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اليحـه اصـاح قانـون ماليات هـاي مسـتقيم در اول آبان مـاه 1391 در 43 ماده تقديم مجلس شـوراي اسـامي 
گرديـد و کليـات آن در تاريـخ هشـتم بهمن ماه 1391 در صحن علني مجلس شـوراي اسـامي مـورد تصويب قرار 
گرفـت و در تاريـخ 18 دي ماه 1392 توسـط کميسـون اقتصادي و با مشـورت مرکـز پژوهش هاي مجلس تصويب 
و در يـک مـاده واحـده و 64 بنـد بـه هيئت رييسـه مجلـس تقديم گرديـد و در تاريخ سـي و يکم تير مـاه 1394 

به تصويب رسـيد و از ابتداي سـال 1395 الزم االجرا اسـت. 
در جداول ارايه شده رئوس تغييرات صورت گرفته در قانون ماليات هاي مستقيم بيان شده است. 

اصالحات قانون مالیات هاي مستقیم
در یك نگاه

مصطفي باتقوا
حسابدار رسمي

تغييرات قانون ماليات های مستقيم مورخ 1394/04/31

شماره رديف
بند

ماده
 قديم

ماده 
متن جديدمتن قديمجديد

بنياد ها و نهادهای انقالب اسالمی دارای مجوز از طرف حضرت -1122
امام خمينی )ره( و مقام معظم رهبری 

2122
معافيت مالياتی اين ماده برای مواردی كه از طرف حضرت امام 

 خمينی )ره( يا مقام معظم رهبری داراری مجوز می باشند 
بر اساس نظر مقام معظم رهبری است.

-

نيم در هزار سه در هزار حق تمبر روی سفته و...394545

نيم در هزاردو در هزار حق تمبر سرمايه 4104848

درآمد اجاره براساس قرارداد اعم از رسمی يا عادی ...مال االجاره از روی سند رسمی تعيين می شود و...5115454

612- 54
اخذ ماليات از واحدهای مسکونی خالی...-مکرر

تعيين ارزش معامالتی به عهده كميسيون تقويم امالک است. ارزش تعيين ارزش معامالتی به عهده كميسيون تقويم امالک است...7136464
معامالتی عبارتست از دو درصد ميانگين قيمت های روز منطقه ...

 معافيت از ماليات درخصوص نقل و انتقال امالک 8147676
طبق ماده 59 ق.م.م ...

 معافيت از ماليات درخصوص نقل و انتقال امالک 
طبق ماده 59 يا 77 ق.م.م ...

 شمول ماليات درخصوص ساخت و فروش هر نوع ساختمان  - 9157777
به شرح فصل 5 باب سوم

101577
تبصره 
1 ماده 

 77

اولين نقل و انتقال قطعی ساختمان های نوساز كه بيش از دو سال 
از تاريخ پايان كار آنها نگذشته باشد عالوه بر ماليات ماده 59 
مشمول ماليات مقطوع 10 درصد ارزش معامالتی اعيانی است.

 اولين نقل و انتقال ساختمان های مذكور عالوه بر ماليات 
 ماده 59 ، مشمول ماليات علی الحساب 10 درصد 

ارزش معامالتی است.

اضافه شدن تبصره 5: آيين نامه اجرايی مصوب هيأت وزيران-11157777

 ميزان معافيت ماليات حقوق ساالنه تا ميزان 150 برابر حداقل حقوق ...12168484
در قانون بودجه هر سال تعيين می شود.

 نرخ ماليات بر درآمد مازاد بر ماده 84 نرخ ماليات بر درآمد حقوق عبارتست از ...13178585
و تا 7 برابر 10 درصد و...

تبصره 1418
86

تبصره 
86

پرداخت هايی كه از طرف غير از پرداخت كنندگان حقوق اصلی 
 به عمل می آيد بدون اعمال معافيت ماده 84 ، به نرخ های

ماده 85 مشمول ماليات است و... 

