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  تعالی باسمه
  
  ریاست محترم مجلس شوراي اسالمی
  نفر از نمایندگان رسیده اسـت،   117احتراماً طرح ذیل که به امضاي 

  .شود جهت طی مراحل قانونی تقدیم می
  

  ):دالیل توجیهی(مقدمه 
قـانون  ) 43(و چهـل و سـوم   ) 31(با توجه به اصـول سـی و یکـم    

هاي کلی نظام در بخش مسکن، جهـت حمایـت    سیاست) 5(اساسی و بند 
از تولید و عرضه، کاهش نوسانات بازار مسکن، جلوگیري از سـوداگري و  

 دار شدن اقشار متوسط و ضعیف، ضرورت دارد طرحی بـا  حمایت از خانه
و معافیـت مالیـات نقـل و    » مالیات بر عایدي امـالك «محوریت وضع پایه 

لذا طرح ذیـل تقـدیم مجلـس    . انتقال و مالیات بر سازندگان تصویب گردد
  :شود شوراي اسالمی می

 -راد ملکشـاهی  -اصـغر سـلیمی   -نـژاد  ساداتی -مبارکه زهرا سعیدي
 -چـی  قـف و -بختیارگلپایگـانی  -صـالح  بابایی -آبادي ایمن جعفرزاده

 -الهـوتی  -نیازآذري -سروش -النگانپ زاده پاپی -فاطمه حسینی سیده
ــادمی ــدي -خ ــتی خال ــمی -سردش ــی هاش ــژاد تخت ــماعیلی -ن    -اس

 -زرآبـادي  -خـانی  سبزه رستمیان -سیدمحسن علوي -عباس گودرزي
   -طیــار -الشــکی احمــدي -عابــدي -آبــادي جهــان رحیمــی

 -سـیدفرید موسـوي   -مافی -فاطمه ذوالقدر سیده -محمد مرادي علی
 -مســعود رضــایی  -فریــدون احمــدي  -بــدري -نظرافضــلی
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 -زاده کاظم -شاهی آقاپورعلی -بهمنی -الدین تاج -بحرینی زاده حسین
   -فرمنـد  -فـر  پژمـان  -زاده عبـدالکریم حسـین   -مختـار  -جلودارزاده

ــه حضــرت -فاطمــه ســعیدي ــرز فیضــی -پورطالتپ ــارانی-نگی  -چن
 -نطنـزي  صفاري -محمدي انارکی -هزارجریبی -کبیري -فرادنبه ربیعی

 -کـامران  -)شـیراز (اکبـري  -بـافقی  صـباغیان  -اوالدقبـاد  -رضازاده
 -گرمـابی  -صـفري  -الماسـی  -شـیویاري  -محمداسماعیل سـعیدي 

ــوترابی ــین -ابـ ــقالن پورحسـ ــاري -شـ ــرادي -نانواکنـ    -گلمـ
 -مقصودي -نژاد شریعت -قدوسی یمیکر -حاتمیان -علیرضا ابراهیمی

 -گـردون  تـاج  -پـورحقیقی  کـرم  -لطفـی  -محمـد عزیـزي   -عبادي
 -نـژاد  حسن -باستانی -حسینعلی شهریاري -رضا کریمی -پور شریف

ــري ــانی امی ــرام -خامک ــا به ــیان -نی ــی -رض ــی -زاده قل    -زاده عل
 -کرم اسدي -علیرضا سلیمی -کاشانی سالک -فوالدگر -علی ابراهیمی

ــانیبرزگ ــدي -رکلشـ ــدي -زاهـ ــزي -بیرانونـ ــا عزیـ  -عبدالرضـ
 -پوربـافرانی  -محمدرضا نجفـی  -گیالنی -مازنی -شاهرودي حسینی
 -عثمانی -شیخ -کیا حسینی -ساداتی نژادارم کوچکی -خدري -ساعی
 -زارع -هـالن  وحـدتی  -نـادري  -کولیونـد  -فـر  سبحانی -نژاد تربتی

  فراهانی یرآباديام -حمداله کریمی -پور کمالی -میرزاده -خضري
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  :عنوان طرح
  هاي مستقیم الحاق یک ماده به قانون مالیات

  )مقابله با سوداگري و کاهش التهابات بازار مسکن(
    

هـاي مسـتقیم    به قانون مالیـات ) 60(متن زیر به عنوان ماده - واحده ماده
  :شود الحاق می 3/12/1366مصوب 

شدن ایـن قـانون،    االجراء الزم ماه پس از تاریخ ظرف مدت یک - 60ماده
هاي مسـکونی،   هر نوع نقل و انتقال قطعی زمین، امالك و مستغالت با کاربري

  .شود می» مالیات بر عایدي سرمایه امالك«اداري و تجاري مشمول 
این حکم در کلیه مناطق کشور اعم از مناطق آزاد و ویژه اقتصادي 

ه نقل و انتقال اعم از صلح، معاوضه، وکالت، حق واگذاري و براي هرگون
انتقال قطعی ملک یـا  . محل و انتقال سهم بین مالکین مشاع، جاري است
هاي موضـوع ایـن مـاده     حق واگذاري محل، فقط پس از پرداخت مالیات

  . پذیر است امکان
التفاوت قیمت  ت است از مابهعبار »كمالسرمایه اعایدي « - 1تبصره

  )به انتقال گرفتن(و قیمت فروش ) انتقال دادن(خرید
در سـال اول اجـراء   بر عایدي سرمایه امـالك  نرخ مالیات  - 2تبصره

ــنج ــد پـ ــال دوم ده%)5(درصـ ــد ، در سـ ــوم  %)10(درصـ ــال سـ ، در سـ
  .باشد می%) 20(درصد و از سال چهارم به بعد بیست%) 15(درصد پانزده

  : باشند اف میموارد زیر از پرداخت این مالیات مع - 3تبصره
اولین انتقال امالکی که قبل از اجراي این قانون خریداري شده  -1
  .باشند
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 آن هاي نوساز، که از أخذ پروانـه سـاخت   اولین انتقال ساختمان - 2
  .سال نگذشته باشد پنجبیش از 
بـار   نقل و انتقال واحد مسکونی اصلی هر شخص حقیقی، یـک  - 3

  در هر دو سال
  منظور وقف ملک بهنقل و انتقال  - 4
کمتـر از قیمـت   مساوي یا ) انتقال دادن(زمانی که قیمت فروش  - 5

  .باشد) به انتقال گرفتن(خرید 
نقل و انتقال امالك مشمول مالیات این ماده از مالیات نقل  - 4تبصره

هـاي   اولـین انتقـال سـاختمان   . باشـد  معاف مـی ) 59(و انتقال موضوع ماده 
ماده، پروانه ساخت دریافت کنند، در صـورتی  نوساز که پس از اجراي این 

سال از أخذ پروانه ساخت نگذشته باشـد، از مالیـات نقـل و انتقـال      که پنج
  .باشد نیز معاف می) 77(موضوع ماده 

 شـدن ایـن قـانون،    االجراء الزم تاریخاز ماه پس  ظرف یک - 5تبصره  
در هنگـام  سردفتران اسناد رسمی و دفاتر مشاوره معامالت امالك موظفنـد  

تنظیم سند انتقال ملک یا حق واگذاري محل یا سند تعهد به انتقال یا حـق  
، قیمت مورد معامله را بـر اسـاس توافـق طـرفین     )قولنامه(واگذاري محل 

  .معامله، با دقت و صراحت ثبت نموده و به امضاي طرفین برسانند
عاملـه  همچنین در نقل و انتقال امالك مسکونی، فروشنده باید پیش از م
  تعیین کند که ملک مورد معامله، ملک مسکونی اصلی وي هست یا خیر 

مبناي تعیین قیمت فروش تمامی امالك و خرید امالکـی   -6تبصره
شـده در سـند    اند، قیمـت ثبـت   که بعد از اجراي این ماده خریداري شده

قیمـت مـذکور، در کلیـه    . باشـد  می) قولنامه(انتقال یا سند تعهد به انتقال 
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التحریر دفاتر اسـناد رسـمی، مبنـا     جع قضائی و اداري و در تعیین حقمرا
  .گیرد میقرار 

اعطاي وکالت براي نقل و انتقال امالك یا حـق واگـذاري    - 7تبصره
هاي آن در حکـم نقـل و انتقـال     محل از نظر اجراي مفاد این ماده و تبصره

