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تاریخچه تصویب و اجرایی شدن قانون ارزش افزوده در ایران

که از مهر ماه  1387/02/17قانون مصوب 
5به صورت آزمایشی به مدت 1387

سال الزم االجرا شد

تمدید به مدت یکسال از تاریخ 
1399/07/30

تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش
1400/04/12افزوده و ابالغ در

(مهلت شش ماهه برای اجرا)

و 92ساله مهر ماه 5اتمام مهلت اجرای 
در قانون 1392تصویب آن تا پایان سال 

1392بودجه سال 

تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون 
مالیاتی بر ارزش افزوده به موجب 

1399/07/30قوانین بودجه تا 
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تمدید به مدت یکسال از تاریخ 
1399/07/30

تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون 
مالیاتی بر ارزش افزوده به موجب 

1399/07/30قوانین بودجه تا 



مشمولین قانون مالیات بر ارزش افزوده

خدماتارائهوکاالهافروشمجموعبااقتصادیفعاالنهمچنینوکنندگانصادروواردکنندگانکلیه:1387مهرازاولمرحلهفراخوان

قانوناجرایبهموظف۸۷سالنخستماههپنجدرریالمیلیونپنجاهودویستومیلیاردیکازبیشیاو۸۶سالدرریالمیلیاردسهازبیش

(فعالیت-ریالی).شدند

هاکارخانه:شاملفعالیتمیزانازصرفنظرحقوقی،اشخاصوم.م.ق9۶مادهالفبندحقیقیاشخاصکلیه:1388مهرازدوممرحلهفراخوان

اتخدمرسمی،ودفترداری،حسابدارانحسابرسیخدماتدهندگانمعادن،ارائهبردارانبهرهبرداری،بهرهپروانهوتاسیسجوازدارایتولیدیواحدهایو

،موسساتصنعتیوتجاریموسساتنمایندگانفروشان،وعمدهباالتر،بنکدارانوستارهسههایومتلهاانفورماتیک،هتلخدماتای،ومشاورهمدیریتی

(فعالیت).وبازاریابیمهندسی،تبلیغاتیموسساتونقل،حمل

ارائهوکاالهافروشمجموع۱۳۸۸یا۱۳۸۷سالدرکهصورتیدرحقوقیوحقیقیاشخاصکلیه:1389فروردینازسوممرحلهفراخوان

(ریالی).جوببنداستثنایبهشدند،مرحلهاینبود،مشمولباالتروریالمیلیاردسهآنها(غیرمعافومعافیاغیرمعاف)خدمات

م.م.ق9۶ماده«ب»بندموضوعفعالیتهایبهشاغلصورتیکهدرحقوقیوحقیقیاشخاصکلیه:1389مهرازچهارممرحلهفراخوان

ها،ورستورانپذیراییتاالرهایصاحبانفلزات،سایروآالتآهنفروشندگانتزیینی،فلزاتسایروجواهروطالفروشندگانصنعتی،کارگاههایصاحبان)

مجازخودرو،تعمیرگاههایامالک،ومعامالتخودروفروشگاههایوهاینمایشگاهصاحبانآپارتمان،هتلودوستارهویکهتل هایومتلصاحبان

تماشاخانهاها،سینمصاحبانوشهرالکترونیکخدماتالکترونیک،دولتخدماتی،دفاترای،رایانهارتباطمراکزرسمی،اسناددفاترصاحبانچاپخانه داران،

(فعالیت).مشمولدرآمدیافروشمیزانهربابودند(وتفریحیورزشیهایومکانها
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مشمولین قانون مالیات بر ارزش افزوده

خدماتارائهوکاالهافروشمجموعونبودهمشمولقبلیمراحلدرکهحقوقیاشخاصکلیه:1390مهرازپنجممرحلهفراخوان

9۰لساازبعدیاقبلکهحقوقیاشخاصوکلیه بودوبیشترریالمیلیاردیک۸9تا۸۷سالهایازیکهردرآنها(غیرمعافومعافیاغیرمعاف)

یامعافیرغ)خدماتارائهوکاالفروشمجموعکهصورتیدربودند،نشدهمذکورشرایطحائزومی رسیدندیارسیدهثبتبهوتأسیسایجاد،

مشمولور،مذکآستانهبهرسیدنازبعدمالیاتیدورهاولینازبود،بیشتروریالمیلیاردیکبعد،سال هاییا9۰سالدرآنها(معافغیرومعاف

(ریالی).شدندقانوناجرایونامثبتپنجممرحله

«9۵»مادهموضوع(ساالنهفروشمبلغازنظرصرف)حقیقیهمچنینوحقوقیاشخاص:1394فروردینازششممرحلهفراخوان

وامنیاوواحدمالکیتباایزنجیرههایفروشی اغذیهوسنتیهایخانهسفره،غذاخوریهایسالن ،چلوکبابی هافعالیت هایبهکهم.م.ق

(فعالیت).شدندافزودهارزشبرمالیاتمشمولمجوزنوعوکاروکسبمحلمساحتازفارغواحدتجاریعنوانونشان

خدماتارائهوکاالعرضهمحلازدرآمدیاوفروشازحجمهربافعالحقوقیاشخاصکلیه:1395مهرازهفتممرحلهفراخوان

اریختازبعدکهحقوقیاشخاصهچنین.شدندمشمولاند،نشدهفراخوانقانوناجرایبرایتاکنونقبلیهایفراخوانموجببهکهمشمول

