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 هذف

 عولیدات  اس حاغدل ارضگزی هالی زرآهدسّای  الشاهاتی تزای گش ارائِ ،ّسؾ ايي استاًسارز . 1

گیدزی ايدي ًدَ      ضٌاسايی ٍ اًساسُ تا هزتثفهَؾَعات  ،ای است. ايي استاًسارز ؼیزهثازلِ

 زّس. زرآهسّا را هَرز تحج لزار هی

 كاربرد  دامنه

. گرفتِ ضوَد ای بکار  غیرهبادلِ عولیات از حاغلبرای حسابذاری درآهذّای  بایذایي استاًذارد  . 2

ِ  عولیوات ترکیب ٍاحوذّای گسارضو ر کوِ     خػَظ دراستاًذارد  ایي ای هحسوَ    غیرهبادلو

 ضَد، کاربرد ًذارد. هی

اس  پززاسز. زرآهسّای حاغل ای هی ؼیزهثازلِ عولیاتاس  ايي استاًسارز تِ زرآهسّای حاغل . 3

زرآهدسّای ٍاحدسّای تردص    چِ  اگز ضَز. هكزح هیهثازلِ زر استاًسارز رساگاًِ زيگزی 

اس  ضَز، اها تردص عودسُ آى حاغدل    ای ًاضی هی ای ٍ ؼیزهثازلِ هثازلِ عولیاتهی اس عوَ

 ضزح سيز است: تِ ای ای است. زرآهسّای ؼیزهثازلِ ؼیزهثازلِ عولیات

 هالیات، ٍ . الؿ

 .رزاين ٍ تسّی ، ترطَزگیٍ ّسايا ووه رولِ اساًتماالت )ًمسی يا ؼیزًمسی(،  . ب

 زر گشارضدگز  اـتدس ودِ زٍ يدا چٌدس ٍاحدس      سهاًی اتفاق هی ،تزویة ٍاحسّای گشارضگز . 4

ضَز. زر ايدي ًدَ  تزسيدس سداذتار هعودَال        ازؼام  يا هَرَزگشارضگز رسيس  ٍاحس يه

است ٍاحس رسيس يا هَردَز،   ضَز، اها هوىي ٍاحس تَسف ٍاحس زيگز ذزيساری ًوی يه

تِ تزویدة   َارز هزتَـزيگز را تحػیل وٌس. ه يا ٍاحسّای ٍاحس یتوام زارايیْا ٍ تسّیْا

 گیزز. وارتزز ايي استاًسارز لزار ًوی  گًَِ ٍاحسّا زر زاهٌِ ايي

  تعاريف

 :  است  زیر بکار رفتِ  هطخع  استاًذارد با هعاًی  در ایي  ریل  اغطالحات . 5

 ِبِاست کِ  عولیاتی: هبادل    ِ  داد ٍ سوتذ هٌػوااًِ   ارزش هَجب آى دارایی یوا خوذهت بو

 ضَد. هی
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  ًباضذ. هٌطبق هبادلِ با تعریف کِ است ای: رٍیذادی غیرهبادلِعولیات 

 عٌَاى هالیات  عوَهی طبق قَاًیي ٍ هقررات، تحت هالیات: ٍجَّی کِ تَسط ٍاحذّای بخص

 .استدریافت  یا عَارؼ قابل

    از عولیوات   اقتػوادی آتوی حاغول    اًتقاالت: جریاى ٍرٍدی یا کاّص جریاى خرٍجوی هٌواف

 است. ،هالیات تثٌای، بِ اسای غیرهبادلِ

  :تَسط دادگواُ   هَجب قاًَى بِ تَسط ٍاحذّای بخص عوَهی کِ  دریافت ٍجَُ قابلجراین

 ضَد. دلیل ًقؽ قَاًیي ٍ هقررات تعییي هی یا سایر هراج  قاًًَی بِ

 ای غیرمبادله عملیات

گًَِ  ايي . تِاسای پززاذتی تمزيثا  تزاتز است ، ارسش هٌاتع زرياـتی تا هاتِعولیاتتزذی  زر . 6

هكدزح  ضَز وِ زر سايز استاًسارزّای حساتساری ترص عوَهی  ، هثازلِ اقالق هیعولیات

ِ  لثدال  زراسا يا  هاتِ پززاذترا تسٍى هٌاتعی  ٍاحس عولیات يهزر سايز  .ضَز هی اسای  هاتد

ِ اذذ هالیات هخال،  عٌَاى تِ ،سوٌ زرياـت هیاًسوی  ِ  اگدز  .لداًَى  هَردة  تد  ،زٍلدت  چد

اسای هالیدات   وٌس، اها ايي ذسهات، هاتِ َهی هتٌَعی تِ هؤزياى هالیاتی ارائِ هیذسهات عو

 زرياـتی اس عوَم ًیست.

 درآمذ

ِ  هٌززوِ  زٍ ّززرآهس عثارتست اس اـشايص زر زارايیْا، واّص زر تسّیْا يا تزویثی اس  . 7  تد

 ضدگز گشار ٍاحدس  ضَز. هثالػ زرياـت ضسُ تَسف يه اـشايص ارسش ذالع قی زٍرُ هی

ودِ ٍاحدس گشارضدگز     ساسهاًْای زٍلتی يا اضراظ حالج سايز ًوايٌسُ زٍلت يا عٌَاى تِ

 ٍاحس گشارضگزتاعج اـشايص ارسش ذالع يا زرآهس  ،تاضس ٍاسكِ اًتمال هثالػ يازضسُ هی

استفازُ يا وسة هٌاـع اس  حك ،تِ اّساؾ ذَز راستای زستیاتی زر آى ٍاحسسيزا  ؛ضَز ًوی

 ری ضسُ را ًسارز.آٍ زارايیْای روع

ّايی را  ای ّشيٌِ ؼیزهثازلِ عولیات اس حاغلتا زرآهسّای  ارتثاـ زر گشارضگز ٍاحسّزگاُ  . 8

هتحول ضَز، زرآهس عثارت اس رزياى ٍرٍزی ًاذالع هٌاـع التػازی يا ذدسهات تدالمَُ   
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يی ضٌاسدا  ،ّشيٌِ يا زارايدی  عٌَاى تِ هٌاتع هزتثف تا تَز ٍ ّزگًَِ رزياى ذزٍری ذَاّس

ِ  هلدشم  گشارضگز ٍاحسهخال، اگز  عٌَاى تِضَز.  هی حودل ٍ ًػدة    هردارد پززاذدت   تد

 هرارریتاضس، چٌیي  گشارضگز ٍاحستِ زرٍى  حاتت هطَْز اًتمال يه للن زارايی تا هزتثف

 هردارد ضدَز.   اًتمدال آى زارايدی ضٌاسدايی هدی     اس حاغلهزشا اس زرآهسّای  غَرت تِ

زارايدی هٌودَر    ضدسُ  تودام  تْایْای حاتت هطَْز تِ استاًسارز زارايی قثك ًػة ٍ حول

 ضَز. هی

 مشروط دارايیهای انتقالی

 ٍهلشم تاضس زارايی اًتمالی را قثك ضزايف هطدرع تىدار گیدزز     گشارضگز ٍاحدسچٌاًچِ  . 9

زٌّسُ تزگززاًدس،   لاًتماتِ  را آىًمؽ ايي ضزايف، اغل زارايی يا هعازل ارسش  غَرت زر

التػدازی آتدی يدا     هحسَب ٍ يه تعْس ـعلی تزای اًتمدال هٌداـع   هطزٍـ ،زارايی وٌتزل

