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ملیصندوق توسعه /نفت و روابط مالی آن با دولت -1تبصره 1401احکام مالیاتی الیحه بودجه سال 

با.شودمیتعیین(%20)درصدبیستگازصادراتخالصوگازيمیعاناتنفت،صادراتازحاصلمنابعازملیتوسعهصندوقسهم-الف

سهمووجوهاینواریزبهنسبتبالفاصلهاستمکلفایراناسالمیجمهوريمرکزيبانکوصول،اعالموفروشبرمبنینفتوزارتگزارش

همسنیزو(دولتسهامسودتقسیمازمعاف)گازيمیعاناتوخامنفتصادراتکلازایراننفتملیشرکت(%14/5)درصدنیموچهارده

ودولتسهامسودتقسیمازمعاف)طبیعیگازصادراتخالصمحلازنفتوزارتذیربطدولتیشرکت(%14/5)درصدنیموچهارده

.کنداقدامقانوناین(5)شمارهجدول210109درآمديردیفموضوع(%3)درصدسهسهمهمچنینو(صفرنرخبامالیات

مالیات شرکت های دولتی مربوطه از محل خالص صادرات گاز طبیعی

1امیرحمزه ملکیان:  به اهتمام



را(تیمالیاصفرنرخبا)حاصلهمنابعمازادواقدامدولتیهايبانکهايداراییارزیابیتجدیدبهنسبتشودمیدادهاجازهدولتبه-د

.نمایدهابانکایندردولتسرمایهافزایشصرف

دولتی و واگذاري آنهاشرکت هاي –2تبصره 1401بودجه سال احکام مالیات الیحه 

مالیات تجدید ارزیابی دارایی های بانک های دولتی
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رحطسریعترهرچهاتمامجهتغیردولتیبخشمشارکتجلبمنظوربهواجراییهايدستگاهطریقازشودمیدادهاجازهدولتبه-الف

درصددهتااطالعاتملیشبکههايپروژهقبیلاز(جدیدوبرداريبهرهآمادهتمام،نیمه)ايسرمایههايداراییتملک(هاپروژه)هاي

خشبکهکند(هاییپروژه)طرحهاازحمایتصرفرااجراییدستگاههربهمربوطايسرمایههايداراییتملکاعتباراتسرجمعاز(10%)

:راستادراین.نمایندمیمشارکتآنهادرغیردولتی

.بودخواهندمعافمالیاتازمذکور(پروژه)طرحدرگرفتهصورتگذاريسرمایهفرعواصل-4

طرح هامشارکت با بخش غیردولتی براي اجراي -4تبصره 1401احکام مالیاتی الیحه بودجه سال 

پروژه های ناتمام دستگاه های اجرایی با مشارکت بخش غیردولتیحمایت از معافیت مالیاتی 
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درشدهمنتشر)دولتاسالمیمالیاوراقاولیهگرانمعاملهکارمزدونویسیپذیرهتعهدکارمزدوتبصرهایناسنادواوراق-ز

.شودمیصفرنرخبهمالیاتمشمول(1401سال

مالیات کارمزد اوراق مالی اسالمی دولت

تامین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسالمی-5تبصره 1401احکام مالیاتی الیحه بودجه سال 
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هرازايبهشهري،بهايآبنرخدریافتبرعالوهاستمکلفکشورسراسراستانیفاضالبوآبهايشرکتطریقازنیرووزارت-الف

ازودادهافزایشرابهاآبنرخ(%15)درصدپانزدهوزیران،هیأتتوسطشدهتعیینمصرفالگويازباالترشربآبفروشمترمکعب

.بوددنخواهافزودهارزشبرمالیاتودرآمدبرمالیاتمشمولفوقوجوه.کندواریزکشورکلداريخزانهبهودریافتشهري،آبمشترکان

عوارض و مالیات-6تبصره 1401مفاد مالیاتی در الیحه بودجه سال 

معافیت مالیات اضافه دریافتی آب بهای شهری باالتر از الگوی مصرفی تعیین شده توسط وزارت نیرو

یاتمالمؤدیانهايپروندهازبخشیآنسال،یکظرفشودمیدادهاجازه(کشورمالیاتیامورسازمان)داراییواقتصادياموروزارتبه-ب

قراررسیدگیموردتاکنونواندنمودهتسلیممقررموعددرراخودهاياظهارنامه،که1397تا1387سنواتهايدورهافزودهارزشبر

وزیرتصویببهوشودمیتهیهقانونابالغازبعدماهیکظرفکشورمالیاتیامورسازمانپیشنهادبهکهدستورالعملیاساسبراند،نگرفته

.نمایدقطعیرسیدگی،بدونرسد،میداراییواقتصاديامور

های مالیاتی رسیدگی نشده توسط سازمان امور مالیاتینمودن پرونده قطعی 
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-د