درآمدایوفروشازحجمهربافعالیتصورتدرمی نمودند،فعالیتانجامبهشروعیاورسیدهثبتبهوتأسیسایجاد،نیزفراخواناجرای

(فعالیت).می باشندقانونایناجرایمشمولفعالیتشروعازبعدمالیاتیدورهاولینازخدمت،وکاالازحاصل

.(CNG)فشردهطبیعیوگازهواییسفیدسوختگاز،نفتبنزین،نفت)سوختدارانجایگاه:1399فرودینهشتممرحلهفراخوان

(فعالیت)
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 تغییرات در تعاریف

 تغییرات در ماخذ و نحوه استرداد

 تغییرات در معافیت ها

 تغییرات در وظایف و تکالیف مودیان

 تغییرات در ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده

 تغییرات در مالیات کاالهای خاص

 تغییرات در عوارض سبز

 تغییرات در جرائم

 تغییرات در دادرسی مالیاتی

 سایر تغییرات

اهم تغییرات در قانون ارزش افزوده 
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1400/04/12اهم تغییرات قانون دائمی ارزش افزوده مصوب 

فروشگاهیهایپایانهومودیانسامانهقانونباافزودهارزشدائمیقانونهمزماناجرای

قانونبهواژگانتعریفشدناضافه

پیمانکاریهایفعالیتوخدماتارائهونسیههایفروشمورددرویژهبهآنشدنشفافومالیاتتعلقتاریختغییرات

حقیقیاشخاصبرایآناصالحوحقوقیاشخاصخصوصدر"خودبهعرضه"حذف

برداریبهرهازقبلاشخاصبرایاندازیراهوتاسیسبامرتبطمالیاتیاعتباراتشدنواقعقبولمورد

آنهاتولیداتبودنمشمولومعافازفارغتولیدیخطوطآالتماشینخریدبامرتبطمالیاتیاعتبارقبول

سامانهاستقرارازبعدهاپروندهاز%۱رسیدگی)رسیدگیدرمالیاتیممیزدخالتحذفوکاهشوکردنمکانیزهومالیاتیرسیدگیدرتغییر

(مودیان

ازعیوسیطیفشدن،اضافهدادرسیمراحلبهمالیاتیعالیشوراشدناضافه،توافقمهلتاعتراض،مهلت)مالیاتیدادرسیتغییرات

مرکزعنوانبهشدهمستقلهیاتساختار،م.م.ق244ماده2بندنمایندهبارایانشای،م.م.ق244ماده۳بندنمایندگانعنوانبهمتخصصین

(...ومالیاتیدادرسی
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1400/04/12اهم تغییرات قانون دائمی ارزش افزوده مصوب 

مودیانسامانهطریقازارسالومالیاتیاظهارنامهارسالشرایطتغییر

مودیانسامانهدرمعامالتاطالعاتثبتبهمجموعهزیرهایشرکتودولتیشرکتهای،کارفرمایانالزام

خدماتکاالها،هایمعافیتبندیطبقهواصالح

اتکشاورزی،خدممصارفآبکشاورزی،محصوالتبامرتبطهایفعالیت:جملهازخدماتبرخیبهمعافیتشدناضافه

بیمهاتخدمانسانی،نیرویتامیندرشرکتهایدستمزدوحقوقمعافیتواسپاری،شرکتهایولیزینگسودآرامستانها،

وستارهسههایهتلخدمات؛مسافروبارحملخوماتتکمیلی،درماناجتماعیبیمهوکشاورزیمحصوالتزندگی،

.صنعتیشهرکهایخدماتیشرکتهایشارژ،ترپایین
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1400/04/12اهم تغییرات قانون دائمی ارزش افزوده مصوب 

آردها،ا،کلیهسویپروتئینماکیان،تخمگوشتی،هایفرآوردهوگوشتانواعماست:مانندکاالهابرخیمعافیتشدناضافه

کاغذوکاغذیکروزه،خمیرجوجهبهتبدیلودارنطفهمرغ،تخمحیوانیوگیاهیازاعمخوراکیهایروغنانواع

...وبافتکشتآمادهبستروبافتکشتکمپوست،الکترونیکیاکاغذیهایحوالهانواعطال،شمشباطله،انواع

کنکوروآموزشیکمکموسساتچاپخدماتشکر،وقند:مثلهاکاالبرخیمعافیتحذف

۳یاصفرتوانبخشیوپزشکیلوازموداروواکسن،)قانوندرافزودهبرارزشمالیاتترجیهیهاینرخذکر%

(اجرایینامهآئین)خاصضوابطاساسبرمناطقاینبهصادراتمعافیتوآزادمناطقشدنمالیاتمشمول

مودیانکلیهبهاستردادمهلتیکماهتعمیمومالیاتپرداختیاضافهاستردادشرایطتغییر.