هلدشم   گشارضگز ٍاحدسچٌیي ٍؾعیتی  گززز. زر ذسهات تالمَُ تِ اضراظ حالج ايزاز هی

تحَيدل وداال تدِ اضدراظ حالدج قثدك ضدزايف        زارايی تزای ارائِ ذسهات يدا   اس است

تٌاتزايي ّوشهاى تا زرياـت  زٌّسُ تزگطت زّس. تِ اًتمال را آىاستفازُ وٌس يا  ضسُ هطرع

 ضَز. زارايی يه تسّی ًیش ايزاز هی

ِ  هدَرز زارايیْای اًتمالی، ررحاى هحتَا تز ضىل  لثال زرتزای ضٌاسايی تسّی  . 10 لدزار   تَرد

ًطاى زّس علیزؼن الشام تِ تزگطدت زارايدی    گشارضگز ٍاحدستززتِ  است هوىيگیزز.  هی

زارايدی يدا عَاهدل زيگدز، تزگطدت آى       زلیل هاّیت ذداظ  ًمؽ ضزايف، تِ غَرت زر

ِ  اسدت  هوىدي تزذی ضدزايف ّدن    ًثاضس. زراهىاًپذيز  ای تدزای ًمدؽ الشاهدات     رزيود

زارايدی اًتمدالی زر سهداى     هدَرز  زرچٌیي ضزايكی ضٌاسايی تعْس  ضسُ تاضس. زر تیٌی پیص

 اًزام اًتمال ؾزٍرت ًسارز.
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 مالیات

ٍاحسّای ترص عوَهی است وِ رٌثِ ارثداری  ٍ سايز  اس هٌاتع هْن زرآهس زٍلت ،هالیات . 11

 ،لثیدل ّدسايا(   اًتماالت ؼیزارثاری تِ زٍلت يا سايز ٍاحدسّای تردص عودَهی )اس    .زارز

 ای ًاضی ضسُ تاضس. ؼیزهثازلِ عولیاتاس يه  چِ اگز ؛ضَز هالیات تلمی ًوی

 ای غیرمبادله عملیاتاز  تحلیل جريان ورودی اولیه منابع حاصل

ِ  عولیاتقزيك  ضسُ اس ، زارايی تحػیلزگشارضگ ٍاحس . 12 ای را سهداًی ضٌاسدايی    ؼیزهثازلد

 احدزاس وٌدس.   ًیدش  زارايی را ذتٍ هعیارّای ضٌا تاضستعزيؿ زارايی  هٌكثك تاوٌس وِ  هی

ِ  هٌززتعْساتی تاضس وِ  ّوزاُ تِ وٌتزلآٍرزى  زست تِ است هوىي ضٌاسدايی تدسّی    تد

ِ  ذاظ هاًٌس ترطدَزگی تدسّی  تزذی ضزايف  زر ضَز. گشارضگز ٍاحدستَسف  ردای   تد

قثك رٍيىزز هكزح ضسُ زر ايدي   .ضَز زازُ هیهثلػ زـتزی تسّی واّص  ضٌاسايی زارايی،

تعییي عٌاغز لاتدل ضٌاسدايی    هٌوَر تِ را ای ؼیزهثازلِ عولیات ،گشارضگز ٍاحساستاًسارز، 

  وٌس. هالی تا هماغس عوَهی تحلیل هی زر غَرتْای

 شناخت دارايی

ضَز ودِ   ترص عوَهی، زارايی تِ هٌثعی اقالق هی گشارضگزی هالیساس هفاّین ًوزی تزا . 13

زاضدتِ   وٌتدزل تدز آى   گشارضگز ٍاحسيا هٌاـع التػازی تَزُ ٍ  تالمَُ زرتززارًسُ ذسهات

 س.تاض

 زهواًی ای کوِ حوا س تعریوف دارایوی اسوت، تٌْوا        غیرهبادلِ عولیات از حاغلجریاى ٍرٍدی هٌاب   . 41

 ضَد کِ: ارایی ضٌاسایی هید عٌَاى بِ

 ت سی  داراای    تیا  میزتث  خیذما  تیاله      اس اسیتااد   منافع اقتصادی آتی  ایا   کسة الف.

 محتمل تاضذ؛ و گشارضگز واحذ

 گیزی تاضذ. قاتل انذاس  ،ای اتکاپذاز گ نه تهداراا   منصاانه ارسش . ب
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 كنترل دارايی

ستزسی سايز اـزاز تِ هٌاـع يه زارايدی،  زوززى  زر هٌع يا هحسٍز گشارضگز ٍاحستَاًايی  . 15

ًْازّای هالی  هاًٌسا تْزٍلت تز تزذی ـعالی عوَهی، ترصزر  اها است وٌتزلعٌػز اساسی 

لشٍها  تساى هعٌدا ًیسدت ودِ     ،. ايي ًمص ًوارتیوٌس ًوارت هی ،يا غٌسٍلْای تاسًطستگی

يا هعیارّای  ٌسُوٌ تزای ٍاحس ًوارت تعزيؿ زارايی ضزايف ٍارستحت ًوارت،  ٍاحسّای

 .استهالی تا هماغس عوَهی زٍلت  ضٌاسايی زارايی زر غَرتْای

هٌداتع  تدَزى   وٌتزل تِ تٌْايی تزای تعییي تحت ،گشارضگز ٍاحساعالم لػس اًتمال هٌاتع تِ  . 16

هخال، اگز زٍلدت لػدس ذدَز را تدزای      عٌَاى تِواـی ًیست.  ،وٌٌسُ تَسف ٍاحس زرياـت

ًثايدس   آى ٍاحدس اعدالم وٌدس،    ضسُ تِ يه ٍاحدس  ذسارت ٍارزرثزاى اًتمال ٍرَُ رْت 

ضٌاسايی وٌس. ٍاحدس   ،رزياى ٍرٍزی هٌاتع )هٌاتع زرياـتٌی( را زر تاريد اعالم ايي تػوین

ِ تاضس، هٌداتع را   اذتیار ًساضتِ ضَاّس واـی زروِ  وٌٌسُ تا سهاًی زرياـت هٌداتع   عٌدَاى  تد

 وززى هحسٍزتَاًايی هٌع يا  ،وٌٌسُ زرياـت ٍاحس اسيز ؛ضٌاسايی ًرَاّس وزز ،وٌتزل تحت

 گشارضدگز  ٍاحدس زٌّسُ تِ هٌاتع را ًرَاّس زاضت. زر تسدیاری اس هدَارز،    زستزسی اًتمال

 وٌس. احثاتتز هٌاتع را  وٌتزلاس ضٌاسايی زارايی تايس لاتلیت اعوال  پیص

 محتمل بودن جريان ورودی منابع

اس عدسم   وِ احتوال رزيداى ٍرٍز هٌداتع، تیطدتز    سهاًی هحتول است ،رزياى ٍرٍزی هٌاتع . 17

 هدَارز تا  راتكِ زرايي احتوال را تزهثٌای تززتیات گذضتِ  ،گشارضگز ٍاحسٍرٍز آى تاضس. 

