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کشورکل 1399قانون بودجه سال 

حضرت حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دكتر حسن روحاني
ايراناسالمیجمهوريمحترمرئیس
قانون(123)وسومبیستويكصداصلاجرايدر16/9/1398مورخ117858شمارهنامهبهعطف
شورايمجلسبهاليحهعنوانباكهكشوركل 1399سالبودجهقانونايرانجمهوري اسالمیاساسی

(57)فتمهوپنجاهاصولو(مدظله العالی)رهبريمعظممقامإذنبراساسبود،گرديدهتقديماسالمی
كمیسیون26/12/1398مورخدوشنبهروزجلسهدرتصويببااساسیقانون(85)پنجموهشتادو

.ددمی گرابالغپیوستبهنگهبان،محترمشورايتأيیدواسالمیشورايمجلستلفیق
اسالميريیس مجلس شورای -علي الريجاني

(98/12/29-166249نامه)سازمان برنامه وبودجه 
1399سالهبودجقانون))پیوستبهايراناسالمیجمهوريقانونوسوموبیستيكصداصلدراجراي

وهشتاد(57)وهفتمپنجاهواصول(العالیمدظله)رهبريمعظممقاماذنبراساسكه((كشوركل
ونوددوسیصيكهزاراسفندماهوششمبیستمورخدوشنبهروزجلسهدراساسیقانون(85)وپنجم
نگهبانشورايتايیدبه98/12/28ودرتاريختصويباسالمیشورايمجلستلفیقكمیسیونوهشت
گرديده،واصلاسالمیشورايمجلس98/12/28مورخ687/95604شمارهنامهوطیرسیده
روحانيحسن.گرددمیابالغاجراجهت

رئیس جمهور
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:1تبصره 
ادراتصخالصوگازيمیعاناتونفتصادراتازحاصلمنابعازملیتوسعهصندوقسهم-الف
طولدراستمكلفايراناسالمیجمهوريمركزيبانك.می شودتعیین(%20)بیست درصدگاز
(%5/14)صدنیم  دروچهاردهسهمووجوهاينواريزبهنسبتبالفاصلهمنابع،وصولبامتناسبوسال

و(دولتهامسسودتقسیمازمعاف)گازيمیعاناتوخامنفتصادراتكلازايراننفتملیشركت
گازصادراتخالصمحلازنفتوزارتتابعهدولتیشركت(%5/14)نیم  درصدوچهاردهسهم

(%3)دسه  درصسهمهمچنینو(صفرنرخبامالیاتودولتسهامسودتقسیمازمعاف)طبیعی
ماهانهبه صورتمذكورمبالغ.كنداقدامقانوناين(5)شمارهجدول210109درآمديرديفموضوع

تاتعیین شده(%20)بیست درصدسهممابه التفاوت.می شودتسويهومحاسبهساليازدهمماهازوواريز
سهمنسبتبهصندوقاينوروديمحلازملیتوسعهصندوق(%36)شش درصدوسیقانونیسهم

بهآنبازپراختومی شودتلقیوامودولتبدهیبه عنوان1399سالدراجزاءديگروصندوق
.می كندمشخصملیتوسعهصندوقامنايهیأتكهاستوكاريسازباصندوق
وايراننفتملیشركتسهمبهمربوط(%5/14)نیم درصدوچهاردهسهموجوههزينه كردگزارش
والمیاسشورايمجلسبهنفتوزارتتوسطيك بارسه ماههرنفتوزارتتابعهدولتیشركت

ودجهبوبرنامهسازمانواسالمیشورايمجلسانرژيومحاسباتوبودجهوبرنامهكمیسیون هاي
می شودارائهكشور
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:2تبصره 

قانون الحاق برخی مواد به ( 4)مشمول حكم ماده 1399شركتهاي در حال واگذاري در سال -ب
.می باشند( 2)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 
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: 5تبصره 
:با رعايت قوانین و مقررات1398داده می شود در سال اجازه 