موظفنـد   دفاتر اسناد رسـمی . بوده و مشمول مالیات موضوع این ماده است
شـود،   قیمت روز ملک یا حق واگذاري محل را که توسط طرفین تعیین می

در هـر حـال،   . در سند وکالتنامه درج نموده، بـه امضـاي طـرفین برسـانند    
اي که در آن حق انتقال موضوع وکالتنامه به خود یا دیگري  صدور وکالتنامه

. ماده اسـت  به وکیل داده شده باشد، منوط به پرداخت مالیات موضوع این
در صورتی که وکیل، ملک یا حق واگذاري محل را به خود انتقال دهـد، از  

صدور وکالتنامه . پرداخت مجدد مالیات موضوع این ماده معاف خواهد بود
براي انجام مقدمات انتقال و مراجعه به دوایر دولتی در صورتی کـه وکیـل   

دیگري را نداشته باشد، به استناد آن حق انتقال موضوع وکالتنامه به خود یا 
  .از شمول حکم این تبصره مستثنی است

از شمول ایـن مـاده خـارج و     ،در موارد زیر انتقال امالك - 8تبصره
  :تابع احکام خاص خود هستند

نقل و انتقال امالك بانکها و شرکتهاي تابعه، مشمول مالیـات بـر    - 1
پـذیر و   رقابـت قـانون رفـع موانـع تولیـد     ) 17(و ) 16(عایدي مطابق مواد 

  .ارتقاي نظام مالی کشور است
صورت بالعوض منتقل شده باشد، بر اساس  مواردي که ملک به - 2

هاي مستقیم، مشمول مالیات بـر درآمـد    فصل ششم باب سوم قانون مالیات
در این صورت، مبناي قیمـت خریـد هنگـام فـروش توسـط      . اتفاقی است
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در مـواردي کـه    .هنده اسـت د گیرنده، معادل همان قیمت خرید هدیه هدیه
بـار و یـک    الیه فقط براي یـک  کننده باشد، منتقلٌ الیه فرزند متأهل هبه منتقلٌ

  .واحد مسکونی مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نخواهد بود
انتقاالت قهري امالك و نیز اولـین انتقـال توسـط وراث بعـد از      - 3

  انتقال قهري
  هاي مستقیم قانون مالیات) 65(انتقال امالك مشمول مقررات ماده  - 4
بـه  اسـناد و امـالك   قـانون ثبـت   ) 34(امالکی که در اجراي ماده - 5

  .شود دولت تملیک می
 تـأمین  منظـور  به هاي مالیاتی موضوع این ماده،درآمدکلیه  - 9تبصره

مسکن مهر جوانان و محرومان و پوشش بخشـی از نـرخ سـود تسـهیالت     
مسـکن اجتمـاعی در اختیـار بانـک     ها و تسهیالت ودیعه  خرید خانه اولی
دولت مکلف اسـت اقـدام قـانونی الزم را درخصـوص     . مسکن قرار گیرد

  .عمل آورد نحوه تخصیص این درآمد به مصارف مذکور به
وزارت امور اقتصادي و دارایـی مکلـف اسـت گـزارش      - 10تبصره

هاي اقتصـادي،   بار به کمیسیون ماه یک عملکرد موضوع این ماده را هر شش
  .امه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس ارائه کندبرن
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  رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي هيأت

  ) 4(ماده نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی و  آییناحتراماً، در اجراي 

  نظـر   25/3/1389قانون تـدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات کشـور مصـوب       

هـاي   قـانون مالیـات  طرح الحاق یـک مـاده بـه    در مورد  معاونت قوانین

  .شود تقدیم می) مقابله با سوداگري و کاهش التهابات بازار مسکن(مستقیم

 معاون قوانین
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  .است رعایت شده £
  )نظر کارشناسیاعمال با . (است رعایت شده £
.شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می رعایت نشده ¢

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد £
 .ندارد ¢

  .دارد ¢
 .ندارد £

  كل تدوين قوانين نظر اداره
  معاون محترم قوانين

قانون تدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات    ) 4(ماده ) 4(و ) 2(در اجراي بندهاي  احتراماً
  :شود کل به شرح زیر تقدیم می نظر این اداره 25/3/1389کشور مصوب 

  

  :سابقه تقديم -١
  .ده استشقبالً تقدیم ن ¢ -  134ماده 
  کمیسیون   £/ مجلس £در و در تاریخ               تقدیممورخ             قبالً در جلسه علنی شماره         £ -        

  :رد شده و اینک) قانون اساسی 85موضوع اصل (
  

  با تغییر اساسی £
  

  پیش از انقضاء شش ماه  £
  

  با انقضاء شش ماه £
  

  مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس     
  
 : قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور) ٤(ماده ) ٢(در اجراي بند  -٢
  

  نگارش قانونی و ویرایش ادبی در طرح تقدیمی آیین
  
 :)شكلي(نامه داخلي مجلس  از نظر آيين -٣

  - 131ماده  - الف
     )نفر 15(حداقل امضاء الزم  - اول

  

  موضوع و عنوان مشخص - دوم
  

         دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه - سوم
  

       موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان - چهارم
  

  مواجه با ایراد     است و پیشنهاد آن به عنوان                                      طرح تقدیمی داراي - 142ماده  - ب
  

  )مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان  50با تقاضاي کتبی  £
  بدون تغییر اساسی £
 نفر از نمایندگان 50با تقاضاي کتبی کمتر از  £

  .باشد می £
 .باشد نمی £

ا موضوع        يك £
موضوع يك از بيش ¢

  

  .باشد نمي £
 .باشد مي ¢

  واحده ماده ¢
 مواد متعدد £
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  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 .ندارد ¢
.شود دليل مغايرت به ضميمه تقديم مياصول مغاير و / اصلدارد،  £

  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

  . ندارد £
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

  . شده است ¢
 .شود ، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مينشده است £

  شود نمي ¢
 شود مي £

  . ندارد ¢
 .دارد £

  . ندارد £
 .دارد £

ــد - ٤ ــاده) ٤(در اجــراي بن ــررات كشــور  ) ٤(م ــوانين و مق ــيح ق ــدوين و تنق ــانون ت   ق
 :٢٥/٣/١٣٨٩مصوب 
  از نظر قانون اساسي؛: اول

  طرح تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت  
  

  انداز؛ هاي كلي نظام و سند چشم از نظر سياست: دوم
     مغایرت انداز هاي کلی نظام و سند چشم طرح تقدیمی با سیاست  

  
  از نظر قانون برنامه؛: سوم

  طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت  
  

  ؛)ماهوي(نامه داخلي مجلس  آييناز نظر : چهارم
  نامه داخلی مجلس مغایرت  طرح تقدیمی با قانون آیین -الف  

  
  رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی - 144ماده  - ب  

  
  رأي نمایندگان         و نیاز به                     برنامه مصوبموجب اصالح یا تغییر  - 185ماده  -ج  

  
  .شود برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می یکتعداد   

 
 مدیرکل تدوین قوانین
 
_______________________________________________  

  
  قانون اساسي مغايرت) ١٥٦(اصل) ٥(طرح تقديمي از حيث پيشگيري از وقوع جرم با بند -٥

  
 

از وقوع جرم قوه قضائيه پیشگیريمعاونت اجتماعي و   

٢  
٣  
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  کل تدوین قوانین ضمیمه نظر اداره
  

  :بيان مستندات و داليل مغايرت
 .است ارائه نشده طرح  متناسب با مفاد دالیل توجیهیدر مقدمه طرح،  -1
مقابلـه بـا   «عبـارت  . عنوان طرح تقدیمی مغایر با اصول نگارش متون قانونی اسـت  -2 

 .و باید حذف شود است اضافی» سوداگري و کاهش التهابات بازار مسکن
واحده مغایر بـا   طرح تقدیمی داراي موضوعات متعدد بوده و تقدیم آن در قالب ماده -3

لـذا  . داخلی مجلس اسـت  نامه انون آیینق) 142(نگارش متون قانونی و ماده  اصول آیین
 .شود در قالب مواد متعدد تنظیم شود پیشنهاد می
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  .وجود ندارد £
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي ¢

  .وجود ندارد £
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي ¢

  .الزم است £
 .الزم نيست ¢

  كل اسناد و تنقيح قوانين نظر اداره
  

  معاون محترم قوانين
قانون تـدوین و تنقـیح   ) 4(ماده )  3(و ) 1(در اجراي بندهاي  احتراماً