آالیندگیازخروجشرایطو%۱.۵تا۰.۵ازآالیندگیهاینرختغییر
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تعارف و کلیات –1ماده 

(قانون قبل4ماده )واگذاری کاال یا ارائه خدمت به غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی؛ عرضه

تی یا  صنع-ورود کاال یا خدمت از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد تجاریواردات
(قانون قبل۶ماده )مناطق ویژه اقتصادی؛ 

(صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی هم بود-در قانون قبل صادرات به مناطق آزاد تجاری)صدور کاال یا خدمت به خارج از کشورصادرات

مالیات و 
عوارض 
فروش

مالیات و  
عوارض 

خرید 

ی مالیات و عوارض متعلق به عرضه کاالها و ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض توسط مؤد
در یک دوره معین؛

مالیات و عوارض متعلق به خرید کاالها و خدمات مشمول مالیات و عوارض برای فعالیتهای
اقتصادی مؤدی در یک دوره معین؛
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تعارف و کلیات –1ماده 

مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره معین؛
مالیات  
بر ارزش
افزوده

، نوع در این قانون، هرجا مراد. مبالغی که به موجب این قانون به همراه مالیات برای شهرداریها و دهیاریها وضع میشودعوارض

دیگری از عوارض بوده، به صراحت بیان شده است؛ از جمله عوارض واحدهای آالیندگی، عوارض های ساالنه خودرو

.شخصی است که به عرضه کاال، ارائه خـدمت، واردات یا صـادرات مبادرت مینمایدمؤدی 

دوره 
مالیاتی

اعتبار  
مالیاتی

(سابق۱۰ماده .)دوره مالیاتی هر سه ماه میباشد و منطبق بر فصول سال شمسی است

ب یا خدمت به موج( اعم از نهاده و کاالی نهائی)مالیات و عوارضی که مؤدی بابت خرید کاال 
(سابق۱۷ماده . )این قانون پرداخت کرده است

ایرانخبرهحسابدارانانجمن
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تعارف و کلیات –1ماده 

.عدم تعلق مالیات و عوارض موضوع این قانون بر کاالها و خدمات
معافیت
مالیاتی

قانون 
مالیاتهای
.و اصالحات بعدی آن۱۳۶۶/۱2/۰۳قانون مالیاتهای مستقیم مصوب مستقیم

سازمان امور مالیاتی کشورسازمان

پایانه های

فروشگاهی

سامانه 
مودیان

۱۳9۸/۷/2۱مصوبمؤدیانسامانهوفروشگاهیپایانه هایقانون۱ماده«ب»بندموضوعپایانه
(باشدداشتهپرداختامکانکهوسیلههریاوالکترونیکپرداختدرگاه،Posدستگاهرایانه،)

کارپوشه تبادل.)قانون پایانه های فروشگاه و سامانه مودیان۱ماده « پ»سامانه موضوع بند 
(اطالعات بین مودی و سازمان

ایرانخبرهحسابدارانانجمن
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عرضه کاالها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است.

  معاوضه کاالها و خدمات در این قانون، عرضه کاال و ارائه خدمت از طرف هر یک از متعاملین محسوب میشـود و مشـمول

(سابق9ماده .)مقررات این قانون است

عرضه  
به خود اشخاص

حقیقی

.اگر برای مصارف شخصی باشد مشمول مالیات است

.داگر برای مصارف شغلی باشد مشمول مالیات نخواهد بو

عرضه کاال و ارائه خدمات-2ماده 

ایرانخبرهحسابدارانانجمن
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(سابق۱۱ماده).استمقرراتبامطابقصورتحسابصدورتاریخعوارضومالیاتتعلقتاریخ

در،میشوندمحسوبخدمتیاکاالفروشسندکهآنجاازمخابراتوگازبرق،آب،قبوض-تبصره

.هستندصورتحسابحکم

تاریخ تعلق مالیات–3ماده 

ایرانخبرهحسابدارانانجمن
فاطمه هادلوند                                                                                                           : تهیه و ارائه 

@Fatemeh_hadelvand
14



تاریخ پرداخت -4ماده 

 ـ     حداکثر تا پایان ماهِمؤدی مکلف است ه پس از انقضای هر دوره مالیاتی، کل مالیـات و عوارضـی را کـه طـی آن دوره ب

این ماده و پس از کسر اعتبار مالیاتی خود، به 2فروش کاال و یا ارائه خدمات توسط وی تعلق گرفته است، با رعایت تبصره 

.ترتیبی که سازمان مقرر میکند، پرداخت نماید

درج نوع معامله اعم  -1تبصره 
نقدی و نسیه در سامانه 

مودیان

درمعامالت غیر نقدی -2تبصره 
مودی میتواند پرداخت را تا 

پرداخت ثمن معامله به تاخیر  
بیندازد
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تاریخ پرداخت -4ماده 

کارفرماهای  -3تبصره 
قانون 5موضوع ماده 

مدیریت خدمات کشوری

مودیانسامانهدرپیمانکاریقرارداداصلثبت-۱

مودیانسامانهدرپیمانکاربههایپرداختیثبت-2

پیمانکاربهپرداختهرباهمزمانفروشعوارضومالیاتپرداخت-۳

پرداختعدمصورتدراجراییعملیاتطریقازکارفرماازجرایمواصلوصول-4

پذیرش اوراق -4تبصره 
تسویه خزانه به عنوان 

مالیات و عوارض

عوارضومالیاتعنوانبهشدهتنزیلارزشبهاسالمیخزانهاوراقپذیرش-۱

اوراقپذیرشسالدرنقدیوصولیعملکردعنوانبهشدنمنظور-2

جاریهایوصولیمحلازهادهیاریوهاشهرداریعوارضسهمپرداخت-۳

عملمالکاسمیمبلغ9۸/۰۳/2۸مورخ2۰۰/9۸/۵۱۰العملدستوردرقبلقانون)

(بودتهاترقابلهمعوارضوبود

هماندرهمآنعوارضومالیاتشود،پرداختبعددوره هاییادورهدرخدمتوارداتوجهچنانچه-5تبصره

.میشودپرداختدوره
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ماخذ و نحوه محاسبه –فصل دوم 

