالیات و یک درصد)2گمرکی و حقوق ورودی آنها )دودرصد )

 ( این قانون و تبصره های آن به مالیات و عوارض این ماده قابل تسری نمی باشد.01اده )حكم م
به پیشنهاد کارگروهی متشكل از وزیر امور اقتصادی و دارایی)رئیس(، وزیر بازرگانی، وزیر ذی ربط و معاون  -33ماده

ابت صدور، تمدید و یا اصالح انواع برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و تصویب هیأت وزیران، وجوهی ب
( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 31( و )26(،)23کارت ها و مجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد )

( قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 41و ماده) 21/00/0941مصوب 
 حساب درآمد عمومی) نزد خزانه داری کل کشور( واریز می گردد.از متقاضیان دریافت و به  24/02/0919

( ریال 111/251به دولت اجازه داده می شود بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی دویست و پنجاه هزار) -35ماده 
نزد خزانه  ( ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی)111/51و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ پنجاه هزار)

داری کل کشور(واریز نمایند. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت وزیران 
 تعیین می گردد.

دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی،  -تبصره
از کشور) دارندگان اجازه خروج دانشجویی( بیمارانی که با مجوز شورای دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج 

پزشكی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقالب اسالمی که 
شغلی از وزارت  برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می شوند، همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه

 می باشند. کار و امور اجتماعی، در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، مستثنی
 -36ماده 
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( این قانون به حساب 35( و وجوه موضوع ماده)39(و )32مالیات های موضوع مواد ) -الف
کشور( تعیین و از یا حساب های درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) خزانه داری کل 

 طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعالم می شود، واریز می گردد.
( این قانون به شهرداری محل محول می شود و عوارض 39وصول عوارض موضوع بندهای )الف( و )ب( ماده ) -ب

 مزبور نیز به حساب شهرداری محل فعالیت واریز می گردد.

می شود تا حسب  (واریز 93( ماده)2حساب تمرکز وجوه، موضوع تبصره ) ( به39عوارض موضوع بند )ج( ماده) -ج
 ترتیبات تبصره مزبور توزیع و هزینه گردد.

( این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می 35( و )39(،)32مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد ) -د
و اصالحات بعدی آن  21/00/0941ای مستقیم مصوب گردد مشمول احكام فصل نهم باب چهارم قانون مالیات ه

 است.
( این قانون که توسط 39اختالف و استنكاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای)الف( و )ب( ماده ) -هـ

 ( قانون اداره شهرداریها خواهد بود.11شهرداری ها وصول می گردد، مشمول احكام ماده )
( این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد 39ماده )پرداخت مالیات و عوارض موضوع  -و
 %( به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود.2)

 -31ماده 

اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی  -الف
( این قانون را با درج در بلیط و یا قرار داد 39%( بهاء بلیط موضوع بند )الف( ماده)5می نمایند، مكلفند پنج درصد )

حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به 
 حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.

خودروهای  دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مكلفند عوارض سالیانهمالكان خودروهای سواری و وانت  -ب
( این قانون را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه) داخلی( و یا مجموع 39متعلق به خود، موضوع بند )ب( ماده )

امور مالیاتی کشور ارزش گمرکی و حقوق ورودی) وارداتی( بر اساس قیمت های مندرج در جداولی که توسط سازمان 
 اعالم می گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

تولید کنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین تولید داخل) به استثناء خودروهای سواری که به عنوان  -ج
( این قانون را در تاریخ 39خودروهای عمومی شماره گذاری می شود(مكلفند مالیات و عوارض موضوع بند)ج( ماده)

( به 20فروش با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را حسب مقررات موضوع ماده )
ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی 

 .کشور اعالم می شود، واریز نمایند
وارد کنندگان یا مالكان خودروهای سواری وانت دو کابین وارداتی)به استثناء خودروهای سواری که عنوان  -0تبصره

خودرو عمومی شماره گذاری می شوند( حسب مورد مكلفند قبل از شماره گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر 
 موضوع این ماده اقدام نمایند.محل شماره گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض 

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران) معاونت راهنمایی و رانندگی( مكلف است قبل ازشماره گذاری انواع  -2تبصره
خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی به استثناء خودروهای سواری و عمومی درون شهری یا برون شهری، 

را از وارد کنندگان یا مالكان حسب مورد اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نموده و از  گواهی پرداخت مالیات و عوارض
شماره گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداری نماید. گواهی مزبور توسط 

 اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.
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اجراء برنامه های نگهداری، بهسازی و امنیت پرواز و  به منظور تأمین هزینه -34ماده 
توسعه زیر بناها در فرودگاهها و نیز استفاده از تجهیزات و سیستمهای جدید فرودگاهی و هوانوردی و امنیی، به 

%( قیمت 2شرکت فرودگاههای کشور اجازه داده می شود با تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری دو درصد )
 سافران پروازهای داخلی را دریافت کند.فروش بلیط م

 

شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد  آئین نامه اجرائی احكام مقرر در این فصل حداکثر ظرف  -33ماده 
 مشترك وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

و سایر وجوه برای انواع کاالهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که  برقراری هر گونه عوارض -51ماده 
در این قانون، تكلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه 

نزد بانكها و مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص 
 مؤسسات اعتباری غیر بانكی مجاز، توسط شوراهای اسالمی و سایر مراجع ممنوع می باشد.

شوراهای اسالمی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تكلیف آنها در این قانون  -0تبصره
اجراء در سال بعد، تصویب و اعالم  مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای

 عمومی نمایند.
» به عبارت  1/3/0931( قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 2مندرج در ماده)« پنج درهزار» عبارت  -2تبصره

 اصالح می شود.%(« 0یک درصد)
اریها و دهیاریها قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرد -9تبصره

 ملغی می گردد.
 وزارت کشور موظف است بر حسن اجراء این ماده در سراسر کشور نظارت نماید -3تبصره

( قانون اصالح موادی از قانون 9از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون، مالیات موضوع بند)هـ( ماده) -50ماده
هوری اسالمی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جم

و اصالحیه بعدی آن، حذف  0940سایر وجوه از تولید کنندگان کاال، ارائه دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی مصوب 
 %( اصالح می گردد.5/0و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک و نیم درصد)

 ( قانون صدراالشاره نیز جاری خواهد بود.9ون در مورد عوارض موضوع بند)هـ( ماده)( این قان93( ماده)0حكم تبصره )
از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون، قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و  -52ماده

تولید کنندگان کاال، ارائه فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از 
و اصالحیه های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام  0940دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی مصوب 

مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کاالها و ارائه خدمات لغو گردیده و 
مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کاالها و ارائه برقراری و دریافت هر گونه 

دهندگان خدمات ممنوع می باشد. حكم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی 
 بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می باشد.

 ن قانون مستثنی می باشد:موارد زیر از شمول حكم ای
 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران؛ -0
 و اصالحیه های بعدی آن؛ 0966قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند -2
 ؛1/6/0912صنعتی جمهوری اسالمی ایران مصوب  -قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری -9
 ؛5/3/0943یل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران مصوب قانون تشك -3
 ؛02/3/0919قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب  -5
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( قانون حمل و نقل و عبور کاالهای 02عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده) -6
 ؛26/02/0913خارجی از قلمرو جمهوری اسالمی ایران مصوب 

 و اصالحات بعدی آن؛ 00/4/0912نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب قانون  -1
 .24/02/0919( قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 41( و )69مواد) -4

فروش کاال که هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا  -تبصره
طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می شود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات 
قانونی لغو نشده دریافت می گردد، از شمول این ماده مستثنی می باشد.مصادیق خدمات خاص، نحوه قیمت گذاری و 

ره به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و تصویب هیأت وزیران میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبص
 تعیین می گردد.

( از تاریخ تصویب و 34( و )32(،)96(،)95(،)90(،)24(،)25(،)23(،)04تاریخ اجراء این قانون در رابطه با مواد ) -59ماده
است.  0941ز اول مهر ماه سال ( از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود و سایر مواد آن ا50در مورد ماده)

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مهلت های مقرر در مواد مربوطه پس از تصویب قانون، آئین نامه ها، 

 ذی ربط برساند.   دستورالعمل ها و ضوابط اجرائی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع
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 یمال اطالعات پردازش تيفعال و سيتأس دستورالعمل

 دمهمق

 منظور به دستورالعمل نیا0943 آذرماه مصوب رانیای اسالمی جمهور بهادار اوراق بازار قانون 1ة ماد 6 بندی اجرا در
 مذکور، قانون 0ی ماده 20 بند موجب به کهی مال اطالعات پردازشی شرکتها سیتأس مجوز صدور چارچوب نییتع

ی رهیمد أتیه بیتصو به ریز شرح به ،یمال اطالعات پردازش تیفعال طیشرا نییتع و شوندیم محسوبی مال نهاد
 .دیرس بهادار اوراق و بورس سازمان

 

 فیتعار

 همان به ،0943 ماه آذر مصوب بهادار اوراق بازار قانون 0ی ماده در شده فیتعری واژهها و اصطالحات 0 ماده

 :شوندیم فیتعر ریز شرح به دستورالعمل نیا در رفته بكار گریدی واژهها. روندیم بهكار دستورالعمل نیا دری معان

 و 0943 ماه آذر مصوب رانیای اسالمی جمهور بهادار اوراق بازار قانون منظور :بهادار اوراق بازار قانون .0

 .است آنی بعد اصالحات

 منظور به دیجدی مالی نهادها و ابزارها توسعه قانون منظور: دیجدی مالي نهادها و ابزارها توسعه قانون .1

 .است 0944 سال آذرماه مصوبی اساس قانون چهارم و چهل اصلی کلی استهایسی اجرا لیتسه

 بهی مال اطالعات پردازش شرکت عنوان تحت که استی حقوق تیشخصی: مال اطالعات پردازش شركت .9

 نظارت تحت و است شده ثبت سازمان نزد بهادار، اوراق بازار قانون 0ة ماد 20 بند موضوعی نهادمال کی صورت
 .پردازدیمی مال اطالعات پردازش به سازمان

 افتیدر سازمان از رای مال اطالعات پردازش تیفعال مجوز که استی حقوق شخصی: مال اطالعات پردازشگر .1

 .نمودهاست

 لیوسا تابلو، ،یجمعی رسانهها جمله از قیطر هر ازی )گرید به ریز اطالعاتة ارائی: مال اطالعات پردازش. 1

 :مابهازاء افتیدر قبال دری( سخنران و بروشور نامه، ،یكیالكترون
 بهادار،ة ورق ناشر مشخصات بهادار،ة ورق اتیخصوص و مشخصات از اعم) بهادارة ورق به مربوط اطالعات( الف

 مالكان مشخصات و آنها تیمسئول ذکر با رفتهاندیپذی تیمسئول بهادارة ورق صدور ای انتشار در کهی اشخاص مشخصات
 (آنها تیمالك ذکر با بهادارة ورق
 و خیتار معامله، نیطرف مشخصات معامله، در بهادارة ورق متیق از اعم) بهادارة ورقة معامل به مربوط اطالعات( ب

 (شده معامله بهادارة ورق تعداد و معامله، زمان
 از اعم سفارش نوع دهنده، سفارش مشخصات از اعم) بهادارة ورق فروش ای دیخر سفارش به مربوط اطالعات( ج

 (سفارشة ارائ زمان و خیتار و سفارش در بهادارة ورق متیقة مظن فروش، ای دیخر سفارش
 (ناشری مال ریغ وی مال اطالعات از اعم)  بهادارة ورق ناشر به مربوط اطالعات( د
 

 
 شخصی است که در قالب قراردادی مشخص، از خدمات پردازشگر اطالعات مالی استفاده میكند . مشتري:6

 شخص وابسته به هر شخص حقیقی و حقوقی به شرح زیر است : . شخص وابسته: 7

الف( شخص وابسته به هر شخص حقیقی عبارت است از همسر و اقرباء نسبی درجهی اول از طبقهی اول آن شخص 
درصد منافع آن متعلق به شخص حقیقی مورد نظر باشد یا شخص حقیقی  21ی که حداقل و هر شخص حقوق

 موردنظر بتواند حداقل یكی از مدیران آن را تعیین کند.
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ب ( شخص وابسته به هر شخص حقوقی عبارتست از شخص وابسته به واحد تجاری که 
 در استانداردهای حسابداری ملی ایران، تعریف شده است.

یک شخص وقتی شریک عمدهدر یک شخص حقوقی محسوب میشود که به همراه اشخاص  عمده:. شریك 8

وابسته به خود، حداقل ده درصد از حق رأی برای انتخاب مدیران شخص حقوقی را در اختیار داشته یا حداقل به 
 میزان ده درصد منافع شخص حقوقی شریک باشد.