به شـرح زیـر   کل  نظر این اداره 25/3/1389قوانین و مقررات کشور مصوب 
  :شود تقدیم می

  
 ):                    ١(در اجراي بند  -١

  درخصوص طرح تقديمي قوانين متعارض  -الف
                 

  
   تبططرح تقديمي قوانين مر درخصوص -ب

                        
  

 ):٣(در اجراي بند  -٢
 قانونگذاري در اين موضوع    هاي به عمل آمده  بررسيبا عنايت به  

  
  

  .شود كل به ضميمه تقديم مي و نظر ادارهبرگ سوابق قانوني  پانزدهتعداد 
  
  

  مديركل اسناد و تنقيح قوانين
   



١٣ 

  کل اسناد و تنقیح قوانین ضمیمه نظر اداره
  کل به انضمام سوابق قانونی نظر اداره

  
  كل نظر اداره - الف

طرح، جزو فعالیتهاي اقتصادي مذکور در  60چنانچه فعالیتهاي مذکور در صدر ماده  -1
باشد، صدر  می 1373صنعتی مصوب  -آزاد تجاري قانون چگونگی اداره مناطق 13ماده 
به جهت اینکه مالیات بر عایدي سـرمایه امـالك را بـراي منـاطق آزادو ویـژه       60ماده 

: قانون مذکور است که بیـان مـی دارد   13اقتصادي نیز پیش بینی کرده است مغایر ماده 
اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهاي اقتصادي اشتغال دارند ، نسبت 

ت اقتصادي در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداري مندرج در مجوز به مدت به هر نوع فعالی
بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهاي مستقیم معاف 
خواهند بود و پس از انقضاء بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشـنهاد  

 .اسالمی خواهد رسیدهیأت وزیران به تصویب مجلس شوراي 
الیـه فقـط بـراي     کننده باشد، منتقلٌ الیه فرزند متأهل هبه در مواردي که منتقلٌ«عبارت  -2

 2در بنـد  » بار و یک واحد مسکونی مشمول مالیات بر درآمد اتفـاقی نخواهـد بـود    یک
) الـف (پیشنهادي طرح به دلیل ایجاد معافیت مالیاتی جدید مغایر بنـد   60ماده  8تبصره 

قانون اساسی ) 75(قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسالمی ایران و نیز اصل ) 6(ماده 
همچنین این بند از جهت استثناء کردن فرزند متاهل هبه کننده براي یک بار و . می باشد

 .قانون مالیاتهاي مستقیم است) 119(یک واحد مسکونی از مالیات اتفاقی مغایر ماده 
قانون مالیاتهاي مستقیم منـدرج در   )77(نقل و انتقال موضوع ماده از مالیات معافیت  -3

پیشنهادي طرح، فاقد توجیه منطقی و از حیث کاهش درآمد دولت مغـایر بـا   ) 4(تبصره 
تبصـره  ) 2(سازندگان امالك عالوه بر آنکه به استناد بند . قانون اساسی است) 75(اصل 

اند، به موجـب ایـن تبصـره از مالیـات      طرح از مالیات موضوع این ماده معاف شده) 3(
) 77(ماده . اند قانون که خاص سازندگان امالك است، نیز معاف شده) 77(موضوع ماده 

سازندگان ساختمان را مشمول مالیات بر درآمد و اولین نقل و انتقال را عالوه بر مالیات 
بـه  % )  10( مشمول مالیات علی الحساب به نـرخ ده درصـد   قانون ) 59(موضوع ماده 

نموده است که موجب این تبصره پیشـنهادي از   مأخذ ارزش معامالتی ملک مورد انتقال
 . تمام آن معاف شده است

اي در بازار امـالك ندارنـد،    هاي عمده طور فردي فعالیت در این طرح عموم مردم که به



١٤ 

ن آن از پیشنهادي طرح شده، لکن فعاال) 2(هاي مندرج در تبصره  مشمول مالیات به نرخ
) 77(بـه موجـب مـاده    . انـد  قانون معاف شده) 77(مالیات موضوع این ماده و نیز ماده 

درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد 
و  )مالیات بـر درآمـد مشـاغل   ( مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم

و بـه موجـب   باب سوم این قانون خواهد بود  )وقیمالیات بر درآمد اشخاص حق( پنجم
هاي مذکور عالوه بر مالیات  اولین نقل و انتقال ساختمان 31/04/1394الحاقی  )1(تبصره 

این قانون مشمول مالیات علی الحساب به نـرخ  )  59( نقل و انتقال قطعی موضوع ماده 
مالیـات قطعـی   . اسـت  به مأخذ ارزش معامالتی ملک مورد انتقـال  % )  10( ده درصد 

و بـه  . مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیـین مـی شـود   
در خصوص ساخت و ) 77(ماده شمول مقررات 31/04/1394الحاقی  )2( تبصرهموجب 

فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تـاریخ  
 31/04/1394الحـاقی   )4( تبصـره به موجب   .شته باشدصدور گواهی پایان کار آن نگذ

 . شهرهاي زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است
و ) 77(پیشنهادي طرح با ماده ) 4(پوشانی موضوعات تبصره  حال با عنایت به هم علی اي
قـانون  ) 77(هاي آن در صورت تصویب این تبصره الزم است نسبت آن با مـاده   تبصره

  .روشن و در خصوص آن ماده تعیین تکلیف گردد
هاي مستقیم الحـاق   با عنایت به اینکه مفاد طرح در صورت تصویب به قانون مالیات -4

و کاهش التهابـات   يمقابله با سوداگر(شود از عنوان طرح  عبارت  شود، پیشنهاد می می
 .حذف شود )بازار مسکن

هاي مسـتقیم الحـاق    در صورت تصویب به قانون مالیاتکه این ماده  با عنایت به این -5
منـدرج در  » شدن این قانون االجراء الزم از تاریخ«شود که عبارت  خواهد شد، پیشنهاد می

 .تغییر یابد» شدن این ماده االجراء الزم از تاریخ«پیشنهادي به ) 60(  متن ماده
و قیمـت  ) انتقـال دادن (خرید قیمت«پیشنهادي ) 60(ماده ) 1(تعریف مندرج در تبصره  - 6

پیشنهادي طرح آمده است مغایر و ) 3(تبصره ) 5(با آنچه در بند » )به انتقال گرفتن(فروش 
انتقال (و قیمت فروش ) به انتقال گرفتن(قیمت خرید «عبارت صحیح . نیازمند اصالح است

 .رسد ظر نمیعبارت مناسبی بن» به انتقال گرفتن«هرچند به طور کلی عبارت . است» )دادن
هاي  هاي موجود در قانون مالیات پیشنهادي طرح با نرخ) 2(هاي معین در تبصره  نرخ -7

تفـاوت  )) 128الـی   119مـواد  (و فصـل مالیـات بـر درآمـد اتفـاقی       59ماده (مستقیم 
تواند برخالف هدف طراحان طـرح منجـر بـه افـزایش      چشمگیري دارد که به نوعی می

 . قیمت امالك شود
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) 3(تبصـره  ) 2(نایت به مشمول بـودن عمـوم مـردم، معافیـت منـدرج در بنـد       با ع -8
باشند کـه   پیشنهادي طرح که بخش قابل توجهی از مشمولین آن سازندگان ساختمان می

باشند و عمـالً در موضـوع سـوداگري نقـش      عمده آنها فعاالن بخش ساخت و ساز می
 . تأثیرگذاري دارند، توجیه منطقی ندارد

 .مند اصالح استپیشنهادي به لحاظ ویرایشی نیاز) 5(اخیر تبصره عبارت   -9
) 1(منـدرج در بنـد   » نقل و انتقال امالك بانکها و شـرکتهاي تابعـه  «بعد از عبارت  -10

قانون رفع موانع تولیـد رقابـت پـذیر و    ) 16(در اجراي ماده «طرح، عبارت ) 8(تبصره 
شود و عنوان قانون مربوطه بعـد از   الحاق 01/02/1394مصوب  ارتقاي نظام مالی کشور

 .جایگزین شود» آن قانون«حذف و عبارت » )17(و ) 16(مطابق مواد «عبارت 
پیشـنهادي طـرح، انتقـال ملـک     ) 8(تبصـره  ) 2(با عنایت به اینکه مطابق بـا بنـد    -11
هـاي مسـتقیم    صورت بالعوض، مشمول مالیات فصل ششم باب سوم قـانون مالیـات   به
است و در محاسبه مالیات بر درآمـد اتفـاقی قیمـت خریـد و     ) درآمد اتفاقیمالیات بر (