جزءرعایتبااستانحساببهاستاندرواقعهاي(پروژه)طرحپیمانکارانوتولیديواحدهايازدریافتیافزودهارزشعوارضومالیات-2
.شودمیمنظورتولیديواحداستقرارمحل1400سالمصوبافزودهارزشبرمالیاتقانون(39)مادهو(38)ماده(2)

کهرافعالیتمحلیکدارايحقوقییاحقیقیشـخصـیتباخدماتیوتولیديواحدهايهايپروندهاسـتمکلفمالیاتیامورسـازمان
ستقرارامحلاستانمالیاتیامورکلادارهبهنیستآنهامرکزيدفتراستقرارمحلاستاندرآنهاخدماتییاتولیديواحداسـتقرارمحل
.نمایدارسالخدماتیوتولیديواحد

میزواریذیربطاستانخزانهحساببهکشور،جمعیتازاستانهرسهمنسبتبهملیخدماتیواحدهايافزودهارزشبرعوارضومالیات
.شود

وتهرانهايشـهرسـتاندر1400سـالمصـوبافزودهارزشبرمالیاتقانون(39)ماده(الف)بندموضـوعافزودهارزشعوارض-3
وروستایینقاطدر(%12)درصددوازدهواسالمشهرشهروتهرانشهرينقاطدر(%88)درصدهشتوهشـتادنسـبتبهاسـالمشـهر

.شودمیتوزیعآنهاعشایري

ان استهای استانی به حساب خود تولیدی و پیمانکاران طرح واحدهای و عوارض ارزش افزوده اختصاص مالیات 

عوارض و مالیات-6تبصره 1401مفاد مالیاتی در الیحه بودجه سال 
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ازنیروونفتهايوزارتخانهازیکهربه(2)دولتمالیمقرراتازبخشیتنظیمقانونبهموادبرخیالحاققانون(12)مادهمطابق-1-ه
مسکونیواحدهراز،ریال(2000)هزاردومبلغگازمشترکانمسکونیواحدهرازماهانهشودمیدادهاجازهذیربطتابعههايشرکتطریق

حساببهواخذریال(10،000)هزاردهمبلغبرقوگازمشترکانتجاريواحدهايازیکهرازوریال(1000)هزاریکمبلغبرقمشترکان
مشمولفوقوجوه.کنندواریزکشورکلداريخزانهنزدقانوناین(5)شمارهجدول160186و160185هايردیفموضوععمومیدرآمد
.بودنخواهدافزودهارزشبرمالیاتودرآمدبرمالیات

جاریمعافیت مالیاتی وجوه دریافتی وزارت نفت و نیرو از مشترکان گاز و برق جهت بیمه واحدهای مسکونی و ت

داراییواقتصادياموروزارت،1399/1/20مصوبغیردولتیبخشمشارکتباعاديپسماندهايساماندهیبهکمکقانون(6)مادهاجرايدر-و
اسـتتبازیافقابلآنهاازقسـمتییاتمامکهکاالهاییوقطعاتاولیه،موادارزشهزاردریکاسـتموظفکشـورمالیاتیامورسازمانطریقاز
طتوسوصولومطالبهتشخیصورسیدگینحوهشناساییدستورالعمل.نمایدواریز160189شمارهدرآمديردیفبهراحاصـلهمنابعواخذرا

.شودمیابالغداراییواقتصادياموروزیرتأییدازپسوتهیهکشورمالیاتیامورسازمان

مالیات مواد اولیه، قطعات و کاالهای قابل بازیافت و نحوه اجرایی شدن آن توسط سازمان امور مالیاتی

عوارض و مالیات-6تبصره 1401مفاد مالیاتی در الیحه بودجه سال 
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لفندمکدولتیهايشــرکتوهاخیریهمســلح،نیروهايعمومی،نهادهايبهوابســتهخصــوصــی،دولتی،ازاعمدرمانیمراکزکلیه-1-ح
طرفازنقداًیاوهابیمهبهارسالیهايصورتحسابوجهدریافتموجببهکهپزشکیگروهالعملحقیاالزحمهحقاز(%10)درصــدده

سازمانسابحبهصورتحسابمبلغوصولازبعدماهپایانتامربوطپزشکنامبهوکسرمالیاتالحسابعلیعنوانبهشودمیپرداختبیمار
بند(5)ءجزمطابقکارانهوحقوقدرآمدعنوانبهکههاییپرداختکلیهشاملبنداینالحسابعلیمالیات.کنندواریزکشورمالیاتیامور
مصوبمستقیمهايمالیاتقانون(199)مادهحکم.بودنخواهد،شــودمیکســرآنمالیاتوپرداختقانوناین(12)تبصــره(الف)

.باشدمیجاريبندایناجرايدربعديالحاقاتواصالحاتبا1366/12/3

عوارض و مالیات-6تبصره 1401مفاد مالیاتی در الیحه بودجه سال 

قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان حفاظت محیط زیست( 27)درصد از عوارض ماده 20اختصاص 