حقوقی در شرف تأسیس محسوب میشود که به  یک شخص وقتی موسس عمدهی یک شخص. مؤسس عمده: 3

همراه اشخاص وابسته به خود، حداقل ده درصد از حقرأی برای انتخاب مدیران شخص حقوقی را پس از تأسیس در 
 اختیار میگیرد یا حداقل به میزان ده درصد در منافع شخص حقوقی پس از تأسیس، شریک میشود.

قانون بازار اوراق بهادار، توسط سازمان  1مادهی  6مجوزی است که در اجرای بند  مجوز تأسیس یا تبدیل: .01

صادر و به متقاضی اعطا میشود و در آن ضمن موافقت با تأسیس شرکت پردازش اطالعات مالی یا تبدیل یک شرکت 
 موجود به شرکت پردازش اطالعات مالی، شرایط تأسیس یا تبدیل نیز قید میگردد.

قانون بازار اوراق بهادار، توسط سازمان  33مادهی  0مجوزی است که به منظور رعایت بند  الیت:مجوز فع .00

 صادر و به متقاضی اعطا میشود و در آن با فعالیت در زمینة پردازش اطالعات مالی موافقت میشود.

به سازمان ارائه شخصی است که درخواست دریافت مجوز تأسیس، مجوز تبدیل یا مجوز فعالیت را . متقاضی: 01

 داده و حسب مورد یكی از اشخاص زیر است:
الف( درخصوص درخواست مجوز تأسیس برای تأسیس شرکت پردازش اطالعات مالی ، منظور نمایندهی موسسین 

 شرکت  پردازش اطالعات مالی در شرف تأسیس است؛
الی، شرکت مورد نظر ب( درخصوص درخواست مجوز تبدیل یک شرکت موجود به شرکت پردازش اطالعات م

 میباشد؛
ج( درخصوص درخواست مجوز فعالیت پردازش اطالعات مالی، منظور شخص حقوقی درخواستكنندهی دریافت مجوز 

 فعالیت پردازش اطالعات مالی است.
 

 اشخاص مکلف به دریافت مجوز تأسیس یا فعالیت

پردازشگر اطالعات "،  "اطالعات مالی  پردازش"تأسیس هر نوع شخص حقوقی که در نام خود از عبارات  1ماده 

یا هممعانی آنها استفاده  "دادهها "،   "داده "،    یا عبارات مشابه که در آن به جای کلمة اطالعات از کلمة "مالی 
نماید یا تغییر نام یک شخص حقوقی تأسیس شده به نامی که در آن از عبارات مذکور به طور متصل یا منفصل 

وط به دریافت مجوز تأسیس از سازمان است و آن شخص حقوقی باید ضمن احراز شرایط مذکور                                        استفاده شود، من
قانون بازار  0ی ماده 20در این دستورالعمل، تقاضای ثبت خود را به عنوان شرکت پردازش اطالعات مالی موضوع بند 

این  0ی ماده 5هد. همچنین تصدی به فعالیت پردازش اطالعات مالی ) که در بند اوراق بهادار،  به سازمان ارائه د
قانون بازار اوراق بهادار، مستلزم اخذ مجوز فعالیت از  33ی ماده 0دستورالعمل تعریف شده است( به موجب بند 

 52ی ند، به موجب مادهسازمان است و سازمان اشخاصی را که بدون دریافت مجوز الزم، مبادرت به این فعالیت نمای
 دهد.گرد قانونی قرار میقانون بازار اوراق بهادار تحت پی

 

به اشخاص دیگر، ملزم به دریافت مجوز فعالیت  0مادة  5اشخاص زیر برای ارائة اطالعات موضوع بند   9ماده

 پردازش اطالعات مالی نیستند.
 عات مذکور،رسانههای جمعی دارای مجوز، برای انتشار عمومی اطال – 0
 ناشر ورقة بهادار در خصوص اطالعات مربوط به خود یا ورقة بهاداری که خود ناشر آن محسوب میگردد، – 2
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اشخاصی که مسئولیت بازاریابی، تعهد پذیرهنویسی یا به هر طریق فروش ورقة بهادار  – 9
 را پذیرفتهاند، در خصوص اطالعات ورقة بهادار مربوطه یا ناشر آن،

ها، بازارهای خارج از بورس و شرکتهای سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه دارای مجوز، در بورس – 3
خصوص اطالعات مربوط به اوراق بهاداری که از طریق آنها امكان معامله دارند و ناشرین این اوراق بهادار در حدود 

 مذکور در مقررات،
نتشار یا ارائة اطالعات در کتب، مجالت، سخنرانیها و امثال آن اقدام اشخاصی که با اهداف آموزشی نسبت به ا – 5

مینمایند، مشروط به اینكه خود را تحت عنوان شخصی که در مقابل دریافت مابهازاء، اقدام به انتشار این اطالعات 
 میكند، معرفی ننماید.

خاص موضوع این ماده نیاز به مجوز در صورتیكه طبق سایر مقررات، انتشار یا ارائة اطالعات توسط اش تبصره:

جداگانه به غیر از مجوز فعالیت پردازش اطالعات مالی داشتهباشد، اشخاص مذکور موظفند قبل از ارائة اطالعات 
به دیگران، مجوز مربوطه را دریافت کنند. ارائة اطالعات یاد شده از جمله در شرایط زیر، نیاز به  0مادة  5موضوع بند 

 دارند:مجوز جداگانه 
 در آگهی پذیرهنویسی عمومی ورقة بهادار،0مادة  5انتشار اطالعات موضوع بند – 0
انتشار یا ارائة اطالعات محرمانهای که به حكم وظیفه، اشخاص موضوع این ماده از آن مطلع شدهاند، در  – 2

 غیرموارد مقرر،
، انتشار 2عمومی از سازمان و در مورد بند  این تبصره، انتشار اطالعات مذکور با اخذ مجوز عرضه 0در مورد بند 

 اطالعات یاد شده، با اخذ مجوز کتبی از شخصی که اطالعات به وی مربوط میشود، مجاز است.
 

 ممنوعیت ارائه یا انتشار اطالعات در مورد اوراق بهادارغیر مجاز

هادار زیر توسط هر شخص اعم از در مورد اوراق ب 0مادة  5ارائه یا انتشار عمومی اطالعات موضوع بند  1ماده 

حقیقی و حقوقی خواه مجوز فعالیت پردازش اطالعات مالی دریافت نموده یا ننموده باشد و خواه جزو اشخاص موضوع 
 )اشخاص معاف( محسوب شده یا نشود، ممنوع بوده و متخلف توسط سازمان تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد : 9مادة 

 
ن رعایت قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مربوطه صادر یا منتشر گردد، در صورتیكه ورقة بهاداری که بدو – 0

 اشخاص موضوع این ماده علم به این مطلب داشته باشند؛
ورقة بهاداری که سازمان از طریق سایت اینترنتی رسمی خود اعالم کند که بدون رعایت قوانین و مقررات  – 2

 در حال صدور یا انتشار است.مربوطه صادر یا منتشر شده یا 

 شرایط اعطاي مجوز تأسیس و مجوز تبدیل

برای دریافت مجوز تأسیس شرکت پردازش اطالعات مالی یا تبدیل شرکت موجود به شرکت پردازش  1ماده 

 اطالعات مالی، متقاضی باید حسب مورد مدارك و اطالعات ذیل را جهت بررسی به سازمان تسلیم نماید:

 دریافت مجوز تأسیس شركت پردازش اطالعات مالی:الف( براي 

فرم تكمیل شدهی تقاضای صدور مجوز تأسیس شرکت پردازش اطالعات مالی ) پیوست شمارهی یک این  -0
 دستورالعمل(.

 طرح اساسنامه که تمامی صفحات آن به امضای متقاضی رسیده است، -2

کت برای سه سال پس از تأسیس، و ترازنامه و صورت سود طرح تجاری شامل اهداف، استراتژیها و برنامههای شر -9
)زیان( پیشبینی شده برای یكسال کامل شمسی پس از تأسیس که تمامی صفحات آن به امضای متقاضی رسیده 

 است،
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پرسشنامهی تكمیل شدهی مشخصات داوطلب سمت مدیرعاملی یا عضویت در  -3
 تورالعمل تائید صالحیت حرفهای مدیران نهادهای مالی.هیأتمدیرهی شرکت پردازش اطالعات مالی، مطابق دس

 ی:مال اطالعات پردازش شركت به موجود شركت كی لیتبد مجوز افتیدري برا( ب

ی تقاضای تبدیل شرکت موجود به شرکت پردازشاطالعات مالی ) پیوست شماره دو این فرم تكمیل شده -0
 دستورالعمل(؛

 متقاضی؛ی شرکت نامهاساسنامه یا شرکت -2

ی ها ) شامل آگهی تأسیس در روزنامهاصل و رونوشت مدارك ثبت شرکت متقاضی نزد مرجع ثبت شرکت -9
 رسمی(؛

ی رسمی مربوط به آخرین مدیران شرکت، صاحبان امضای مجاز و حدود اختیارات اصل و رونوشت آگهی روزنامه -3
 ها؛آن

 ت متقاضی همراه با اظهارنظر حسابرس؛ی دو سال اخیر شرکهای مالی حسابرسی شدهصورت -5

های شرکت متقاضی برای سه سال پس از تبدیل به شرکت پردازش اطالعات مالی مطابق طرح تجاری و برنامه -6
 نظر سازمان؛

ی داوطلبین سمت مدیریت شرکت پس از تبدیل به شرکت پردازشاطالعات مالی        ) ی تكمیل شدهپرسشنامه -1
 مل تأیید صالحیت مدیران نهادهای مالی(؛مطابق دستورالع

 ازی كی توسط دیبای متقاض شرکتی مال سال نیآخری مالی هاصورت ل،یتبد مجوزی تقاضا مورد در :تبصره

 .باشد شده اظهارنظر آنها به راجع و شدهی حسابرس سازمان معتمدی حسابرس موسسات
 

 شرکت سیتأسی تقاضا ،5ی ماده موضوع اطالعات و مدارك لیتكم از پسی کار روز 91 مدت ظرف 6 ماده

 سازمان در مربوطه تیریمد توسطی مال اطالعات پردازش شرکت به موجود شرکت لیتبد ای یمال اطالعات پردازش
 اطالعات پردازش شرکت سیتأس مجوز سازمان، صیتشخ به مورد رحسبیز طیشرا احراز صورت در و شدهی دگیرس
 :شودیم میتسلی متقاض به و صادر سازمان، توسطی مال اطالعات پردازش شرکت به موجود شرکت لیتبد ای یمال

 ی:مال اطالعات پردازش شركت سیتأس با موافقت طیشرا( الف
 طرح اساسنامهی ارائه شده، مطابق نمونهی مصوب سازمان برای شرکتهای پردازش اطالعات مالی باشد؛ -0

 9شرکت  پردازش اطالعات مالی پرداخت شود، معادل یا بیش از سرمایهای که در نظر است هنگام تأسیس  -2
 میلیارد ریال باشد؛

ها، منفرداً و مجموعاً، در شخص حقوقی دیگری با فعالیت پردازش اطالعات مؤسسین و اشخاص وابسته به آن -9
زمان( و ترکیب مالی بهعنوان مؤسس یا شریک عمده محسوب نشوند) مگر با ذکر دالیل و موافقتهیأت مدیرهی سا

 مؤسسین یا شرکاء به گونهای باشد که شرکت بتواند اهداف مورد نظر برای پردازش اطالعات مالی را دنبال نماید؛

 مؤسسین شرکت، براساس اطالعات و مدارك در اختیار سازمان، دارای پیشینهكیفری یا تخلفاتی مؤثر نباشند؛ -3

مدیرهی شرکت، طبق دستورالعمل مربوطه صالحیت الزم را داشته داوطلبین سمت مدیرعاملی و عضویت در هیأت -5
 باشند؛

ی غیرنقد در راستای ی شرکت به صورت غیرنقد تأمین شود، سرمایهدرصورتیكه در نظر است قسمتی از سرمایه -6
تناسب با اهداف شرکت قابل استفاده بوده و استفاده از آن در طرح تجاری شرکت پیشبینی شده و به قیمت معقول و م

 ارزش روز آن تقویم شده باشد؛

طرح تجاری، اهداف، برنامهها و صورتهای مالی پیشبینی شده، معقول و متناسب با شرایط تجاری موضوع فعالیت  -1
 پردازش اطالعات مالی تنظیم شده باشد؛
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های ثبت نام پیشنهادی متضمن عنوان پردازش اطالعات مالی و مناسب بوده و با نام -4
 کننده انتخاب نشده باشد.ای گمراهی دیگر مشابه نباشد و به گونهشده

 ی:مال اطالعات پردازش شركت به موجود شركت لیتبد با موافقت طیشرا( ب
جمع حقوق صاحبان سرمایهی شرکت، معادل یا بیش از سه میلیارد ریال باشد یا به تشخیص سازمان، با تجدید  -0