در این صـورت، مبنـاي قیمـت    «فروش به نحو مذکور در این ماده اثري ندارد، عبارت 
» .دهنـده اسـت   گیرنده، معادل همان قیمت خریـد هدیـه   خرید هنگام فروش توسط هدیه

 .مندرج در این بند توجیه قانونی ندارد
پیشنهادي طـرح، هرگونـه نقـل و انتقـال از     ) 60(ایت به اینکه به موجب ماده با عن -12

تبصـره  ) 2(جمله صلح مشمول این ماده شده است و با عنایت به استثناء مندرج در بند 
پیشنهادي طرح که انتقال بالعوض را مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نموده اسـت،  ) 8(

هـاي   فصل ششم باب سوم قانون مالیـات الزم است که ضمن طرح در خصوص احکام 
) 120(موضوع تبصـره مـاده   (مثل صلح و هبه معوض ) مالیات بر درآمد اتفاقی(مستقیم

 . تعیین تکلیف صورت گیرد) قانون مالیاتهاي مستقیم
) 9(در سـطر اول تبصـره   » تـأمین «جایگزین » اعطاء تسهیالت«شود عبارت  پیشنهاد می

 .پیشنهادي طرح شود
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  سوابق قانوني - ب
  

  هاي مستقیم طرح الحاق یک ماده به قانون مالیاتجدول سوابق قانونی 
  )مقابله با سوداگري و کاهش التهابات بازار مسکن(

  

تاریخ  عنوان ردیف
 تصویب

 مواد

اصـل چهـل و    و اصل سی و یکـم  1
 قانون اساسی  سوم

  

 کل بندها 29/12/1389  » مسکن«هاي کلی سیاست 2

مالیاتهـــاي مســـتقیم بـــا قـــانون   3
  اصالحات و الحاقات بعدي

03/12/1366  77-65-60-59  
 128الی  119

قــانون رفــع موانــع تولیــد رقابــت   4
پذیر و ارتقاي نظـام مـالی کشـور    

  با اصالحات و الحاقات بعدي

01/02/1394  16-17  

 34  26/12/1310  قانون ثبت اسناد و امالك   5

ــانون ب  6 ــم   ق ــاله شش ــه پنجس رنام
، اجتمــاعی و اقتصــادي توســعه

هـوري اسـالمی ایـران    فرهنگی جم
ــالحات و  )1396 - 1400( ــا اص ب

  الحاقات بعدي

21/12/1395  6  

ن چگـــونگی اداره منـــاطق قـــانو  7
صــنعتی جمهــوري  -آزاد تجــاري

ــران ــالمی ای ــالحات و  اس ــا اص ب
  الحاقات بعدي

07/06/1372  13  
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  قانون اساسی اصل سی و یکم
بـا    اسـت   موظـف   دولـت .  اسـت   ایرانی  هر فرد و خانواده  نیاز، حقبا   متناسب  مسکن  داشتن
  این  اجراي  زمینه  و کارگران  روستانشینان  خصوص نیازمندترند به  آنها که  براي  اولویت  رعایت
  .کند  را فراهم  اصل

  قانون اساسی اصل چهل و سوم
  نیازهـاي   و بـرآوردن   فقر و محرومیت  کردن  کن و ریشه  جامعه  اقتصادي  استقالل  ینتأم  براي
ضـوابط    بر اسـاس   ایران  اسالمی  او، اقتصاد جمهوري  رشد، با حفظ آزادگی  در جریان  انسان

  :شود زیر استوار می
و   و پـرورش   ، آموزش ، درمان ، بهداشت ، پوشاك ، خوراك مسکن:  اساسی  نیازهاي  مینأت - 1

  . همه  براي  انوادهخ  تشکیل  براي  الزم  امکانات
  و قـرار دادن   کامـل   اشـتغال   بـه   منظور رسـیدن  به  همه  کار براي  شرایط و امکانات  مینأت - 2

،  تعـاونی   کار ندارند، در شکل  وسایل  کارند ولی  قادر به  که  کسانی  کار در اختیار همه  وسایل
افـراد و    در دست  ثروت  تمرکز و تداول  به  هن  دیگر که  مشروع  یا هر راه  بهره  بدون  وام  از راه
  این. درآورد  مطلق  بزرگ  کارفرماي  یک  صورت را به  دولت  شود و نه  منتهی  خاص  هاي گروه
از   اقتصاد کشـور در هـر یـک     عمومی  ریزي بر برنامه  حاکم  هاي ضرورت  باید با رعایت  اقدام

  .گیرد  رشد صورت  مراحل
  باشـد کـه    کار چنـان   و محتوا و ساعت  شکل  که  صورتی  کشور به  اقتصادي  نامهبر  تنظیم - 3

و   ، سیاسـی  معنـوي   خودسـازي   بـراي   کـافی   و تـوان   شغلی، فرصت  بر تالش  هر فرد عالوه
  .باشد  و ابتکار داشته  مهارت  کشور و افزایش  در رهبري  فعال  و شرکت  اجتماعی

  کشـی  از بهره  و جلوگیري  معین  کاري  اجبار افراد به  ، و عدم شغل  بانتخا  آزادي  رعایت - 4
  . از کار دیگري

  . و حرام  باطل  غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معامالت  منع اضرار به - 5
،  گـذاري  ، سـرمایه  از مصـرف   اقتصـاد، اعـم    مربوط به  شئون  و تبذیر در همه  منع اسراف - 6

  . توزیع و خدماتتولید، 
  و پیشـرفت   توسـعه   بـراي   احتیـاج   نسبت  افراد ماهر به  و تربیت  و فنون  از علوم  استفاده - 7

  .اقتصاد کشور
  .بر اقتصاد کشور  بیگانه  اقتصادي  از سلطه  جلوگیري - 8
کنـد و    ینمأرا ت  عمومی  نیازهاي  که  و صنعتی  ، دامی کشاورزي  تولیدات  کید بر افزایشأت - 9

  .برهاند  برساند و از وابستگی  خودکفایی  مرحله  کشور را به
  

  29/12/1389ابالغی مورخ » مسکن«هاي کلی سیاست
 کـه  ابالغـی  يهـا  سیاست این در. فرموند ابالغ را مسکن نظام کلی يها سیاست رهبري معظم مقام
 و مشـی  خـط  رهبـري  معظـم  مقـام  است نظارتی و تقنینی، اجرایی دستگاههاي ي راهنما عنوان به

  . فرمودند تعیین مذکور بخش شش در را نظام گیري جهت
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 تقدیم له معظم محضر به و تهیه نظام مصلحت تشخیص مجمع در قبالًها  سیاست این نویس پیش 
  :است زیر شرح به رهبري معظم مقام سوي از ابالغی کلی يها سیاست کامل متن. بود شده

  مسکن کلی هاي سیاست
   و اراضی استعداد چارچوب در روستا و شهر توسعه و مسکن   تأمین براي زمین مدیریت - 1

 شـهرهاي  توسـعه  و ایجـاد  و کشـور  عمـران  و توسعه هايطرح و شهرسازي ضوابط و ها  سیاست
  .جدید

  .کارآمد يها روش طریق از روستایی و شهري فرسوده يها بافت احیاي - 2
 و ایجـاد  از حمایـت  و نیازمند و درآمد کم يها گروه مسکن   تأمین جهت در دولت ریزيبرنامه - 3

  .محروم اقشار مسکن   تأمین براي مردمی ابتکارهاي و خیریه موسسات تقویت
 سـوانح  از پـذیر آسیب مناطق اولویت با روستایی مسکن وضعیت بهبود براي جامع ریزيبرنامه - 4

  .بومی هايویژگی با متناسب و طبیعی
  .مسکن و زمین اطالعاتی بانک ایجاد و هامالیات نظام اصالح و ایجاد - 5
  .مسکن صنعتی و انبوه اي،حرفه تولید از حمایت - 6
 جـوئی  صـرفه  يهـا  طـرح  و ساختمان ملی مقررات ساز و ساخت استانداردهاي کردن اجباري - 7

  .انرژي
  .مسکن معماري در خانواده منزلت و حرمت حفظ و فرهنگی هايارزش رعایت - 8
  .مسکن حوزه در علمی دانش سطح ارتقاء و پژوهش تقویت - 9
  