نحوه)1400سالمصوبافزودهارزشبرمالیاتقانون(27)مادهسبزعوارضموضوعآالیندگیعوارضازحاصلمنابعاز(%20)درصدبیست-ز
باتنامهموافقمبادلهازپستایابدمیاختصاص(زیستمحیطملیصندوق)زیستمحیطحفاظتسازمانبه(مذکورقانون40مادهدرآنمصرف
هايآلودگیکاهشبرايمالیهايحمایتوتسهیالتاعطايصرفمذکورصندوقاساسنامه(5)مادهبراساسکشوربودجهوبرنامهسازمان
.شودشهرستانهماندرزیستمحیطتخریبازجلوگیريومحیطیزیست

مالیاتیالزحمه پزشکان به عنوان علی الحساب درصد حق 10کسر 
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.پذیردمیانجامکشوروزیرنظراساسبر1400سالمصوبافزودهارزشبرمالیاتقانون(39)مادهموضوعمنابعتوزیع-1-ل

برمالیاتقانونمحلازهاشهرداريیافتهافزایشسهم(%1)درصدیکسقفدرکشورهايشهرداريطریقازاستموظفکشوروزارت-2
درونعمومینقلوحملهايطرحاجرايبرايراریال(300،000،000،000،000)میلیاردهزارسیصدتا1400سالمصوبافزودهارزش
آتشآالتینماشوهیدرولیکینردبانتامین،پسماندمدیریتوساماندهی،(وحومهشهريقطاروتاکسیرانیواتوبوسرانیناوگانشامل)شهري
بهورکشوزارتتوسطالذکرفوقمواردبرايشهرستانهراعتباراتسهم.دهداختصاصشهريترافیکهايدوربینتجهیزتامین،ونشانی

ورکشبودجهوبرنامهسازمانبهبنديجمعازپسماههسهمقاطعدرراالزمايگزارشهاستموظفکشوروزارت.گرددمیابالغهاشهرداري
.نمایدارائهاسالمیشورايمجلسعمرانکمیسیونو

عوارض و مالیات-6تبصره 1401مفاد مالیاتی در الیحه بودجه سال 

الحاق قانون ( 48)درصدی عوارض ارزش کاالها و خدمات موضوع ماده 10تکلیف سازمان امور مالیاتی به واریز 

(  2)برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

بهموادبرخیالحاققانون(48)موادموضوعخدماتوکاالهاارزش(%10)درصددهمیزانبهعوارضاستمکلفکشورمالیاتیامورسازمان-ط
نزدقانوناین(5)شــمارهجدول160109درآمديردیفبهواخذرا1393ســالمصــوب(2)دولتمالیمقرراتازبخشیتنظیمقانون
.گرددالذکرفوققانونیمادهدرشدهتعییناهدافصرفذیربطاجراییهايدستگاهطریقازتانمایدواریزکشــورکلداريخزانه

قانون مالیات بر ارزش افزوده به وزیر کشور( 39)اختیار توزیع منابع ماده 
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تمبرابطالطریقازدولتمالیاتیدرآمدهايافزایشمنظوربهومســتقیمهايمالیاتقانون(مکرر169)و)103)مواداســتنادبه-س
بهراقضائیهقوهخانوادهمشاورانورسمیکارشناسانوکال،مرکزومالیاتیامورسازمانبرخطدسترسیاســتمکلفقضــائیهقوهمالیاتی،
.نمایدفراهمالکترونیکیقراردادتنظیمسامانه

نظیمتوثبتسامانهایندرراموکلباخودمالیقراردادهايموظفنددادگستريوکاليهايکانونووکالمراکزعضوفعالوکاليتمام
وکاليهايونکانووکال،مشاورانشناساییمبنايالکترونیک،قراردادسامانهتوسطقراردادهربرايشدهصادریکتاي(کد)شناسه.نمایند

.بودخواهدمالیاتیتمبرابطالوقرارداددرمندرجمالیاطالعاتاستخراجمنظوربهقضائیخدماتسامانهدردادگستري

پنجسقفتایمالیاتجریمهاعمالبهنسبت،قضائیمراجعدرموضوعپیگیريبرعالوهوکیلخالفگوییاثباتصورتدرمالیاتیامورسازمان
والیاتمالکترونیکیپرداختجهتالزمزیرساختماهسهظرفاستمکلفمالیاتیامورسازمان.نمایدمیاقدامشدهکشفاختالفبرابر

.شودمیمحسوباجراءازاستنکافسامانه،اندازيراهدرتأخیر.کندفراهمراکشورسراسردرمالیاتیحسابمفاصاالکترونیکیدریافت