ماخذ محاسبه 
مالیات ارزش افزوده

و عوارض

مودیان عضو
سامانه 
مودیان

مودیان که   
عضو سامانه
مودیان 
نیستند

ارزش فروش مندرج در صورتحساب  
انالکترونیك درج شده در سامانه مودی

ارزش روز کاال و خدمت در زمان تعلق  
.  که توسط سازمان تعیین میشود

والیاتهامسایر،شدهپرداختقبالکهعوارضیومالیات،اعطاییتخفیفاتانواع:نمیگرندقرارمحاسبهموردماخذدرکهمواردی

سازمانبههایدهیاریوهاشهرداریکمك،دولتعمومیدرآمدهایبحسابواریزیوجوهقوانین،سایرطبقمتعلقهعوارض

.نیستروشفوخریدبهمربوطکهبودجهقوانیندرتابعهشرکتهایبینانتقالیوجوه،دولتپرداختییارانهخود،بهوابستههای
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ماخذ و نحوه محاسبه –فصل دوم 

(بازرگانیسودوگمرکیحقوق)ورودیحقوقوگمرکیارزشمجموعکاال،وارداتعوارضومالیاتمحاسبهمأخذ-6ماده

.نمیشودمحسوبورودیحقوقجزءمذکورعوارضومالیات.میباشد

،استکسرقابلآنهافروشمالیاتومیشودلحاظمودیانبرایمالیاتیاعتبارعنوانبهمالیاتبابتپرداختیمبالغ-۷ماده

تاینصورغیردرکندمستردمودیانبهدرخواستتاریخازیکماهظرفاستموظفسازمانداشتندپرداختیمازاداگر

(قدیمقانون۱۷ماهتبصره).میشوددرخواستثبتتاریخازماهدردرصد2مبلغمعادلخسارتیمشمول

معافاقالمبابت-۳.باشداقتصادیفعالیتهایبهمربوط-2.باشدصورتحساببهمستند-۱:قبلقانونطبقاستردادشرایط

.نباشددولتایسرمایههایداراییتملكهایطرحبهمربوط-4.نباشد
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ماخذ و نحوه محاسبه –فصل دوم 

استرداد مالیات و عوارض شهرداری ها و -7تبصره
دهیاری ها بابت انجام وظابف و خدمات قانونی 

استرداد مالیات و عوارض پرداختی -8تبصره 
اشخاص دیپلماتیك

خریدوعوارضمالیاتباشد،داشتهاشتغالمشمولیامعافخدماتوکاالهاعرضهبهمؤدیآنکهازصرفنظر-4تبصره

.(استشدهاضافهجدیدقانوندر).میباشداستردادوتهاترکسر،قابلویتولیدخطوطآالتماشینبهمربوط

عنوانهبنیست،استردادیاتهاترقابلقانوناینمقرراتطبقکهمؤدیانپرداختیعوارضومالیاتازقسمتآن-5تبصره

.میشودمحسوبمستقیممالیات هایقانونموضوعقبولقابلهزینه های

درکهراتأسیسمجوزدارایمعدنییاتولیدیواحدهایپرداختیعوارضومالیاتمادهایناستمکلفسازمان-6تبصره

پرداختموردنظرواحداندازیراهوتأسیسبراینیازموردخدماتوکاالهاخریدجهتبرداریبهرهازقبلدوره های

بودندمالیاتمشمولفروشصورتدرپروانهصدورازفارغ9۸/۰۸/2۰مورخ2۶۰۳/۳924بخشنامه).نمایدمستردکردهاند،

(نبوداستردادقابلخریدمالیاتهایلیکن

عرضه -3تبصره 

توام خدمات مشمول 

و معاف 

د کاال  صرفا مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهاده های مورد نیاز تولی
(سابق۱۷ماده ۳تبصره .)و خدمات مشمول ، قابل تهاتر است
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.  تارائه شده اسخدماتوکاالتفکیكبهقانون جدید بیان شده و 9مادهمعافیت ها در 

: تغییرات شامل

برخی معافیت ها که در قانون قدیم در قالب نامه بود در متن قانون  درج

برخی معافیتها به کاالها و خدمات شدناضافه

برخی معافیت های قانون فعلی از کاالها حذف

ائه بابت دریافت وجه توسط یک مودی زمانی که مستند به فروش کاال یا ارماخذازحذف

خدمت نیست

تغییرات در معافیت ها 
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یاهانگباغی،وزراعیخاممحصوالتبرمشتملنشدهفرآوریکشاورزیمحصوالتکلیه-۱

از)خانهگلمحصوالت،(خامچوبجملهاز)جنگلمحصوالتمرتعی،محصوالتدارویی،

(قارچانواعوگیاه،وگلصیفی،سبزی،جمله

مایددرمحصولنگهداریوانبارداریبندی،بستهمراحلبهمربوطهایفعالیت-تبصره

تپوسبذور،بوجاریبندی،درجهکردن،پاک،(سردخانهشامل)محصولانجماد،سردخانهدرمناسب

مانندوالتمحصانواعکردنخشکسازی،همگنتفکیک،تمیزکاری،شستشو،کوبی،شالیمانندگیری

فرآوریکنی،پاکپنبهونخودپختماننددادنتفتمختلف،روشهایباخرماوکشمشچای،

ومالیاتمشمولکشاورزیمحصوالتبهمزبورخدماتارائه.شودنمیمحسوبکشاورزیمحصوالت

.نیستفروشعوارض

کاالها  -تغییرات در معافیت ها

رزیسردخانه برای محصول کشاو انبارداری محصول کشاورزی
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امورایبرکهگرددمیاطالق(حشراتوآبزیانپرندگان،چهارپایان،شامل)حیواناتیبهدام-تبصره

