
 و 31/4/1394ی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب یو ضوابط اجراها ین نامه یمجموعه آفهرست 

 قانون مذکور که اعالم شده است. 272اطالعیه موضوع ماده  

 

 21/1/1395مصوب  قانون مالیات های مستقیم 26( ماده 2آئین نامه اجرائی تبصره ) -1

 21/1/1395مصوب  قانون مالیات های مستقیم 34( ماده 2آئین نامه اجرائی تبصره ) -2

 قانون مالیات های مستقیم 77( ماده 5آئین نامه اجرائی تبصره ) -3

  قانون مالیات های مستقیم 95آئین نامه اجرائی ماده  -4

 19/3/1395مصوب  قانون مالیات های مستقیم 107آئین نامه اجرائی ماده  -5

 16/12/1394مصوب  قانون مالیات های مستقیم 132آئین نامه اجرائی ماده  -6

 11/7/1394مصوب  مالیات های مستقیمقانون  132آئین نامه اجرائی بند )د( ماده  -7

  قانون مالیات های مستقیم 132( ماده سدستورالعمل اجرائی بند ) -8

 18/5/1395مصوب  قانون مالیات های مستقیم 139( ماده 3اصالح آئین نامه اجرائی تبصره ) -9

 19/10/1395مصوب  ضوابط اجرائی مربوط به هزینه استهالک دارایی ها و هزینه های تأسیس -10

 21/1/1395مصوب  قانون مالیات های مستقیم 149( ماده 1آئین نامه اجرائی تبصره ) -11

 18/3/1395مصوب  قانون مالیات های مستقیم 169( ماده 3تبصره )آئین نامه اجرائی  -12

 15/10/1395مصوب  مکرر قانون مالیات های مستقیم 169ماده  5آئین نامه اجرائی تبصره  -13

 06/10/1395مصوب  مستقیمقانون مالیات های  181( ماده 4آئین نامه اجرائی تبصره ) -14

 1/10/1395مصوب  قانون مالیات های مستقیم 186( ماده 1ضوابط اجرائی تبصره ) -15

 قانون مالیات های مستقیم 187( ماده 4آئین نامه اجرائی تبصره ) -16

 قانون مالیات های مستقیم 219( ماده 2نامه اجرائی تبصره ) آئین -17

   31/4/1394اصالحیه مصوب –قانون مالیاتهای مستقیم  272اطالعیه ماده  -18

 قانون مالیات های مستقیم 169( ماده 2نامه اجرائی تبصره ) آئین -19

 .، در دست تهیه می باشندفهرست یاد شده  19و  17 ، 16 ، 3های  ین نامه اجرائی ردیفیتوضیحات: آ



   21/1/1395قانون مالیات های مستقیم مصوب  26( ماده 2آئین نامه اجرائی تبصره ) -1
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  11/7/1394مصوب  قانون مالیات های مستقیم 132آئین نامه اجرائی بند )د( ماده  -7

( قانون رفع موانع تولید 31( اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده )132آیین نامه اجرایی بند )د( ماده )

 کشورپذیر و ارتقای نظام مالی  رقابت

قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای ( 31اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده )( 132آییننامه اجرایی بند )د( ماده )

 نظام مالی کشور

 شماره89478ت/52319هـ 11/7/1394

 دارایی و اقتصادی امور وزارت ـ تجارت و معدن ٬وزارت صنعت

 کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیستسازمان مدیریت و برنامهریزی 

 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

 سازمانهای و دارایی و اقتصادی امور و تجارت و معدن ٬به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنعت 8/6/1394هیأت وزیران در جلسه 

اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ( 132)د( ماده ) بند استناد به و زیست محیط حفاظت و کشور برنامهریزی و مدیریت

ـ آییننامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب 1394قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ( 31)

 کرد:

قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای ( 31یم موضوع ماده )اصالحی قانون مالیاتهای مستق( 132آییننامه اجرایی بند )د( ماده )

 نظام مالی کشور

 ـ در این آییننامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:1ماده

 ٬(الف ـ محدوده: شعاع )فاصله هوایی( یکصد و بیست کیلومتر برای تهران )به استثنای شهرکهای صنعتی استانهای قم و سمنان

 لومتر برای اصفهان و سی کیلومتر برای سایر مراکز استانها و شهرهای باالی سیصد هزار نفر جمعیت.کی پنجاه

