آشنایی با مفاد و مقررات قانونی

هبلیبت ثز زرآهس اهالن اخبری
 ثز اسبس هبزُ  64لبًَى هبلیبتْبی هستمین;
زرآهس هطوَل هبلیبت اهالوی وِ ثِ اخبرُ ٍاگذار هی ضَز ،ػجبرت

مالیات بر

است اس ول اخبرُ ثْب ،اػن اس ًمسی ٍ غیز ًمسی ،پس اس وسز ثیست ٍ پٌح
زرغس ( )%36ثبثت ّشیٌِ ّب ٍ استْالوبت ٍ تؼْسات هبله ًسجت ثِ هَرز

درآمد امالک اجاری

اخبرُ ،وِ هبلیبت هتؼلمِ ثِ ًزخ همزر زر هبزُ  242لبًَى هبلیبت ّبی
هستمین (ق.م.م) هحبسجِ هیضَز.


زرآهسی ًسارز تب هیشاى هؼبفیت هبلیبتی زرآهس حمَق هَضَع هبزُ
 95ق.م .م اس زرآهس هطوَل هبلیبت سبالًة هستغالت اس هبلیبت هؼبف ٍ
هبساز عجك همزرات هطوَل هبلیبت هیگززز .ثِ ضزط ایي وِ ایي گًَِ
افزاز ثِ تسلین اظْبرًبهِ ذبغی وِ هزثَط ثِ ایي هَضَع است زر
هَػس همزر السام ٍ اػالم ًوبیٌس وِ ّیچ گًَِ زرآهس زیگزی ثِ غیز اس
اخبرُ زریبفتی ًسارًس .زر غَرتی وِ ثبثت ضَز اظْبرًبهِ هؤزی
ذالف ٍالغ است ،هبلیبت هتؼلك ثِ اضبفِ یه ثزاثز آى ،ثِ ػٌَاى
خزیوِ ٍغَل ذَاّس ضس.
زر اخزای ایي هبزُ ،حمَق ثبسًطستگی ٍ ٍظیفة زریبفتی ٍ خَایش ٍ سَز ًبضی

 هحل سىًَت پسر یب هبزر یب ّوسز یب فزسًس یب اخساز یب افزاز تحت
تىفل هبله ،اخبری تلمی ًوی ضَز هگز ایٌىِ ثِ هَخت اسٌبز ٍ

اس سپززُ ّبی ثبًىی زرآهس تلمی ًرَاّس ضس .حىن ایي هبزُ زر هَرز فزسًساى
غغیزی وِ تحت ٍالیت پسر ثبضٌس خبری ًرَاّس ثَز.

هسارن ثبثت گززز وِ اخبرُ پززاذت هی ضَز .ضوٌبً یه ٍاحس

ٍظبیف هؤزیبى

هذوَر ثِ اًتربة هبله ،هطوَل هبلیبت ًرَاّس ثَز.

 -2تسلین اظْبر ًبهِ هبلیبتی (هَضَع هَاز  91 ٍ 68ق.م.م)

ثزای سىًَت هبله ٍ یه ٍاحس هسىًَی ثزای ّز یه اس افزاز


 ثز اسبس هبزُ  68ق.م.م ،زر هَرز ضرع حمیمی وِ ّیچ گًَِ

اس ًظز هبلیبت ثز زرآهس اخبرُ اهالنّ ،ز ٍاحسآپبرتوبى یه هستغل
هحسَة هی ضَز.

* اظْبرًبهِ هؤزیبى ثبیس ثِ غَرت الىتزًٍیىی زر پبیگبُ ػولیهبت الىتزًٍیىهی سهبسهبى
اهَر هبلیبتی ثجت ضَز .ثِ ایي هٌظَر هؤزیبى هی تَاًٌس ثهب هزاخؼهِ ثهِ پبیگهبُ ػولیهبت
الىتزًٍیىی سبسهبى ثِ ًطبًی ً ،www.TAX.gov.irسجت ثِ زریبفت ًهزم افهشار الىتزًٍیىهی
ثجت ٍ ارسبل اظْبرًبهِ هبلیبتی ٍ راٌّوبی هزثَط ،السام ًوبیٌس .سبسهبى اههَر هبلیهبتی اس
عزیك ضوبرُ تلفي;  )132( 46198پبسرگَی سؤاالت هؤزیبى زر ذهػَظ هزاحهل ثجهت

سبسهبى اهَر هبلیبتی وطَر

اظْبرًبهِ ّبی الىتزًٍیىی هی ثبضس.

هؼبفیت ّب

هؼبًٍت هبلیبت ّبی هستمین
زفتز ذسهبت هؤزیبى



سبل 24:3

 -3ارائِ هسارن خْت تطىیل پزًٍسُ

 هبلىبى هدتوغ ّبی هسىًَی زارای ثیص اس سهِ ٍاحهس اسهتیدبری وهِ ثهب
رػبیت الگَی هػزف هسىي ثٌب ثِ اػالم ٍسارت راُ ٍ ضْزسبسی سبذتِ ضسُ
یب هی ضًَس زر عَل هست اخبرُ اس  %211هبلیبت ثز زرآهس اهالن اخهبری
هؼبف هی ثبضس.