  بعدي الحاقات و اصالحات با 03/12/1366 مستقیم مصوب مالیاتهاي قانون
 

 و)  ٪5(  درصد پنج نرخ به و معامالتی ارزش ماخذ به امالك قطعی انتقال و نقل - 59 ماده
 نـرخ  بـه  و حـق  صاحب یا مالک دریافتی وجوه ماخذ به محل واگذاري حق انتقال همچنین
 مـی  مالیـات  مشـمول  حـق  صاحبان یا عین مالکان طرف از انتقال تاریخ در)  ٪2(  دودرصد

 . باشد
 نشـده  تعیـین  معـامالتی  ارزش معاملـه  مورد براي چنانچه) 27/11/1380 الحاقی(- 1 تبصره
 .  بود خواهد مالیات محاسبه مبناي مشابه محل نزدیکترین معامالتی ارزش ، باشد
 حـق  از است عبارت قانون این نظر از محل واگذاري حق) 27/11/1380 الحاقی(- 2 تبصره
 .  محل تجاري موقعیت از ناشی حقوق یا محل تصرف حق یا پیشه یا کسب
 امالکی قطعی انتقال و نقل مورد در مالیات مشمول درآمد) 07/02/1371 منسوخه(- 60 ماده
 ارزش اضـافه  از اسـت  عبـارت  باشـد  قـانون  ایـن  اجـراي  تـاریخ  از بعد آن تملک تاریخ که

 131 مـاده  در مذکور نرخ به که تملک زمان معامالتی ارزش به نسبت فروش زمان معامالتی
 مالیـات  یـا  و نگیـرد  تعلق معامله به مالیاتی که صورتی در و است مالیات مشمول قانون این

 درصـد  چهـار  مأخذ به مالیات باشد فروش زمان معامالتی ارزش درصد چهار از کمتر متعلق
 .  شد خواهد وصول فروش زمان معامالتی ارزش
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 در گردیـده  احـداث  دهنـده  انتقـال  توسط که انتقال مورد ملک ابنیه از قسمت آن - 1 تبصره
 گونـه  این مالیات و شد نخواهد منظور ماده این موضوع مالیات و درآمد به مربوط محاسبات

 . بود خواهد فروش زمان در آن معامالتی ارزش درصد چهار از عبارت کالً ابنیه
 تأییـد  و اسـناد  ثبـت  گـواهی  به و تفکیک مالک طرف از که هایی زمین مورد در - 2 تبصره

 مـی  خارج مالک تصرف از بها دریافت بدون عام شارع عنوان به زمین از قسمتی ، شهرداري
 ارزش بـه  و محاسـبه  تملـک  تـاریخ  معامالتی ارزش میزان به زمین از قسمت این بهاي شود

 . شود می اضافه زمین باقیمانده تملک تاریخ معامالتی
 بعمـل  ارضی اصالحات مقررات و قوانین اجراي در که امالك قطعی انتقال و نقل - 65 ماده
 آنهـا  اعضـاء  به مسکن تعاونی شرکتهاي طرف از مسکونی واحدهاي و آمد خواهد یا و آمده

 . بود نخواهد فصل این موضوع مالیات مشمول
 حسب ساختمان نوع هر فروش و ساخت از ناشی حقوقی و حقیقی اشخاص درآمد ـ77ماده
 قـانون  ایـن  سـوم  باب پنجم و چهارم فصول موضوع درآمد بر مالیات مقررات مشمول مورد

 . بود خواهد
 مالیـات  بـر  عـالوه  مذکور هاي ساختمان انتقال و نقل اولین) 31/04/1394 الحاقی(ـ1تبصره
 ده نـرخ  بـه  الحسـاب  علی مالیات مشمول قانون این)  59(  ماده موضوع قطعی انتقال و نقل

 مؤدیـان  قطعـی  مالیـات .  اسـت  انتقـال  مورد ملک معامالتی ارزش مأخذ به% )  10(  درصد
 .  شود می تعیین مربوط مقررات طبق رسیدگی از پس ماده این موضوع
 فـروش  و سـاخت  خصـوص  در مـاده  ایـن  مقررات شمول) 31/04/1394 الحاقی(ـ2تبصره

 صـدور  تـاریخ  از سـال  سـه  از بـیش  کـه  است آن به منوط حقیقی اشخاص توسط ساختمان
 .  باشد نگذشته آن کار پایان گواهی
 و سـاخت  پروانـه  صـدور  بـا  همزمـان  موظفند ها شهرداري) 31/04/1394 الحاقی(ـ3تبصره

 امـور  اداره بـه  مالیـاتی  پرونده تشکیل منظور به را مراتب کار پایان صدور هنگام در همچنین
 گـزارش  ، گـردد  مـی  تعیـین  کشور مالیاتی امور سازمان توسط که ترتیبی به ربط ذي مالیاتی
 .  کنند

 ماده این مفاد حکم از جمعیت نفر هزار یکصد زیر شهرهاي) 31/04/1394 الحاقی(ـ4تبصره
 .  است مستثنی
 درآمـد  تعیـین  نحـوه  مـورد  در مـاده  ایـن  اجرائی نامه آیین) 31/04/1394 الحاقی(ـ 5تبصره
 و اقتصـادي  امـور  وزارت پیشنهاد با مالیاتی الحساب علی تسویه چگونگی و مالیات مشمول
 .  رسد می وزیران هیأت تصویب به قانون این تصویب از پس ماه سه مدت ظرف دارایی
 اتفاقی درآمد مالیات - ششم فصل
 حقـوقی  یا حقیقی شخص که نقدي غیر و نقدي درآمد) 07/02/1371 اصالحی(- 119 ماده
 از دیگر عنوان هر یا جایزه عنوان به یا و محاباتی معامالت طریق از یا و بالعوض صورت به
 خواهد قانون این 131 ماده در مقرر نرخ به اتفاقی مالیات مشمول نماید می تحصیل قبیل این
 .بود
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 از است عبارت فصل این موضوع مالیات مشمول درآمد) 07/02/1371 اصالحی(- 120 ماده
 طبـق  درآمـد  تحقـق  روز بهاي به باشد نقدي غیر که صورتی در و حاصله درآمد درصد صد

 قانون این 64 ماده مفاد اجراي در که امالکی مورد در مگر شود می تقویم قانون این مقررات
 محاسبه مأخذ معامالتی ارزش صورت این در که است شده تعیین معامالتی ارزش آنها براي

 .  گرفت خواهد قرار مالیات
 ایـن  63 مـاده  مشـمول  کـه  مـواردي  باستثناي معوض هبه و معوض صلح مورد در - تبصره
 التفـاوت  مابـه  از بـود  خواهـد  عبارت فصل این موضوع مالیات مشمول درآمد میباشد قانون
 از کـه  اي معاملـه  طرف به نسبت میشود تعیین ماده این مقررات اساس بر که عوضین ارزش

 . است شده منتفع آن
 میگـردد  تلقـی  قطعی مالیاتی نظر از رجوع حق با هبه و فسخ خیار شرط با صلح - 121 ماده
 شـود  رجـوع  یـا  اقامـه  یـا  فسخ معامله عقد وقوع تاریخ از ماه شش ظرف صورتیکه در ولی

 در.  میباشـد  اسـترداد  قابـل  اسـت  شـده  وصول فصل این موضوع مالیات بعنوان که وجوهی
 استفاده آن منافع از الیه منتقل رجوع یا اقاله یا فسخ و عقد وقوع بین فاصله در اگر اینصورت

 . بود خواهد فصل این مالیات مشمول منفعت آن به نسبت باشد کرده
 یـا  مصـالح  بـه  معـین  مـدت  براي یا العمر مادام آن منافع که مالی صلح مورد در - 122 ماده

 تـاریخ  در منفعـت  و عین ارزش جمع مأخذ به مال بهاي میشود داده اختصاص ثالث شخص
 . بود خواهد مزبور تاریخ در متصالح مالیات مأخذ ، منافع تعلق
 در مـذکور  قیمـت  گیـرد  صورت انتقاالتی منفعت تعلق تاریخ از قبل که صورتی در - تبصره
 مالیـات  مشمول فصل این مقررات طبق که گرفت خواهد قرار دهند انتقال مالیات مأخذ سند