پرورشوگهدارینتولید،،آزمایشگاهیوتولیدی،اقتصادیهایفعالیتودامیاانسانتغذیه

.شوندمیداده

کشاورزیمصارفآب

ماستوپنیرشیر،

نانوآرد

وزشآمودرمانبهداشت،وزارتسالهرکهفهرستیبامطابقگوشتیهایفرآوردهوگوشتانواع

.کندمیارسالسازمانبهبعدسالدراجراءبرایماهدیپایانتاپزشکی

کاالها  -تغییرات در معافیت ها

فرآورده های گوشتی انواع آرد ماست آب کشاورزی
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؛سویاپروتئینوسویاحبوبات،وبرنج

حیوانیوگیاهیازاعم؛خوراکیهایروغنانواع

باطلهکاغذوکاغذخمیر

نشریهومجلهروزنامهکتاب؛الکترونیکیوکاغذیهاینسخه

صددرصدپشتوانهدارایالکترونیکییاکاغذیهایحوالهانواعو(داخلیووارداتی)طالشمشانواع

طال(۱۰۰%)

تغییرات در معافیت ها

شمش طال  یک کتاب و مجله الکترون روغن گیاهی  ویا پروتئین س
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اینهادهوابزارهاتوسعهقانونموضوعپروژهگذاریسرمایههایصندوقاز/بهداراییانتقالگونههر

مصوباساسیقانون(44)چهارموچهلاصلکلیهایسیاستاجرایتسهیلمنظوربهجدیدمالی

انهمدرشرکاغیرنقدآوردهعنوانبهپروژه،گذاریسرمایههایصندوقفرعیشرکتهاییا۱۳۸۸/9/2۵

پروژه؛گذاریسرمایههایصندوق

ازحمایتقانون(۱)مادهموضوعداخلتولیددستیصنایعآناصلیاولیهموادودستباففرش

هرماهدیپایانتاکهفهرستیمطابق۱۳9۶/۱۰/2۶مصوبدستیصنایعفعاالنواستادکارانهنرمندان،

امورزیروتصویببهوشودمیپیشنهاددستیصنایعوگردشگریفرهنگی،میراثوزارتتوسطسال

رسد؛میداراییواقتصادی

تغییرات در معافیت ها

صنایع دستی  مواد اولیه فرش دستباف
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.دنمایندرجمزبورکاالهایبندیبستهرویبرراافزودهارزشبرمالیاتازمعافیتچسببرمکلفند

لغیرقابکهدریافتیعوارضومالیاتبرابردومعادلایجریمهمشمولافزودهارزشدریافتصورتدر

بخشودگی

.دهدانجامراپرداختیاضافهعودتوبررسیبایدماه3ظرفمالیاتسازمان

اخذبهمنوطبند،ایناجزایدرمذکورخوراکیموادخصوصدرمالیاتیهایمعافیتاعمال-4تبصره

دارووغذاسازمانوایراناستانداردملیسازمانقبیلازصالحذیقانونیمراجعازمحصولسالمتگواهی

.است

تکلیف تولید کنندگان و یا عرضه کنندگان کاالی معافیت 
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ومجلهوکتاب،کاغذخمیروکاغذ،دامخوراکودامچونکاالهاییواردات

...ونظامیتجهیزاتورادار،اولیهموادودستباففرش،روزنامه

وگوشت،نان،آرد،سویا،خشکشیر،برنجروغن،،ماست،شیرچونکاالهاییواردات

...وکودوسم،بذر،نشدهفرآوریکشاورزیمحصوالت،گوشتیفرآورده

...وتوانبخشیتجهیزاتولوازم،واکسن،داروچونکاالهاییواردات

واردات کاالهای معاف 

در زمان ورود در گمرک 

%9معاف از 

در زمان ورود در گمرک 

%9مشمول 

%9مشابه داخلی ندارد معاف از 

%3مشابه داخلی دارد مشمول 
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؛هاآرامستانخدماتوحمایتیوتوانبخشیخدمات،پیشگیریوتشخیصیدرمانی،خدمات

کشاورزیآب(مکانیزاسیون)کردنماشینیواحدهای

آنهاوزیعتونشرخدماتونشریهکتاب،الکترونیکی،یاکاغذیازاعمروزنامهانتشارچاپ،زینک،خدمات

دریداخلخدماتوکاالهاتبلیغاتگونههروکنکوروآموزشیکمكمؤسساتاستثنایبه

نشریات؛وهاروزنامه

خدمات –در معافیت ها تغییرات

خدمات مکانیزاسیون آب کشاورزی  خدمات آرامستان ها 

ایرانخبرهحسابدارانانجمن
فاطمه هادلوند                                                                                                           : تهیه و ارائه 

@Fatemeh_hadelvand
27



ماتخدحجمیقراردادهایطریقازکهشرکتهاییوانسانینیرویتأمینشرکتهایتوسطخدمتارائهدر

پرستاریخدماتدهندهارائهشرکتهایمانند)کنندمیارائهمتقاضیبهکارنیرویگذاشتناختیاردرباراخود