.........
دولت و اسناد اين تبصره و كارمزد تعهد پذيره نويسی اوراق مالی اسالمیاوراق -ل

بین همچنین معامالت. می شودمشمول مالیات به نرخ صفر ( 1399منتشره در سال )
ند، اركان انتشار و دريافت ها و پرداخت هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع اين ب

تثنیات صرف  نظر از استفاده يا عدم  استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافیت ها و مس
.می شودقانون رفع موانع تولید رقابت  پذير و ارتقاي نظام مالی كشور( 14)حكم ماده 

.بود.( مشمول مالیات نمی شود)عبارت قرمز1398در قانون بودجه سال: نکته
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:6تبصره 

مكلفكشورسراسراستانیفاضالبوآبشركتهايطريقازنیرووزارت-الف
ربشآبفروشمترمكعبهرازايبه شهري،آب بهاينرخدريافتبرعالوهاست
ازريال(200)دويستمبلغوزيرانهیأتتوسطتعیین شدهمصرفالگويازباالتر

مولمشفوقوجوه.كندواريزكشوركل خزانه داريبهودريافتآب،مشتركان
.استصفرنرخبهمالیات
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:6تبصره 

دادهاجازه(كشورمالیاتيامورسازمان)دارايیواقتصادياموروزارتبه-ب
زودهافارزشبرمالیاتمؤديانپرونده هايازبخشیيك سال،مدتظرفمی شود

نمودهتسلیممقررموعددرراخوداظهارنامه هايكه،1395تا1387سنواتدوره هاي
كه(انتخابحوهنجملهاز)ضوابطیبهتوجهبانگرفته اند،قراررسیدگیموردتاكنونو
میتهیهقانونابالغازبعديك ماهمدتظرفكشورمالیاتیامورسازمانپیشنهادبه

.نمايدیقطعرسیدگیبدونمی رسد،دارايیواقتصادياموروزيربه تصويبوشود
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:6تبصره 
-د
ر قانون احكام دائمی برنامه هاي توسعه كشو( 32)ماده ( پ)بند ( 1)متن زير به جزء -1

:اضافه می شود
یشنهاد شاخصهاي مناطق و شهرستان هاي غیربرخوردار از اشتغال موضوع اين جزء با پ»

«.سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هیأت وزيران می رسد
واحدهاي تولیدي، محل استقرارفزوده مالیات و عوارض ارزش امحل أخذ -2

.واحد تولیدي است
قانون برنامه ششم ( 6)ماده ( ب)بند ( 1)موضوع جزء عوارض ارزش افزوده -3

در %( 88)توسعه در شهرستان هاي تهران و اسالمشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد 
در نقاط روستايی و عشايري %( 12)نقاط شهري تهران و شهر اسالمشهر و دوازده درصد 

.آنها توزيع می شود
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:6تبصره 
(  2)ت قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دول( 12)مطابق ماده -هـ

 شود ماهانه به هر يك از وزارتخانه هاي نفت و نیرو از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط اجازه داده می
ريال، از هر واحد مسكونی مشتركان ( 2000)از هر واحد مسكونی مشتركان گاز مبلغ دو هزار 

ريال و از هر يك از واحدهاي تجاري مشتركان گاز و برق مبلغ ده ( 1000)برق مبلغ يك هزار 
160186و 160185ريال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع رديفهاي ( 10.000)هزار 

ايی، مبالغ براي مشتركان روست. اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند( 5)جدول شماره 
.تاسمالیات به نرخ صفر وجوه فوق، مشمول . می باشد%( 50)فوق الذكر معادل پنجاه  درصد 

ند آيین نامه اجرائی اين ب. منابع حاصله براي موارد مندرج در ماده مذكور به مصرف می رسد
ه كشور و متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه به پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودج

وزارت امور اقتصادي و دارايی به تصويب هیأت  وزيران می رسد
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:6تبصره 
(38)ماده(ص)و(ث)بندهاياجرايازحاصلدرآمدپسماندها،مخرباثراتكاهشبه منظور-و

محیطربمخپسماندتولیدبهمنجرآنهامصرفكهكاالهايیفروشازناشیتوسعه،ششمبرنامهقانون
منابع.می شودواريز160189شمارهدرآمديرديفبهمالیاتيامورسازمانتوسطمی شودزيست

رديفمحلازريال(10.000.000.000.000)میلیاردهزاردهسقفتاوصولی
ملیصندوق)محیط زيستحفاظتسازماناختیاردرقانوناين(9)شمارهجدول39-530000

بازيافتبرايكشوربودجهوبرنامهسازمانباموافقتنامهمبادلهازپستامی گیردقرار(محیط زيست
اولويتاب(انرژيوموادبهپسماندتبديلمنطقه ايتأسیساتايجاد)مزبوركاالهايازحاصلپسماندهاي

.شودمصرفخصوصیبخشمشاركت
كاالهايفهرستكاال،هر(%1)درصديكسقفتاعوارضمیزانبرمشتملبندايناجرائیآيین نامه
قانوننايابالغازپسدوماهمدتظرفاجرائیفرآيندوكاالهاپسماندمديريتهزينهنرخمشمول،

اموروتجارتومعدنصنعت،كشور،وزارتخانه هايمحیط زيست،حفاظتسازمانمشتركپیشنهادبه
 رسدمیوزيرانهیأتبه تصويبومی شودتدوينكشوربودجهوبرنامهسازمانودارايیواقتصادي
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:6تبصره 

كهكیدامپزشوداروسازيپیراپزشكی،پزشكی،مشاغلوحرفصاحبانكلیه-ز
امنظسازمانپزشكی،آموزشودرمانبهداشت،وزارتتوسطآنهافعالیتمجوز

وی شودمصادرايراندامپزشكیسازمانودامپزشكینظامسازمانياوايرانپزشكی
وقوقیحمشاورهووكالتازاعمحقوقیكارهايوكسبدرشاغلاشخاصكلیه

مالیات هايقانون(169)ماده(2)تبصرهآيین نامهچهارچوبدرمكلفندخانواده،
فروشگاهيپايانهازبعديالحاقاتواصالحاتبا3/12/1366مصوبمستقیم
كننداستفاده
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:6تبصره 

سلح، كلیه مراكز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهاي عمومی، نیروهاي م-ح
از حق الزحمه يا حق العمل پزشكی پزشكان %( 10)ده درصد مكلفندخیريه ها و شركتهاي دولتی 

رداخت كه به موجب دريافت وجه صورتحساب هاي ارسالی به بیمه ها و يا نقداً از طرف بیمار پ
ماه بعد از وصول كسر كنند و به نام پزشك مربوط تا پايانمالیاتمی شود به عنوان علی الحساب 
علي الحساب مالیات. واريز كنندسازمان امور مالیاتي كشور مبلغ صورتحساب به حساب 

(  الف)بند ( 2)اين بند شامل كلیه پرداخت هايی كه به عنوان درآمد حقوق و كارانه مطابق جزء 
قانون ( 199)حكم ماده . اين قانون پرداخت و مالیات آن كسر می شود، نخواهد بود( 12)تبصره 

مالیات هاي مستقیم در اجراي اين بند جاري می باشد
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:6تبصره 
موضوعاطالعاتیپايگاههايازاستفادهبا1399سالدراستمكلفمالیاتيامورسازمان-ط
مالیات1398سالنپاياتامطالباتتكلیفتعیینبهنسبتمستقیممالیات هايقانونمكرر(169)ماده

بهووصولرامطالباتاين(%30)سی  درصدحداقلوكردهاقدامحقوقیوحقیقیاشخاصازدولت
ومالیمؤسساتوبانكها.كندواريزقانوناين(5)شمارهجدولدرمندرجذي ربطدرآمديرديف