عوارض و مالیات-6تبصره 1401احکام مالیاتی الیحه بودجه سال 

حق تمبر مالیاتی وکال
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عوارض و مالیات-6تبصره 1401احکام مالیاتی الیحه بودجه سال 

م.م.ق( 100)مودیان مشمول ماده میزان فروش کاال و خدمات ساالنه تغییر سقف 

.شودمیاصالح«برابرسی»عبارتبه«برابرده»عبارت1400سالعملکردبرايمستقیمهايمالیاتقانون(100)مادهتبصرهدر-ع

پروانهدارايحقوقیاشـخاصمسـتقیمهايمالیاتقانون(105)مادهموضـوعمالیاتنرختولید،ازحمایتهايسـیاسـتراسـتايدر-ف
عالوهبخشودگیاین.شودمیتعیین(%20)درصدبیستمعادل1400سالدرتولیديهايفعالیتدرذیربطهايوزارتخانهازبرداريبهره
.باشدمیمذکوراشخاصقانونیهايمشوقوهابخشودگیوهامعافیتسایربر

تولیدیاشخاص حقوقی مالیات 
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-ق

دوسقفتاصرفاًمستقیم،هايمالیاتقانون(139)ماده(ل)بندموضوعدرسیکمکانتشاراتبهمربوطهايفعالیتمالیاتیمعافیت-1
هايمالیاتقانون(131)مادهیا(105)مادهنرخبهموردحسبآنازبعدواستاعمالقابلسالدرریال(2،000،000،000)میلیارد
.شودمیمالیاتمشمولمستقیم

عوارض و مالیات-6تبصره 1401احکام مالیاتی الیحه بودجه سال 

درسی تا سقف دو میلیارد ریال در سالمالیاتی انتشارات کمک معافیت 

کرونامالیاتی از مشاغل آسیب دیده حمایت 

یلیاردمیکازکمترمالیاتمشمولدرآمدباصنفیواحدهايکرونا،ازدیدهآسیبکارهايوکسبصاحبانوتولیدازحمایتمنظوربه-2
1400سالعملکردبرمالیاتبرايمالیاتی،هايمشوقوبخشودگیوقانونیهايمعافیتبرعالوه1400سالدرریال(1،000،000،000)
.شوندمیبرخورداربخشودگیدرصدواحدپنجاز

.شودمیحذفهادانشگاهکنکورمؤسساتمالیاتیهايمعافیت-4

حدف معافیت های مالیاتی موسسات کنکور دانشگاه ها
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مالی،هايحمایتسازيشفافوگمرکیومالیاتیهايمعافیتهدفمندسازيراستايدراستموظفداراییواقتصادياموروزارت-6
امورقانونومستقیمهايمالیاتقانوندرمصرحمالیاتیقانونیهايمعافیتجایگزینراصفرنرخباگمرکیومالیاتیاعتبارسیاست
فعالیتحوزهشاملبایدفهرستاین.نمایدمشخصراآنهامعافیتمیزانوگمرکیومالیاتیهايمعافیتتمامیفهرستونمودهگمرکی
.باشدهامعافیتاینقانونیاستنادوهامعافیتایناثردرشدهپوشیچشمگمرکیومالیاتیدرآمدمیزاناشخاص،

صادراتمالیاتی درآمدهای حاصل از شرط برخورداری از معافیت 

بهمنوطصادراتیهايمشوقوجایزههرگونهوخدماتوکاالهاصادراتازحاصلدرآمدهايبرايمالیاتیهايمعافیتازبرخورداري-5
.استکشوراقتصاديچرخهبهصادراتازحاصلارزبازگشت

میزان معافیت آنها توسط وزارت امور اقتصادی و داراییهای مالیاتی و گمرکی و تدوین فهرست معافیت 

عوارض و مالیات-6تبصره 1401احکام مالیاتی الیحه بودجه سال 

13امیرحمزه ملکیان:  به اهتمام



اشخاصازاعممالکیناختیاردرشخصیانتظامیشمارهدارايدوکابینوانتوسواريخودرويانواعارزشمجموع1401سالدر-ر
مالیاتمشمولریال(10،000،000،000)میلیارددهازبیشحقوقیو(تکفلتحتمحجوروسالهجدهازکمترفرزندانوخود)حقیقی
:باشندمیزیرشرحبهخودروساالنه

(%1)درصدیکریال(10،000،000،000)میلیارددهمازادبهنسبتریال(15،000،000،000)میلیاردپانزدهمبلغتا-1

(%2)درصددوریال(15،000،000،000)میلیاردپانزدهمازادبهنسبتریال(30،000،000،000)میلیاردسیمبلغتا-2

(%3)درصدسهریال(30،000،000،000)میلیاردسیمازادبهنسبتریال(45،000،000،000)میلیاردپنجوچهلمبلغتا-3