 بگیـرد  تعلـق  او به نیز مال منافع که عین گیرنده انتقال آخرین مالیات مأخذ لیکن بود خواهد
 پرداختـه  سند طبق که مبلغی و فوق حکم بشرح مال بهاي التفاوت مابه از بود خواهد عبارت
 . است
 انتقال شود واگذار کسی به بالعوض موقت یا دائم بطور مالی منافع صورتیکه در - 123 ماده

 . نماید پرداخت بعد سال در را سال هر منافع مالیات است مکلف گیرنده
 کـه  حدودي در معین اشخاص نفع به وصیت مورد مال) 31/04/1394 منسوخه(- 124 ماده

 و اضـافه  آنهـا  االرث سـهم  به وراث مورد در آن شدن قطعی از بعد است نافذ قانوناً وصیت
 ایـن  مالیـات  مشمول آن کل به نسبت وراث غیر مورد در و باشد می ارث بر مالیات مشمول
 .  بود خواهد فصل
 مشـمول  باشد می مالیات مشمول ارث بر مالیات فصل مقررات طبق که انتقاالتی - 125 ماده

 . بود نخواهد بخش این مالیات
 سـال  هـر  در مکلفنـد  فصل این موضوع درآمد صاحبان) 27/11/1380 اصالحی(- 126 ماده

 مـاه  اردیبهشـت  آخـر  تا قانون این 123 ماده موضوع منافع مورد در را خود مالیاتی اظهارنامه
 امـور  اداره به منافع تعلق یا درآمد تحصیل تاریخ از روز سی ظرف موارد سایر در و بعد سال

 اسـناد  دفـاتر  در معاملـه  کـه  صـورتی  در.  بپردازنـد  را متعلق مالیات و تسلیم مربوط مالیاتی
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 .  شود می ساقط اظهارنامه تسلیم تکلیف باشد شده وصول مالیات و انجام رسمی
 : بود نخواهد اتفاقی مالیات مشمول زیر موارد - 127 ماده
 وزارتخانـه  یـا  المنفعه عام یا خیریه هاي سازمان بالعوض غیرنقدي و نقدي کمکهاي - الف
 اشخاص به اسالمی انقالب نهادهاي یا شهرداریها یا دولتی شرکتهاي و دولتی مؤسسات یا ها

 . است حقوق فصل مالیات مشمول که مواردي از غیر حقیقی
 سوزي آتش ، سیل ، زلزله ، جنگ دیدگان خسارت به اهدائی مالی هاي کمک یا وجوه - ب
 . دیگر غیرمترقبه حوادث یا و
 کشـاورزي  محصـوالت  خریـد  و تولیـد  و صـادرات  تشـویق  بـراي  دولت که جوایزي - ج

 . نماید می پرداخت
 وزارت طـرف  از که بود خواهد اي آئیننامه طبق ب و الف هاي بند اجرائی ضوابط - تبصره
 . شد خواهد تهیه کشور وزارت و دارائی و اقتصادي امور
 از ناشــی حقـوقی  اشــخاص مالیـات  مشـمول  درآمــد) 27/11/1380 اصـالحی (- 128 مـاده 

 طبـق  کـه  هـایی  مالیـات  و شد خواهد تشخیص دفاتر به رسیدگی طریق از اتفاقی درآمدهاي
 منظـور  آنهـا  مالیـات  پرداخـت  پـیش  عنوان به گردد می پرداخت منبع در فصل این مقررات
  .  شد خواهد

  
   01/02/1394مصوب  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور
  با اصالحات و الحاقات بعدي

کلیه بانکها و مؤسسات اعتباري موظفند از تاریخ الزم االجراء شدن این قـانون تـا    - 16ماده 
  :مدت سه سال 

امـوال خـود اعـم از منقـول ، غیرمنقـول و      % ) 33( ساالنه حداقل سی و سه درصـد   -الف 
عه آنها درآمده است و به تشخیص شوراي پول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکتهاي تاب

منظـور از  . اعتبار و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایـران مـازاد مـی باشـد ، واگـذار کننـد       
شرکتهاي تابعه مذکور ، شرکتهایی هستند که بانکها و مؤسسات اعتباري به صورت مستقیم یا 

د یا اکثریت اعضاي هیأت مدیره سهام آن باشن% ) 50( غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد 
  .آن را تعیین کنند 

سهام تحت تملک خود و شـرکتهاي تابعـه خـود را در بنگاههـایی کـه فعالیـت هـاي         -ب 
. غیربانکی انجام می دهند ، به استثناي طرحهاي نیمـه تمـام شـرکتهاي تابعـه واگـذار کننـد       

سسـات اعتبـاري و شـرکتهاي    بودن فعالیت بنگاههایی که بانکهـا ، مؤ » غیربانکی « تشخیص 
  .تابعه ، سهامدار آنها هستند ، برعهده بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران است 

مابه التفاوت حاصل از فروش امـوال و دارایـی هـاي    % ) 100( معادل صددرصد  - 1تبصره 
مازاد بانکهاي دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتري و هزینه هاي فروش پس از کسر سهم سود 

سپرده گذاران ، به خزانه داري کل کشور واریز و جهت افزایش سـرمایه همـان بانـک     قطعی
وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سـهم دولـت   . تخصیص داده می شود 
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  .معاف است 
با رعایت سیاست هاي کلی و قانون اجـراي سیاسـت هـاي کلـی اصـل چهـل و        - 2تبصره 
و اصالحات بعدي آن ، وجوه حاصـل از   1387/ 3/ 25مصوب قانون اساسی )  44( چهارم 

واگذاري باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه هاي مشمول واگذاري مطابق با دستورالعملی 
که به تصویب وزارت امور اقتصادي و دارایی ، سـازمان مـدیریت و برنامـه ریـزي کشـور و      

لب بودجـه هـاي سـنواتی بـه افـزایش      بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران می رسد ، در قا
  .سرمایه بانکهاي دولتی اختصاص می یابد 

در اجراي این ماده وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است ظرف مدت سـه   - 3تبصره 
سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانکها می رسد ، نسبت بـه بازسـازي   

  .ر بانکهاي دولتی اقدام کند ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت د
این قانون ، مجازات هـاي زیـر   )  16( درصورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده  - 17ماده 

  :نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباري متخلف اعمال می شود 
بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران با اخطار قبلی ، نسبت به اعمال مجـازات هـاي    -الف 

و اصـالحات   1351/ 4/ 18قانون پولی و بانکی کشور مصـوب  )  44( قانونی از جمله ماده 
  .بعدي آن اقدام می کند 

سود بانکها و مؤسسات اعتباري که منشأ آن فعالیت هاي غیربانکی شامل بنگاهـداري و   -ب 
مشمول مالیات می % ) 28( با نرخ بیست و هشت درصد  1395نگهداري سهام باشد در سال 

رسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا به پنجـاه و پـنج   پس از آن ، ه. شود 
  .برسد % ) 55( درصد 

عایدي امالك غیرمنقول مازاد بانکها و مؤسسات اعتبـاري شـامل زمـین ، مسـتغالت ،      -پ 
مشـمول  % ) 28( با نـرخ بیسـت و هشـت درصـد      1395سرقفلی و اموال مشابه آن در سال 

ن ، هر سال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه می شـود تـا بـه    پس از آ. مالیات می شود 
منظور از عایدي امالك در این ماده مابه التفـاوت قیمـت   . برسد % ) 55( پنجاه و پنج درصد 

بازاري ملک در ابتدا ، و انتهاي سال مـالی اسـت و بانـک یـا مؤسسـه اعتبـاري کـه دارایـی         
به بعد ، براساس نرخهاي مقرر  1395از سال غیرمنقول مازاد نگهداري می کند موظف است 

. در این ماده ، همه ساله مالیات بر عایدي دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد 
چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده ، مطابق آیین نامه اجرائـی اسـت کـه توسـط بانـک      

تهیه می شود و ظرف مدت سه  مرکزي جمهوري اسالمی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور
  .ماه از تاریخ ابالغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد 

مدیرعامل و اعضاي هیأت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباري که به دالیلـی جـز مـوارد     -ت 
( این ماده و یا حکم قضائی مبنی بر عدم واگذاري اموال و سهام موضـوع مـاده   )  1( تبصره 

نون ، اقدام به اجراي این حکم ننمایند به مدت پنج سـال از عضـویت در هیـأت    این قا)  16
  .مالی و یا اعتباري محروم می شوندمدیره و نیز تصدي سمت مدیرعاملی بانکها و مؤسسات 