اینحکم.باشدمیمعافاست،دستمزدوحقوقهایهزینهبهمربوطکهقراردادازبخشی،(نظافتیخدماتو

.استگربیمهسازمانتوسطمزایاودستمزدوحقوقمیزانتأییدبهمشروطبند

یمهبگذاری،سرمایهصادرات،ضمانتحمایتی،هایصندوقتوسطتسهیالتاعطایاعتباریومالیخدمات

چهارچوبدرشوندمییاشدهتأسیسقانونمجوزبایاقانونموجببهکهفناوریوپژوهشوای

.آنهااساسنامه

خدمات –در معافیت ها تغییرات

صندوق های پژوهش و فناوری  قرارداد حجمی 
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درمانواجتماعیبیمهخدمات،کشاورزیمحصوالتهایبیمهخدماتزندگی،هایبیمهخدمات

تکمیلی؛

سازمانازمجوزدارایگذاریسرمایههایصندوقگذاریسرمایهواحدهایانتقالونقلابطال،وصدور

بهادار؛اوراقبورس

رکزیمبانکازفعالیتمجوزدارای(لیزینگ)واسپاریشرکتهایاعطائیتسهیالتسودمنحصراً

(کنندگانمصرف)مشتریانبهایراناسالمیجمهوری

ریواسپاشرکتهایقراردادموضوعواگذاریمورداموالوهاداراییبهایافزودهارزشبرمالیات-تبصره

.باشندنمیفعالیتاینمشمولمشتریانبا(لیزینگ)

خدمات –در معافیت ها تغییرات

سود اعتبارات لیزینگ ها  خدمات بیمه ای  
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حمل و نقل 

قانون جدید قانون فعلی

حمل مسافر از طریق

ریلی  

جاده ای  

هوایی  

دریایی  

حمل بار از طریق  

ریلی  

جاده ای  

هوایی  

دریایی  

مشمولمعاف 

حمل هوایی  

بار و مسافر  

حمل مسافر و بار از  

طریق  

ریلی  

جاده ای  

دریایی  

معاف  مشمول

خدمات –در معافیت ها تغییرات

حمل و نقل هوایی مسافر مشمول شد
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صالحذیمراجعازمجوزدارایورزشیوپژوهشیآموزشی،خدمات

توزارازمجوزدارایاقامتیمراکزسایرومهمانپذیرهاتر،پایینوستارهسههایهتلاقامتیخدمات

ربط؛ذیهایاتحادیهیادستیصنایعوگردشگریفرهنگی،میراث

اگذاریونحوهقانونموضوعخدماتیشرکتهایتوسطدریافتی(شارژ)مشترکهزینهقدرالسهم-۱۶

مستقرخدماتیوصنعتیتولیدی،واحدهایاز۱۳۸۷/2/۳۱مصوبصنعتیشهرکهایامورادارهومالکیت

آنهابهخدماتارائهبابتصنعتیشهرکهایدر

خدمات –در معافیت ها تغییرات

شرکت شهرک های صنعتی  خدمات اقامتی ارزان  باشگاه های ورزشی 
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توسطکهمادهاین«الف»بند(۱۷)جزءموضوعکاالهاینگهداریوتعمیربازسازی،فنی،خدمات

تصویبباکهفهرستیمطابقشود،میارائهامنیتیوانتظامینظامی،دستگاههایبهوابستهمرکز

.شودمیابالغداراییواقتصادیامورومسلحنیروهایپشتیبانیودفاعوزرای

اقالم با کاربرد دفاعی، 
امنیتی، نظامی 

خدمات –در معافیت ها تغییرات
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جدیدقانوندرکهحالیدرباشد،میافزودهارزشازمعافشکروقندفعلیقانوندر

.استگردیدهحذفآنهامالیاتیمعافیت

معافیت هایی که حذف شدند 

شکر قند
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ست،نیخدمتارائهیاکاالفروشبهمستندمؤدییکتوسطوجهدریافتکهمواردیدر-تبصره

،سودانواع،ارزیهایداراییتسعیرازحاصلدرآمدهای،خسارتهرگونهدریافتمانند

بهدیغیرنقیانقدیآورده،(نگرددتلقیخدماتوکاالبهایازبخشیکهمادامی)جریمهانواع

ومالیاتمحاسبهمأخذوشودنمیمحسوبخدمتعرضهدولتی،کمکهایانواعوسرمایهعنوان

.باشدنمیعوارض

(  9تبصره ماده )مواردی که عرضه خدمات نمی باشد 
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وسطتصادرهگمرکیسبزپروانهارائهبارسمیخروجیمبادیطریقازکشورازخارجبهکاالهاصادرات-الف

هبکهکارانجامگواهیومربوطقراردادارائهباخدماتصادراتو(کاالصادراتمورددر)خروجیبرگیاگمرک

تأییدباآوریارزگواهییاباشدرسیدهمقصدکشوردرایراناسالمیجمهوریرسمینمایندگینزدیکترینتأیید

.مثبتهمدارکواسنادسایریامرکزیبانک

نقاطازخارجصنعتی-تجاریآزادمناطقبهاصلیسرزمینگمرکیقلمروازخدماتوکاالهاصادرات

تأییدهبساالنهصورتبهآنهابودنمحصورکهصورتیدرباشند،مثبتتجاریترازدارایکهجمعیتی

.بودخواهدبنداینمشمولبرسد،ایراناسالمیجمهوریگمرک

ومایعازگسفید،نفتکوره،نفتگاز،نفت،بنزین،)نفتیهایفرآوردهخام،نفت(سوآپ)معاوضهخدمات-ب

برق؛وطبیعیگاز،(هواییسوخت

مواردی که از مالیات و عوارض معاف است و مالیات و عوارض خرید نهاده های 
آنها مسترد می شود 