زر هَرز سبیز اهالن ،زرآهس ّز ضرع ًبضی اس اخبرُ ٍاحس یب ٍاحهسّبی

 -3-2تػَیز ٍ اغل سٌس هبلىیت ٍ ثٌچبق
 -3-3تػَیز ٍ اغل غفحِ اٍل ضٌبسٌبهِ هبله ٍ هستأخز
 -4-3تػَیز ٍ اغل اخبرُ ًبهِ رسوی یب ػبزی
 -5-3تػَیز ثزاثز اغل اسٌبز رٌّی (ثزای فه رّي هله)
 -6-3تػَیز ٍ اغل ٍوبلتٌبهِ (زر غَرت هزاخؼِ ٍویل)

هسىًَی زر تْزاى تب هدوَع  261هتزهزثغ سیزثٌبی هفیس ٍ زر سبیز ًمبط تهب
هدوَع  311هتز هزثغ سیزثٌبی هفیس اس هبلیبت ثز زرآهس اخبرُ اهالن هؼبف
هی ثبضس.

مالیات بر
درآمد امالک

ًىتِ -اهالوی وِ ثزای استفبزُ تدبری ٍ ازاری ثِ اخبرُ ٍاگذار هی ضًَس،
هطوَل هؼبفیت هذوَر ًوی ثبضٌس.

ّ زگبُ هبله ،ذبًِ یب آپبرتوبى هسىًَی ذَز را ثِ اخبرُ ٍاگذار ًوبیس ٍ هحل
زیگزی را ثزای سىًَت ذَیص اخبرُ وٌس یب اس ذبًِ سبسهبًی استفبزُ ًوبیس زر
تؼییي زرآهس هطوَل هبلیبت هیشاى اخبرُ ثْبیی وِ ثِ هَخت سٌس رسوی یب
لزارزاز هی پززاسز یب تَسظ وبرفزهب اس حمَق ٍی وسز هی گززز اس ول
اخبرُ ثْبی زریبفتی ٍی وسز ذَاّس ضس.
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ًحَُ هحبسجِ هبلیبت

هزاخغ حل اذتالف هبلیبتی

میضان اجاسٌ دسیافتی پس اص وسش  25دسصذ بابت َضیىٍ َا ي استُالوات ي
تعُذات ماله وسبت بٍ مًسد اجاسٌ بٍ عىًان دسآمذ مشمًل مالیات تلمی
می شًد وٍ دسآمذ مزوًس با اعمال وشخ مالیاتی مًضًع مادٌ  131ق.م.م (اص 15
تا  35دسصذ) مًسد محاسبٍ لشاس گشفتٍ ي مالیات ،مشخص می گشدد.

 زر هَارزی وِ ثزي تطریع هبلیبت غبزر ٍ ثِ هؤزی اثالؽ هی ضَز ،چٌبًچِ هؤزی ًسجت
ثِ آى هؼتزؼ ثبضس هی تَاًس ظزف سی رٍس اس تبرید اثهالؽ ضرهػ ًب یهب ثهِ ٍسهیلِ ٍویهل
تبم االذتیبر ذَز ثِ ازارُ اهَر هبلیبتی هزاخؼِ ٍ ثب ارائِ زالیهل ٍ اسهٌبز ٍ ههسارن ،وتجه ًب
تمبضبی رسیسگی هدسز ًوبیس.
زر غَرتی وِ هسئَل هزثَط زالیل ٍ اسٌبز ٍ هسارن اثزاسی را زر تؼهسیل زرآههس هَثهز
تطریع زّس ٍ ًظز اٍ هَرز لجَل هؤزی لزار گیزز ،هزاتت پطت ثزي تطریع هٌؼىس ٍ ثهِ

بٍ عىًان مثال :اگش دس یه سال مالیاتی ،دي مله مسىًوی دس تُشان وٍ مجمًع

اهضبء هسئَل هزثَط ٍ هؤزی رسیسُ ٍ زرآهس هطوَل هبلیبت تؼییي ضسُ لغؼی هی گززز.