  :موارد زیر از شمول مجازات هاي مقرر در این ماده مستثنی است  - 1تبصره 



٢٣ 

حسب مورد بـه تأییـد بانـک مرکـزي جمهـوري      مواردي که بانک یا مؤسسه اعتباري  -الف 
اسالمی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهـادار اقـدامات الزم بـراي واگـذاري دارایـی هـاي       
موضوع این ماده را انجام داده ولـی بـه عللـی خـارج از اراده بانـک یـا مؤسسـه اعتبـاري ،         

  واگذاري آن ممکن نشده باشد ؛
غیرمنقول و سهامی که به تأیید بانک مرکزي جمهوري اسالمی نگهداري اموال منقول یا  -ب 

نگهـداري اینگونـه   . ایران به صورت قهري به تملک بانک یا مؤسسه اعتباري درآمـده باشـد   
. اموال و سهام تا یکسال پس از تاریخ تملک ، مشمول مجازات هاي موضوع این ماده نیست 

مه اي اسـت کـه بـه پیشـنهاد وزارت امـور      تعیین مصادیق قهري بودن تملک ، مطابق آیین نا
اقتصادي و دارایی تهیه می شود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ این قـانون بـه تصـویب    

  .هیأت وزیران می رسد 
نظارت مستقیم بر اجراي این حکم با وزارت امور اقتصادي و دارایی می باشـد و   - 2تبصره 

زارش عملکـرد حکـم ایـن مـاده را بـه      وزارت مذکور موظف است هر سه ماه یـک بـار گـ   
  .کمیسیون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمی ارائه کند 

  
  1310اسفند  26قانون ثبت اسناد و امالك مصوبه 

  

)  33( در مورد کلیه معامالت رهنی و شرطی و دیگر معـامالت مـذکور در مـاده     - 34ماده 
ال منقول و غیرمنقول ، درصورتی که بدهکار ظرف مهلت مقـرر در  قانون ثبت ، راجع به امو

سند ، بدهی خود را نپردازد ، طلبکار می تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خـود را  
چنانچه بدهکار ظـرف ده روز از تـاریخ   . توسط دفترخانه تنظیم کننده سند ، درخواست کند 

اقدام ننماید بنابه تقاضـاي بسـتانکار ، اداره ثبـت    ابالغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود 
پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن ، حداکثر ظرف مدت دوماه از تاریخ قطعیت 
ارزیابی ، با برگزاري مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وي اقدام 

  .و مازاد را به راهن مسترد می نماید 
در مواردي هم که مال یا ملکی ، وثیقه دین یا انجام تعهـد  ) 29/11/1386الحاقی (- 1تبصره 

  . یا ضمانتی قرار داده می شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد 
نحوه ابالغ اجرائیه ، بازداشت مازاد مورد رهن وچگـونگی  ) 29/11/1386الحاقی (- 2تبصره 

و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آئین نامـه   ختم عملیات اجرائی و برگزاري مزایده
اي است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و امالك کشور تهیه و به تصویب 

  . رئیس قوه قضائیه خواهد رسید 
این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیه هاي صادره که ) 29/11/1386الحاقی (- 3تبصره 

  . انون مختومه نگردیده است نیز جاري است قبل از تصویب این ق
در راستاي تسهیل در وصـول مطالبـات سررسـید گذشـته     ) 01/02/1394الحاقی (- 4تبصره 

  : بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباري داراي مجوز به یکی از روشهاي زیر عمل می شود 
بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباري تسـهیالت دهنـده ، درصـورت درخواسـت واحـد       - 1
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تولیدي بدهکار ، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستري مراجعـه و تمـام امـوال و    
دارایی هاي واحد تولیدي را قیمت گذاري می نمایـد و بـا هـدف تـأمین طلـب بانـک و یـا        

روي درصد سهام قابل واگذاري به خریدار ، یک مناقصه برگزار مؤسسه مالی و یا اعتباري بر 
می کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبـول درصـد کمتـري از سـهام واحـد تولیـدي       

با پرداخت میزان طلـب بانـک و مؤسسـه مـالی و یـا      . بدهکار ، تمام بدهی او را می پردازد 
سـهم واحـد تولیـدي کـه در مناقصـه      اعتباري از واحد تولیدي توسط خریدار ، آن بخش از 

  . مشخص شده است ، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می شود 
درصورتی که بدهکار از مجوز فوق براي تسویه بدهیهاي خود استفاده کند ، درصورت شرط 
ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار ، بدهکار مکلف است به خریـدار سـهام   

ي بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباري باشد و یا سهام خـود  واحد تولید
را از طریق فرابورس خریداري کرده باشد ، اجازه دهد تا با خریـد نقـدي بخـش دیگـري از     
سهام این واحد تولیدي به قیمت قبلی ، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز براي تشـکیل  

  . ، افزایش دهد مجمع عمومی فوق العاده 
در مورد معامالت بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباري مجاز ، هرگاه مال مورد وثیقه بـه   - 2

مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستري مرضی الطرفین خریداري نداشته باشـد ، بـه تقاضـاي    
لـب  بستانکار و ضمن اخطار به تسهیالت گیرنده و راهن ، مهلت دو ماهه داده می شود تـا ط 

بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباري را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخـت تمـام   
  . یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند 

چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود ، مال مورد مزایده به باالترین مبلـغ  
مبلغ پایه مزایده نباشد ، بـه فـروش   % ) 70( ز هفتاد درصد پیشنهادي مشروط بر اینکه کمتر ا

در صورتی که در مزایده اول ، مال مورد مزایده به . رسیده و طلب بستانکار وصول می شود 
هرگاه ارزش مال مورد . فروش نرسد ، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بالمانع است 

شد ، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانـک مـی   وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک با
درصورت عدم وصول کامل طلب از این طریق ، حق پیگیري . باشد و الزامی در تملک ندارد 

در اجـراي ایـن   . وصول باقی مانده مطالبات از روشهاي قانونی براي بستانکار محفوظ است 
  . ر دارد تبصره استفاده از سازوکارهاي بورس کاال در اولویت قرا

ایـن قـانون    34در کلیه معـامالت مـذکور در مـاده    ) 29/11/1386منسوخه (-مکرر  34ماده 
بدهکار میتواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و اجـور و خسـارت قـانونی و حقـوق     
اجرائی نزد سردفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند مورد معامله را آزاد و آنرا با دیگري معامله 

که اداره ثبت تعیین مینمایـد   ىید یا کلیه بدهی خود را در صندوق ثبت یا هر مرجع دیگرنما
تودیع و با تسلیم مدرك تودیعی بدفترخانه تنظیم کننده سند موجبـات فسـخ و فـک سـند را     

 ىدفاتر اسناد رسمی مکلفند وجوه امانی مذکور را بالفاصله و در صورت انقضـا . فراهم کند 
کـه حـق    ىهر بستانکار. بعد بصندوق ثبت تحویل نمایند  ىرین وقت ادادر اول ىوقت ادار

درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز میتواند کلیه بدهی موضوع سـند بـه بسـتانکار    
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کـه اداره   ىدیگر و نیز حقوق دولت را پرداخت و یا در صندوق ثبت و یا هـر مرجـع دیگـر   
هرگاه مدت . را از اداره ثبت بنماید  خودیفاي حقوق است ىثبت تعیین مینماید تودیع و تقاضا

در صـورت صـدور اجرائیـه    . سند باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایـت شـود   
 ىگواهی اداره اجرا در مورد بالمانع بودن فک و فسخ معاملـه یـا انجـام معاملـه نیـز ضـرور      

حق سـکنی یـا حقـوق     همورد معاملدر کلیه موارد مذکور فوق هرگاه منافع مال . خواهد بود 
بوده و به بستانکار منتقل شده باشد باید حق نامبرده تا آخـر مـدت مـذکور در سـند      ىدیگر

  . رعایت شود 
حق استرداد بوراث بدهکار موجـب تجزیـه    ىانتقال قهر) 18/10/1351منسوخه (- 1 تبصره

ز خاتمه عملیات اجرائی کلیـه  هرگاه قبل از صدور اجرائیه یا قبل ا. مورد معامله نخواهد بود 
بدهی و خسارت قانونی و حق اجرا در صورت صدور اجرائیه از ناحیه احد از وراث مدیون 