فعالیت پردازش اطالعات مالی قابل استفادهاند، جمع حقوق صاحبان سهام شرکت به بیش از ارزیابی داراییهایی که در 
 سه میلیارد ریال بالغ خواهد شد؛

 های شرکت و ساختار مالی آن برای فعالیت پردازش اطالعات مالی مناسب باشد؛ترکیب دارایی -2

مالی آخرین سال ) دوره( مالی فعالیت های ی حسابرس معتمد سازمان در خصوص صورتاظهارنظر موسسه -9
ی پردازش شرکت، مقبول بوده یا حاوی بندهای شرطی که نشان دهد فعالیت شرکت پس از تبدیل، در زمینه

 شود، نباشد،اطالعات مالی احتماالً با مانع یا مشكل مواجه می

یت ) مدیرعامل یا عضو هیأت داوطلبانی که مقرر است پس از تبدیل شرکت پردازش اطالعات مالی سمت مدیر -3
مدیره( را به عهده بگیرند، براساس دستورالعمل تأیید صالحیت حرفهای مدیران نهادهای مالی، صالحیت الزم را 

 داشته باشند؛

شرکای عمدهی شرکت متقاضی، براساس اطالعات و مدارك در اختیار سازمان، دارای پیشینهی کیفری و تخلفاتی  -5
 موثر نباشند؛

ی شرکت متقاضی و اشخاص وابسته به آنها، منفرداً و مجموعاً، در شخص حقوقی دیگری که در کای عمدهشر -6
کند، به عنوان شریک یا مؤسس عمده نباشند)مگر با ذکر دالیل و ی پردازش اطالعات مالی فعالیت میزمینه

 موافقتهیأت مدیرهی سازمان(؛

ای باشد که شرکت بتواند پس از تبدیل به شرکت پردازش ی شرکت متقاضی به گونهترکیب شرکای عمده -1
 اطالعات مالی، اهداف مورد نظر برای پردازش اطالعات مالی را دنبال نماید؛

طرح تجاری، اهداف، برنامهها و صورتهای مالی که برای دورههای پس از تبدیل به شرکت پردازش اطالعات  -4
 رایط تجاری موضوع فعالیت پردازش اطالعات مالی تنظیم شده باشند؛مالی پیشبینی شدهاند، معقول و متناسب با ش

نام فعلی شرکت یا نام پیشنهادی برای شرکت پس از تبدیل، متضمن عنوان پردازش اطالعات مالی و مناسب  -3
 بوده و با نامهای ثبت شدهی دیگر مشابه نباشد و بهگونهای گمراهكننده انتخاب نشده باشد؛

 شرکت به موجود شرکت لیتبد ای یمال اطالعات پردازش شرکت سیتأس با موافقت عدم درصورت :0تبصره

 .شود داده اطالعی متقاض به لیدال ذکر با و سازمان در مربوطه تیریمد توسط دیبا موضوع ،یمال اطالعات پردازش

 :باشد کننده گمراه ریز طرق از تواندیم شرکت نام  :1 تبصره

ی نهادها و اشخاص طرف از معموالً که شرکت نام در رهیغ و "یمل" ،"رانیا" رینظی عبارات و کلمات از استفاده( الف
 .باشد نداشته وجودی وابستگ نیچن کهی حال در شوندیم استفاده دولت به وابسته

 اعم)  رای خاص اشخاص ای شخص به شرکت بودن وابسته مخاطب ذهن به عرفاً کهی عبارات و کلمات از استفاده( ب
 .باشد نداشته وجودی وابستگ نیچن کهی حال در د،ینما متبادری( خصوص ای یدولت از

 به تواندیم سازمان باشد، ننموده احراز را ماده نیا در مذکور طیشرا ازی بعضی متقاض کهی صورت در :9 تبصره

 شرکت لیتبد ای یمال اطالعات پردازش شرکت سیتأس مجوز صدور با را خودی اصول موافقت ،یمتقاضی تقاضا
. کند اعالمی متقاض به دستورالعمل نیا تیرعا و طیشرا احراز به مشروط ،یمال اطالعات پردازش شرکت بهی متقاض

 موافقت در بود، خواهدی اصول موافقت صدور خیتار از ماه شش حداکثر که طیشرا احراز زمان مدت صورت نیا در
 .کند ارائه سازمان به را طیشرا احرازی برنامه است موظفی متقاض صورت نیا در. گرددیم دیق صادرهی اصول



 

 

 141  از 126صفحه   

 

 (0931)پائیز  سرمایه مقررات تحلیلگری بازار  -آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  هجدهمین دوره آمادگی 

 شرکت لیتبد مجوز ای یمال اطالعات پردازش شرکت سیتأس مجوز ابالغ از پس 7 ماده

 رای مال اطالعات پردازش شرکت تا داشت خواهد مهلت ماه ششی متقاض ،یمال اطالعات پردازش شرکت به موجود
 اعالم طیشرا مطابق را موجود شرکت ای سیتأس شده، اعالم طیشرا با مطابق خاصی سهام شرکت کی صورت به

 و ثبت شرکتها، ثبت مرجع در را الزم موارد و دینما لیتبد خاصی سهامی مال اطالعات پردازش شرکت کی به شده
 ساقط اعتباری درجه از صادره لیتبد مجوز ای سیتأس مجوز نصورتیا ریغ در کند، میتسل سازمان به را مربوطه مدارك
 .شد خواهد

 گرید ماه سه حداکثر را ماده نیا موضوع مهلت تواندیم سازمان موجه، لیدال ذکر وی متقاضی تقاضا به :تبصره

 .کند دیتمد
 

 ای هاشرکت ثبت مرجع نزد آن ثبت وی مال اطالعات پردازش شرکت سیتأس از پسی کار روز 21 حداکثر 8ماده

 ثبت مرجع نزد راتییتغ ثبت وی مال اطالعات پردازش شرکت به لیتبدی برا موجود شرکت در الزم راتییتغ انجام
 مجوز ای سیتأس مجوز در مندرج طیشرا كهیصورت در تا دینما ارائه سازمان به را ریز مدارك دیبا شرکت شرکتها،

 ثبت به سازمان نزد قانون، 0ی ماده20 بند موضوعی مال اطالعات پردازش شرکت عنوان به باشد، شده تیرعا ل،یتبد
 :دینما اقدام تیفعال مجوز افتیدری برا و برسد

 اساسنامهی شرکت؛ -0

 تصویر آگهی مشخصات مدیران و صاحبان امضای مجاز شرکت و حدود اختیارات آنها در روزنامه رسمی کشور؛ -2

 نام ثبت شده، تاریخ ثبت، محل ثبت و شمارهی ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها؛ -9

 آگهی تأسیس یا تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور؛تصویر  -3

 مبلغ سرمایهی ثبت شده، فهرست شرکاء و میزان سرمایهی پرداخت شده و تعهد شدهی هریک؛ -5

 سایر مدارکی که نشان دهندهی احراز شرایط تعیین شده در مجوز مربوطه باشد؛ -6

 

 شرایط صدور مجوز فعالیت پردازش اطالعات مالی

تأسیس شرکت پردازش اطالعات مالی یا تبدیل شرکت موجود به شرکت پردازش اطالعات مالی براساس  3ده ما

این دستورالعمل  4و  1مجوز سازمان و همچنین ثبت شرکت تحت عنوان شرکت پردازش اطالعات مالی مطابق مواد 
شود و شروع به فعالیت پردازش ب نمیی پردازش اطالعات مالی محسونزد سازمان، به عنوان مجوز فعالیت در زمینه

( منوط به دریافت مجوز جداگانه تحت عنوان مجوز فعالیت 9اطالعات مالی )به استثنای اشخاص معاف موضوع مادة 
پردازش اطالعات مالی از سازمان است. اشخاص حقوقی با احراز شرایط زیر میتوانند با تكمیل فرم مربوطه )پیوست 

 افت مجوز فعالیت پردازش اطالعات مالی نمایند:( تقاضای دری9شمارهی 
متقاضی قبالً مجوز تأسیس شرکت پردازش اطالعات مالی، شرکت مشاور سرمایهگذاری، شرکت سبدگردان،  - 0

مؤسسة رتبهبندی، شرکت تأمین سرمایه، شرکت کارگزاری، یا شرکت کارگزار/معاملهگری یا مجوز تبدیل به یكی از 
ه را از سازمان اخذ نموده و تحت یكی از این عناوین بهصورت یک شخصیت حقوقی مورد تائید نهادهای مالی یاد شد

سازمان نزد مرجع ثبت شرکتها و سازمان به ثبت رسیده و خارج از موضوع فعالیت خود به فعالیت عمدهی دیگری 
 نمیپردازد؛

مهیا کرده  3ای را به شرح پیوست شمارهی نیروی انسانی، فضا و تجهیزات مناسب اداری و نرمافزارهای رایانه  - 2
 باشد؛

در صورتی که متقاضی در نظر دارد صرفاً به فعالیت پردازش اطالعات مالی مبادرت کند، سرمایهی ثبت و   - 9
پرداخت شدهی متقاضی معادل یا بیش از سه میلیارد ریال باشد یا به تشخیص سازمان، تجدید ارزیابی داراییهای قابل 



 

 

 141  از 121صفحه   

 

 (0931)پائیز  سرمایه مقررات تحلیلگری بازار  -آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  هجدهمین دوره آمادگی 

ر فعالیت پردازش اطالعات مالی، منجر به افزایش حقوق صاحبان سهام به مبلغی استفاده د
 بیش از سه میلیارد ریال گردد؛

در صورتیكه متقاضی به فعالیت یا فعالیتهای دیگری بپردازد و جمع حقوق صاحبان سرمایهی متقاضی براساس   - 3
میلیارد  51در زمان تقاضای مجوز فعالیت، کمتر از صورتهای مالی آخرین دورهی مالی و تراز آزمایشی حسابهای وی 

ریال باشد، آنگاه سرمایهی متقاضی حداقل باید برابر مجموع سرمایهی موضوع این بند و سرمایهی مورد نظر برای 
فعالیت یا فعالیتهای مذکور باشد یا به تشخیص سازمان، تجدید ارزیابی داراییهای قابل استفاده در فعالیت پردازش 

عات مالی، منجر به افزایش حقوق صاحبان سهام به مبلغی بیش از سه میلیارد ریال به عالوهی حداقل سرمایه اطال
 مورد نظر برای فعالیت یا فعالیتهای مذکور گردد،

رویههای جمعآوری و پردازش اطالعات شامل چگونگی دریافت اطالعات، ساز وکار ورود آنها به سامانة اطالعاتی،  -5
زنگری در اطالعات واردشده و اطمینان از تطبیق اطالعات واردشده با اطالعات موجود در منبع اصلی روشهای با

 تنظیم و در اختیار سازمان قرار گرفته و به تأیید سازمان برسد. 00مطابق مادة 
 باشند. معیارهای درنظرگرفتهشده برای انتخاب منابع اطالعاتی به سازمان اعالم شده و مورد قبول سازمان  -6
تمامی روابط ریاضی مورد استفاده که در پردازش اطالعات مالی بكار میرود به سازمان اعالم شود و در صورت  -1

 تشابه با نسبتهای رایج و متعارف در تضاد با آنها نباشد.
ن حداقل بررسی اطالعات واردشده در سامانه اطالعاتی توسط سازمان بیانگر صحت اقالم یادشده در سطح اطمینا -4

 درصد باشد. 45

در صورتی که در اثر زیانهای وارده، بیش از ثلث سرمایهی در نظر گرفته شده برای پردازشگر اطالعات : 0تبصره 

مالی طبق این ماده از بین برود، پردازشگر اطالعات مالی موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به ترمیم سرمایه 
 اقدام نماید.

روز پس از تكمیل  91راز شرایط، مجوز فعالیت پردازش اطالعات مالی، ظرف حداکثر در صورت اح :1تبصره 

مجوز تأسیس یا  مدارك و اطالعات مربوطه، با اعتبار دوساله بهنام متقاضی صادر میگردد. درصورتیكه حكم لغو
عات مالی برای فعالیت پردازش اطالعات مالی طبق مقررات صادر نشده باشد، اعتبار مجوز فعالیت پردازش اطال

 دورههای دوسالهی بعد تمدید میشود.
 