پرداخت هايی كه از طرف غير از پرداخت كنندگان حقوق اصلی به 
عمل می آيد مثل حق المشاوره، حق حضور و... بدون اعمال معافيت 

ماده 84، مشمول ماليات مقطوع به نرخ 10 درصد است ...

1519
بند 5 
ماده 
91

بند 5 
ماده 
91

 ... حق سنوات و مرخصی كه در موقع بازنشستگی 
... حق سنوات و مرخصی معاف است.يا از كارافتادگی پرداخت می شود معاف است.

قوانیـن و مقررات
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تغييرات قانون ماليات های مستقيم مورخ 1394/04/31

شماره رديف
بند

ماده
 قديم

ماده 
متن جديدمتن قديمجديد

1620
تبصره
 ماده 

92
-بدهی ماليات حقوق كادر نظامی و انتظامی بخشوده می شود -

صاحبان مشاغل مکلفند اسناد و مدارک برای تشخيص درآمد 17219595
مشمول ماليات نگهداری كنند ...

صاحبان مشاغل مکلفند دفاتر و اسناد و مدارک با رعايت اصول 
و ضوابط قانون تجارت برای تشخيص درآمد مشمول ماليات خود 

نگهداری و اظهارنامه مالياتی تنظيم كنند ...

18219595
آيين نامه تحرير دفاتر ... طبق استانداردهای حسابداری 

... توسط سازمان مالياتی با كسب نظر از جامعه حسابداران 
رسمی ايران تهيه و به تصويب وزير می رسد. 

 آيين نامه تحرير دفاتر ... توسط سازمان مالياتی تهيه 
و به تصويب وزير می رسد.

-صاحبان مشاغل بند الف 95 ... -192196

درآمد مشمول ماليات از طريق علی الرأس ...20229797
درآمد مشمول ماليات با استناد به اظهارنامه مالياتی... اگر اظهارنامه 
ارائه نشده باشد اظهارنامه مالياتی برآوردی توسط سازمان مالياتی 

باتوجه به اطالعات كسب شده از طرح جامع مالياتی ... 

-نحوه تشخيص علی الرأس ...-212298

-قرائن مالياتی ...-2222152

-ضرايب علی الرأس ...-2322153

-نحوه تنظيم جدول ضرايب علی الرأس ...-2422154

-خود اظهاری و نمونه گيری و...-2522158

-انفصال ماموران مالياتی و هيأت های سه نفره در صورت رفع تعرض ...-2622271

مهلت ارائه اظهارنامه مشاغل تا آخر خرداد ماه است ...مهلت ارائه اظهارنامه مشاغل تا آخر تيرماه است ...2723100100

104 و 2825
-كسر ماليات تکليفی به نرخ 3 درصد ...-تبصره های آن

 ... از طريق رسيدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات 94 2926106106
و بند الف 95 و علی الرأس ...

 ... براساس ميزان سوددهی فعاليت 
و مقررات 94، 95 و 97 ...

3027107107

 درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات 
مقيم خارج از ايران: 

الف: در ايران ... 20درصد  
 ب: از ايران صرفاً درخصوص امتيازات و حقوق ... 

20- 40درصد  

 درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقی و حقوقی خارجی 
مقيم خارج از ايران: 

بابت تهيه طرح ساختمان ها ... تعليمات و كمک های فنی، انتقال 
دانش فنی، ساير خدمات و واگذاری امتيازات ... باتوجه به نوع 
فعاليت و ميزان سوددهی 10 تا 40درصد براساس آيين نامه 

مصوبه هيأت وزيران

نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقی: 3130131131
تا ميزان 30 ميليون ريال 15 درصد ...

نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقی: 
تا ميزان 500 ميليون ريال 15 درصد ...