فروش فرآورده های شرکتهای 
خدمات ارائه شده که ارز صادرات مواد خام؟پاالیشی بصورت ارزی 

حاصل نماید و وارد کشور شود
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انسازمکهترتیبیبهموظفندقانوناینمشموالنهمهمؤدیان،سامانهاندازیراهازپس-13ماده

.نمایندثبتآندررراخودمعامالتونمودهنامثبتمزبورسامانهدرکند،میاعالمومقرر

ان،زمآنتا.استقانونیدفاتردرثبتمنزلهبهمؤدیان،سامانهدر(فروشوخرید)معامالتثبت

مالیاتونقانمقرراتحسبآنهابهرسیدگیومالیاتیهایاظهارنامهارائهنحوه،نامثبتترتیبات

جاریقانوناینمفادموارد،سایردر.استآنبعدیاصالحاتو۱۳۸۷/2/۱۷مصوبافزودهارزشبر

.است

راه اندازی سامانه مودیان  

راه اندازی نماید، 1400دیماه 13در صورتی که سازمان امور مالیاتی، سامانه مودیان را نتواند تا 

. را می تواند رسیدگی کند% 1اظهارنامه های ارسالی بدون رسیدگی قبول می شود و مابقی % 99
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ولیاتماکندمکلفراآنهامشتریانیاقانوناینمشمولمؤدیانازبرخییاتمامتواندمیسازمان

.نمایندواریزسازمانحساببهصورتحسابصدورباهمزمانرامتعلقهعوارض

نحوهوشوندمیحکماینمشمولکهمؤدیانیفهرستبرمشتملتبصره،ایناجرائینامهآیین

داراییواقتصادیاموروزیرتصویببهسازمان،پیشنهادبامتعلقهعوارضومالیاتپرداخت

.رسدمی

(  10ماده )مواردی که در مآخذ نمی باشد 
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،هتصفیختمزمانتااستشدهدادهآنهاانحاللبهحکمکهحقوقیاشخاصمورددر-21ماده

امانجبهمکلفتصفیهمدیرانیامدیروشودمیمحسوبمؤدیکماکانمزبورحقوقیشخص

.باشندمیقانونایندرمقررتکالیف

انجام تکالیف برای شرکتهای در حال تصفیه  
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عنیماینبهمزبورسامانهدرمؤدیپوشهکاربودنفعالمؤدیان،سامانهاستقرارازپس-24ماده

یصورتدر.داردراخریدارانازعوارضومالیاتدریافتبرایالزمشرایطسازمان،نظرازاوکهاست

لهبالفاصاستموظفسازمانبدهد،دستازراعوارضومالیاتدریافتبرایالزمشرایطمؤدیکه

.نمایدغیرفعالمؤدیانسامانهدرراویکارپوشه

اعتبار مودیان

. دبانک مرکزی هم به محض غیرفعال شدن کارپوشه موظف است دستگاه های پوز مودی را غیرفعال نمای
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و(۱۸۶)،(۱۸2)،(۱۷۸)،(۱۷۷)ماده(۱)تبصره،(۱۷۱)،(مکرر۱۶9)،(۱۶۷)،(۱۶2)،(۱۶۱)مواد-الف

،(2۱۶)تا(2۱۰)موادوچهارمبابهشتمفصلبهمربوطاحکام،(2۰2)،(۱9۸)،(۱9۱)آن،(۱)تبصره

موادپنجم،بابسومفصلبهمربوطاحکام،(243)،(242)،(2۳۵)،(2۳2)،(2۳۱)،(2۱9)،(2۱۸)

درمستقیمهایمالیاتقانون(2۷9)و(277)،(276)،(275)آن،(3)بندمنهای(274)،(257)

مأخذمحاسبهمورددرفوق،مواددرمالیاتمشمولدرآمدبهمربوطاحکام.استجاریقانوناینمورد

خصوصدرمستقیمهایمالیاتقانونپنجمبابسومفصلاحکام.استجارینیزافزودهارزشبرمالیات

.باشدنمیجاریقانوناین(۳2)و(29)مواد

م برای ارزش افزوده.م.جاری شدن بخش زیادی از ق
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عوارض آالیندگی 

قانون جدید  قانون فعلی 

براساس شدت آالیندگی : نرخ

ابتدای دوره بعد اعالم : تاریخ شمولیت

ابتدای دوره اعالم : تاریخ رفع شمولیت

ابتدای دوره بعد اعالم: تغییر شدت آالیندگی

درصد فروش ۱: نرخ

ابتدای دوره بعد اعالم : تاریخ شمولیت

ابتدای دوره بعد اعالم : تاریخ رفع شمولیت

یک و نیم درصدیک درصدنیم درصد

برابر نرخ ها 5تولید کارمزدی محصول آالینده 

قانون قدیم38ماده 2حذف تبصره 

(مالیات سبز)عوارض آالیندگی 
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: سرمایه گذاری بمنظور رفع یا کاهش آالیندگی واحدهای آالینده انجام می شود