 الزامات ارائه خدمات پردازش اطالعات مالی

ارائهی خدمات توسط  پردازشگر اطالعات مالی به هر مشتری بر اساس انعقاد قرارداد جداگانه انجام خواهد  01ماده 

 شد.در قرارداد منعقده ذکر موارد زیر الزامی است:
ی پردازشگر اطالعات مالی به عنوان یک طرف و مشخصات و نشانی مشتری یا مشتریان به مشخصات و نشان -0

 عنوان طرف دیگر قرارداد و مدت اعتبار قرارداد و تاریخ انعقاد آن و شماره قرارداد؛
 خدماتی که پردازشگر اطالعات مالی به مشتری ارئه میدهد و نحوهی ارائه خدمات مذکور؛ -2

 پردازشگر اطالعات مالی در قبال خدمات ارائه شده به مشتری و ضمانتهای اجرایی آن؛مسئولیتهای  -9

حقالزحمه و کارمزدی که مشتری در قبال دریافت هر نوع خدمات پردازشگر اطالعات مالی ، باید پرداخت کند و  -3
 زمانبندی پرداخت حقالزحمه و کارمزد مذکور؛

ازشگر اطالعات مالی صرفاً براساس صورتحساب صادره و از طریق واریز به اینكه پرداخت حقالزحمه و کارمزد پرد -5
 حساب بانكی متعلق به پردازشگر اطالعات مالی صورت میپذیرد با ذکر مشخصات حساب بانكی مذکور؛
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این موضوع که اطالعات مشتری نزد پردازشگر اطالعات مالی محرمانه تلقی شده و  -6
ند آنها را بدون اجازه کتبی مشتری افشا کند یا به دیگری اعطاء، کند مگر در چارچوب پردازشگر اطالعات مالی نمیتوا

 قانون و مواردی که در این دستورالعمل مجاز یا مكلف به اعطا، افشا یا انتشار اطالعات مذکور است؛

قرارداد باشد، پردازشگر ذکر اینكه در صورتی که مفاد قرارداد مغایر قوانین و مقررات تصویب شده تا زمان انعقاد  -1
اطالعات مالی نمیتواند به مفاد قرارداد عمل کند و چنانچه در اثر آن خسارتی به مشتری وارد آید، پردازشگر اطالعات 

 مالی مسئول جبران آن است؛

ه تصویب ذکر اینكه پردازشگر اطالعات مالی ملزم به اجرای آن بخش از قرارداد که با قوانین و مقرراتی که بعداً ب -4
 میرسد، مغایر باشد نیست و از این بابت مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به مشتری نخواهد داشت؛

این دستورالعمل( و طرفین قرارداد تحت چه  00اینكه قرارداد تحت چه شرایطی منفسخ میشود ) با رعایت مادهی  -3
 دارند؛ شرایطی اختیار فسخ قرارداد را پیش از اتمام مدت اعتبار آن

ذکر این موضوع که مرجع رسیدگی به اختالفات بین مشتری و پردازشگر اطالعات مالی در صورت عدم  -01
قانون بازار اوراق  91قانون بازار اوراق بهادار، هیأت داوری مذکور در مادهی  96سازش در کانونهای موضوع ماده 

 سازمان صورت میپذیرد؛ بهادار است و تا تشكیل کانون مربوطه، وظیفهی مذکور توسط

 تشریح نحوهی برقراری ارتباط بین پردازشگر اطالعات مالی و مشتری برای تبادل اطالعات و مدارك مختلف؛ -00

ذکر این موضوع که مسئولیتهای قید شده در قرارداد به هیچ عنوان محدود کنندهی مسئولیتهای پردازشگر  -02
 د بود؛اطالعات مالی مطابق مقررات مربوطه نخواه

 تعداد نسخ قرارداد و نحوهی توزیع آنها. -09

 ارسال سازمان بهی ریبكارگ از قبل را انیمشتر با خودی قراردادهای نمونه دیبای مال اطالعات پردازشگر :0 تبصره

 .برسد دییتأ به ماده نیا تیرعا ثیح از تا دارد

 ماده نیا که آن به مشروط است، ریامكانپذ قرارداد به متمم کردن اضافه با قرارداد مفاد در رییتغ گونه هر :1 تبصره

 :باشد ریز موارد شامل حداقل و دهیرس قرارداد نیطرفی امضا به دیبا قراردادی متممها. نشود نقض قرارداد متمم در
 متمم؛ی شماره و قرارداد خیتار و شماره( الف
 است؛ شده ذکر قرارداد در که همانطور قرارداد نیطرف مشخصات( ب
 قرارداد؛ متممی ط حاصله توافقات( ج
 

 و میتنظ اطالعات پردازش وی جمعآوریة رو عنوان تحت مكتوبی هایرو دیبای مال اطالعات پردازشگر 00 ماده

 :گردد درج دیبا ریز موارد شده ادیة یرو در. برساند ثبت به سازمان آن نزد سازمان، دییتأ از پس
 منابع کهی بهطور ردیگیم نظر در خودی اطالعات منابع انتخاب دری مال اطالعات پردازشگر کهیی ارهایمع – 0

 باشند، موثق ،یمال اطالعات پردازشگر نظر از ارها،یمع نیا اساس بر شده انتخابی اطالعات
 به ارائهی برا استفاده مورد اطالعات شود، مطمئن تا ردیگیم بهكاری مال اطالعات پردازشگر کهیی ههایرو – 2

 شوند،یمی جمعآور شدهاند، داده صیتشخ موثق 0 بندی ارهایمع براساس کهی اطالعات منابع از صرفاً ان،یمشتر
 در هشدهیتغذ و شدهی جمعآور اطالعات تطابق از تا ردیگیم کار بهی مال اطالعات پردازشگر کهیی ههایرو – 9

 .دینما حاصل نانیاطم اطالعات،ة ارائهكنند موثق منابع با خودی اطالعاتی بانكها
 اطالعات مفهوم شرح و عنوان رد،یگیم بهكار شدهی جمعآور اطالعات پردازش در کهی اضیر روابط و فرمولها – 3

 .مذکوریة رو وستیپ در ،یاضیرة رابط ای فرمول هر اعمال از پس شده پردازش
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ی مال اطالعات پردازشگر آنها، پردازش و اطالعاتی جمعآور منابع، انتخاب در : 0 تبصره

 هرگونه. دینما تیرعا رساندهاست، ثبت به سازمان نزد ماده نیا مطابق که را نهیزم نیا در خودیة رو است موظف
 .برسد ثبت به آن نزد و دهیرس سازمان دییتأ به اجرا از قبل دیبا هیرو نیا در رییتغ

 کار بهی مال اطالعات پردازش دری مال اطالعات پردازشگر کهیی نمودارها وی اضیر روابط فرمولها، : 1 تبصره

 بهادار اوراقی لگریتحلة نامیگواه حداقل کهی شخص توسط دیبا سازمان، نزد ثبت از قبل وی مستندساز ضمن ردیگیم
 صیتشخ به مرتبط مستمر ریغ کارة سابق سال 9 ای مستمر کارة سابق سال 2 دستكم ریاخ سال شش در و کرده اخذ را

 : گردد دییتأ وی بررس ریز جهات از باشد داشته سازمان
 حیصح شدهاست، حیتشر نمودار ای یاضیرة رابط فرمول، هر توسط شده پردازش اطالعاتی برا کهی میمفاه – 0

 .باشد
ی ایگو نمودار، ای یاضیرة رابط فرمول، هر اعمال قیطر از شده پردازش اطالعاتی برا شده گرفته بهكار عنوان – 2

 نباشد؛ گمراهكننده و بوده آن مفهوم
 نمودار ای یاضیرة رابط فرمول، دارد، تطابقی مال اتیادب در شناختهشده نیعناو ازی كی با عنوان كهیصورت در – 9

 .باشد شناختهاست، آنة محاسبی برای مال اتیادب در آنچه مطابق زین شده فیتعر
 تیمسئولی ناف تبصره، نیا موضوع شخص توسط استفاده موردی نمودارها وی اضیر روابط فرمولها، صحت دییتأ

 .باشدینم آنها صحت مورد دری مال اطالعات پردازش شرکت

 نیا در شده رهیذخ اطالعات كهیبهطور داده لیتشكی اطالعات بانک ،یمال اطالعات پردازشگر كهیصورت در 01 ماده

 از كهیصورت در ای دهد،یم قرار انیمشتر جمله از گرانید اریاخت در ای كندیم منتشر پردازش از پس ای قبل را بانک
 : كند،آنگاهیم استفاده اطالعات پردازشی برای انهایرای نرمافزارها

 شوند،یم رهیذخی اطالعات بانک در و استخراج زهیرمكانیغ صورت بهی اطالعات منابع از که اطالعات از بخش آن – 0
 بانک به را اطالعات هیتغذ و استخراج تیمسئول کهی اشخاص ای شخص جز بهی گرید اشخاص ای شخص توسط دیبا

 منتشر منابع با قیتطب وی نیبازب مورد دارند، را ماده نیا 0ة تبصر در شده دیق تیصالح و دارند بهعهدهی اطالعات
 گردد؛ دییتأ قیتطب صورت در و گرفته قرار کننده،

 استفادهی مال اطالعات پردازشگری اطالعات بانک به اطالعاتة زیمكانیة تغذ و استخراجی برا کهیی نرمافزارها – 2
 و دییتأ ماده نیا 2ة تبصر موضوعی تهایصالح صاحب شخص توسط آنی طراح صحت و شده مستند دیبا شوند،یم

 به که شده منتقل اطالعات درصد 5 حداقلی بررس قیطر از اطالعات حیصح انتقال در آن عملكرد صحت نیهمچن
 شخص توسط شدهاند، انتخاب( شده منتقل اطالعات انواعة هم شامل)  ریفراگ وی تصادف صورت به نمونه عنوان

 باشد؛ شده دییتأ وی بررس ماده نیا 0ة تبصری تهایصالح صاحب
 تیصالح صاحب شخص توسط اطالعات، پردازشی برای اضیر اتیعملة محاسب در نرمافزار عملكرد صحت – 9

 .شدهباشد دییتأ وی بررس 00ة ماد 2ة تبصر موضوع

ة نامیگواهی دارا حداقل دیبا رد،یگیم بهعهده را ماده نیا 0 بند موضوعی نیبازب تیمسئول کهی شخص : 0 تبصره

 ،یمال تیریمد ،یحسابداری رشتهها در علوم وزارت دییتأ موردی کارشناس مدرك ای هیسرما بازاری مقدمات اصول
 .باشد اقتصاد ا( یمختلفی شهایگرا)  تیریمد

 دیبا رد،یگیم بهعهده را( ماده نیا 2 بند موضوع)  نرمافزاری طراح صحتی بررس تیمسئول کهی شخص : 1 تبصره

 .باشدی انهایرا نرمافزاری مهندسة رشت در علوم وزارت دییتأ موردی کارشناس مدركی دارا حداقل

 روش و شده انتخابی نمونهها جمله از ماده، نیا موضوعی هایبررس اتیدجزئیبای مال اطالعات پردازشگر :9 تبصره

 نیهمچن. دینمای گانیبا و مستند را کننده دییتأ شخص مشخصات وی بررس خیتار ماده، نیا 2 بند موضوعی رینمونهگ
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 و اطالعات انتقال نرمافزار ،یاطالعات بانکی طراح در رییتغ هرگونه از پس دیبا هایبررس نیا
 .گرددی گانیبا و مستند تبصره نیا مطابق و اخذ مربوطهیة دییتأ و انجام مجدداً اطالعات، پردازش نرمافزار

 را ادشدهی یها هیدییتأ ماده، نیا موضوعی نرمافزارهای ریبهكارگ از قبل دیبای مال اطالعات پردازشگر : 1 تبصره

 اخذ و هایبررس انجام و رییتغ هر از پس ادشدهی ینرمافزارها نیهمچن. برساند ثبت به سازمان نزد را نرمافزارها و اخذ
 .برسند ثبت به سازمان نزد ،یریبهكارگ از قبل دیبا مذکور،ی ههایدییتأ

 جمله از گرانید دسترس در ای ارائه منتشر،ی مال اطالعات پردازشگر کهی اطالعات و گزارش هرگونه در 09 ماده

 در باشند؛ صیتشخ قابلی بهسادگ مخاطب توسط ای شده دیق شده، استفادهی اطالعات منابع دیبا دهد،یم قرار انیمشتر
 اطالعات مورد در. بود خواهدی مال اطالعات پردازشگرة بهعهد شده ارائه اطالعات صحت تیمسئول نصورتیا ریغ

ی مال اطالعات پردازشگر تیمسئول شدهاند، دیق آنها منابع کهی مال اطالعات پردازشگر توسط شده ارائه ای منتشر
 با اطالعات داشتن مطابقت و سازمان نزد خودة ثبتشدیة رو مطابقی اطالعات منابع حیصح انتخاب به است محدود

ی مجازاتها اعمال از مانع ماده، نیا موضوعی مال اطالعات پردازشگر تیمسئول. نمودهاند منتشر شده دیق منابع آنچه
 .نخواهدبود دستورالعمل نیا در شدهی نیشبیپ

 

  وی مشتر نیب قرارداد و برساندی مشتر اطالع به را موضوع دیبای مال اطالعات پردازشگر لیذ موارد در 01 ماده

 به رای مشتر مطالباتی هیکل دیبای مال اطالعات پردازشگر و گرددیم منفسخ خود به خودی مال اطالعات پردازشگر
 :کند پرداختی و
ی مشتر با قرارداد موضوع ازی بخش ای تمام انجام کهی قسم بهی مال اطالعات پردازشگر  تیفعال مجوز قیتعل  - 0
 ؛(قیتعل از پسی کار روز هفت ظرفی مشتری کتب توافق با مگر)نباشد ممكن روز05 از شیب