صیشبىای مفیذ آوُا بٍ تشتیب  100ي  200متش مشبع بًدٌ ي بٍ فشض ایه وٍ طبك سىذ



سسمی ،اجاسٌ ماَیاوٍ آوُا بٍ تشتیب  4،000،000ي  0،000،000سیال باشذ ،مالیات
اجاسٌ با اعمال معافیت  150متش مشبع بٍ ششح ریل محاسبٍ می گشدد:
هدوَع سیزثٌب <  411هتز ،هدوَع اخبرُ هبّیبًِ زریبفتی
هسبحت هجٌبی هبلیبت
اخبرُ هبّیبًِ ّز هتز هزثغ
اخبرُ سبلیبًِ

< 23،111،111
411 –261< 261

7،111،111 × 23 <83،111،111
83،111،111 × %36 < 29،111،111

83،111،111 –29،111،111 <65،111،111

زرآهس هطوَل هبلیبت

ثب اوثزیت آراء لغؼی ٍ السم االخزا است .هگز ایٌىِ ظزف هست  31رٍس اس تبرید اثالؽ
غَرت پزًٍسُ خْت رسیسگی ثِ ّیأت حل اذتالف هبلیبتی تدسیس ًظز هحَل ذَاّس

51،111 ×261 <7،111،111

ّشیٌِ ّب ٍ استْالوبت ٍ تؼْسات هبله

هؤثز ٍالغ ًگززز ،پزًٍسُ ثِ ّیأت حل اذتالف هبلیبتی ارخبع ذَاّس گززیس .رأی ّیأت
رأی اس عزف هأهَراى هبلیبتی هزثَط یب هؤزی ،هَرز اػتزاؼ وتجی لزار گیزز وِ زر ایي

23،111،111 ÷ 411 <51،111

اخبرُ هبّیبًِ  261هتز هزثغ

ّزگبُ زالیل ٍ اسٌبز ٍ هسارن اثزاسی زر رز یب تؼسیل زرآهس هٌسرج زر ثزي تطریع

41،111،111 × %26 < 5،611،111
ًزخ هبزُ  242ق.م.م) × 65،111،111
35،111،111 × %31 < 5،911،111

ضس.

  زر ایي هزحلِ هؤزی هبلیبتی هىلف است همسار هبلیبت هَرز لجَل زر ّوبى
هْلت همزر را پززاذت ٍ ًسجت ثِ هبساز ثز آى اػتزاؼ ذَز را تسلین وٌس.

خزائن هبلیبتی

 :،411،111ریبل < خوغ هبلیبت اخبرُ اهالن
ضمى ًا دس سایش وماط وشًس تا مجمًع  200متش مشبع صیش بىای مفیذ اص مالیات اجاسٌ امالن
هؼبف ٍ هبساز آى عجك رٍش فَق هحبسجِ ذَاّس ضس.



ٍسارتربًِ ّب ،هؤسسبت ٍ ضزوتّبی زٍلتی ٍ زستگبُّبیی وِ توهبم
یب لسوتی اس ثَزخِ آى ّب ثِ ٍسیلِ زٍلت تبهیي هی ضهَزًْ ،بزّهبی
اًمالة اسالهی ،ضْززاری ّب ٍ ضزوت ّب ٍ هؤسسبت ٍاثستِ ثِ آى ّهب
ٍ ّوچٌیي سبیز اضربظ حمَلی هىلفٌس هبلیهبت ثهز زرآههس اخهبرُ
اهالن را اس اخبرُ ّبیی وِ پززاذت هی وٌٌس وسز ٍ ظزف زُ رٍس
ثِ ازارُ اهَر هبلیبتی هحل ٍلَع هله پززاذهت ٍ رسهیس آى را ثهِ
هَخز تسلین ًوبیٌس.

رزیف

خزیوِ

هَضَع

 %10مالیات متعلك

1

ػسم تسلین اظْبرًبهِ

2

پززاذت هبلیبت پس اس سزرسیس همزر

بٍ اصای َش ماٌ  %2/5مالیات

ًزخ هبزُ  242لبًَى هبلیبت ّبی هستمین
 زر غَرتی وِ هَخز ضرع حمیمی ثبضس.
تب هیشاى  4101110111ریبل زرآهس هطوَل هبلیبت سبالًِ ثِ ًزخ

%26

تب هیشاى  21101110111ریبل ًسجت ثِ هبساز  4101110111ریبل ثِ ًزخ

%31

تب هیشاى  36101110111ریبل ًسجت ثِ هبساز  21101110111ریبل ثِ ًزخ

%36

تب هیشاى  2011101110111ریبل ًسجت ثِ هبساز  36101110111ریبل ثِ ًزخ

%41

ًسجت ثِ هبساز  2011101110111ریبل زرآهس هطوَل هبلیبت سبالًِ ثِ ًزخ

%46

تَخِ; چٌبًچِ اسٌبز ٍ هسارن هثجتِ ثِ زست آیس وِ هؼلَم ضهَز اخهبرُ
هله ثیص اس هجلغی است وِ هأذذ هحبسجِ زرآهس هطوَل هبلیهبت لهزار
گزفتِ است ،هبلیبت ٍ خزائن هتؼلمِ عجك ق.م.م لبثل هغبلجِ ذَاّس ثَز.
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زر غَرتی وِ هَخز ضرع حمَلی ثبضس هحبسجِ هبلیبت ثِ ًزخ ( )%36هی ثبضس.
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