که اداره ثبت تعیین نماید تودیع شود مال مـورد معاملـه در    ىدیگر مرجعدر صندوق ثبت یا 
هم االرث وثیقه وراث مزبور قرار میگیرد در این مورد هرگاه هر یک از وراث بـه نسـبت سـ   

. بدهی خود را بوراث مزبور بپردازد بهمان نسبت از مورد وثیقـه بنفـع او آزاد خواهـد شـد     
کننده دیـن از سـایر وراث بموجـب آئـین نامـه       ختترتیب و نحوه وصول طلب وراث پردا

  . خواهد بود  ىوزارت دادگستر
تحویل مال منقول عملیات اجرائی با صدور سند انتقال یا ) 18/10/1351منسوخه (- 2 تبصره

در صـورتیکه مـال از   . تعهد بدهکار مختومه خواهد بود  ىیا پرداخت طلب بستانکار و اجرا
  . طریق حراج بفروش برسد ختم عملیات اجرائی تاریخ تنظیم صورتمجلس حراج میباشد 

نحوه توقیف حق بدهکار نسبت به مـازاد مـورد وثیقـه و    ) 18/10/1351منسوخه (- 3 تبصره
  . خواهد بود  ىحقوق توقیف کننده بموجب آئین نامه وزارت دادگستر ىفاطرز استی
 ىصـادر قبـل از اجـرا    ىکلیه اسناد تنظیمی و اجرائیه ها) 18/10/1351منسوخه (- 4 تبصره

 . این قانون تابع مقررات زمان تنظیم سند خواهد بود 
  

  قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران 
  با اصالحات و الحاقات بعدي 21/12/1395مصوب  ) 1396 - 1400( 

  
به منظور تحقق صرفه جویی در هزینه هاي عمـومی ، اصـالح نظـام درآمـدي دولـت و       -  6ماده 

  :پایان اجراي قانون برنامه ششم همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا 
برقراري هرگونه تخفیف ، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهاي اجراي قانون برنامـه   - الف 

  .ممنوع است 
و بنـدهاي   1387/ 2/ 17قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب )  38( عوارض موضوع ماده  - ب 

ده مذکور و عوارض ارزش افزوده گـاز طبیعـی   ما)  1( آن و نیز عوارض آالیندگی موضوع تبصره 
مـاده  ) ج ( و ) ب ( ، ) الـف  ( و عوارض شماره گذاري خودروها به شرح زیر در مورد بنـدهاي  

  :مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور توزیع می گردد 
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یبـات  قانون مالیات بر ارزش افزوده ، بـا رعایـت ترت  )  38( ماده ) الف ( عوارض وصولی بند  -  1
قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجـوه آن اسـتان نـزد    
خزانه داري کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواسـت سـازمان امـور مالیـاتی کشـور      

شـهرها و سـی   % )  70( توسط خزانه داري کل کشور افتتاح می گـردد ، بـه نسـبت هفتاددرصـد     
روستاها و مناطق عشایري و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداري هـا و  % )  30( درصد 

سهم روستاهاي فاقد دهیاري و مناطق عشایري به حسـاب فرمانـداري   . دهیاري ها واریز می گردد 
هاي شهرستان مربوط واریز می گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقالب اسالمی در همان روسـتاها  

  .هزینه شود و مناطق عشایري 
عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طـی مراحـل تخصـیص نداشـته و حـداکثر تـا        - تبصره 

به حساب شهرداري ها و دهیـاري هـا واریـز    % )  100( پانزدهم ماه بعد با تخصیص صد در صد 
  .می گردد 

افـزوده و   قانون مالیات بـر ارزش )  38( ماده ) د ( و ) ج ( ، ) ب ( عوارض موضوع بندهاي  -  2
همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعـی موضـوع قـانون مـذکور و عـوارض شـماره گـذاري        

قانون مذکور به حساب تمرکز وجـوه بـه نـام سـازمان     )  43( ماده ) ج ( خودروهاي موضوع بند 
وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم مـاه  . امور مالیاتی کشور نزد خزانه داري کل کشور واریز می شود 

سایر شـهرها و  % )  53( سهم کالنشهرها ، پنجاه وسه درصد % )  12( د به نسبت دوازده درصد بع
روسـتاها و منـاطق عشـایري براسـاس شاخصـهایی کـه بـه موجـب         % )  35( سی وپنج درصـد  

دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابالغ می شود ، محاسبه و بین تمام شـهرداري هـا   
سهم روستاهاي فاقد دهیاري و مناطق عشـایري ،  . اطق عشایري توزیع می گردد و دهیاري ها و من

به حساب فرمانداري شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته هاي 
. برنامه ریزي شهرستان صرف امـور عمـران و آبـادانی همـان روسـتاها و منـاطق عشـایري شـود         

رض ارزش افـزوده موضـوع ایـن جـزء دریـافتی از واحـدهاي       عوا% )  30( همچنین سی درصد 
تولیدي مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان ها براي تأمین زیرساخت ها و ارائه خـدمات  

نیمه تمام شهرکها و نـواحی صـنعتی اسـتان ، در اختیـار     ) پروژه هاي ( در آنها و تکمیل طرحهاي 
این سهم از مبلـغ مربـوط بـه شـهرهاي اسـتان بـه       . شرکت شهرکهاي صنعتی استان قرار می گیرد 

  .نسبت کسر می گردد 
شـهرکهاي اسـتان جهـت    % )  30( از مبلغ موضوع سهم سی درصـد  % )  5( پنج درصد  - تبصره 

، خدماتی موضوع قانون نحوه واگـذاري ارائه خدمات مربوطه در همان شهرکها در اختیار شرکتهاي 
شـرکت شـهرکهاي   . قرار می گیـرد   1387/ 2/ 31تی مصوب مالکیت و اداره امور شهرکهاي صنع

  .صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند 
)  2( و )  1( این ماده در بخش مغایرت بر تبصره هاي ) ب ( بند )  2( در طول برنامه ششم جزء 

  .قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است )  39( ماده 
قانون مالیات بـر ارزش  )  38( ماده )  1( ندگی واحدهاي تولیدي موضوع تبصره عوارض آالی -  3

بـراي  ( افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداري ها ، دهیاري هـا و فرمانـداري هـا    



٢٧ 

در صـورتی کـه   . همان شهرسـتان توزیـع مـی گـردد     ) روستاهاي فاقد دهیاري و مناطق عشایري 
به بـیش از یـک شهرسـتان در یـک اسـتان      ) پنجاه نفر و بیشتر ( لیدي آلودگی واحدهاي بزرگ تو

سرایت کند ، عوارض آلودگی براساس سیاست هاي اعالمی سـازمان بـه نسـبت تأثیرگـذاري ، در     
کمیته اي مرکب از رئیس سازمان استان و فرمانداران شهرسـتان هـاي ذي ربـط ، مـدیرکل محـیط      

  .ن شهرستان هاي متأثر توزیع می شود زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بی
در صورتی که شهرستان هاي متأثر از آلودگی در دو یا چنـد اسـتان واقـع شـده باشـند ،       - تبصره 

متشـکل از  ) پنجـاه نفـر و بیشـتر    ( اعضاي کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهاي بـزرگ  
سازمان حفاظـت محـیط زیسـت و     نماینده سازمان ، رؤساي سازمان استان هاي ذي ربط ، نماینده

نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان هاي مربوطه براساس سیاست هاي اعالمی سازمان اقـدام بـه   
  .توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد 

  
 07/06/1372مصوب  صنعتی جمهوري اسالمی ایران - قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري 

  با اصالحات و الحاقات بعدي
اشخاص حقیقی و حقوقی کـه در منطقـه بـه انـواع فعالیتهـاي      ) 06/03/1388اصالحی (-  13ه ماد

اقتصادي اشتغال دارند ، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادي در منطقـه آزاد از تـاریخ بهـره بـرداري     
مندرج در مجوز به مدت بیست سـال از پرداخـت مالیـات بـر درآمـد و دارایـی موضـوع قـانون         

یم معاف خواهند بود و پس از انقضاء بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهنـد بـود   مالیاتهاي مستق
  . که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شوراي اسالمی خواهد رسید 

  : نظر مجلس 
قانون فوق الذکر در فاصله زمانی میان ایجـاد منـاطق    13معافیت مالیاتی موضوع ماده  - ماده واحده 

 .فعالیت تا زمان تصویب قانون یاد شده نیز قابل اعمال می باشد آزاد و شروع 
 
  