 ؛ی مال اطالعات پردازشگر تیفعال ای سیتأس مجوز لغو  - 2
 ؛ی مال اطالعات پردازشگر انحالل ای یورشكستگ  - 9
 ی.مال اطالعات پردازشگر تیفعال ازی ریکنارهگ  - 3
 

 پردازد،یم زینی کارگزار ای یهگذاریسرماة مشاور ،یرتبهبند تیفعال بهی مال اطالعات پردازشگر كهیصورت در 01 ماده

 رانیمدی واسطه به ای ماًیمستق بخش هر و داده اختصاص جداگانه بخش و کارکنان مذکوری تهایفعال از کیهر به دیبا
 .باشد(  رعاملیمدیی  )اجرا مقام نیباالتر نظارت تحت جداگانه،

 

 تیمسئول. کندی ندگینما ای شعبه جادیا به اقدام سازمان از مجوز اخذ با تواندیمی مال اطالعات پردازشگر 06 ماده

 ای شعبه جادیا در. استی مال اطالعات پردازشگری عهده بهی مال اطالعات پردازشگری ندگینما ای شعبه تیفعال
 :استی ضرور ریز موارد تیرعای ندگینما
 تعیین مسئول شعبه یا نمایندگی که باید آموزشهای الزم را سپری کرده باشد؛ -0

تدوین رویههای مكتوب برای )الف( راهنمایی مشتریان،)ب( انعقاد قراردادهای پردازش اطالعات مالی و  -2
 )ج(کنترلهای داخلی الزم؛

 اداری، ملزومات نرمافزاری و سختافزاری؛اختصاص امكانات مورد نیاز به شعبه یا نمایندگی، شامل فضای  -9

 .نصب تابلو در محل مناسب برای شعبه یا نمایندگی شامل نام و عنوان  پردازشگر اطالعات مالی -3

 اوراق و بورس سازمان نظارت تحت»  عبارت درج سازمان نزدی مال اطالعات پردازشگر ثبت صورت در :تبصره

 .است مجاز آنی هایآگه و ههایاطالع اوراق،ی هیکل وی مال اطالعات پردازشگری تابلوها در« بهادار
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 موظفاست ،یمال اطالعات پردازشة نیزم در خودی مشتر به خدمات ارائه از قبل ،یمال اطالعات پردازشگر 07 ماده

 ضبطی مشتر پرونده در و افتیدر رای مشتر تلفن وی نشان ،یتیهو اطالعات و اقدامی مشتریی شناسا به نسبت ابتدا
 .دینما
 

 خواهدی مشتر منافع با تیاولو ،یوی مشتر وی مال اطالعات پردازشگر نیب منافع تضاد وجود طیشرا در 08 ماده

 .بود
 

 زین ریزی تهایفعال انجام ،3ة ماد موضوع بهادار اوراق مورد در اطالعات انتشار ای ارائه تیممنوع بر عالوه 03 ماده

 :باشدینم مجازی مال اطالعات پردازشگر توسط
 ریغ منابعة زمر در را آنها سازمان کهی منابع از شده استخراج اطالعات قراردادن گرانید دسترس در ای ارائه انتشار، -0

 پردازش؛ از پس ای رییتغ بدون خواه نموده، اعالم معتبر
 بهادار اوراق ارزش مورد در خود نظر اظهار ای بهادار اوراقی تقاضا و عرضهی آت روند از خودی نیشبیپ انتشار ای ارائه -2
 سازمان؛ ازی هگذاریسرما مشاور تیفعال مجوز اخذ بدون بهادار اوراق ناشری آت تیوضع ای

 ازی هگذاریسرما مشاور تیفعال مجوز که نام ذکر با اشخاص ای نام ذکر بدون اشخاصی نیشبیپ انتشار ای ارائه -9
 اوراق ارزش مورد در آنها نظر اظهار ای بهادار اوراقی تقاضا و عرضهی آت روند مورد در ننمودهاند افتیدر سازمان

 بهادار؛ اوراق ناشری آت تیوضع ای بهادار

 خود فیوظا ازی بخش ای تمام نتواندی مال اطالعات پردازشگر تا شود منجر کهی تعهدات رشیپذ ای قراردادها انعقاد -3
 نیا در که دینمایی تهایمسئول از کمتر رای مال اطالعات پردازشگری تهایمسئول ای دهد انجام دستورالعمل نیا مطابق را

 است؛ شدهی نیشبیپی مال اطالعات پردازشگرانی برا دستورالعمل

 قبال دری مال اطالعات پردازشگری تهایمسئول آن در که انیمشتر بای مال اطالعات پردازشی قراردادها انعقاد -5
 باشد؛ محدودتر مرتبط، مقررات ریسا ای دستورالعمل نیا در مندرجی تهایمسئول از انیمشتر

 سازمان؛ مصوبی سقفها از شیب خود خدماتی ارائه در کارمزد افتیدر -6

 اطالعات و مدارک حسابها،ي نگهدار و ثبت

 کهیی اجرای دستورالعملها وی ملی حسابداری استانداردها طبق است موظفی مال اطالعات پردازشگر 11 ماده

 هری برا خودی مال دفاتر در و دینما میتنظ را خودی مالی صورتها و ثبت را خودی مال عیوقا كند،یم ابالغ سازمان
 .کند ثبتی مشتر حساب در رای مشتر و خود نیمابیفی مال مبادالتی هیکل وی نگهداری جداگانها حسابی مشتر

 را ریز مدارك و اسناد جمله از خود تیفعال به مربوط مدارك و اسناد است موظفی مال اطالعات پردازشگر 10 ماده

 :دینمای نگهدار سال پنج مدت به حداقل
 ان؛یمشتر با منعقدهی قراردادها - 0

 ان؛یمشتر با شده تبادل مكاتبات - 2

ی برا صادرهی صورتحسابها و انیمشتر بای مال مبادالت خصوص به خود با مرتبطی مال عیوقای مثبته مدارك - 9
 آنها؛

 انیمشتری برا ای کرده منتشر خودی رسمی تارنما قیطر ازی مال اطالعات پردازشگر کهی اطالعات ازی نسخها - 3
 ارسال؛ ای انتشار ساعت و خیتاری حاو است، قرارداده آنها دسترس دری نحو به ای نموده ارسال

 ؛یمال اطالعات پردازشگر هیعل ای لهی حقوقی دعاو به راجع مدارك - 5

 .گرددیم ابالغ و نییتع سازمان توسط کهیی گزارشها و مدارك ریسا - 6
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ی مشتر به مربوط مدارك و اطالعات دیبا آن کارکنان وی مال اطالعات پردازشگر 11 ماده

 بهی مشتر تیرضا بدون آنها، درخواست حدود در ریز اشخاصی استثنا به و نمودهی تلق محرمانه را خود قرارداد طرف
 :شد خواهند بهادار اوراق بازار قانون 34 ماده مشمول نصورتیا ریغ در دیننما ارائهی گرید شخص

 و اطالعات به خود فیوظا ریسا انجام ای یمشتر به خدماتی ارائهی برا کهی مال اطالعات پردازشگر کارکنان  -0
 آنها؛ ازین حدود در دارند، ازینی مشتر مدارك

 كند؛یم نییتع سازمان کهی مراجع ای سازمان  - 2
 ؛ی مال اطالعات پردازشگر حسابرس ای یقانون بازرس ل،یوک  - 9
 ؛ییقضا صالح مراجع  - 3
 است؛ شده نییتع سازمان مصوب مقررات در کهی حدود در مربوطه کانون - 5
 .استی الزام قانون طبق آنها، به مذکور اطالعات و مداركی ارائه کهی مراجع ریسا  - 6

 مربوط اطالعات صیتشخ وی ابیرد امكان کهی طور به سرجمع صورت به اطالعاتی ارائه ای یعموم انتشار: تبصره

 .گرددینم ماده نیا موضوع تیممنوع مشمول نباشد، ممكنی مشتر هر به

 یدهگزارش وی رسان اطالع
 

 :دینما افشا را ریز موارد خودی تارنما در است ملزمی مال اطالعات پردازشگر 19 ماده

 نوع شخصیت حقوقی، مشخصات ثبتی، مبلغ سرمایهی پرداخت شدهو مشخصات شرکای عمده؛نام،  -0

مشخصات و سوابق حرفهای و تحصیلی اعضای هیأتمدیره، مدیرعامل، مدیران میانی، کارشناسان و نمایندگان  -2
 تحلیلگر اطالعات مالی؛

ولیت و کارمزد هر یک از این خدمات و خدمات قابل ارایه توسط تحلیلگر اطالعات مالی و شرایط، حدود مسئ -9
 نحوهی محاسبهی این کارمزدها؛

معیارها و روشهایی که پردازشگر اطالعات مالی برای انتخاب منابع اطالعاتی، اطمینان از صحت استخراج  -3
میگیرد تا  اطالعات از منابع و تغذیة آنها در بانكهای اطالعاتی خود و اطمینان از صحت پردازش اطالعات مالی بهكار

 حدی که منجر به افشای اسرار تجاری وی نگردد؛

 منابع مهم اطالعاتی که پردازشگر اطالعات مالی برای کسب اطالعات مورد نیاز خود به آنها متكی است؛ -5

تضاد منافعی که ممكن است به دلیل ارائهی خدمات مختلف بین منافع پردازشگر اطالعات مالی یا اشخاص  -6
 رکنان وی با مشتریان بوجود آید و راههای کنترل و حل و فصل این تضاد منافع؛وابسته و کا

هر گونه رابطهی تجاری اساسی که پردازشگر اطالعات مالی با دیگران دارد و با خدمات پردازش اطالعات مالی و  -1
 سایر خدماتی که پردازشگر اطالعات مالی ارائه میدهد در تضاد است؛

ارائهی خدمات پردازش اطالعات مالی برای اشخاص ثالث به استثناء کارکنان شرکت پردازش  هرگونه منافعی که -4
 اطالعات مالی، بوجود میآورد؛

 نشانی و تلفن دفتر مرکزی و هر یک از شعب یا نمایندگیها و مشخصات مسئولین هر شعبه یا نمایندگی؛ -3

 باشد.هر گونه اطالعات دیگری که طبق مصوبات سازمان ضروری  -01

 

 یبازرس و نظارت

 وی مال اطالعات پردازشگر  مستندات هرگونه و مدارك لزوم، مواقع در ای یادوار صورت به تواندیم سازمان 11 ماده

 دهد قراری بازرس مورد ریز اهداف با رای و کنترل ای اریاخت تحت ای یمال اطالعات پردازشگر به متعلق اماکن گونه هر
 :کند درخواستی مال اطالعات پردازشگر از رایی گزارشها و مدارك اطالعات،ی ارائه ای
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 و نیقوان مطابقی مال دفاتر و گزارشها مدارك، اسناد،ی نگهدار و هیته از نانیاطم - 0
 مقررات؛

 مربوطه؛ مقررات وی مال اطالعات پردازش قرارداد بای مال اطالعات پردازشگر  عملكرد انطباق از نانیاطم  - 2
 ؛یمال اطالعات پردازشگر تیفعال و سیتأسی برا شده نییتع طیشرا حفظ از نانیاطم  - 9
 گر؛ید افراد ای یمشتری سو از دهیرس اعتراضات و اتیشكای بررس  - 3
 ؛یمال اطالعات پردازشگری احتمال تخلفاتی بررس – 5
 .صالحیذی نهادها ریسای برا مدارك و اسناد گزارشها،ی هیته – 6

 در را درخواست موردی گزارشها و مدارك اسناد، اطالعات،ی هیکل است موظفی مال اطالعات پردازشگر :تبصره

 دفاتر، ازی بازرس امكان و داده پاسخ سازمان ندگانینما سواالتی تمام به و دهد قرار سازمان اریاخت در مقرر موعد
 سازمان سیرئ توسط سازمان نیبازرس. آورد فراهم وقت فوت بدون سازمان نیبازرسی برا را نظر مورد اماکن و مدارك

 .شوندیمی معرف

 سازمان معتمدی حسابرس موسسات نیب از را خود حسابرس وی قانون بازرس دیبای مال اطالعات پردازشگر  11 ماده

 جمله از مقررات و نیقوان تیرعا حسابرس، ای بازرس که کند میتنظی گونها به رای و با خود قرارداد و کند انتخاب
 و دستورالعمل نیا بای مال اطالعات پردازشگری قراردادها مفاد قیتطب شرکت،ی داخلی ننامههاییآ دستورالعمل، نیا

ی دگیرس نیای نهیهز. دینما اظهارنظر خود انهیسال گزارش در آنها مورد در وی بررس رای مشتری حسابها حیصح ثبت
 .شودیمی نیشبیپ مربوطه قرارداد در و استی مال اطالعات پردازشگری عهده بر
 

 مطابقی مال اطالعات پردازشگر ازی حسابرسی ژهیو گزارشی هیتهی برا سازمان درخواست صورت در  16ماده