ـ با اصالحات 1362ب ـ شهرک صنعتی: شهرکی که به استناد قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران ـ مصوب 

 .میشود یا شده ایجاد ٬بعدی

پ ـ منطقه ویژه اقتصادی: منطقهای که به استناد قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب 

 ـ ایجاد شده یا میشود.1384

اصالحی ( 32ـ مالک تعیین محدوده جهت محاسبه مالیات با نرخ صفر و برخورداری از مشوقهای مالیاتی موضوع بند )د( ماده )2ماده

 یا شهر چند یا دو محدوده در که اقتصادی ویژه مناطق و صنعتی شهرکهای ٬ی تولیدیواحدها مورد در ٬ون مالیاتهای مستقیمقان

 :است زیر صورت به ٬میگیرند قرار استان



 خارج یا داخل که این از فارغ) گیرد قرار تهران شهر محدوده در اقتصادی ویژه منطقه یا صنعتی شهرک ٬الف ـ چنانچه واحد تولیدی

 گر قرار گرفته باشد( مشمول مقررات محدوده تهران میباشد.دی شهرهای یا شهر محدوده از

 به مربوط مقررات تابع ٬باشد داشته قرار مختلف استانهای از شهر چند یا دو محدوده در ٬تولیدی واحد چنانچه ٬ب ـ در سایر موارد

یا چند شهر از یک استان قرار گرفته  دو محدوده در تولیدی واحد که مواردی در همچنین. میباشد تولیدی واحد استقرار محل استان

 باشد مشمول مقررات مرکز استان یا شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت آن استان حسب مورد خواهد بود.

ا مراکز استانها و شهرهای ـ در صورت وجود اختالف بین اداره کل امور مالیاتی و واحد تولیدی درخصوص فاصله واحد مزبور ب3ماده

 .بود خواهد عمل مالک کشور مالیاتی امور سازمان استعالم براساس شهرسازی و راه وزارت نظر ٬باالی سیصد هزار نفر جمعیت

 صدور زمان در شهری محدودههای تعیین و کشوری تقسیمات آخرین ٬ـ مالک قرار گرفتن واحد تولیدی یا معدنی در محدوده4ماده

و فروش از سوی وزارتخانههای ذیربط است و تغییرات بعدی آن تأثیری بر اعمال یا عدم  استخراج قرارداد انعقاد یا بهرهبرداری پروانه

 قانون مالیاتهای مستقیم ندارد.( 132اعمال محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوقهای موضوع ماده )

  معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



   قانون مالیات های مستقیم 132( ماده سدستورالعمل اجرائی بند ) -8

 



 



  18/5/1395مصوب  قانون مالیات های مستقیم 139( ماده 3اصالح آئین نامه اجرائی تبصره ) -9

 

 اصالحی قانون مالیات های مستقیم (139ماده )( 3آیین نامه اجرایی موضوع تبصره )اصالح 

 1395/5/18هـ                                                             53122ت/58555شماره

 (139ماده )( 3اصالح آیین نامه اجرایی موضوع تبصره )

 اصالحی قانون مالیات های مستقیم

 اقتصادی و دارایی وزارت امور

وزارت امور اقتصادی و دارایی و به  1395/2/18مورخ  200/1927/25212به پیشنهاد شماره  1395/5/10هیأت وزیران در جلسه 

 استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد:

 های مستقیممالیاتاصالحی قانون ( 139ماده )( 3نامه اجرایی موضوع تبصره )آیین

-نامههای بعدی آن موضوع تصویبو اصالحیه 1381/12/7هـ مورخ 27257ت/53456نامه شماره ـ موضوع تصویب1380ـ مصوب 

و شماره  1391/12/8هـ مورخ 48524ت/242895، شماره 1389/8/9هـ مورخ 41292ت/176766های شماره 

 شود:به شرح زیر اصالح می 1393/6/4هـ مورخ 50217ت/62400

 شود.اصالح می« مالیات به نرخ صفر»به عبارت « معافیت»نامه مذکور، واژه ـ در عنوان فصول دوم تا دهم آیین1

اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً در مورد بقاع ( 139معافیت مالیاتی موضوع بند )الف( ماده )» ، عبارت (1ـ در ماده )2

به « ت آنها توسط سازمان او قاف و امور خیریه به سازمان امور مالیاتی کشور اعالم می شود، جاری خواهد بود.موصوف که فهرس

اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم مطابق فهرستی است که توسط سازمان اوقاف و امور ( 139بقاع موضوع بند )الف( ماده )»عبارت 

اصالح « سازمان اوقاف و امور خیریه»به عبارت « سازمان یادشده»و عبارت « شود.یخیریه به سازمان امور مالیاتی کشور اعالم م

 شود.می

 شود.اصالح می« مشمول مالیات به نرخ صفر»به عبارت « از پرداخت مالیات معاف»، عبارت (2ـ در ماده )3

اصالح و « رخ صفر برای محاسبه مالیاتن»به عبارت « معافیت مالیاتی مزبور برای هر سال»، عبارت (2ماده )( 1ـ در تبصره )4

 شود. اضافه می « علوم اسالمی»پس از عبارت « در سال مربوط»عبارت 

 گردد: به شرح زیر اصالح می ( 2ماده )( 2ـ تبصره ) 5



-یینـ استفاده از نرخ صفر در خصوص درآمد موقوفات متعلق به مدارس یادشده منوط به رعایت مقررات فصل پنجم این آ2تبصره»

 «نامه خواهد بود.

 شود.اصالح می« مشمول مالیات به نرخ صفر»به عبارت « از پرداخت مالیـات معاف»، عبارت (3ـ در ماده ) 6

)بنیاد » اصالح و عبارت « مشمول مالیات به نرخ صفر»به عبارت « از پرداخت مالیات معاف»نامه، عبارت آیین( 4ـ در ماده )7

« مشروط بر اینکه»پس از عبارت « برای»و واژه « صندوق عمران موقوفات کشور »پس از عبارت « کشور(توسعه و عمران موقوفات 

 شود.اضافه می

 شود.اصالح می« گرددمشمول مالیات به نرخ صفر می»به عبارت « از پرداخت مالیات معاف است»، عبارت (5ـ در ماده ) 8

حذف و چهار تبصره به عنوان « ـ قانون مالیات های مستقیم1380/11/27اصالحی ـ مصوب »، عبارت (5ـ در بند )ب( ماده )9

تلقی و در تبصره مذکور واژه ( 3قبلی به عنوان تبصره ) به شرح زیر به این ماده اضافه و تبصره( 5و )( 4، )(2، )(1های )تبصره

 شود:اصالح می« نرخ صفر»به عبارت « معافیت»

 

توانند مفاصاحساب موقوفات عام را به صورت الکترونیکی و یا از طریق لوح فشرده، به ادارات اوقاف و امور خیریه میـ 1تبصره

شوند، در حکم هایی که به این طریق دریافت میترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مشخص می کند، ارایه نمایند. مفاصاحساب

 باشند.اظهارنامه مالیاتی می

اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در صورت درخواست ادارات ( 139ـ شعب تحقیق موضوع تبصره بند )ح( ماده )2تبصره

اند، ظرف یک ماه به اداره امور مالیاتی ها مفاصاحساب صادر نمودهامور مالیاتی، صورت ریز درآمد و هزینه موقوفاتی را که برای آن

 ارایه نمایند.

ز درآمد موقوفات عام که در دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، پس از انقضای سال ـ آن قسمت ا4تبصره

اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. آن ( 139مالی تحصیل درآمد نیز قابل مصرف در امور مذکور در بند )ح( ماده )

مذکور در این ماده شود، در سال مصرف، طبق مقررات قانونی مربوط،  قسمت از درآمد موقوفات عام که صرف اموری غیر از امور

 مشمول مالیات خواهد بود.

ـ آن قسمت از درآمد موقوفات عام که در هر سال مالی به مصرف نرسیده، بدون تعلق مالیات، به سال مالی بعد منتقل  5تبصره

 خواهد شد.