32-132132**

33-138138**

... اضافه شدن صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزی...3431133133

... اضافه شدن آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد...3532134134

... انواع بيمه های عمر و زندگی ...... بيمه عمر ...3633136136

... انواع بيمه های عمر و زندگی ...... بيمه عمر ...3733137137

3834
بند ح 
ماده 
139

بند ح 
ماده 
139

اضافه شدن موارد مصرف درآمد موقوفات عام ......  

3934
بند ل 
ماده 
139

بند ل 
ماده 
139

... مطبوعاتی و قرآنی ...... مطبوعاتی ...  

 100درصد درآمد حاصل از صادرات محصوالت صنعتی 4035141141
و... و 50 درصد ...

100 درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و كاالهای 
غيرنفتی و 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام از 

ماليات معاف است. 

4136- 146
معافيت های مندرج در مواد 133 و 134 و... به عنوان ماليات -مکرر

به نرخ صفر منظور می شود ...
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تغييرات قانون ماليات های مستقيم مورخ 1394/04/31

شماره رديف
بند

ماده
 قديم

ماده 
متن جديدمتن قديمجديد

4236-

تبصره 
يک 

 146
مکرر

شرط برخورداری از ماليات نرخ صفر ارائه اظهارنامه مالياتی، -
دفاتر و...

4337
تبصره
ماده 

  147
-مؤسسه عبارتست از ...-

4437-
تبصره 

يک 
 147

 مؤسسه عبارتست از كليه اشخاص حقوقی - 
و صاحبان مشاغل ماده 95 ...

4537-
تبصره 

دو 
147

 هزينه های مرتبط با درآمدهای معاف، هزينه قابل قبول -
مالياتی نمی باشد. 

4637-
تبصره 
3 ماده 

147
پذيرش هزينه های باالی 50 ميليون ريال منوط به پرداخت از -

طريق سامانه بانکی ... 

4738
بند 2 
ماده 
148

بند 2 
ماده 
148

 ... و پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداكثر تا سقف ...
يک دوازدهم معافيت ماليات حقوق 

4838
بند 
هجده
148

بند 
هجده 
148

 ... و اضافه شدن جرائم، صندوق های حمايت از توسعه ...
بخش كشاورزی و شركت های واسپاری )ليزينگ( ...

4938-
بند 29 

ماده 
  148

ذخره مربوط به خدمات پس از فروش )گارانتی( اشخاص حقوقی-

 نحوه محاسبه استهالک دارايی ها ... نحوه محاسبه استهالک دارايی ها ...5039149149
با رعايت استانداردهای حسابداری ...

ماده 5139
-طرز محاسبه استهالک ...-150

ماده 5239
-جدول استهالكات ...-151

5339-

تبصره 
يک 
ماده 
149

مازاد تجديد ارزيابی از ماليات معاف است ...-

... كاربرد وسايل و روش ها و صورتحساب ها و فرم ها ...5441169169
صدور صورتحساب، درج شماره اقتصادی در قراردادها و 
صورتحساب ها و ... ارائه فهرست معامالت انجام شده به 

سازمان مالياتی ...

5542 169
مکرر

 169
صدور كارت اقتصادی، ارائه فهرست معامالتی ...مکرر

ايجاد نظام يکپارچه اطالعات مالياتی شامل اطالعات هويتی، 
عملکردی و ... الزام كليه اشخاص حقيقی و حقوقی مبنی بر 

ارائه اطالعات فوق به سازمان مالياتی و...

... هيأتی مركب از سه نفر جهت بازديد و كنترل دفاتر قانونی...... هيأتی مركب از سه نفر جهت بازديد و كنترل دفاتر قانونی ...5644181181

5745-
تبصره 
3 ماده 

186
-

اسامی مديرانی كه بدهی مالياتی دارند و به علت صدور اسناد 
معامالت غير واقعی انجام می دهند به اداره ثبت شركت ها اعالم 
و عضويت آنها به مدت سه سال در هيأت مديره لغو می شود ...