  الزم مدارك و اسناد اطالعات،ی ارائه بر عالوه دیبای مال اطالعات پردازشگر بهادار، اوراق بازار قانون 23ی ماده
 .بپردازد كند،یم نییتع سازمان آنچه مطابق را مذکور گزارشی هیتهی نههایهز گزارش، نیای هیتهی برا

 اجراي ضمانتها

 براساس دستورالعمل، نیا مفاد ای یمال اطالعات پردازش قرارداد ازی مال اطالعات پردازشگر تخلف 17 ماده

  از مورد چند ای کی متناسباً کنندهی دگیرس مرجع تخلف، احراز درصورت. شودیمی دگیرس مربوطه دستورالعمل
 :ردیگیم نظر در را ریز هاتیتنب
 پرونده؛ در درج بدونی مال اطالعات پردازشگر بهی کتب تذکر  - 0
 پرونده؛ در درج بای مال اطالعات پردازشگر بهی کتب تذکر  - 2
 سال؛ کی تا حداکثر رفتهیپذ صورت آن قیطر از تخلف کهی ندگینما ای شعبه تیفعال قیتعل - 9
 رفته؛یپذ صورت آن قیطر از تخلف کهی ندگینما ای شعبهی لیتعط به الزام - 3
 سال؛ کی تا حداکثری مال اطالعات پردازش تیفعال کردن محدود - 5
 سال؛ کی تا حداکثری مال اطالعات پردازش خدماتی ارائه از تیمحروم  - 6
 سال؛ کی تا حداکثر مدتی برای مال اطالعات پردازش تیفعال مجوز قیتعل  - 1
 سال؛ کی تا حداکثر مدت بهی مال اطالعات پردازشگری تهایفعال ریسا قیتعل -  4
 ؛ی مال اطالعات پردازش تیفعال مجوز لغو  - 3

 ؛ی مال اطالعات پردازش سیتأس مجوز لغو - 01
 .دیجدی مالی نهادها و ابزارها توسعه قانون 03ی مادهی ننامهییآ مطابقی مال اطالعات پردازشگری نقدة میجر – 00
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 کارکنان ریسا ای رانیمد ای ریمد فعل ترك ای فعل ازی ناش تخلف کهی صورت در: 0 تبصره

 نیا در مقرر هاتیتنب بر عالوه ،یمال اطالعات پردازشگر تخلفات بهی دگیرس مرجع باشد،ی مال اطالعات پردازشگر
ی انضباط هاتیتنب ازی كی به مورد حسب را متخلف کارکنان از کی هر ای ریمد ،یمال اطالعات پردازشگری برا ماده

 :كندیم محكوم ریز
 پرونده؛ در درج بدونی کتب تذکر  - 0
 پرونده؛ در درج بای کتب اخطار - 2
 سال؛ دو تا حداکثری مال اطالعات پردازش خدماتی ارائه از تیمحروم  - 9
 سال؛ دو تا حداکثر مربوطهی مال اطالعات پردازش شرکت در تیریمد سمتی تصدی ادامه از تیصالح سلب  - 3
 حداکثری مالی نهادها و کانونها بورس، از خارجی بازارها بورسها، ازی برخ ای تمام در سمتی تصد از تیمحروم  - 5
 سال؛ دو تا
 سال؛ دو تا حداکثر مدت به سازمان توسط صادرهی حرفهای نامهیگواه از استفاده از تیمحروم  - 6
 .دیجدی مالی نهادها و ابزارها توسعه قانون 03ی مادهی نامه نییآ مطابقی نقد مهیجر – 1

ی اعاده آن،ی دامنه گسترش ای تخلف تكرار ازی ریشگیپ منظور به تواندیم تخلفات بهی دگیرس مرجع :1 تبصره

 :دینما ریز موارد به ملزم رای مال اطالعات پردازشگر شده، انجام تخلف اثرات رفع ای تخلف انجام از قبل به تیوضع
 ؛یداخلی کنترلها نظام تیتقو ای اصالح  - 0
 ؛یداخلی ننامههاییآ و ههایرو اصالح – 2
 خاص؛ی نههایزم و بخشها دری انسانی روین آموزش و لیتكم ن،یتأم  - 9
 خاص؛ی طیشرا احراز زمان تا تهایفعالیی ایجغراف ای وی کم گسترش ازی مال اطالعات پردازشگر منع – 3

 ای تمام از قیتعل رفع و کرده نییتع مهلت تبصره، نیا موضوع موارد انجامی برا تواندیم نیهمچنی دگیرس مرجع
. دینما مقرر مهلت در آنهای اجرا به منوط رای مال اطالعات پردازشگری تهایفعال از تیمحدود رفع ای تهایفعال ازی بخش

 نیا در مذکور هاتیتنب تواندیمی دگیرس مرجع مقرر، مهلت در تبصره نیا در شده نییتع مواردی اجرا عدم صورت در
 .کند اعمال را ماده

 شدهی نیشبیپ جرم ارتكاب صورت در نیقوان در کهیی مجازاتها از مانع ماده نیا موضوع هاتیتنب اعمال :9 تبصره

 .شد نخواهد شده، وارد اشخاص ریسا ای یمشتر به میجرا ای تخلفات ارتكاب اثر در کهی خسارات جبران از مانع ای
 

 پردازش خدمات ارائه به ،ی مال اطالعات پردازش مجوز افتیدر بدونی مال نهاد کی کهی صورت در  18ماده

ی بیترک ای کی مربوطه، دستورالعمل براساس موضوع بهی دگیرس از پس کنندهی دگیرس مرجع بپردازد،ی مال اطالعات
 :گرفت خواهد نظر در را ریز هاتیتنب  از
 متخلف؛ی مال نهادی پرونده در درج بدونی کتب تذکر  - 0
 متخلف؛ی مال نهادی پرونده در درج بای کتب اخطار  - 2
 سال؛ کی تا حداکثر مدت بهی مال نهادی تهایفعال ازی بخش ای تمام قیتعل  - 9
 مدت به حداکثر مربوطهی مال نهاد در سمتهای برخی تصد از متخلف،ی مال نهاد رانیمد ای ریمد تیصالح سلب  - 3
 سال؛ دو
 از خارجی بازارها بورسها، ازی برخ ای تمام در سمتی تصد ازی مال نهاد متخلف رانیمد ای ریمد تیمحروم  - 5

 سال؛ دو تا حداکثر مدت بهی مالی نهادها ریسا و کانونها بورس،
 سال؛ دو تا حداکثر سازمان توسط صادرهی حرفهای نامههایگواه از استفاده ازی مال نهاد رانیمد تیمحروم – 6
 متخلف؛ی مال نهاد سیتأس مجوز لغو  - 1
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ی مالی نهادها و ابزارها توسعه قانون 03ی مادهی نامه نییآ مطابقی نقدی مهیجر – 4
 .دیجد
 

ی دگیرس بهادار اوراق بازار قانون 96ی ماده طبق ،یمشتر وی مال اطالعات پردازشگر نیب اختالفات به 13 ماده

 .شودیم
 

 موارد ریسا

 کهی گونها بهی مال اطالعات پردازش  شرکت در دیجد سهامی سیرهنویپذ ای سهام انتقال و نقل هرگونه 91 ماده

ی کار روز هفت ظرف دیبا شود، لیتبدی مال اطالعات پردازش شرکتی عمده کیشر کی بهی شخص شود موجب
 .شود داده اطالع سازمان بهی مال اطالعات پردازش شرکت توسط

 

 نیا. دینما پرداخت سازمان به نظارت حق عنوان تحتی مبلغ هرساله است ملزمی مال اطالعات پردازشگر 90 ماده

 .گرددیم نییتع بهادار اوراق و بورسی عالی شورا توسط سازمان شنهادیپ به مبلغ
 

 سازمان رهیأتمدیه بیتصو به 29/5/0943 خیتار در وستیپ چهار و تبصره 22 ماده 92 در دستورالعمل نیا 91 ماده

 .باشدیم االجرا الزم بیتصو خیتار از و دیرس بهادار اوراق و بورس
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 تقاضاي صدور مجوز تأسيس شرکت پردازش اطالعات مالی
ي تقاضاي صدور مجوز تأسیس شركت پردازش اطالعات مالی تنظیم شده است. اطالعات در این فرم به منظور ارائه

 براي تکمیل مدارک و مستندات الزم جهت بررسی تقاضا الزامی است.خواست شده در این فرم 

 به: مدیریت نظارت بر نهادهاي مالی سازمان بورس و اوراق بهادار
 احتراماً؛

اینجانبان مؤسسین شرکت در شرف تأسیس پردازش اطالعات مالی............................................ ) که در این فرم 
شود(، براساس قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل مربوطه، صدور مجوز تأسیس این  کت نامیده میاختصاراً شر

قانون بازار اوراق بهادار مصوب  0مادهی  20شرکت را به عنوان یک شرکت پردازش اطالعات مالی موضوع بند 
تصاراً سازمان نامیده میشود(، تقاضا ، با مشخصات زیر از سازمان بورس و اوراق بهادار ) که از این پس اخ0943

 مینماییم:
 نام پیشنهادی برای شرکت: شرکت پردازش اطالعات مالی  -0

.......................................................................................................................... 
 .است خاصی سهام شرکتی برا نظر مورد حقوقی شخصیت نوع  -2
ی امضا به و شده میتنظ سازمان مصوبی نمونه مطابق که شودیم شنهادیپ وستیپ شرح به شرکتی اساسنامه -9

 .است دهیرس نیمؤسسی ندهینما
 :بود خواهد زیر شرح به غیرنقد و نقد تفكیک به مؤسسین از یک هر مشارکت میزان و هیسرما مبلغ -3
 (.گردد ارائه فرم مهیضم به جدول ست،ینی کاف فرمی فضا کهی صورت در) 

 مؤسس نام ردیف

 غیرنقدي آورده میزان نقدي آورده میزان
 و نقدي آورده جمع

 غیرنقد

 شده تعهد مبلغ

 مبلغ

 (ریال میلیون)

درصد
*

 

 مبلغ

 (ریال میلیون)

درصد
*

 

 مبلغ

 (ریال میلیون)

درصد
*

 

 مبلغ

 (ریال میلیون)

درصد
*

 

0          

2          

9          

3          

5          

         جمع

 هیسرما کل از درصد* 

  



 

 

 141  از 131صفحه   
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 :گردد صادر ریز شرح به شركت ممتاز سهام است نظر در -1

 ازاتیامت شرح ممتاز سهمی اسم مبلغ ممتاز سهامي دارنده نام فیرد

0    

1    

9    

 :آن تقریبی ارزش و وجود صورت در مؤسسین غیرنقدی آورده اوصاف و مشخصات -6

 :دیآیم بكار شرکت تیفعال موضوع و اهداف جهت در چگونه غیرنقدی آورده اینكه شرح -7

 و سیتأس از پس سال سهی برا شرکتی هابرنامه وی تجار طرح: شركتي برنامهها وي تجار طرح -8

 میتنظ مربوطه دستورالعمل مطابق و شدهی نیشبیپ سیتأس از پس سال کی یبرا( انیز) سود صورت و ترازنامه
 .است آمده وستیپ به و دهیگرد

 سازمان به شرکت نیموسس اریاالختتامی ندهینما عنوان به ریز شخص: مؤسسیني نماینده مشخصات -3

 ای مكاتباتی ارائه و شودیم میتسل سازمان بهی وی امضا به نیموسس نظر اعالم و مكاتبه هرگونه. شودیمی معرف
-یم محسوب نیموسس به ارسال ای ارائهی منزله بهی وی نشان به مكاتبات ارسال ای یو به سازمان طرف از اطالعات

 .شود

 سمت قبولي برا ندهینماي امضا نشانی تلفن صدور محل شناسنامه شماره نامخانوادگی و نام

      

 :است زیر شرح به مؤسسین اقامتگاه و هویت 01

 ردیف

 تلفن اقامتگاه ثبت محل/صدور محل ثبت شماره/شناسنامه شماره مؤسس نام

0      

1      

9      

1      

1      

 دییتأ دستورالعمل مطابق شرکت،ی رهیمد أتیه در تیعضو ای یرعاملیمد سمت داوطلب مشخصات پرسشنامه -00

 .شدهاست ارائه وستیپ به و لیتكم مذکور نیداوطلب توسط ،یمالی نهادها رانیمدی حرفها تیصالح

ی آگاه با و صحت و دقت کمال با را فرم نیا در مذکور اطالعات که مییمینما تعهد شرکت نیموسس نجانبانیا -01