قانون(مكرر169)مادهدرمقررتكالیفسايروفوقتكالیفرعايتعدمصورتدراعتباري
تقیممسمالیات هايقانوندرمزبورجريمه هايبرعالوهآناجرائیآيین نامهومستقیممالیات هاي

اعتباريومالیمؤسسهوبانكنزداشخاصسپرده هايحجم(%2)دودرصدمعادلجريمه ايمشمول
.بودخواهدوصولومطالبهقابلمزبورقانونمقرراتطريقازجريمه هااين.می شوندهرسالدر

راواست شدهدرخحقوقیوحقیقیاشخاصاقتصاديومالیهويتی،اطالعاتمكلفندبیمهشركتهاي
.دهندقرارسازمانآناختیاردرمی كندمقررمالیاتیامورسازمانكهترتیبیبه

مستقیممالیات هايقانوندرمزبورجريمه هايبرعالوهبنداينرعايتعدمدرصورتبیمهشركتهاي
.بودخواهند1398سالپاياندردريافتیبیمهحق(%5)پنج درصدمعادلجريمه ايشمولم
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:6تبصره 
-ك

اال و براي درآمدهاي حاصل از صادرات كنرخ صفر و معافیت های مالیاتي هرگونه -1
اده خدمات از جمله كاالهاي غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع م

با اصالحات و الحاقات بعدي، در 17/2/1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ( 13)
شور مواردي كه ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعالمی بانك مركزي به چرخه اقتصادي ك

صادرات . قابل اعمال نیست1399و 1398برای عملكرد سالهای برگردانده نشود، 
ت زمان مد. مهندسی از شمول شروط اين بند مستثنی هستند-بخش كشاورزي و خدمات فنی

قانون رفع موانع تولید رقابت پذير و ( 34)استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده 
به چرخه از تاريخ ورود ارزيک ماهارتقاي نظام مالی كشور از طرف سازمان امور مالیاتی كشور 

.اقتصادي كشور مطابق مقررات يادشده می باشد
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:6تبصره 

مصوبمالیات بر ارزش افزوده مدت اجراي آزمايشی قانون -ل
1399مهر ماه سال پايان با اصالحات و الحاقات بعدي تا 17/2/1387

.تمديد می شود
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:6تبصره 

قانون(29)مادهموضوعاجرائیدستگاههايازيكیكارفرماكهپیمانكاريمعامالتدر-م
فزودهاارزشمالیاتپرداخت،هرباهمزماناستموظفكارفرمااست،توسعهششمبرنامه

بهرافزودهاارزشبرمالیاتكارفرماكهزمانیتا.كندپرداختپیمانكاربهراآنبامتناسب
أخذيامانكارپیازآنمطالبهحقكشورمالیاتیامورسازمانباشد،نكردهپرداختپیمانكار

خزانهناداسصورتبهپیمانكاربهكارفرمابدهیكهموارديدر.نداردراويازديركردجريمه
عیناً رااوراقايناستموظفكارفرماپیمانكار،درخواستصورتدرمی شودپرداختاسالمی

اوراقمیاسمبلغمعادلكشورمالیاتیامورسازمان.دهدتحويلكشورمالیاتیامورسازمانبه
ارائهوركشكل خزانه داريبهرامذكوراسنادوكسرپیمانكارمالیاتیبدهیازراتحويلی
ه عنوانبراتحويلیخزانهاسناداسمیمبلغمعادلاستموظفكشوركلخزانه داري.می كند
.كندمنظورمالیاتوصولی

Majidi_tax



:6تبصره

يك درصدمحلازوصول شدهآاليندگيعوارضاز(%35)پنج درصدوسی-ن
سازمانبهافزودهارزشبرمالیاتقانون(38)ماده(1)تبصرهفروشقیمتاز(1%)