(%4)درصدچهارریال(45،000،000،000)میلیاردپنجوچهلمازادبهنسبت-4

عوارض و مالیات-6تبصره 1401احکام مالیاتی الیحه بودجه سال 

مالیات ساالنه خودروهای بیش از ده میلیارد ریال 

14امیرحمزه ملکیان:  به اهتمام



الیاتیمامورسازمانتوسطکهاستآنوارداتیاساختتاریخبهتوجهباخودروانواعروزقیمتبنداینموضوعخودرومالیاتمحاسبهمأخذ
لهبالفاص،شوندمیواردیاتولیدسازماناعالمازبعدکهخودروانواعبرايمزبورمأخذ.استشدهاعالموتعیین1400سالپایانتاکشور
.شدخواهداعالموتعیینمزبورسازمانتوسطآنوارداتیاتولیدازپس

وکنداقدام1401سالماهخردادپایانتاحداکثرآنهاارزشومشمولهايداراییتعیینبهنسبتاستمکلفکشورمالیاتیامورسازمان
تحتدروهايخوبهمربوطساالنهمالیاتمکلفندحقوقیوحقیقیاشخاصکلیه.برساندمشمولاشخاصاطالعبهمقتضینحوبهرامراتب
انتقالونقلثبت.نمایندپرداخت1401ســالماهبهمنپایانتاحداکثرراتکفلتحتمحجوروسالهجدهازکمترفرزندانوخودتملک

دارایی،ربمالیاتشاملانتقالموردمالیاتیبدهیپرداختازقبلاســتگردیدهوضــعمالیاتآنهابرايبنداینموجببهکهخودروهایی
.استممنوعاجارهوقطعیانتقالونقل

.دارندتضامنیمسؤولیتمتعلقهمالیاتپرداختدربنداینحکمازمتخلفین

وزیرانهیأتتصویببه1401سالخردادماهپایانتاحداکثروشودمیتهیهداراییواقتصادياموروزارتتوسطبندایناجرائینامهآیین
.رسدمی

عوارض و مالیات-6تبصره 1401احکام مالیاتی الیحه بودجه سال 

ماخذ محاسبه و نحوه اجرای مالیات خودروهای بیش از ده میلیارد ریال 

15امیرحمزه ملکیان:  به اهتمام



افزودهارزشبرمالیاتپرداختمشمولاصلیسرزمینمشابهاقتصاديویژهمناطقوصنعتی-تجاريآزادمناطق1401سالدر-ش
.بودخواهند(تی.اِي.وي)

صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی -ارزش افزوده فعالین مناطق آزاد تجاریحذف معافیت مالیات بر 

تمامردخامنیمهوخامصورتبهپتروشیمیوگازينفتی،محصوالتمعدنی،صنایعومعدنیمحصوالتوموادصادراتازحاصلدرآمد-ت
دارایی،واقتصاديامورهايوزارتخانهمشتركپیشنهادبهمذکورخامنیمهوخامموادفهرستوتعریف.شودمیمالیاتمشمولکشورنقاط

بهنقانواینتصویبازپسماهسهمدتظرفوشودمیتهیهایرانکشاورزيومعادنوصنایعبازرگانی،اتاقوتجارتومعدنصنعت،
.رسدمیوزیرانهیأتتصویب

نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خاممعدنی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصوالت مالیات 

عوارض و مالیات-6تبصره 1401احکام مالیاتی الیحه بودجه سال 

16امیرحمزه ملکیان:  به اهتمام



:شوندمی(ساالنه)داراییبرمالیاتمشمولزیربندهايشرحبهقیمتگرانویالهايباغومسکونیواحدهاي1401سالدر-ث

وریال(100،000،000،000)میلیاردیکصدمعادلروزارزشبا(اعیانوعرصهاحتساببا)قیمتگرانویالهايباغومسکونیواحدهاي-1
:زیرهاينرخبهبیشتر

هزاردریکریال(150،000،000،000)میلیاردپنجاهویکصدتاریال(100،000،000،000)میلیاردیکصدمازادبهنسبت-1-1

هزاردردوریال(250،000،000،000)میلیاردپنجاهودویستتاریال(150،000،000،000)میلیاردپنجاهویکصدمازادبهنسبت-1-2

هزاردرسهریال(400،000،000،000)میلیاردچهارصدتاریال(250،000،000،000)میلیاردپنجاهودویستمازادبهنسبت-1-3

هزاردرچهارریال(600،000،000،000)میلیاردششصدتاریال(400،000،000،000)میلیاردچهارصدمازادبهنسبت-1-4

هزاردرپنجباالبهریال(600،000،000،000)میلیاردششصدمازادبهنسبت-1-5

.باشدمیمالیاتمشمولجداگانهومحسوبمستغل،یکویالباغومسکونیواحدهربند،اینموضوعمالیاتمحاسبهدر