ت  در صورتی که با تأیید محیط زیس

شودمنجر به رفع یا کاهش آالیندگی ب

کاهشیارفعبهمنجرکهصورتیدر

شودنمیآالیندگی

معادل آن از بدهی عوارض سال اول 

یا سال های بعد کسر می شود

شد معادل آن هزینه قابل قبول می با

(مالیات سبز)عوارض آالیندگی 
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گردیفوق،افزودهارزشقانونومودیانسامانهکاملاجرایبارودمیانتظاراینکهبهتوجهبا

امهاظهارنارسالبرایالزامیقانونیمتندرلذانباشد،افزودهارزشاظهارنامهارسالبهنیازی

.استنشدهبینیپیشمودیانسامانهاجرایبامودیانتمامبرای

هرانپیازبعدیکماهظرفاظهارنامهارسالبهالزامنشود،انجاممودیانسامانهدرنامثبتاگر

.داردوجودفصل

باشدمیفصلهرپایانازبعدیکماهظرفهمآالیندگیعوارضاظهارنامهارسالمهلت.

تاریخ ارسال اظهارنامه 
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باشدمیبخشودگیقابلفعلیقانوندرافزودهارزش2۳و22موادجریمه.

باشدمیبخشودگیغیرقابلوفرایندهوتصاعدیجرائمبرخیجدیدقانوندر.

باشدمیفروشگاهیپایانهومودیانسامانهقانونجرائمبرعالوهقانوناینجرائم.

مودیانسامانهدرعضویتازامتناع............

مقررزماندراظهارنامهارسالعدم............

ده میلیون ریال  

ده یا دو برابر مالیات و عوارض پرداخت نش

تغییرات در جرائم
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درآمدکتمان

خریدعوارضومالیاتاظهاریبیش

فروشعوارضومالیاتاظهاریکم

خودبنامغیرمعامالتوغیرنامبهمعاماتثبت

صوریاسنادبهاستناد

مشابهعملهر

دو برابر مالیات و عوارض  

پرداخت نشده

ه  تکرار تحلف قبل از دو سال س

برابر مالیات پرداخت نشده

تغییرات در جرائم
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غیرمجازاشخاصتوسطعوارضمالیاتدریافت

عوارضومالیاتپرداختدرتأخیر

آالیندگیعوارضاظهارنامهبموقعتسلیمعدم

پالتینوجواهرطال،بابتدرآمدکتمانصورتدر

دو برابر مالیات و عوارض پرداخت نشده 

ماهانه  % 2

ی عوارض آالینده و غیرقابل بخشودگ% 10

ارزش اصل طال، جواهر و پالتین و  % 9

غیرقابل بخشودگی 

تغییرات در جرائم
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بهداشتوزارتسهمسبزمالیاتعنوانبهوصولیعوارضومالیاتازنهمیک

دهیاریوشهرداریسهمو(مالیات)عمومیدرآمدسهممساوینسبتبهدرصد۸ماندهباقی

(عوارض)

تغییرات در توزیع و تخصیص مالیات و عوارض
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.باشدمیابالغتاریخازروزه30افزودهارزشمطالبهبرگبهاعتراضمهلت

امکانواستمودیدرخواستثبتتاریخازروز45ظرفتوافقبرایمالیاتیواحدمهلتم.م.ق238مادهطبق

.استشدهمیسر238مرحلهدراختالفاتازبخشیحل

م.م.ق244مادهخصوصدر

آن۳بندنمایندگاندرتغییر

بههاهیأتبههاپروندهتخصیصهیأتازبعدروزسهطرف(دادگسترینماینده)آن2بندنمایندهتوسطرایانشاء

.گیردمیصورتمکانیزهسیستمتوسطوتصادفیصورت

درحضورازخودداریبهمنجریکسالدرمتناوبجلسه4یاومتوالیبصورت۳و2بندهاینمایندهایجلسهسهغیبت

.استجلسات

هفتهیكرااعتراضموردپروندهمفادبهویقانونینمایندهیاومودیکاملدسترسیزمینهاستموظفسازمان

.نمایدفراهمهیأتازقبل

تغییرات در دادرسی مالیاتی
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.باشدمیمیسرمالیاتیعالیشورایدرافزودهارزشاعتراضامکان

.باشدمینظرتجدیداختالفحلهیأترایابالغتاریخازماهدومالیاتیعالیشورایبهاعتراضمهلت

.استشدهمیسرمالیاتیانتظامیدادستانیهمومودیبرایهممالیاتیعالیشورایبهاعتراض

تجهمشابهموضوعبهنسبتمالیاتیاختالفحلهایهیأتمتفاوتآرایبهآنتسریوم.م.ق258مادهاصالح

مالیاتیعالیشورایعمومیهیأتدرطرح

تغییرات در دادرسی مالیاتی
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رئیسبهابالغبهتوجهبا).باشدمیجمهوررئیسبهابالغازبعدماه۶قانون۵۷مادهطبق

(۱4۰۰ماهدی۱۳رودمیانتظارپس،۱4۰۰ماهتیر۱2درجمهور

ازست،اقانوناینشدناالجراءالزمازقبلآنهاتعلقتاریخکهافزودهارزشبرمالیاتهایپرونده

ویاتیمالمأمورانومؤدیانتکالیفوجرایم،مالیاتنرخومالیاتمشمولمأخذتعییننظر

رفعمورددراماباشد،می۱۳۸۷/2/۱۷مصوبافزودهارزشبرمالیاتقانونتابعرسیدگینحوه

.تاسقانوناینمقرراتواحکامتابعتسویه،وتوزیعوصول،قطعیت،مؤدی،باسازماناختالف

تاریخ اجرای قانون جدید 
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