ودِ   هخدال، ٌّگداهی   عٌَاى تِوٌس.  زٌّسُ تعییي هی يا اًتمال اعتثار ٍ تَاًايی هؤزیهطاتِ ٍ 

ساتمِ اًتمال هٌاتع هَرز تَاـدك را   پذيزز ٍ هیتزاساس هَاـمتٌاهِ اًتمال هٌاتع را زٌّسُ  اًتمال

 ،گشارضدگزی  علیزؼن ايٌىِ زر تاريد ؛ضَز هحسَب هیزارز، رزياى ٍرٍزی هٌاتع هحتول 

 ٍرَُ هٌتمل ًطسُ تاضس.
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 دارايیهای احتمالی

الالهی وِ ٍيژگیْای اغلی زارايی را زاضتِ تاضس اها هعیارّای ضدٌاذت را احدزاس ًىٌدس،     . 18

 زارايی احتوالی اـطا ضَز. عٌَاى تِهالی  غَرتْای تَؾیحیياززاضتْای زر تَاًس  هی

 گیری دارايیها در شناخت اولیه انذازه

ته ارسش منصیاانه در   در ضناخت اولیهای تااذ  غیزمثادله عملیا داراا  تحصیل ضذ  اس طزاق  . 91

 ض د. گیری اًذازُتاراخ تحصیل، 

 ای لهغیرمباد عملیاتاز  شناسايی درآمذ حاصل

 ضوَد، بایوذ   هوی  دارایی ضٌاسوایی  عٌَاى بِای کِ  غیرهبادلِ عولیات از حاغلجریاى ٍرٍدی هٌاب   . 20

 .ضَد هی بذّی ضٌاسایی ،ازای آى بخطی کِ در جس بِگردد  درآهذ ًیس ضٌاسایی  عٌَاى بِ

اسوت،   یی بذّای ّوراُ با ضٌاسای غیرهبادلِ عولیات از حاغلدر هَاردی کِ جریاى ٍرٍدی هٌاب   . 24

 ضَد. دفتری بذّی کاّص ٍ هعادل آى درآهذ ضٌاسایی هی هبلغ ،ایاای تعْذات هربَط با هتٌاسب

تزای هخال،  زارايی تستگی زارز. اس استفازُ تِ هزتَـتِ ايفای تعْسات سهاى ضٌاسايی زرآهس  . 22

آهدس زر  ظ حالج تاضس، زراضراتِ  ذاظ ارائِ واال يا ذسهت تِ هلشم گشارضگز ٍاحساگز 

 ضَز. ضٌاسايی هی ،واال يا ذسهت ارائِسهاى 

 ای غیرمبادله عملیاتگیری درآمذ حاصل از  انذازه

اسوایی ضوذُ   ٌای بایذ بِ هیساى افسایص در خالع داراییْوای ض  غیرهبادلِ عولیاتدرآهذ حاغل از  . 22

 گیری ضَد. تَسط ٍاحذ گسارض ر، اًذازُ

وٌدس،   ای، زارايدی ضٌاسدايی هدی    ؼیزهثازلِ عولیاتِ زر ًتیز گشارضگز ٍاحدس ٌّگاهی وِ . 24

وٌس، هگز ايٌىِ هلشم تدِ ضٌاسدايی    ضٌاسايی هی زرآهسگیزی ضسُ  هعازل هثلػ زارايی اًساسُ

اـدشايص زر ذدالع زارايیْدا ضٌاسدايی      غَرت زرآهس هعازل ايي زر ًیش تاضس. يه تسّی

 عٌَاى تِثلػ واّص زر تسّی ياتس، ه واّص هی تا ايفای تعْساتضَز. ٌّگاهی وِ تسّی  هی

 ضَز. زرآهس، ضٌاسايی هی
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 بذهی شناخت

ای کِ دارای تعریف بذّی است، تٌْا زهواًی بوِ عٌوَاى     غیرهبادلِ عولیات از حاغلتعْذات فعلی  . 25

 ضَد کِ: بذّی ضٌاسایی هی

 محتمل تاضذ؛ و ،مناتع تزای تس اه تعهذ خزوج الف.

 تاضذ. گیزی انذاس قاتل  ،ای اتکاپذاز گ نه مثلغ تعهذ ته . ب

 تعهذ فعلی

ِ  ودار  اًزدام   تىلیدؿ  هعٌای تعْس ـعلی تِ . 26  اسدت  هوىدي ٍ  اسدت هطدرع  ای  ضدیَُ  تد

قزيك  اس است هوىيای تاعج ايزاز تسّی ضَز. تعْس ـعلی  ؼیزهثازلِ عولیات ذػَظ زر

 ،رضدگز تدزای ٍاحدس گشا   زر ـزآيٌس اًتمال هَرَز زر لَاًیي، همزرات يا لزارزازّا الشاهات

 ضَز. ايزاز

ای قثك لاًَى، همزرات يا سايز لزارزازّدای   ؼیزهثازلِ عولیاتزارايیْا زر  ،هَارز تزذیزر  . 27

تدز   هثٌدی  تىدالیفی  ،آىضدَز ودِ تزاسداس     آٍر تِ ٍاحسّای ترص عوَهی هٌتمل هی الشام

هدسارس   ضدَز.  هدی  تعیدیي  گشارضدگز  ٍاحدستزای زارايی رْت اّساؾ ذاظ  اس استفازُ

ِ  پزٍرش ٍ آهَسشی تَسف اضراظ حالج تِ ٍسارت اّساي ای اس ايٌگًَدِ اًتمداالت    ًوًَد

 است.

، زرياـت وٌدس  زرآهس احزاس ضزايف ضٌاذت اس هٌاتعی را پیص است هوىي گشارضگز ٍاحس . 28

ٍردَُ   ،چٌیي ضدزايكی  زر .(تزای هخال زرياـت هالیات تىلیفی اس لزارزازّای پیواًىاری)

 ضَز. ضٌاسايی هی تسّی عٌَاى تِزرياـتی 

 گیری بذهی در شناخت اولیه انذازه

ًیاز برای تسَیِ تعْذ فعلوی   بذّی بایذ بْتریي برآٍرد از هبلغ هَرد عٌَاى بِضذُ  هبلغ ضٌاسایی . 22

 گسارض ری باضذ. در تاریخ
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گزـتدِ   ًودز  زرٍلايع ٍ رٍيسازّای ايزازوٌٌسُ تدسّی  تا  هزتثف اتْاهاتتسّی،  تزآٍرز زر . 30

ـعلی  ارسش تِتسّی  گیزی اًساسُ زر هَارزی وِ ارسش سهاًی پَل تااّویت تاضس، ز.ضَ هی

 .ضَز اًزام هی ،رْت تسَيِ تعْس اًتوار هَرزهثلػ 

 مالیات

کٌذ کِ رٍیذاد هطوَل هالیات اتااق  هالیات را زهاًی ضٌاسایی هی با هرتبط درآهذ ،گسارض ر ٍاحذ . 24

 یی ًیس احراز ضذُ باضذ.افتادُ باضذ ٍ هعیارّای ضٌاخت دارا

ٍ       ضٌاسايی هیسهاًی  ،هالیات اس حاغلهٌاتع  . 32  ضدَز ودِ تعزيدؿ زارايدی را احدزاس وٌدس 

 گیزی تاضس. لاتل اًساسُ ،ای اتىاپذيز گًَِ آى تِ هٌػفاًِ ارسش

ٍاحدس گشارضدگزی ودِ تدِ      .ضدَز  زرآهس تلمی هدی  ٍ ضْززاريْاهالیات تٌْا تزای زٍلت  . 33

وٌس )هاًٌس ساسهاى اهَر هالیاتی  زٍلت يا ضْززاريْا هالیات را ٍغَل هی قزؾ اسًوايٌسگی 

 وٌس. تاتت زرآهس ضٌاسايی ًوی ايي اس ،وطَر يا گوزن روَْری اسالهی ايزاى(

زّس  زٌّسُ هٌاتعی را زراذتیار زٍلت لزار هی هالیات ای است، سيزا ؼیزهثازلِ عولیاتهالیات  . 34

 هؤزيداى هالیداتی   چِ اگزًسارز.  را آىهعازل ارسش  اسايی هاتِاًتوار زرياـت  ،هماتل زراها 

 هستمین اسای هاتِ ايي ذسهاتس، اها ًضَ تَسف زٍلت هٌتفع هی ضسُ ارائِ عوَهیذسهات  اس

 هالیات پززاذتی ًیستٌس.