:باشندنمیمالیاتاینمشمولزیرموارد-2

ساختحالدرویالهايباغومسکونیواحدهاي-2-1

تملکسالدرویالهايباغومسکونیواحدهاي-2-2

عوارض و مالیات-6تبصره 1401احکام مالیاتی الیحه بودجه سال 

گران قیمت معادل یکصد میلیارد ریال مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویالهای 

17امیرحمزه ملکیان:  به اهتمام



دسترسیامکانموظفندهاشهرداريوکشورامالكواسنادثبتسازمانتجارت،ومعدنصنعت،وشهرسازيوراههايوزارتخانه-3
مانساز.دهندقرارسازمانایناختیاردررااماکنحوزهدرکشورمالیاتیامورسازماننیازموردامالكمالکیتاطالعاتبه(آنالین)برخط
بهرامراتبوکنداقدام1401سالخردادماهپایانتاحداکثرآنهاارزشومشمولهايداراییتعیینبهنسبتاستمکلفکشورمالیاتیامور
.برساندمشمولاشخاصاطالعبهمقتضینحو

تحتافرادوخودتملکتحتویالهايباغومسکونیواحدهايازیکهربهمربوطساالنهمالیاتمکلفندحقوقیوحقیقیاشخاصکلیه-4
وضـعمالیاتآنهابرايبنداینموجببهکهامالکیانتقالونقلثبت.نمایندپرداخت1401سـالماهبهمنپایانتاحداکثرراتکفل

حکمازمتخلف.استممنوعاجارهوقطعیانتقالونقل،داراییبرمالیاتشـاملانتقالموردمالیاتیبدهیپرداختازقبلاسـت،گردیده
.داردتضامنیمسؤولیتمتعلقهمالیاتپرداختدرجزءاین

بهوتهیه1401سالخردادماهپایانتاحداکثر(کشورمالیاتیامورسازمان)داراییواقتصادياموروزارتتوسطبندایناجرائینامهآیین
.رسدمیوزیرانهیأتتصویب

عوارض و مالیات-6تبصره 1401احکام مالیاتی الیحه بودجه سال 

قیمتمسکونی و باغ ویالهای گران نحوه شناسایی امالک و اجرای مالیات واحدهای 

18امیرحمزه ملکیان:  به اهتمام



اشخاصنوسازهايساختمانقطعیانتقالونقلاولین،1401سالدرمستقیمهايمالیاتقانون(77)مادهاجرايدرتسهیلمنظوربه-خ

نیمودونرخهبمقطوعمالیاتمشمولباشد،نگذشتهآنهاکارپایانگواهیصدورتاریخازسالسهازبیشکهغیرهومسکونیازاعمحقیقی

مستقیمهايمالیاتقانون(64)مادهموضوعامالكمعامالتیارزشتعیینمبنايمنطقهروزهايقیمتمیانگینماخذبه(%2.5)درصد

.بودنخواهندمادهاینموضوعفروشوساختازحاصلدرآمدوانتقالونقلبابتدیگريمالیاتمشمولحقیقی،اشخاصوبودخواهد

ادارهبهمالیاتیپروندهتشکیلمنظوربهرامراتبکارپایانصدورهنگامدرهمچنینوساختپروانهصدورباهمزمانموظفندهاشهرداري

.کنندگزارش،گرددمیتعیینکشورمالیاتیامورسازمانتوسطکهترتیبیبهذیربطمالیاتیامور

عوارض و مالیات-6تبصره 1401احکام مالیاتی الیحه بودجه سال 

درصدی اولین نقل و انتقال امالک نوساز اشخاص حقیقی2.5مالیات 

19امیرحمزه ملکیان:  به اهتمام



به)دریافتیخدماتبابتکهموردهردرمکلفندم.م.ق(95)مادهاجرایینامهآیینموضوعاولگروهمشاغلصاحبانوحقوقیاشخاص-ذ

زاخارجبازارهايوبورسهادرکاالوبهاداراوراقتسویهومعامالتکارمزدوبورسازخارجبازارهايبورسها،بهپرداختیکارمزداستثناي

خدماتنی،مسکوواحدیکتکمیلوتعمیروهابانکاعطاییتسهیالتمجاز،غیربانکیاعتباريمؤسساتوتعاونصندوق،هابانکبورس،

بهکهخدماتیسایرهمچنینوشودمیدادهاشخاصبهدولتبدهیبابتکهتسویهاوراقیاوخزانهاسنادوحقوقدرآمدبرمالیاتمشمول

وعاًًمجم(غیرنقديونقديازاعم)عنوانهربهراوجوهی(شودمیاعالمقانوناینابالغازپسماهیکظرفمالیاتیامورسازمانتشخیص

مؤديمالیاتالحسابعلیعنوانبهراآن(%2)درصددوکنندمیپرداختخدمتهربابتریال(5،000،000)میلیونپنجمبلغازبیش