 شود.اصالح می« نرخ صفر»به عبارت « معافیت»، واژه (6ـ در ماده )10

 اصالح و پس از عبارت« مصرف»به واژه « مصارف»، واژه (6ـ در بند )ب( ماده )11



 شود.اضافه می« و اصالحیه بعدی آن»عبارت « ـ1380/11/27های مستقیم ـ مصوب اصالحی قانون مالیات( 139بند )ح( ماده )» 

 شود:لحاق میا( 6به ماده )( 2و )( 1های )ـ متون زیر به عنوان تبصره12

ها و هدایای نقدی و غیرنقدی دریافتی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی ـ کمک1تبصره

 شود.بعد منتقل می

( 139ها و هدایای نقدی و غیرنقدی دریافتی که صرف اموری غیر از امور مذکور در بند )ح( ماده )ـ آن قسمت از کمک2تبصره

اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم شود، در رسیدگی به عملکرد سالی که در آن سال به مصرف رسیده است، به درآمد مشمول 

 گیرد.مالیات، اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار می

 شود. اصالح می « ادارات کل امور مالیاتی»به عبارت « ادارات امور مالیاتی»، عبارت (7ـ در بند )الف( ماده )13

 عبارت« ـ1380/11/27ـ مصوب » ، پس از عبارت (7ـ در بند )پ( ماده )14

 شود.اضافه می« و اصالحیه بعدی آن»

به واژه « مؤسسه»، واژه «پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی»به عبارت « چهار ماه بعد از پایان»، عبارت (9ـ در ماده )15

مرجع »به عبارت « مرجع ناظر مؤسسه»و عبارت « ربطمرجع نظارت ذی»به عبارت « وطمرجع ناظر مرب»، عبارت «مربوط»

 شود.اصالح می« یادشده

 شود.اصالح می« نـرخ صفـر مـالیـاتـی»بـه عبـارت « معـافیت»، واژه (10ـ در مـاده )16

 .اصالح می شود«  نرخ صفر مالیاتی»به عبارت « معافیت مقرر»، عبارت (11ـ در ماده )17

های قرآنی اشخاص حقیقی یا حقوقی و همچنین فعالیت»حذف، عبارت « اشخاص حقیقی یا حقوقی»، عبارت (12ـ در ماده )18

« به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی»پس از عبارت « ربطهای ذیکه با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دستگاه

های یاد شده بر اساس فعالیت» اضافه و عبارت « انجام می شود»پس از عبارت « باشدمشمول نرخ مالیاتی صفر می »و عبارت 

» به عبارت « دستورالعملی توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری و زارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تعیین و اعالم خواهد شد. 

کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تهیه و اعالم خواهد  دستورالعمل نحوه اجرای این ماده مشترکاً توسط سازمان امور مالیاتی

 شود.اصالح می« شد. 

نرخ »به عبارت « معافیت مالیاتی»اضافه، عبارت « اصالحی»پس از واژه « های مستقیمقانون مالیات»، عبارت (13ـ در ماده )19

« ا پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتیحداکثر ت»به عبارت « حداقل یکبار در هر»و عبارت « صفر در محاسبه مالیات

مرجع ناظر مکلف »حذف و عبارت « و گواهی نظارت دریافت»اضافه و عبارت « سال مالی»پس از عبارت « مربوط»اصالح و واژه 

ره یادشده به ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی این اشخاص گزارش نظارتی خود را دراجرای تبص( 4است حداکثر )

 شود.به انتهای این ماده اضافه می« ربط تسلیم نماید.اداره امور مالیاتی ذی



و عبارت « ـ1380/11/27های مستقیم ـ مصوب قانون مالیات» پس از عبارت « و اصالحیه بعدی آن» ، عبارت (14ـ در ماده )20

و با رعایت سایر معافیتهای مالیاتی مقرر به نرخهای »عبارت  اضافه و« معافیت مالیاتی»پس از عبارت « یا مالیات به نرخ صفر»

 شود. حذف می « مالیاتی مقرر مربوط در این قانون

 شود:به شرح زیر اصالح می( 14ماده )( 1ـ تبصره )21

ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشخاص موضوع بندهای )ط( و )ک(  ـ درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات وکمک 1تبصره

های زیر مجموعه باشد. این حکم شامل درآمد شرکت اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف می ( 139ماده )

 اشخاص مذکور نخواهد بود.