 رويذاد مشمول مالیات

س لَاًیي ٍ تزاسا رٍيسازّای هطوَل هالیات را گشارضگز ٍاحسهالیات اًَا  هتعسزی زارز.  . 35

 :رٍيساز هطوَل هالیات ّستٌس اس ّايی ًوًَِ هَارز سيز زّس. همزرات تطریع هی

 زرآهس؛ تَسف هؤزی تزای هالیات تز هطوَل هالیاتوسة زرآهس  الؿ.

هالیات تَسف هؤزی قی زٍرُ تزای هالیات تدز   ذسهات هطوَل ارائِ ـزٍش واال ٍ . ب

 ُ؛زارسش اـشٍ
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هات هطوَل هالیات قی زٍرُ تدزای هالیدات تدز وداال ٍ     ذزيس يا ـزٍش واال ٍ ذس . ج

 ذسهات؛

 ٍ هطوَل عَارؼ گوزوی تزای عَارؼ گوزوی؛ یواال ٍرٍز ٍ ذزٍد . ت

 .زٍرُ ٍؾع هالیات تزای هالیات تز اهالنسپزی ضسى تاريد يا  . ث

 دريافت مالیات پیش

زارايدی ٍ تدسّی    عٌَاى تِاس ٍلَ  رٍيساز هطوَل هالیات  هٌاتع هالیاتی زرياـت ضسُ پیص . 36

سيزا رٍيسازی وِ ايزازوٌٌسُ حك ًسثت تِ هالیات تاضدس   ؛ضَز زرياـت( ضٌاسايی هی )پیص

 .رخ ًسازُ ٍ هعیارّای ضٌاسايی زرآهس هالیدات احدزاس ًطدسُ اسدت     گشارضگز ٍاحستزای 

زرياـتْا ًسارز. تٌداتزايي تدا سهداى ٍلدَ       تفاٍت اساسی تا سايز پیص ،زرياـت هالیات پیص

وِ رٍيساز هطوَل هالیات اتفداق   ضَز. ٌّگاهی رٍيساز هطوَل هالیات، تسّی ضٌاسايی هی

 گززز. اـتس، تسّی واّص ياـتِ ٍ زرآهس ضٌاسايی هی هی

 مالیاتاز  گیری دارايیهای حاصل انذازه

گیدزی   اًساسُ ،زر تاريد تحػیل هٌػفاًِ ارسش تِ هالیات اس حاغلزارايیْای  ،19تٌس قثك  . 37

تدِ تْتدزيي تدزآٍرز اس رزيداى ٍرٍزی هٌداتع تدِ        هالیدات  اس حاغدل ز. زارايیْای ضَ هی

گیدزی زارايیْدای    ضَز. ٍاحسّای گشارضگز تدزای اًدساسُ   گیزی هی اًساسُ ،گشارضگز ٍاحس

زر  .استفازُ وٌٌدس  19تا الشاهات تٌس  هٌكثكّای حساتساری  رٍيِ تايس اس ،هالیات اس حاغل

ٍ  ٍغدَل هالیدات  احتودال   تدزآٍرز ايدي زارايیْدا،   ی ّدای حسداتساری تدزا    رٍيِ تسٍيي

 گزـتِ ضَز. ًوز زرتايس  زارايیْای هزتَـ هٌػفاًِ ارسش

ـاغلِ سهداًی ٍردَز زاضدتِ     ،زر هَارزی وِ تیي رٍيساز هطوَل هالیات ٍ ٍغَل هالیات . 38

هالیدات را   اس حاغدل تَاًٌدس زارايیْدای    تاضس، ٍاحسّای گشارضگز تردص عودَهی هدی   

آٍری هالیدات ذداظ زر    تز سَاتك روع  ّای آهاری هثتٌی هسل رٍضْايی ًویز اس استفازُ تا

 گیزی وٌٌس. ای اتىاپذيز اًساسُ گًَِ ّای گذضتِ، تِ زٍرُ
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تَاًس سثة ايزاز تفاٍت تدیي   هیتزآٍرزی  غَرت تِهالیات  اس حاغلگیزی زرآهس  اًساسُ . 39

ّای گشارضدگزی   اس هؤزياى زر زٍرُ زرياـتی يا زرياـتٌیيی ضسُ ٍ هثلػ اهثلػ زرآهس ضٌاس

 تدزآٍرز  زرتؽییدز   ايي تفاٍتْا تدِ عٌدَاى   تا زٍرُ گشارضگزی راری( ضَز. راتكِ زرتعس )

 ضَز. ّای لثل تسزی زازُ ًوی ضَز ٍ تِ زٍرُ هحسَب هی

 اس پد  ٍ زرآهسّای هزتَـ تا هدست سهداًی    هالیات اس حاغلزارايیْای  ،تزذی هَارز زر . 40

گیدزی ًیسدت. زر تسدیاری اس     لاتل اًساسُ ،ای اتىاپذيز گًَِ وَل هالیات تٍِلَ  رٍيساز هط

 یضٌاسداي  ،ٍلَ  رٍيساز هطوَل هالیدات  اس پ تَاًس زر زٍرُ  هَارز، زارايی ٍ زرآهس هی

هطدوَل  زٍرُ گشارضگزی سپزی ذَاّس ضدس تدا رٍيدساز     چٌسيي ،تزذی ضزايف زرضَز. 

 ز.ضٌاسايی ضَ هٌاتع لاتلهالیات تاعج ايزاز 

 انتقاالت

ارّوای  هعیکٌوذ کوِ هٌواب  اًتقوالی      را زهاًی ضٌاسایی هی از اًتقاالت درآهذ ًاضی، گسارض ر ٍاحذ . 14

 ضٌاخت دارایی را احراز کٌذ یا ایٌکِ بخطَدگی بذّی قطعی ضذُ باضذ.

عولیدات   اس حاغلالتػازی آتی  اًتماالت، رزياى ٍرٍزی يا واّص رزياى ذزٍری هٌاـع . 42

اس هالیات ضاهل ووىْای تالعَؼ، رزاين، ّسايا ٍ ترطدَزگی تدسّی    ؼیز ای تِ ؼیزهثازلِ

 تاضس. هی

اذتیدار ٍاحدس    زٌّسُ، هٌاتعی را زر ای است؛ سيزا ٍاحس اًتمال اًتماالت، ًَعی عولیات ؼیزهثازلِ . 43

 هستمین زرياـت وٌدس.  قَر تِ را آىزّس تسٍى آًىِ هعازل ارسش تمزيثی  وٌٌسُ لزار هی زرياـت

اسايی هعدازل ارسش تمزيثدی    وٌٌسُ تايس هاتِ اگز زر لزارزاز اًتمال تػزيح ضَز وِ ٍاحس زرياـت

ضَز تلىِ يه هثازلِ ذَاّدس   هٌاتع اًتمالی را ٍاگذار وٌس، چٌیي لزارزازی، اًتمال هحسَب ًوی

 تَز. ًحَُ تزذَرز تا هثازالت زر استاًسارزی رساگاًِ تیاى ذَاّس ضس.