 به...............................  خیتار در ،0943 آذرماه مصوب رانیای اسالمی جمهور بهادار اوراق بازار قانون 31 ماده مفاد از
 که میریپذیم شود، ثابت امر نیا خالف چنانچه. مینمودها امضاء و لیتكم بهادار اوراق و بورس سازمان به ارائه منظور
 مصوب رانیای اسالمی جمهور بهادار اوراق بازار قانون در مذکور) بهادار اوراق بازار ارکان توسط کهی مقررات مطابق
 .شود رفتار نجانبانیا با رسد،یم ای دهیرس بیتصو به ،(0943 آذرماه
*امضاء مجاز امضاء صاحب خانوادگی نام و نام مؤسس نام ردیف

 

0    

2    

9    
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3    

5    

 .ندینما امضاء زین را فرم نیا صفحات تمام است الزم جدول، نیا در امضاء بر عالوه نیموسس
 یمال اطالعات پردازش شرکت به موجود شرکت لیتبدی تقاضا

 در اطالعات. است شده تنظیمی مال اطالعات پردازش شركت به موجود شركت لیتبد تقاضاي دریافت منظور به فرم این

 .است الزامی تقاضا بررسی جهت الزم مستندات و مدارک تکمیل براي فرم این در شده خواست
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 بهادار اوراق و بورس سازمان مالی نهادهاي بر نظارت تیریمد: به
 احتراماً؛
 و...../...../...... ثبت خیتار..................... ثبت شماره به.....................................................................  شرکت مجازی امضا صاحبان اینجانب

 سازمان از مربوطه، دستورالعمل و بهادار اوراق بازار قانون براساس ،(شودیم دهینام شرکت اختصاراً پس نیا از که..................)  ثبت محل
 پردازش شرکت کی به شرکت نیا لیتبد مجوز صدور درخواست( شودیم دهینام سازمان اختصاراً پس نیا از که)  بهادار اوراق و بورس

 :شودیم ارائه ریز شرح به مذکور  شرکت اطالعات منظور نیا به. میدار را بهادار اوراق بازار قانون 0ی ماده 20 بند موضوعی مال اطالعات

 :است ریز قرار به شركت نوع -0

 عامی سهام شرکت               خاصی سهام شرکت              محدود تیمسئول با شرکت       
ی        رسهامیغ مختلط شرکت ی          سهام مختلط شرکت ی                                        تضامن شرکت
 ی                      نسب شرکت مصرف و دیتولی تعاون شرکت 

 مطابق شرکت،ی اساسنامه درخواست، نیا با سازمان موافقت صورت در و است آمده وستیپ به شرکت اساسنامه -1

 .شد خواهد سازمان مصوبی مال اطالعات پردازشی هاشرکتی نمونهی اساسنامه

 :شركتي سرمایه -9
ر

د

ی

 ف

 هیسرما نوع

 شده تعهد شده پرداخت
 و شده پرداخت جمع

 شده تعهد

 ينقد

 (الیر ونیلیم) 

 ينقد ریغ

 (الیر ونیلیم)

 جمع

 الیر ونیلیم

 درصد

*
 

 الیر ونیلیم
درصد

*
 

 الیر ونیلیم
درصد

*
 

         يعاد 0

         ممتاز 1

 هاییدارا کل ار درصد* 

 :شود حیتشر هیسرما پرداخت برنامه شده، تعهدی هیسرما وجود صورت در

 سهامی اعطا علت و گرفته تعلق ریز در مشروحه اشخاص به که است ریز شرح به شرکت ممتاز سهام امتیازات -1

 (.ممتاز سهام وجود صورت در)  است شده حیتشر زین اشخاص نیا از کی هر به ممتاز

 ازاتیامت شرح ممتاز سهامی اسم ارزش ممتاز سهام تعداد ممتاز سهامی دارنده نام فیرد

0     

1     

9     

 

 .آمدهاست وستیپ به حسابرس گزارش همراه به و شده هیته شركت ریاخ سال دو شدهی حسابرسی مالي صورتها  1

 دستورالعمل مطابق ،ی(مال اطالعات پردازش شرکت به لیتبد صورت در)  شرکتی برنامهها وی تجار طرح -6

 به لیتبد از پس سال کی یبرا شدهی نیشبیپ( انیز) سود صورت و ترازنامه و لیتبد از پس سال سهی برا مربوطه،
 .است آمده وستیپ

 :است ریز شرح به شرکتی هاییدارا تقریبی ارزش و مشخصات ،بیترك-7
 دهند،یم لیتشك را شرکتی هاییدارا درصد 5 از شیبیی تنها به کی هر کهیی هاییدارا اطالعات ریز جدول در] 

 ارائه فرمی مهیضم به جداگانه جدول فضا، نبودنی کاف صورت در. شوند درج هاییدارا ریسا عنوان تحت هیبق و جداگانه
 [.گردد
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 ییدارا عنوان فیرد
 يدفتر ارزش

 (الیر ونیلیم) 
* درصد

 
 روزی بیتقر ارزش

 (الیر ونیلیم) 
 مشخصات شرح

0      

2      

9      

     کل جمع

 هاییدارا کل از درصد* 

 :دیآیم بکاری مال اطالعات پردازش شركت تیفعال موضوع و اهداف جهت در ای شودیم نقد به لیتبد چگونه - 7 

 بندی هاییدارا از کی هر ،یمال اطالعات پردازش شرکت به شرکت لیتبد از پس اینكه شرح -8

. شودیمی معرف سازمان به شرکت اریاالختتامی ندهینما عنوان به ریز شخص: شركتي نماینده مشخصات-3

 طرف از اطالعات ای مكاتباتی ارائه و شودیم میتسل سازمان بهی وی امضا به شرکت، نظر اعالم و مكاتبه هرگونه
 به شده ارسال ای ارائهی معن به است، آمده 0 بند در که شرکتی نشان به سازمان مكاتبات ارسال ای یو به سازمان
 .است شرکت

 سمت قبولي برا امضا نشانی تلفن سمت صدور محل شناسنامه شماره نامخانوادگی و نام

       

 زیر شرح به شرکتی(  رأ حق ای هیسرما درصد 5 از شیبی دارا)  عمده گذارنهیسرما از یک هر مشارکت میزان 01

 :است

 عمده گذارهیسرما نام ردیف
 هیسرما میزان

 یی*نها نفعیذ شرح يرأ حق درصد

 درصد (ریال میلیون)مبلغ

0      

2      

9      

 گذارهیسرمایی نها نفعیذی قیحق اشخاص ای شخص است،ی حقوق شخص کی عمده هگذاریسرما کهی صورت در* 
 .شود حیتشر عمده

 :است زیر شرح به( 01 بند در مذکور)  شرکتی عمده گذارانهیسرما اقامتگاه و هویت 00

 عمده گذارهیسرما نام ردیف
 /شناسنامه شماره

 ثبت شماره

 /صدور محل

 ثبت محل
 تلفن اقامتگاه

0      

2      

9      

 :باشدیم ریز شرح به شرکت رانیمد مشخصات: رانیمد مشخصات 01

 ردیف
/  رهیمد أتیه عضو) ریمد نام

 (عامل ریمد

) ریمدي ندهینما نام

 شخص ریمد كهی درصورت

 (استی حقوق

/  رهیمد أتیه عضو) سمت

 (عامل ریمد

 تیمأمور مدت

 خیتار تا خیتار از

0    /     // /    / 

2    /     // /    / 

9    /     // /    / 



 

 

 141  از 141صفحه   

 

 (0931)پائیز  سرمایه مقررات تحلیلگری بازار  -آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  هجدهمین دوره آمادگی 

 به شرکت نام ،یمال اطالعات پردازش شرکت به شرکت لیتبد با موافقت صورت در  09

 :کرد خواهد رییتغ ریز شرح

 را تیریمد سمتی تصد ریز اشخاص ،ی مال اطالعات پردازش شرکت به شرکت لیتبد با موافقت صورت در -01

 ای یرعاملیمد سمت داوطلب مشخصات پرسشنامهی ط هاآنی لیتفص اطالعات که گرفت، خواهند عهده به شرکت در
 .است شده ارائه وستیپ به و لیتكم ،یمالی نهادهای رهیأتمدیه در تیعضو

 ردیف

 ریمد نام
/  رهیمد أتیه عضو) 
 (عامل ریمد

 ریمدی ندهینما نام
ی حقوق شخص ریمد کهی درصورت) 

 (است

 سمت

0    

2    

9    

 

 کمال با را فرم نیا در مذکور اطالعات که مییمینما تعهد ریز شرح به شرکت مجازی امضا صاحبان نجانبانیا -01

 در ،0943 آذرماه مصوب رانیای اسالمی جمهور بهادار اوراق بازار قانون 31 ماده مفاد ازی آگاه با و صحت و دقت
 نیا خالف چنانچه. مینمودها امضاء و لیتكم بهادار اوراق و بورس سازمان به ارائه منظور به....../....../..............  خیتار
 بهادار اوراق بازار قانون در مذکور) بهادار اوراق بازار ارکان توسط کهی مقررات مطابق که میریپذیم شود، ثابت امر

 .شود رفتار نجانبانیا با رسد،یم ای دهیرس بیتصو به ،(0943 آذرماه مصوب رانیای اسالمی جمهور

 فیرد
 یخانوادگ نام و نام

 مجازی امضا صاحب

 شماره
 شناسنامه

* امضاء یمل شماره صدور محل
 شرکت مهر 

0       
1      
9      

 .ندینما امضاء را فرم نیا صفحاتی هیکل دیبا شرکت مجازی امضا صاحبان جدول، نیا بر عالوه
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 یمال اطالعات پردازش شركت  تیفعال  مجوز افتیدري تقاضا
 تیفعال مجوز صدوری تقاضا بهادار اوراق و بورس سازمان از ریز مشخصات با شرکت مجازی امضا صاحبان اینجانبان
 .میدار شرکت نیای برا رای  مال اطالعات پردازش

 :شركتی ثبت مشخصات و نام   0

*یمال نهاد نوع شركت نوع شركت نام
 

 شركتها ثبت مرجع نزد ثبت اطالعات
 نزد ثبت اطالعات

 سازمان

ی هیسرما مبلغ

 و ثبت

 شده پرداخت

 (الیر ونیلیم) 

شمارهثب

 ت

 خیتار

 ثبت
 ثبت محل

 شماره

 ثبت

 خیتار

 ثبت

    /    /     

 پردازش شرکت: از عبارتند دارند افتیدر رای مال اطالعات پردازش تیفعال مجوز توانندیم کهی مالی نهادها انواع* 
 معاملهگر/ کارگزار و کارگزار ،یرتبهبند مؤسسه ه،یسرما نیتأم سبدگردان، ،یهگذاریسرما مشاور  ،یمال اطالعات

 :است افتهی اختصاصی مال اطالعات پردازش تیفعال به كهی زاتیتجه و امکانات مشخصات -1

 :استفاده مورد زاتیتجه( الف – 2
یرد

 ف

 و زاتیتجه عنوان

 امکانات
 كاربرد موارد استقرار محل مشخصات

0     

2     

9     

 :استفاده موردی نرمافزارها( ب-2

 كننده دیتول شركت نرمافزار عنوان فیرد

ي محلها

 ای استقرار

 یدسترس

 موارد ای تهایقابل شرح

 كاربرد

 تبادل ای ارتباط نحوه

 نرمافزارها ریسا با اطالعات

0      

1      

9      

 ی(:كیالكترون گاهیپا)  تارنما( ج-2

 تارنما در منتشره اطالعات مختصر شرح تارنمای نشان
ی دسترسی نحوه

 انیمشتر

 به ارائه قابل خدمات شرح

 تارنما قیطر ازي مشتر

    

 

 .است افتهی اختصاصی مال اطالعات پردازش امور انجام به كهی محل مشخصات -9
 ی مال اطالعات پردازش امور انجام محل کاملی نشان( الف -9

 .دیینما میترس ریز کادر در رای مال اطالعات پردازش امور انجام محلی کروک( ب-9 

 با و كرده میترس ریز كادر در ابعاد ذكر با رای متقاض خدمات ارائه محل ساختمان نقشه( ج-9

 انجامي برای اختصاصي فضا
 یبرای اختصاصی فضا و کرده میترس ریز کادر در ابعاد ذکر با رای متقاض خدماتی ارائه محل ساختمان نقشه( ج-9

 واحد نقشه در قسمت هر و کرده میترس رای مال اطالعات پردازش امور انجام محلی ساختمان نقشه(  ج – 9
 یساختمان

 .دیینما نیمعی شمارهگذار و ابعاد ذکر با را
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 و کردهی شمارهگذار را ج-9 بند در شده ارائهی ساختمانی نقشه از قسمت هر( د-9
 :دیکن لیتكم ریز جدول در را قسمت هر به مربوط اطالعات

 مالحظات (مربع متر) مساحت قسمت از استفاده موارد ای مورد قسمت شماره

0    

1    

9    

 :گردد درج لیذ جدول دری ساختمان واحد هر کیتفك به شهرستان و تهران دری متقاض دفاتری هیکل( هـ-9

 فیرد
 محل شهر

 دفتر استقرار
 ینشان

 واحد نیا در كهیی تهایفعال

 شودیم انجام

 طبقي        ) كاربر نوع

 (كار انیپای گواه ای سند

 (مربع متر)           مساحت

 اجاره در تیمالک در

1       

1       

9       

1       

 