تسلیمؤديمبهراآنرسیدوواریزکشورمالیاتیامورسازمانطرفازشدهتعیینحساببهبعدماهپایانتاوکسر(وجوهکنندگاندریافت)

رتیبیتبهراآنهانشانیوموردحسبملیشناسهیاملیشمارهنام،شاملکنندگاندریافتمشخصاتمدتهمینظرفهمچنینونمایند

حکمایناجرايدرم.م.ق(199)و(197)مواداحکام.دارندارسالذیربطمالیاتیامورادارةبهکندمیاعالمکشورمالیاتیامورسازمانکه

.باشدمیجاري

(به استثنای برخی خدمات بانکی و بورسی)درصدی مبالغ پرداختی بابت خدمات دریافتی 2مالیات تکلیفی 

عوارض و مالیات-6تبصره 1401احکام مالیاتی الیحه بودجه سال 

20امیرحمزه ملکیان:  به اهتمام



.باشدنمیجاريحقوقیاشخاصخصوصدرمستقیمهايمالیاتقانون(145)ماده(2)بندحکم1401سالدر-ض

:استمعافمالیاتپرداختاززیرموارددرعنوانهربهدریافتیسود-مستقیمهايمالیاتقانون145ماده

این.مجازیغیربانکاعتباريموسساتیاایرانیبانکهاينزدمختلفسپردًههايوپًساندازحساًبهايبهمتعلقجوایزیاسود-2
.بودنخواهدگذارندمیهًمنزدمجازغیربانکیاعتباريموسساتیابانکهاکهسپردًههاییشاملمعافیت

حذف معافیت مالیاتی سود سپرده های بانکی اشخاص حقوقی

عوارض و مالیات-6تبصره 1401احکام  مالیاتی در الیحه بودجه سال 

21امیرحمزه ملکیان:  به اهتمام



ومعادننوسازيوتوسعهو(ایدرو)ایرانصنایعنوسازيوگسترشهايسازمان1397سالازقبلمطالباتشودمیدادهاجازهدولتبه-د
وزارتوورمذکهايسازمانمطالباتهمچنینومعدنوصنعتتخصصیبانکسرمایهتأمیندرمشارکتبابت(ایمیدرو)ایرانمعدنیصنایع
اجرايقانونضوعموتکالیفانجامبهمشروطمربوط،قوانینمطابقسهامواگذاريازآنهابهمتعلقسهمبابتتابعهدولتیشرکتطریقازنفت

میلیاردهزاردهسقفتاسهامسودومالیاتبابتدولتبهآنهابدهیبارااساسیقانون(44)وچهلاصلکلیهايسیاست
.کندتهاترخزانهگردشطریقازخرجی-جمعیصورتبهریال(10،0000،000،000،000)

صنعت، معدن و ارتباطات-7تبصره 1401احکام  مالیاتی در الیحه بودجه سال 

تهاتر  مطالبات برخی از سازمان های دولتی با بدهی مالیاتی  

-ط

رمایهسهايصندوقیاوغیرمستقیمگذاريسرمایههايصندوق،(پروژه)طرحعامسهامیشرکتهاياز/بهداراییانتقالونقلهرگونه-2
.استمعافانتقالونقلمالیاتپرداختازمستغالتوامالكساختمان،وزمین،(پروژه)طرحازاعمگذاري

یرمستقیم و ، صندوق های سرمایه گذاری غ(پروژه)از شرکتهای سهامی عام طرح/ دارایی بهانتقال و معافیت مالیات نقل 

، زمین و ساختمان، امالک و مستغالت   (پروژه)یا صندوق های سرمایه گذاری اعم از طرح 

22امیرحمزه ملکیان:  به اهتمام



جدولیطیرادریافتیثالثشخصبیمهحقاصلازریال(5،000،000،000،000)میلیاردهزارپنجمبلغمکلفندايبیمههايشرکت-الف
عمومیرآمددحساببهماهانهصورتبهرسدمیبیمهشورایعالیتصویببهوتعیینهاشرکتازیکهر(پرتفوي)بیمهفروشبراساسکه

عنوانبهبنداینموضوعبیمههايشرکتواریزيوجوه.کنندواریزکشورکلداريخزانهنزدقانوناین(5)شمارهجدول160111ردیف
.شودمیمحسوبمالیاتیقبولقابلهايهزینه

قضایی، انتظامی، دفاعی-10تبصره 1401احکام  مالیاتی در الیحه بودجه سال 

تکلیف نیروی انتظامی به دریافت مالیات نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت 

افزودهارزشبرمالیاتقانون(30)ماده(1)تبصرهاستنادبه،1401سالابتدايازاستمکلفایراناسالمیجمهوريانتظامینیروي-2
مالیاتیراموسازمانتوسطشدهمقررترتیببهپالكنصبوفکهنگامدرراموتورسیکلتوخودروانتقالونقلمالیات1400سالمصوب
.نمایدواریزکشورکلداريخزانهنزدمربوطهحساببهودریافتکشور