ٍ  ضَز وِ تعزيدؿ زارايدی را احدزاس وٌدس     ضٌاسايی هی ٌّگاهی ،اًتماالت سا حاغلهٌاتع  . 44

تزذدی ضدزايف ذداظ،     گیزی تاضس. زر اًساسُ لاتل ،ای اتىاپذيز گًَِ تِآى  هٌػفاًِ ارسش
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رای ضٌاسدايی زارايدی، هثلدػ زـتدزی تدسّی       تِ گشارضگز ٍاحس ،هاًٌس ترطَزگی تسّی

 زّس. را واّص هی ضسُضٌاسايی 

ِ را  اًتمداالت  اس حاغلهٌاتع  وٌتزلٌّگاهی  ،گشارضگز ٍاحس . 45 آٍرز ودِ هٌداتع تدِ     هدی  زسدت  تد

زاضدتِ تاضدس.    زٌّدسُ  اًتمدال آٍری ًسثت ِت  هٌتمل ضسُ تاضس يا ايٌىِ ازعای الشام گشارضگز ٍاحس

ًی لزارزازّای اًتمال گزچِ اهدا   ،االرزاسدت  السم قدزـیي اس اًتمال هٌاتع تزای  پیص ٍ الشاهات لاًَ

ا ِت است هوىي س ووثَز هٌاتع، عول اًتمال غَرت ًگیزز. ٌت ودِ   تٌْا سهداًی  ،ًتیزِ زر زاليلی هاًٌ

 ضَز. زرآهس ضٌاسايی هی ،رزياى ٍرٍزی هٌاتع را هحتول ارسياتی وٌس ،گشارضگز ٍاحس

 را آى تدز  حداون ضدزايف   تودام  ،اًتمداالت  اس حاغلٌّگام زرياـت هٌاتع  گشارضگز ٍاحس . 46

 گیزی وٌس. تحول تسّی تػوین تحول يا عسم ذػَظ زروٌس تا  یتحلیل ه ٍ تزشيِ

 از انتقاالت گیری دارايیهای حاصل انذازه

ضدَز.   گیدزی هدی   اًساسُ ،زر تاريد تحػیل هٌػفاًِ ارسش تِ اًتماالت اس حاغلزارايیْای  . 47

ِ     ٍاحسّای گشارضگز تزای ضٌاسايی ٍ اًساسُ ّدايی هكداتك تدا     گیدزی ايدي زارايیْدا، رٍيد

قزيك  ضسُ اس زارايی تحػیلاگز  گیزًس. را تىار هیتاًسارزّای حساتساری ترص عوَهی اس

، زارايی حاتت هطدَْز ٍ  واال ٍ هَازهَرَزی  هَارزی هاًٌس لالة زر ای، ؼیزهثازلِ عولیات

الشاهدات اسدتاًسارزّای حسداتساری     قثدك زارايیْايی اس ايي لثیل تاضدس، تايدس زر اتتدسا    

 گیزی ضَز. تاريد تحػیل اًساسُ هٌػفاًِ ارسش تِ، هزتَـعوَهی  ترص

 بخشودگی بذهی

تردص   گشارضدگز  ٍاحدس  اس يده  قلةزٌّسُ اس حك ذَز تزای ٍغَل  لزؼزر تزذی هَارز  . 48

 زٍاحس گشارضدگ  يه تِ زٍلت، ٍام اعكايی است هوىيهخال، تزای  .وٌس هیًوز  غزؾ ،عوَهی

هعازل هثلػ زـتدزی   ذالع را ارسش زر ، اـشايصگشارضگز ٍاحسچٌیي ضزايكی،  را تثرطس. زر

 است. گززيسُضسُ لثلی، تسَيِ  وٌس سيزا تسّی ضٌاسايی يی هیاضٌاس زرآهس عٌَاى تِ ،تسّی
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 جرايم

زرياـت تَسف ٍاحسّای ترص عوَهی اسدت  يا لاتل  زرياـتیهٌاـع التػازی آتی  ،رزاين . 49

 ضَز. هی ًمؽ لَاًیي ٍ همزرات تعییي تا راتكِ زرلاًَى  هَرة تِوِ 

را  تعزيدؿ زارايدی   ،زريداـتٌی  وِ هثدالػ  ضَز زرآهس ضٌاسايی هی عٌَاى تِرزاين ٌّگاهی  . 50

 گشارضدگز  ٍاحدس ودِ   ٌّگداهی  گیزی تاضدس.  اًساسُ ای اتىاپذيز لاتل گًَِ تٍِ  احزاس وٌس

 ضَز. ٍاحس هحسَب ًوی آى وٌس، رزيوِ، زرآهس آٍری هی ًوايٌسُ، رزاين را روع عٌَاى تِ

 هذاياو كمکها 

اس يده ضدرع حمیمدی يدا      ًمسی ٍ ؼیزًمسی ّسايا، اًتمال زاٍقلثاًِ زارايیْایووىْا ٍ  . 51

 آى ٍردَز ًدسارز.   اس اسدتفازُ  هَرز زرضزقی است وِ هعوَال   گشارضگز ٍاحسحمَلی تِ 

ِ ووىْا ٍ ّسايا ٌّگداهی   ضدَز ودِ رزيداى     زارايدی ٍ زرآهدس ضٌاسدايی هدی     عٌدَاى  تد

، هحتودل تدَزُ ٍ   گشارضدگز  ٍاحدس سهات تدالمَُ تدِ زرٍى   التػدازی آتدی يدا ذد     هٌاـع

گیزی تاضس. هعوَال  ووىْا ٍ ّسايا  اًساسُ ای اتىاپذيز، لاتل گًَِ تِزارايیْا  هٌػفاًِ ارسش

هطزٍـ زرياـت  غَرت تِضَز ٍلی چٌاًچِ  زرآهس ضٌاسايی هی عٌَاى تِزر سهاى زرياـت 

تحمدك ضدزايف، وداّص     تٌاسة تِسّی گززز. ايي ت آى تسّی ضٌاسايی هی هماتل رضَز، ز

 ضَز. ياـتِ ٍ هعازل آى زرآهس ضٌاسايی هی

ِ  ارسش تِّسايای ؼیزًمسی  ووىْا ٍ زر سهاى ضٌاذت اٍلیِ، . 52  ،زر تداريد تحػدیل   هٌػدفاً

س رد تَسدف وارضدٌاس ٍا  ْای تاسار يدا  لیوت تزاساس هٌػفاًِ ارسشضَز.  گیزی هی اًساسُ

 .زضَ ضزايف تعییي هی

 وثايق

ِ    زارايی تِ ٍاحس زرياـت لتزای اًتما هطزٍـتعْسی  ،ٍحیمِ . 53 تعزيدؿ   ،وٌٌدسُ اسدت. ٍحیمد

زٌّدسُ تدِ    زستزسی اًتمال وٌتزلوٌٌسُ لازر تِ  وٌس سيزا ٍاحس زرياـت زارايی را احزاس ًوی

التػازی آتی يا ذسهات تالمَُ هَرَز زر ٍحیمِ ًیست. ٍاحسّای گشارضدگز، الدالم    هٌاـع
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ِ  وٌٌدس. اگدز   زارايدی يدا زرآهدس ضٌاسدايی ًودی      عٌَاى تِرا ٍحیمِ  هَرز تدِ ٍاحدس    ٍحیمد

ّسيدِ ضٌاسدايی    ّواًٌدس  52 ٍ 51وٌٌسُ هٌتمل ضَز، هكاتك تدا الشاهدات تٌدسّای     زرياـت

زارايدی احتودالی هكداتك تدا الشاهدات       عٌدَاى  تًِیاسهٌس اـطا  است هوىيضَز. ٍحیمِ  هی

 ترص عوَهی تاضس.استاًسارزّای حساتساری 

 افشا

 یا یادداضتْای تَؾیحی افطا کٌذ: هالی اساسی غَرتْای بایذ هَارد زیر را در هتي گسارض ر ٍاحذ . 51

 ،جذاگانیه  ط ر تهای ط  دور  تزای طثها  عمذ  که  غیزمثادله عملیا  اس حاصلدرآمذ  الف.

 م ارد ساز را نطان دهذ:

 مالیا ، ضامل طثها  عمذ  مالیا ؛ و . 9

 .ا  عمذ  درآمذهای انتهال انتهاال ، ضامل طثه . 2

 ای؛ درآمذهای غیزمثادله تا مزتث مطالثا   . ب

 ؛داراایهای انتهال  تا مزتث تذهیهای  . ج

 ؛آنها اس استااد انتهال  مطزوط و ضزاا  داراایهای  .  