 :شركت كاركنان مشخصات -1
 (:رهیمد أتیهی اعضا و عامل ریمد شامل)  رانیمد مشخصات( الف-3

 فیرد
 ای ریمدی خانوادگ نام و نام

 يوی ندهینما
 ازی ندگینما به سمت

 تیمأمور مدت

 خیتار تا خیتار از

0    /    / /    / 

1      
9      

 

 :دارند اختصاصی مال اطالعات پردازش تیفعال به کهی کارکنان مشخصات( ب-3

 فیرد
 نام و نام

 یخانوادگ
 سمت

 نیآخر

 مدرک

 یلیتحص

 محل

 در تیفعال

 شركت

 رشته

 یلیتحص

 زانیم

         تیفعال

/ وقت تمام) 

/ وقت مهین

 (وقت پاره

 بازاري حرفها نامهیگواه

 هیسرما

 عنوان

 نامهیگواه

 خیتار

 اخذ

0         

1         

9         

1         

 :کارکنان ریسا مشخصات( ج-3

 فیرد
 نام و نام

 یخانوادگ
 سمت

 نیآخر

 مدرک

 یلیتحص

 محل

 در تیفعال

 شركت

 رشته

تح

 یلیص

     تیفعال زانیم

/ وقت تمام) 

 پاره/ وقت مهین

 (وقت

 بازاري حرفها نامهیگواه

 هیسرما

 عنوان

 نامهیگواه

 خیتار

 اخذ

0         

1         

9         
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 است، شده اخذ سازمان ازی متقاض توسط كهي گرید تیفعالي مجوزها -1

 :گردد دیق ریز جدول در

 مجوز عنوان فیرد
ي اعطا خیتار

 مجوز

 انیپا خیتار

 مجوز اعتبار
 مالحظات

0     

1     

9     

1     

/       / 

 

 :فرم نیا اطالعات لیتکم خیتار  6

 و صحت و دقت کمال با را فرم نیا در مذکور اطالعات که مییمینما تعهد شرکت مجازی امضا صاحبان نجانبانیا -7

 سازمان به و لیتكم ،0943 آذرماه مصوب رانیای اسالمی جمهور بهادار اوراق بازار قانون 31 ماده مفاد ازی آگاه با
 .مینمودها ارائه بهادار اوراق و بورس

 فیرد
 صاحبی خانوادگ نام و نام

 مجازي امضا
 شركت مهر امضاء سمت

0     

1     
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 پردازش  تیفعال شروعي برا الزم زاتیتجه وی انساني روین حداقل

 یمال اطالعات
 مجوزی اعطای برا ازین موردی نرمافزارها وی سختافزار زاتیتجه ،یاداری فضا ،یانسانی روین حداقل وستیپ نیا در

 اطالعات پردازشی تهایفعالی توسعه با متناسب. است آمده( د) تا( الفی )بندها در ،یمال اطالعات پردازش تیفعال
 .ابندی ارتقاء ای شده اضافه مقررات طبق دیبا زاتیتجه وی اداری فضا ،یانسانی روین ،ی مال

 اطالعات پردازش تیفعال مجوز صدوری متقاض ره،یأتمدیهی اعضا و رعاملیمد بر عالوه ی:انساني روین( الف

 :باشد گرفته بهكار را ریز شرح بهی انسانی روین دیبای مال

 فیرد
 عنوان

 شغل
 تیمسئول

 تعداد

 (نفر)
 حاتیتوض

 لگریتحل 0

 پردازشگرة استفاد موردی نمودارها ای یاضیر روابط فرمولها، دییتأ وی بررس
 صحت دییتأ وی بررس و آنها میمفاه و اطالعات پردازش دری مال اطالعات
 مذکور روابط براساس نمودارها هیته و محاسبات انجام در نرمافزار عملكرد

0 

 حداقل با هیسرما بازاری لگریتحلی نامهیگواهی دارا
 وقت پاره صورت به که) مرتبط کاری سابقه سال دو

 (است قبول قابل زین

2 

 کارشناس
ی نیبازب مسئول

 اطالعات

 بای مال اطالعات پردازشگری اطالعات بانک در شده هیتغذ اطالعات قیتطب
 منتخب منابع

0 

 هیسرما بازاری مقدمات اصولی نامهیگواه حداقلی دارا
 در علوم وزارت دییتأ موردی کارشناس مدرك ای

 (وقت تمام بهصورت)مرتبطی رشتهها

9 
 نرم کارشناس

 افزار
 0 استفاده موردی نرمافزارهای طراح صحت و مستندات دییتأ وی بررس

 وزارت دییتأ موردی کارشناس مدرك حداقلی دارا
 بهصورتی )انهایرا نرمافزاری مهندسة رشت در علوم
 (وقت پاره

3 

ی متصد
 وی جمعآور

 اطالعاتة ارائ

 بانک در آنهاة ریذخ و منتخبی اطالعات منابع از اطالعاتی جمعآور
ی عموم انتشار ای یمشتر به آنهاة ارائ وی مال اطالعات پردازشگری اطالعات

 آنها

0 

 ای هیسرما بازاری مقدمات اصول نامهیگواهی دارا حداقل
ی رشتهها در علوم وزارت دییتأ موردی کارشناس مدرك

 بهصورت) اقتصاد و تیریمد ،یمال تیریمد ،یحسابدار
 (وقت تمام

 حسابدار 5

 میتنظ ،یمالی صورتها هیته ،یقانون دفاتر ثبت ،ی مال عیوقا ثبت
 صدور ات،یمال و مهیب و دستمزد و حقوق فهرست هیته ،یاتیمالی اظهارنامه

 وی بانك رتیمغا صورت میتنظ بهادار، اوراقی نگهدار و افتیدر چكها،
 حسابدار کی معمول فیوظا ریسا

2 
 ای
0 

 باالتر ای پلمید فوقی لیتحص مدركی دارنده نفر کی
یی توانا که مرتبطی رشتهها ای یحسابداری رشته در

 تمام بهصورت. )باشد داشته را محوله فیوظا انجام
ی کارشناسی لیتحص مدركی دارنده نفر کی و( وقت

 که مرتبطی رشتهها ای یحسابداری رشته در باالتر ای
 و میتنظ حسابها، سرفصل هیته تجربه ویی توانا
 و ،یمالی صورتهای هیتهی حسابداری سامانه تیهدا
 نیقوان بر و باشد داشته رای اتیمال اظهارنامه میتنظ
 باشد، مسلط دستمزد و حقوق و مهیب ،یاتیمال
 دیق اتیخصوص با نفر کی ا( یمهوقتین بهصورت)

 .وقت تمام صورت به فوق دوم نفری برا شده

 گانیبا 6

 اطالعات پردازشگر  نیب نامهها و مدارك انتقال و مداركی گانیبا و میتنظ
 و سازمان مه،یب ادارات ،یاتیمال ادارات بانكها، جمله از اشخاص ریسا وی مال

 یمشتر

0 
 تواندیم سازمان صیتشخ به که وقت تمام بهصورت

 .ردیبپذی مال اطالعات پردازشگر دری گرید فیوظا

20 

 :حاتیتوض
 با تواندیمی مال اطالعات پردازش تیفعال مجوز افتیدری متقاض كسال،ی مدت به دستورالعمل نیا بیتصو خیتار از

 هیسرما بازاری مقدمات اصولی نامهیگواه دارندگان از سازمان، استیر دیتائ وی مالی نهادها بر نظارت معاونت موافقت
 ازمندین کهیی سمتهای برا باشند، داشتهی کاف و مرتبط لیتحص و کار سابقه سال 9 حداقل کهی( کارگزار 2ی ندهینما)

 همراه بهی لگریتحلی نامهیگواه ازمندین کهیی سمتهای برا. دینما استفاده است، سابقه بدونی لگریتحلی نامهیگواه
 دارندگانی برا شده نییتع نصاب برابر دو دیبا ه،یسرما بازاری مقدمات اصولی نامهیگواه با کاری سابقه است، سابقه
 .باشدی لگریتحلی نامهیگواه
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 دیبای متقاض ،ی مال اطالعات پردازش تیفعال مجوز افتیدری برا ي:اداري فضا( ب

 :باشد داشتهی اجاره ای تیمالك در ریز شرح بهی ادار مناسبی فضا حداقل

رد

 فی
 يادار قسمت

 مساحت

 حاتیتوض (مترمربع)

 جمع یاضاف هیپا

 قسمتها ریسا از مجزا بهصورت 02  02 رعاملیمد اتاق 0

 قسمتها ریسا از مجزا بهصورت 02  02 جلسات اتاق و رهیأتمدیه 2

  6  6 یمنش استقرار محل 9

 قسمتها ریسا از مجزا بهصورت 05 05  یمال اطالعات پردازش امور 3

  05 5 01 کنندگان مراجعه استقرار محل 5

  05 5 01 یحسابدار امور 6

  6 2 3 یگانیبا 1

  3  3 ی(بهداشت سیسرو و آبدارخانه شامل) ریسا 4

  31 17 69 جمع 3

 

 :حاتیتوض
 و هیپای فضا جمع برابر از،ین موردی اداری فضا بپردازد،ی مال اطالعات پردازش امر به صرفاًی متقاض كهیصورت در -0

 بپردازد، زینی گریدی تهایفعال به ،یمال اطالعات پردازش تیفعال بر عالوهی متقاض كهیدرصورت. بود خواهدی اضاف
 تهایفعال آنی هیپای فضا نیشتریب بهعالوه مختلفی تهایفعالی اضافی فضا جمع برابر فیرد هری برا ازین موردی فضا

 نموده نیتامی کارگزار تیفعالی برا قبالً را فوق جدولی هیپای اداری فضا کارگزار، کی چنانچه مثالً. بود خواهد
 .است ازمندین فوق جدولی اضافی فضاها به صرفاً ،یمال اطالعات پردازش مجوز افتیدری برا باشد،

 حداکثر ظرف که دینما تعهد دیبای و باشد،ی متقاضی اجاره در فوق جدول موضوعی اداری فضا كهیدرصورت -2
 اقدام خود تیمالك در مناسبی اداری فضا نیتام به نسبت ،ی مال اطالعات پردازش تیفعال مجوز صدور از كسالی

 .کرد خواهد

 3 تا0ی فهایرد در مذکور تعداد از شیبی تعداد به مشاوران ای لگرانیتحل کارشناسان، تعداد شیافزا صورت در -9
 مربع متر 2 وی  مال اطالعات پردازش امور بخش به مربع متر 5 حداقل دیبای اضاف نفر هری ازا به ،(الف)  بند جدول

 .گردد اضافه بخشها ریسا به

ی نصابها ،یمالی برنهادها نظارت معاونت صیتشخ بنابهی مال اطالعات پردازش تیفعال مجوزی تقاضای بررس در -3
 .است لیتعد قابل درصد01 تا جدول نیا 3 بند نصاب و درصد21 تا( ب) جدول 4 تا0ی بندها در مذکور

 

ی ادار زاتیتجه حداقل دیبای متقاض ،ی مال اطالعات پردازش تیفعال مجوز افتیدری برا ي:ادار زاتیتجه( ج

 .باشد نموده فراهم سازمان در مربوطه تیریمد صیتشخ به را الزم

 

 امكانات حداقل دیبای متقاض ،یمال اطالعات پردازش تیفعال مجوز افتیدری براي: نرمافزار امکانات( د

 :باشد نموده فراهم ریز شرح به را نترنتیای شبكه به اتصال وی نرمافزار
 پردازشگر توسط کهی اطالعاتیة کل آن در کهی مال اطالعاتی ریگزارشگ و پردازش ،یرهسازیذخ نرمافزار( د-0

 دسترس در ای ارائه انتشار، ساعت و خیتار همراه به شودیم قرارداده گرانید دسترس در ای ارائه منتشر،ی مال اطالعات
 .گردد ثبت زینی قبل سوابق حذف بدون آنی بعد راتییتغیة کل و ثبت قراردادن،
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 .منتخبی اطالعات منابعی اطالعاتی بانكهای نرمافزارها بهی دسترس( د-2
 .باشد داشته مربوطه مقررات مطابق را اطالعاتی ارائه امكان که تارنما( د-9
 و اطالعات ارائه وی جمعآور انیمتصد اریاخت دری انههایرای برا نترنتیای جهان شبكه به اتصال امكان( د-3

 مناسب سرعت با اطالعاتی نیبازب کارشناسان

 از شده، ذکری تهایقابل داشتن ضمن سازمان، در مربوطه تیریمد دیتائ به دیبا بند نیا موضوعی نرمافزارها :حیتوض

 موردی تهایقابل ریسا و مناسبی نظارت امكانات گزارشها، و اطالعات موقع بهی هیته مناسب،ی داخل کنترلی ها هیرو
 .باشند برخوردار نظر

 

 