5845-
تبصره 
4 ماده 

186
عدم ثبت تغييرات اشخاص حقوقی فاقد فعاليت طی 5 سال ...-

5946-
تبصره 
3 ماده 
 187

 ارسال يک نسخه از اسناد نقل و انتقال امالک -
توسط دفاتر اسناد رسمی به سازمان مالياتی
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*در اصالحيه قانون ماليات های مستقيم تغييری نکرده ولی براساس بندهای 30 و 31 قانون رفع موانع توليد تغيير اساسی كرده اند.

تغييرات قانون ماليات های مستقيم مورخ 1394/04/31

شماره رديف
بند

ماده
 قديم

ماده 
متن جديدمتن قديمجديد

6046-

تبصره 
 4

ماده 
187

اتصال سازمان مالياتی به سامانه ثبت سازمان اسناد و امالک ...-

عبارت جريمه رد دفاتر حذف شد....6147193193

... مشمول جريمه غير قابل بخشش 30 درصد ... مشمول جريمه 10 درصد 6248192192

در شركت های منحله، مديران اشخاص حقوقی به طور جمعی يا 6349198198
فردی نسبت به ماليات مسئوليت تضامنی دارند ...

در شركت های منحله، مديران تصفيه اشخاص حقوقی و در 
ساير شركت ها مديران اشخاص حقوقی غير دولتی به طور جمعی 

يا فردی نسبت به ماليات مسئوليت تضامنی دارند.

 ... مشول جريمه ای معادل 10 درصد ماليات پرداخت نشده ... مشمول جريمه معادل 20 درصد ماليات پرداخت نشده ...6450199199
در موعد مقرر و 2/5 درصد ماليات به ازای هر ماه ...

... مجازات حبس تعزيری درجه 6 ...... مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 اين قانون ... 6551200200

 ... برای اشخاص حقوقی توليدی دارای پروانه بهره برداری ... 10 ميليون ريال ... 6652202202
از 20 درصد سرمايه ثبت شده ...

6753
تبصره 
ماده 
219

-...-

6853-
تبصره 
1 ماده 

219
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و ...-

6953-
تبصره 
2 ماده 

219
 واگذاری قسمتی از فعاليت های سازمان مالياتی -

به بخش غير دولتی

7053-
تبصره 
3 ماده 

219
كليه ماليات های تکليفی كه موعد پرداخت آنها حسب مورد ظرف -

10 روز، 30 روز و... بود، شد تا پايان ماه بعد

7154233- ...-

...اضافه می شود: الزم االتباع بودن نظر اكثريت اعضای ...7255255255
شورای عالی مالياتی برای مأموران مالياتی...

... اضافه می شود: و ماموران مالياتی ...7356258258

 انجام حسابرسی مالی توسط سازمان حسابرسی انجام حسابرسی مالياتی توسط حسابداران رسمی ...7459272272
و مؤسسات عضو جامعه ...

تعريف جرم مالياتی ... و مجازات درجه 6 ...-7560-274

تعريف مجازات های ماده 274 ...-7660-275

 مباشرت در جرم مالياتی حسابداران، حسابرسان،-7760-276
 ماموران مالياتی و...

 مرتکبان جرم مالياتی مسئول پرداخت اصل ماليات -7860-277
و جرائم هستند و...

تأسيس دادسرا و دادگاه ويژه مالياتی ...-7960-278

 تعيين مجازات برای سوء استفاده كنندگان از -8060-279
اطالعات ماده 169 مکرر ...

8160-280-
-

 - اختصاص يک درصد درآمد مالياتی 
برای دهياری ها و شهرداری ها ...

 - معافيت مالياتی برای سازمان ها و مؤسسات 
وابسته به شهرداری ها ...

تاريخ اجرای اين قانون ...-8260-281

لغو احکام مالياتی در 5 بند ...-8360-282