 ای؛ و غیزمثادله عملیا  ته مزت طهای افتدرا پیص . ث

 تخط د  ضذ . هایتذهی . ج

 یذ هَارد زیر را در یادداضتْای تَؾیحی افطا کٌذ:با گسارض ر ٍاحذ .55

 ای؛ غیزمثادله عملیا اس  های حساتذاری ضناساا  درآمذ حاصل رواه الف.

ثهیا  عمیذ  درآمیذهای    مناتع تزای طمنصاانه جزاان ورودی  گیزی ارسش مثنای انذاس  . ب

 و ای؛ غیزمثادله

 .تزاساس ماهیت جذاگانه ط ر تهو هذااا  کمکها . ج

 ريخ اجراتا

اٍل فورٍردیي   هالی کِ دٍرُ هالی آًْوا از تواریخ   کلیِ غَرتْای هَرد درالساهات ایي استاًذارد  .56

 االجراست. ضَد، الزم ٍ بعذ از آى ضرٍع هی  4221
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 بنذ  شماره 

 ُ1 – 19 ای اس عولیات ؼیزهثازلِ گیزی ٍ اـطای زرآهس حاغل ضٌاذت، اًساس 

 1 – 13 هالیات 

 2 – 5 هالیات تززرآهس اضراظ حمَلی ٍ هطاؼل -

 6 هالیات تززرآهس اضراظ حمیمی -

 7 – 8 هالیات تززرآهس اهالن -

 9 - 11 هالیات تز ارسش اـشٍزُ -

 12 هالیات تز ارث -

 13 هالیات اتفالی -

 14 عَارؼ گوزوی 

 15 ووه تالعَؼ ـالس ضزـ 

 16 ووه تالعَؼ هطزٍـ 

  17 تسّیترطَزگی 

 18 رزاين 

 19 ّسايای ؼیزًمسی 
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 تاضس. اس استاًسارز ًوی ضسُ است ٍ ترطی ِت وارتزز استاًسارز تسٍيي ايي رٌّوَز تزای ووه

 ای از عملیات غیرمبادله گیری و افشای درآمذ حاصل شناخت، انذازه

 مالیات

يساز هطوَل هالیدات رخ  زٍلت )ٍاحس گشارضگز( اساسا  تايس زر ّواى زٍرُ گشارضگزی وِ رٍ . 1

ضَز، زارايیْا ٍ  ای وِ زرآهس هطوَل هالیات تَسف هؤزياى وسة هی زّس، يعٌی ّواى زٍرُ هی

تا هالیات تززرآهس را تزهثٌای سَز وسة ضسُ تَسف آًْا قی زٍرُ گشارضدگزی،   زرآهس هزتثف

تز ايدي زارايیْدا ٍ    ُگیزی ًوَز، ضٌاسايی وٌس. عالٍ قَر لاتل اتىا اًساسُ تا هیشاًی وِ تتَاى تِ

ّای لثل وِ زر زٍرُ گشارضدگزی رداری    تا هالیات تززرآهس وسة ضسُ زر زٍرُ زرآهس هزتثف

ودِ   آًزدا  تعییي ٍ هعیارّای ضٌاذت آًْا احزاس گززيسُ است، ًیش تايس ضٌاسايی ضَز. لیىي اس

تْیِ گشارضْای گیزی تزذی اس زرآهسّای هالیاتی را تا تاريد  سیستن ازاری هَرَز اهىاى اًساسُ

گًَدِ زرآهدسّای هالیداتی زر     گیزی ٍ اـطدای ايدي   وٌس، هثٌای ضٌاذت، اًساسُ هالی ـزاّن ًوی

 سيز ارائِ ضسُ است. 13تا  2تٌسّای 

 اشخاص حقوقی و مشاغل درآمذ برمالیات 

 4هالی ذَز را حدساوخز تدا    اضراظ حمَلی ٍ غاحثاى هطاؼل هىلفٌس اظْارًاهِ ٍ غَرتْای . 2

پاياى سال هالیاتی )زٍرُ گشارضگزی( تِ ازارُ اهَر هالیاتی تسلین ٍ هالیات هتعلك را  سا هاُ پ 

تدِ ضٌاسدايی زارايدی ٍ زرآهدس      گشارضگز( زر ايي هزحلِ لازر زٍلت )ٍاحدس 9پززاذت وٌٌس.

 اس هالیات ذَز اتزاسی چٌیي هؤزياًی ذَاّس تَز. حاغل

زرآهدس را حدساوخز ظدزؾ     هؤزياى هالیدات تدز  ّای  ازارات اهَر هالیاتی هىلفٌس اظْارًاهِ . 3

سال اس تاريد اًمؿای هْلت همزر تزای ارائِ اظْارًاهِ، رسدیسگی ٍ تدزي تطدریع     يه

الدذوز، تدزي تطدریع زرآهدس      سال ـَق اس اًمؿای يه هاُ پ  3هالیات را غازر ٍ تا 

تدزي  غَرتی وِ هؤزی ظزؾ سی رٍس اس تاريد اتدالغ   هذوَر را تِ هؤزی اتالغ وٌٌس. زر

                                                      
 ق.م.م 110. هازُ 1
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تِ آى وتثا  اعالم وٌس يا هالیات هَرز هكالثدِ را تدِ    تطریع هالیات، لثَلی ذَز را ًسثت

را تسّس يا اذتالؾ هَرَز تیي ذَز ٍ  هأذذ تزي تطریع، پززاذت يا تزتیة پززاذت آى

ازارٓ اهَر هالیاتی را رـع ًوايس، ٍ يا ايٌىِ ظزؾ سی رٍس وتثا  اعتدزاؼ ًٌوايدس ٍ يدا زر    

ضدسُ زر تدزي    اًًَی تِ ازارٓ اهَر هالیاتی هزتَـ هزارعِ ًىٌس، زرآهس تعییيهْلت همزر ل

ؾوٌا  چٌاًچِ تزي تطریع هالیات زر هْلدت لداًًَی تدِ     9تطریع هالیات لكعی است.

ضدسُ تفداٍت هالیدات     هَارز يداز  هؤزی اتالغ ًطَز، هالیات اتزاسی هؤزی لكعی است. زر

 ضَز. هالیات ضٌاسايی هیعٌَاى زرآهس  لكعی ضسُ ٍ اتزاسی هؤزی تِ

تِ تزي تطریع هالیات اعتزاؼ وٌس يا زر حىدن   غَرتی وِ هؤزی قثك لاًَى ًسثت زر . 4

. هدؤزی  1گززز هعتزؼ ضٌاذتِ ضَز تزای رسیسگی تِ ّیأت حل اذتالؾ هالیاتی اررا  هی

ؾ تَاًٌس ظزؾ يه هاُ اس تاريد اتالغ رأی لكعی ّیأت حل اذدتال  يا ازارُ اهَر هالیاتی هی

استٌاز عسم رعايت لَاًیي ٍ همزرات هَؾَعِ يا ًمع رسیسگی، تا اعالم زاليل  هالیاتی، تِ

واـی تِ ضَرای عالی هالیاتی ضىايت ٍ ًمؽ رأی ٍ تزسيس رسیسگی را زرذَاست وٌٌس. 