ثالث شرکت های بیمهبیمه شخص پرداختی حق قابل قبول بودن هزینه های عوارض 

23امیرحمزه ملکیان:  به اهتمام



توسطکهمالکخودوتعاونیجانبه،سهقراردادهايدر(روبناییوزیربنایی،سازيمحوطه،سازيآمادهشامل)مهرمسکنمالیات-5
موظفمالیاتیامورسازمان.گرددمیتعیینمسکونیواحدهرازايبهریال(3،000،000)میلیونسهمعادلگردد،میپرداختپیمانکاران

.استمالیاتایندریافتازپسمالیاتیحسابمفاصاصدوربه

و حمل ونقلمسکن -11تبصره 1401احکام  مالیاتی در الیحه بودجه سال 

مالیات مسکن مهر

24امیرحمزه ملکیان:  به اهتمام



تعیینریال(600،000،000)میلیونششصدمبلغ1401سالدرمستقیمهايمالیاتقانون(84)مادهموضوعساالنهمالیاتیمعافیتسقف-5
.شودمی

عیديناياستثبهکارانهوهاپرداختیسایرومستمرغیرومستمرمزایايوحقوقازاعمغیردولتیودولتیکارکنانحقوقدرآمدبرمالیاتنرخ
:باشدمیزیرشرحبهسالپایان

(%10)درصدده،ریال(1،200،000،000)میلیوندویستومیلیاردیکتاریال(600،000،000)میلیونششصدمازادبهنسبت-1-5

پانزده،ریال(2،400،000،000)میلیونچهارصدومیلیارددوتاریال(1،200،000،000)میلیوندویستومیلیاردیکمازادبهنسبت-2-5
(%15)درصد

(%20)درصدبیستریال،(2،400،000،000)میلیونچهارصدومیلیارددومازادبهنسبت-3-5

حقوق و دستمزد–12تبصره 1401احکام  مالیاتی در الیحه بودجه سال 

سقف معافیت ساالنه مالیات حقوق 

مادهموضوعمشاغلدرآمدبرمالیاتومستقیمهايمالیاتقانون(57)مادهموضوعدرآمدفاقداشخاصمستغالتساالنهمالیاتمعافیتمیزان
.شودمیتعیینریال(396،000،000)میلیونششونودوسیصدمبلغبهساالنهمستقیمهايمالیاتقانون(101)

م.م.ق( 101)م و درآمد مشاغل موضوع ماده .م.ق( 57)مستغالت اشخاص موضوع ماده معافیت میزان 

25امیرحمزه ملکیان:  به اهتمام



مواد،ايسرمایههايداراییتملکهايطرحاجرايدرتسریعوتوسعهجهتاستمکلفایرانايهستهسوختواولیهموادتولیدشرکت-ج
ازپسراآنازحاصلدرآمدورساندهفروشبهمقرراتوقوانینبامطابقراجداسازيازپسپرتوزاموادباهمراهجانبیمحصوالتومعدنی
شورککلداريخزانهنزدخاصیحساببه(فروشوتوزیعوعمومی-اداري،رفتهفروشخدماتوکاالشدهتمامقیمتشامل)هاهزینهکسر
زردکیکخریدجهتايسـرمایههايداراییتملکهايردیفوطرحهادرگذاريسرمایهجهتشرکتآنساالنهبودجهمطابقتاکندواریز

بادهشمبادلههاينامهموافقتبراسـاسسـوختچرخهبامرتبطهايشـرکتوپرتوزامعادنسـهامتملکیاوخارجییاداخلیمنشـأبا
ودولتامسهسودتقسیمازمعافومنظورشرکتدردولتسرمایهافزایشحساببهحاصلهدرآمد.نمایدهزینهکشوربودجهوبرنامهسازمان
.شودمیمحاسبهصفرنرخباآنمالیات

مالیات درآمد شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران

برق و انرژي هسته اي-15تبصره 1401احکام  مالیاتی در الیحه بودجه سال 
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(139)ماده(ط)بندمالیاتیمعافیتهاياز،اشخاصبهخصوصیوغیردولتیخیریهمؤسساتپرداختیحمایتیهايهزینهبرخورداري-هـ

.است،اجتماعیرفاهوکارتعاون،وزارتسامانهدرآناطالعاتثبتبهمنوط،مادهاینموضوعتکالیفبرعالوهمستقیمهايمالیاتقانون

رفاه و سالمت–17تبصره 1401احکام  مالیاتی در الیحه بودجه سال 

م .م.ق( 139)ماده ( ط)موضوع بند )شرط  معافیت مالیاتی حمایت های موسسات خیریه غیردولتی و خصوی به اشخاص 
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