 شود. اضافه می « باشندمی»پس از فعل « این ماده( 1با رعایت تبصره )»، عبارت (14ماده )( 2ـ در تبصره )22

های اصالحی قانون مالیات( 139ی بعدی آن به استثنای اشخاص مشمول بند )ح( ماده )و اصالحیه» ، عبارت (15ـ در ماده )23

پس از « شود،یعمل م( 2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )( 85مستقیم که مطابق ماده )

به ویرگول)،( و عبارت « سود و زیان» پس از عبارت « یا»اضافه و واژه « ـ1380های مستقیم ـ مصوب قانون مالیات»عبارت 

 شود. اصالح می « صورت یا خالصه درآمد»به عبارت « حساب درآمد »

 

 شود:به شرح زیر اصالح می( 16ـ ماده )24

های آن و همچنین عدم اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره( 139ات مقرر در ماده )ـ عدم رعایت شرایط و ترتیب16ماده

مکرر اصالحی قانون، به استثنای اشخاص ( 146تسلیم اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع ماده )

انون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ق( 85قانون مذکور که مطابق ماده )( 139مشمول بند )ح( ماده )

ها و نرخ صفر شود، توسط اشخاص موضوع بندهای ماده یادشده، در هر سال مالی، موجب محرومیت از معافیتعمل می( 2دولت )

 مالیاتی مقرر در آن سال خواهد شد.

 شود.مواد بعدی به ترتیب اصالح میآن حذف و شماره  نامه و تبصرهالحاقی آیین( 17ـ ماده )25

به بعد  1381/1/1ـ که سال مالی آنها از 1380/11/27های مستقیم ـ مصوب اصالحی قانون مالیات»، عبارت (18ـ در ماده )26

و بعد از آن  1395/1/1ها که آغاز سال مالی آن 1394/4/31قانون مالیاتهای مستقیم اصالحی مصوب »به عبارت « شودشروع می

 شود. اصالح می « باشد،

 جمهور ـ اسحاق جهانگیریمعاون اول رئیس   

 



 19/10/1395مصوب  رائی مربوط به هزینه استهالک دارایی ها و هزینه های تأسیسضوابط اج -10

 



 21/1/1395ب مصو قانون مالیات های مستقیم 149( ماده 1اجرائی تبصره ) آئین نامه -11

  



 



 



  18/3/1395مصوب  قانون مالیات های مستقیم 169( ماده 3اجرائی تبصره )آئین نامه  -12

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 200-95-22شماره: 

 1395-03-31تاریخ:  

 پیوست: دارد

  

  بخشنامه

 م 169ماده               95 22  

  

 امور مالیاتی شهر و استان تهران  مخاطبین/ذینفعان

 ادارات کل امور مالیاتی
صره) موضوع ضوع تب صوب  169( ماده 3آیین نامه اجرایی مو صالحی م -04-31ا

 قانون مالیات های مستقیم 1394

قانون مالیاتهای مستقیم اصالحی مصوب  169( ماده 3اجرایی تبصره) بدینوسیله آیین نامه

که به تصویب وزیر  1395-03-18مورخ  200-3949-46378به شماره  31-04-1394

 محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، به منظور اطالع واقدام الزم ابالغ می گردد.

الزم االجراء می باشد و نحوه  1395-01-01براساس آیین نامه فوق، مقررات مذکور از تاریخ 

 1395ارسال فهرست معامالت توسط اشخاص مشمول برای فصول بهار و تابستان سال 

کماکان مطابق مقررات و دستورالعمل های قبلی صادره سازمان امور مالیاتی کشور خواهد 

 بود.

ول بهار و تابستان قانون مالیات های مستقیم در فص 169( ماده 1بدیهی است اجرای تبصره )

 169-5-14-18-نیز تسری خواهد داشت. 1395سال 

  

 سیدکامل تقوی نژاد

 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

  
تاریخ اجراء:   مطابق آیین نامه 

 اجرایی
ـــتـانی انتظـامی  مدت اجراء:   نامحدود مرجع نـاظر:   دادس

 مالیاتی
 نحوه ابالغ: فیزیکی/ سیستمی

 .دفتر اطالعات مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید 39902302ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن  لطفآ هر گونه 

 



  15/10/1395مصوب  مکرر قانون مالیات های مستقیم 169ماده  5اجرائی تبصره آئین نامه  -13

 

 د-230-41997شماره:

 1395-11-02تاریخ: 

 بخشنامه

 م مکرر 169 95    

 
  

 مخاطبین/ذینفعان

 اداره امور مالیاتی شهر و استان تهران

 ادارات کل امور مالیاتی

ضوع  موضوع صره)ابالغ آیین نامه اجرایی مو ستقیم 169( ماده)5تب ( مکرر قانون مالیاتهای م