ـ   لذا ضٌاسايی زارايی ٍ زرآهس هالیاتی زر تدِ غدسٍر تدزي لكعدی      چٌیي ضدزايكی هٌدَ

 تاضس. الیاتی هیپذيزش هؤزی ٍ ازارُ ه هَرز

غَرت عسم ارائِ اظْارًاهدِ هالیداتی پدٌذ     هْلت رسیسگی تِ هالیات اضراظ حمَلی زر . 5

ضَز.  الزأس تعییي هی قزيك علی سال است وِ زر ايي حالت زرآهس هطوَل هالیات آًْا اس

ايٌىدِ ظدزؾ    اس گذضتي پٌذ سال هذوَر هالیات هتعلك لاتل هكالثِ ًرَاّس تَز، هگز پ 

ت ٍاحس هالیاتی زرآهس هؤزی را تعییي ًوَزُ ٍ تزي تطریع هالیدات را غدازر ٍ   ايي هس

اس اًمؿای پٌذ سال هذوَر تزي تطریع هالیات را تدِ هدؤزی    حساوخز ظزؾ سِ هاُ پ 

 ضَز. ضٌاسايی هی 4ٍ  3غَرت زرآهس قثك رٌّوَزّای تٌس  ايي زر اتالغ ًوايس.

                                                      
 ق.م.م  239. هازُ 2

 ق.م.م 243ٍ  239. هازُ 3
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 مالیات بردرآمذ اشخاص حقیقی

اًس، هالیات را قثك همدزرات   گاى حمَق ٌّگام ّز پززاذت يا ترػیع آى هىلؿوٌٌس پززاذت . 6

رٍس ؾددوي تسددلین ـْزسددت هتؿددوي ًددام ٍ ًطدداًی   لدداًَى هحاسددثِ، وسددز ٍ ظددزؾ سددی

وٌٌسگاى حمَق ٍ هیشاى آى، تِ ازارُ اهَر هالیاتی هحل پززاذت وٌٌس. تٌاتزايي زارايیْدا   زرياـت

 ضَز. ٍرُ ٍلَ  رٍيساز هطوَل هالیات ضٌاسايی هیتا هالیات حمَق زر ز ٍ زرآهس هزتثف

 مالیات بردرآمذ امالک

تِ اهدالن ٍالدع زر    اس ٍاگذاری حمَق ذَز ًسثت زرآهس اضراظ حمیمی يا حمَلی، ًاضی .7

اس وسز هعاـیتْای همزر زر لاًَى هالیاتْای هستمین هطوَل هالیات تززرآهس اهدالن   ايزاى پ 

 اًتمال اهالن است. ٍ هالیات تززرآهس ارارُ ٍ هالیات ًملهالیات هذوَر ضاهل  9تاضس. هی

ضدَز.   اًتمال لكعی اهالن ٍ حك ٍاگذاری هحل زر تاريد اًتمال پززاذت هی ٍ هالیات ًمل . 8

هَرز حدك   اًس اظْارًاهِ هالیاتی ذَز را زر هىلؿ 1هؤزياى هطوَل هالیات تززرآهس اهالن

ًزام هعاهلِ ٍ زر سايز هَارز تدا آذدز تیزهداُ    اس ا رٍس پ   ٍاگذاری هحل، تٌوین ٍ تا سی

تِ ازارُ اهَر هالیاتی هحل ٍلَ  هله ارائدِ ٍ هالیدات    اًؿوام هسارن هزتَـ سال تعس تِ

اس هالیات تدز اهدالن زر تداريد     س. لذا زرآهس حاغلٌهتعلك را قثك همزرات پززاذت ًواي

غدَرت عدسم ارائدِ     . زرگیدزی ٍ ضٌاسدايی اسدت    اًدساسُ  اًتمال يا تسلین اظْارًاهِ لاتل

اظْارًاهِ ٍ يا ٍرَز ّزگًَِ اذتالؾ تیي هؤزی ٍ ازارُ اهدَر هالیداتی، ضٌاسدايی زرآهدس     

 تاضس. تِ قی هزاحل لاًًَی ٍ غسٍر تزي لكعی هی هالیاتی هٌَـ

 مالیات بر ارزش افسوده

لاًَى را هؤزياى هالیاتی هطوَل لاًَى هالیات تز ارسش اـشٍزُ هىلفٌس، هالیات هَؾَ  ايي  . 9

قزؾ زيگز هعاهلِ ٍغَل ٍ اظْارًاهِ ّز زٍرُ هالیاتی را حساوخز  زر تاريد تعلك هالیات اس

                                                      
 ق.م.م 52. هازُ 1

 ق.م.م 80. هازُ 2
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ضدسُ ٍ   ظزؾ پاًشزُ رٍس اس تاريد اًمؿای آى زٍرُ، تا هٌوَر ًوَزى هالیاتْدای پززاذدت  

 چٌیي ضزايكی . زر9لاتل وسز، تِ ازارُ اهَر هالیاتی تسلین ٍ هالیات هتعلمِ را ٍاريش ًوايٌس

 ضَز. تا هالیات هشتَر زر زٍرُ ٍلَ  رٍيساز هطوَل هالیات ضٌاسايی هی زرآهس هزتثف

عسم ارائِ اظْارًاهِ ٍ يا عسم ارائِ اسٌاز ٍ هسارن زرذَاستی رْدت اًزدام رسدیسگیْای     . 10

السم تِ ساسهاى اهَر هالیاتی تَسف هؤزياى هالیاتی، هَرة تعلك ردزاين همدزر زر لداًَى    

 .1الزأس ذَاّس ضس غَرت علی تِ لیات هتعلكهذوَر ٍ تعییي ها

تَاًس ظزؾ تیست رٍس اعتزاؼ وتثی ذَز را تزای  غَرتی وِ هؤزی هعتزؼ تاضس، هی زر . 11

گدززز ٍ   غَرت رـدع اذدتالؾ هالیدات لكعدی تلمدی هدی       رـع اذتالؾ تسلین ًوايس. زر

ضدَز.   هیغَرت، هَؾَ  رْت رسیسگی تِ ّیأت حل اذتالؾ هالیاتی احالِ  ايي ؼیز زر

تِ قی هزاحل لاًًَی ٍ غسٍر تزي لكعدی   ذػَظ هٌَـ ايي ضٌاسايی زرآهس هالیاتی زر

 .1تاضس هالیات هی

 مالیات بر ارث

تِ زرياـت گَاّی ٍاريدش هالیدات تدز     ٍراث تزای تمسین هاتزن ٍ اًتمال اهَال هتَـی، ًیاس . 12

ْارًاهِ ٍ پززاذدت هالیدات   ارث زارًس. ايي گَاّی پ  اس تطىیل پزًٍسُ هالیاتی، ارائِ اظ

ضَز. تٌداتزايي زرآهدس هدزتثف تدا      تَسف ازارُ اهَر هالیاتی هحل سىًَت هتَـی غازر هی

 هالیات تز ارث زر سهاى تسلین اظْارًاهِ لاتل ضٌاسايی است.

 مالیات اتفاقی

ًِ تدا  هَرز زرآهسّای ساال اًس زر ّز سال اظْارًاهِ هالیاتی را زر غاحثاى زرآهس اتفالی هىلؿ .13

آذز ارزيثْطت هاُ سال تعس ٍ زر سايز هَارز ظزؾ سی رٍس اس تاريد تحػیل زرآهس يا تعلدك  

                                                      
 لاًَى هالیات تز ارسش اـشٍزُ 21. هازُ 1

 

 لاًَى هالیات تز ارسش اـشٍزُ 26. هازُ 2

 لاًَى هالیات تز ارسش اـشٍزُ 29. هازُ 3
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غَرتی ودِ هعاهلدِ زر    هٌاـع تِ ازارُ اهَر هالیاتی هزتَـ ارائِ ٍ هالیات هتعلك را تپززاسًس. زر

َ  زـاتز اسٌاز رسوی اًزام ٍ هالیات ٍغَل ضسُ تاضس، تىلیؿ ارائِ اظْارًاهِ سدالف هدی   ز. ضد

تٌاتزايي زرآهس هزتثف تا هالیات تز زرآهس اتفالی زر سهاى تسدلین اظْارًاهدِ يدا سهداى ٍغدَل      

 هالیات تَسف زـاتز اسٌاز رسوی، لاتل ضٌاسايی است.

 عوارض گمركی

اًزام تطزيفات گوزوی اعن اس لكعی ٍ ؼیز لكعی رش زر هَارزی وِ زر آئدیي ًاهدِ گوزودی     .14

ودِ تدِ ّودزاُ سدايز تطدزيفات       9تاضس اظْارًاهِ تِ گوزن هی تِ تسلین ضَز، هٌَـ تعییي هی

ضَز ٍ لثل اس آى ًثايس وااليی ترلیِ يا تدارگیزی يدا اس    گوزوی زر اٍلیي گوزن هزاس اًزام هی

ايي زرآهس هزتَـ تِ عَارؼ گوزوی تِ هحدؽ زرياـدت    گاُ ذارد ضَز. تٌاتز ّا ٍ لٌگز اسىلِ

ـ هَا ًاهِ لاتل ضٌاسايی است ٍ زر اظْار ِ   رز اذتالؾ، ضٌاسايی زرآهس هزتدَ التفداٍت،   تدِ هاتد

 تاضس. تِ قی هزاحل لاًًَی ٍ لكعیت هَؾَ  هی هطزٍـ

 كمک بالعوض فاقذ شرط

گًَِ ضزقی تز ًحَُ هػدزؾ آى تعیدیي ًطدسُ     ضسُ تِ يه ٍاحس گشارضگز وِ ّیچ ووه اّسا .15

ِ  عٌَاى زرآهس ضٌاسايی هی است، هعوَال  زر سهاى ٍغَل تِ قدَر هخدال زٍلدت هثلدػ      ضَز. تد

وٌدس.   هیلیارز ريال تِ يه ضْززاری زر هٌاقك ـمیز وطَر ووده تالعدَؼ پززاذدت هدی     زُ

 ِ ّدای ارتوداعی هتعدسزی     ضْززاری )ٍاحس گشارضگز( قثك اساسٌاهِ ذَز هلشم تِ ارائِ تزًاهد

است وِ تسٍى ووه زٍلت، هٌاتع واـی رْت ارزای آًْدا را زر اذتیدار ًدسارز. ّدیچ گًَدِ      

تز ًحَُ هػزؾ زارايی هشتَر تعییي ًطسُ است. چٌیي ووىی زر سهاى ٍغَل يا سهداًی  ضزقی 

 ضَز. عٌَاى زرآهس ضٌاسايی هی وِ لاتلیت ٍغَل آى هحزس ضس، تِ

                                                      
 1350لاًَى اهَر گوزوی هػَب  20. هازُ 1
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 كمک بالعوض مشروط

تدِ ايفدای تعْدسات ًویدز      وٌس هطزٍـ تزذی اس ووىْايی وِ يه ٍاحس گشارضگز زرياـت هی .16

گًَِ ووىْا  تاضس. ايي رايیْای ذاغی تزای ارائِ ذسهات هیاًزام ذسهات هطرع يا ذزيس زا

ِ   زر سهاى زرياـت اس يه قزؾ تِ عٌدَاى تدسّی ضٌاسدايی     عٌَاى زارايی ٍ اس قزؾ زيگدز تد

اذتیار ٍاحس گشارضدگز رْدت ارتمدا ٍ     هیلیارز ريال زر 10ضًَس. تزای هخال ووىی هعازل  هی

ضدزح   ًاهِ ًحَُ هػزؾ تِ گیزز. زر هَاـمت ای لزار هی ّای حول ٍ ًمل رازُ ًگْساضت سیستن

 سيز لیس ضسُ است:

 40 آّي ـعلی؛ ساسی ذف راُ زرغس تزای هسرى 

 40 ُآّي رسيس؛ ٍ زرغس تزای احساث ذف را 

 20 .َزرغس تزای تعویزات ٍ ذزيس لىَهَتی 

غدَرت تايدس    ؼیز ايي ًاهِ، ووه اّسايی تايس تِ ضزح ـَق تِ هػزؾ تزسس، زر قثك هَاـمت

علت ضزـ تاسگطت تايس زر سهداى زرياـدت    زٌّسُ تاسگززاًسُ ضَز. ٍاحس گشارضگز تِ مالتِ اًت

تز ضٌاسايی زارايی، يه تسّی ًیش ضٌاسايی ًوايس. زر زٍرُ هػدزؾ اعتثدارات ٍ    ووه، عالٍُ

ًاهِ، ٍاحس گشارضگز تسّی ذَز را واّص ٍ زرآهس ضٌاسدايی   احزاس ضزايف هٌسرد زر هَاـمت

 وٌس. هی

 هیبخشودگی بذ

هیلیددارز ريددال رْددت ًگْددساری تٌاّددای تدداريری تددِ سدداسهاى هیددزاث  20يًَسددىَ هثلددػ  .17

وٌس. پ  اس هدستی تدسّی ٍاحدس گشارضدگز      هست اعكا هی گشارضگز( ٍام تلٌس ٍاحدس )  ـزٌّگی

ضَز. زٍلت قی اتالؼی تِ اًؿوام هسارن السم، ساسهاى هیدزاث   تسٍى ّیچ ضزقی ترطَزُ هی

ساسز. ٌّگاهی وِ اتالغ وتثی تِ ّوزاُ هسدتٌسات   تسّی ذَز هكلع هی ـزٌّگی را اس ترطَزگی

السم زرياـت ضس، ٍاحس گشارضگز تسّی هزتثف تا ٍام را اس حساتْای ذَز حذؾ ٍ هعدازل آى  

 وٌس. زرآهس زر غَرتْای هالی ّواى زٍرُ ضٌاسايی هی
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18.   ِ  5ِ پززاذدت  زلیدل ترلدؿ زر عولیدات سداذتواًی هحىدَم تد       يه ضزوت سداذتواًی تد

ريال رزيوِ ضسُ است. ضزوت تِ ايي حىن اعتزاؼ ًىززُ اسدت ٍ آهدازگی ذدَز را     هیلیارز

تزای پززاذت اعالم ًوَزُ است. ضْززاری تايس هثلػ رزيوِ را زر سهاى غدسٍر حىدن لكعدی    

 عٌَاى زرآهس ضٌاسايی وٌس. تِ

 هذايای غیر نقذی

رسداًس.   ثال ايزاى) ٍاحس گشارضگز( تِ اهؿا هدی ًاهِ ّوىاری تا ـسراسیَى ـَت ـیفا يه هَاـمت .19

تايست ترطی اس تزْیشات ٍرسضدی ـسراسدیَى ـَتثدال ايدزاى را      ًاهِ ـیفا هی قثك ايي هَاـمت

 14للدن تزْیدشات را تعْدس ًودَزُ اسدت. زر       1000تداهیي   1390تاهیي وٌس. ـیفا قی سدال  

للن، ول  1000زايي تا اًتمال للن تزْیشات تِ ـسراسیَى تحَيل ضسُ است. تٌات 1000ـزٍرزيي 

ايي اسداس، ـسراسدیَى ـَتثدال زرآهدس ٍ زارايدی       گززز. تز تعْس ـیفا تسَيِ ضسُ هحسَب هی

وِ لاتلیدت اًتمدال آى    سهاى اًتمال يا سهاًی ًمسی زرياـتی را تِ ارسش هٌػفاًِ تزْیشات زر ؼیز

 وٌس. گیزی هی هحزس تاضس، ضٌاسايی ٍ اًساسُ



 

 

 