 31/04/1394مصوب 

( مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 169( ماده )5نامه اجرایی موضوع تبصره )بدینوسیله آیین 

که به تصویب وزیران محترم دادگستری و امور  29/10/1395مورخ  203829به شماره  31/04/1394

 گردد.رسیده است، به منظور اطالع و اقدام الزم ابالغ میاقتصادی و دارایی 

 نادر جنتی

 معاون مالیاتهای مستقیم

نامه اجرایی  : مطابق آئینتاریخ اجرا :نامحدودمدت اجرا  دادستانی انتظامی مالیاتیمرجع ناظر:  : نحوه ابالغ 

 فیزیکی/سیستمی

مالیاتی پیگیری نمائید.لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق دفتر اطالعاتن   

              
 

  

 

 



  06/10/1395مصوب  مالیات های مستقیمقانون  181( ماده 4آئین نامه اجرائی تبصره ) -14

 

 200-95-80شماره:

 1395-11-06تاریخ: 

 بخشنامه

 م 181 95 80  

 

 امور مالیاتی شهر و استان تهران مخاطبین/ذینفعان

 ادارات کل امور مالیاتی 

صره  موضوع ضوع تب صالحی  4ابالغ آئین نامه اجرایی مو ستقیم  181ماده ا قانون مالیاتهای م

 دستورالعمل مربوط31/04/1394مصوب 

قانون مالیات های مستقیم مصوب  181ماده اصالحی  4به پیوست آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 

که به تصویب وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسیده است به همراه  31/04/1394

 20/10/دستورالعمل مربوط، جهت اطالع و اقدام الزم، ابالغ می گردد.

 سید کامل تقوی نژاد

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ تصویب آئین تاریخ اجرا:

 نامه
:نامحدودمدت اجرا دادستانی انتظامی مالیاتیمرجع ناظر:  : نحوه ابالغ 

 فیزیکی/سیستمی

 با پولشویی و فرار مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید. با دفتر بازرسی ویژه، مبارزه 39903575لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 

              
                  

 

   

 

  

 



  1/10/1395مصوب  قانون مالیات های مستقیم 186( ماده 1ضوابط اجرائی تبصره ) -15

 نوع:بخشنامه

 

 18مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 

 65/95/200شماره: 

  01/10/1395تاریخ: 

 بخشنامه

  
 م 186ماده  1تبصره  95 65  

  
  

 مخاطبین/ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 ادارات کل امور مالیاتی 

 قانون مالیات های مستقیم 186ماده  1ابالغ ماده یک اصالحی ضوابط اجرایی موضوع تبصره  موضوع

 1به پیوست متن اصالحی ماده یک ضوابط اجرایی موضوع تبصره  1/3/1391مورخ  4167/200شنامه شماره پیرو بخ    

 گردد:واصالحات بعدی آن به شرح ذیل جهت اجراء ابالغ می 1366اسفند قانون مالیات های مستقیم مصوب  186ماده 

سنادی یا صدور ضمانت نامه های بانکی  ماده یک سهیالت و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات ا : اعطای هرگونه ت

صار مو سات اعتباری غیربانکی، که از این پس به اخت س سط بانک ها و مو سه اعتباری نامیده اعم از ارزی یا ریالی، تو س

برای اشخاص حقوقی  شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی )صاحبان مشاغل ( موضوع قانون مالیات های مستقیم،می

شخاص حقیقی از مبلغ یک میلیارد ریال و باالتر ظرف مدت  سه میلیارد ریال و باالتر و برای ا سالاز مبلغ  سی،  یک شم

 باشد.قانون مذکور می 186مشمول مقررات تبصره یک ماده 

: معادل ریالی تسهیالت اعطایی و تعهدات ایجادی ارزی براساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران،  تبصره

 30/9-82باشد.مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیالت و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده می

 سیدکامل تقوی نژاد 

 مالیاتی کشوررئیس کل سازمان امور 
 



 

   قانون مالیات های مستقیم 187( ماده 4آئین نامه اجرائی تبصره ) -16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  قانون مالیات های مستقیم 219( ماده 2آئین نامه اجرائی تبصره ) -17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   31/4/1394اصالحیه مصوب –قانون مالیاتهای مستقیم  272اطالعیه ماده  -18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قانون مالیات های مستقیم 169( ماده 2نامه اجرائی تبصره ) آئین -19

 

 

 

 

 