مبادلهزاپستامی يابداختصاص(محیط زيستملیصندوق)محیط زيستحفاظت
مذكورصندوقاساسنامه(5)مادهبراساسكشوربودجهوبرنامهسازمانباموافقتنامه

ازیريجلوگوزيست محیطیآلودگی هايكاهشبرايمالیتسهیالتاعطايصرف
.شودمحیط زيستتخريب
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:6تبصره

بهراانونیقگمركیومالیاتيتخفیفاتومعافیت هاموظفنداجرائیدستگاههاي-ص
بندناياجرائیدستورالعمل.كنندثبتخودبهمربوطحسابهايدرخرجی-جمعیصورت

قانونيناتصويبازپسكشوربودجهوبرنامهسازمانودارايیواقتصادياموروزارتتوسط
 ماهششهركشورمالیاتیامورسازمانوايراناسالمیجمهوريگمرك.می شودابالغوتهیه

ارائهاسالمیشورايمجلساقتصاديكمیسیونبهراتخفیفاتومعافیت هااينگزارشيك بار
گمركیوصولوارداتبرمالیاتعنوانبهگمركیتخفیفاتومعافیت هاعملكرد.می كنند

سازمانت،دولپاسخگويیوشفافیتافزايشبه منظور.می شودمحسوبايراناسالمیجمهوري
موردهرافیتمعدرصدومالیاتیمعافیت هايمیزانپیش بینیاستموظفكشوربودجهوبرنامه

.دهدقرارعمومدسترسدروكندثبتسنواتیبودجهقوانیندررا
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:6تبصره
وتاصالحابامستقیممالیات هایقانونمكرر(169)و(103)مواداستنادبه-ش

قوه،یاتيمالتمبرابطالطريقازدولتمالیاتیدرآمدهايافزايشبه منظوروبعديالحاقات
ترونیكالكقراردادسامانهقانون،اينتصويبازپسيك ماهمدتظرفاستمكلفقضائیه
تمامسامانهنايراه اندازيزماناز.كندراه اندازيراموكلووكیلبینالكترونیكیقراردادتنظیم
وادهخانومشاورانورسمیكارشناسانوكال،مراكزعضووكاليومشاورانازاعمفعالافراد

وبتثسامانهايندرراموكلباخودمالیقراردادهايموظفنددادگستريوكاليكانون هاي
كترونیك،القراردادسامانهتوسطقراردادهربرايصادرشدهيكتاي(كد)شناسه.نمايندتنظیم
دردرجمنمالیاطالعاتاستخراجمنظوربهقضائیخدماتسامانهدروكیلشناسايیمبناي

برخوردمربوطهقوانینطبقبندايناجرايازمتخلفینبا.بودخواهدمالیاتیتمبرابطالوقرارداد
.می شود
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:6تبصره 
-ت
موجود درانواع خودروهای سواری و وانت دوكابین و واحدهای مسكوني 1399در سال -1

:می شوند( ساالنه)كشور به شرح بندهاي زير مشمول مالیات بر دارايی 
يكصد میلیارد با ارزش روز معادل ( با احتساب عرصه و اعیان)واحدهاي مسكونی -1-1
:ريال و بیشتر به نرخهاي زير( 100.000.000.000)
يك در هزارمیلیارد ريال150میلیارد ريال تا 100نسبت به مازاد -1-1-1
دو در هزارمیلیارد ريال250میلیارد ريال تا 150نسبت به مازاد -2-1-1
سه در هزارمیلیارد ريال400میلیارد ريال تا 250نسبت به مازاد -3-1-1
چهار در هزارمیلیارد ريال600میلیارد ريال تا 400نسبت به مازاد -4-1-1
پنج در هزارمیلیارد ريال به باال600نسبت به مازاد -5-1-1

مول مالیات محسوب و جداگانه مشهر واحد مسكوني يک مستغل در محاسبه مالیات موضوع اين بند، 
.می باشد

ارزش هفتداراي شماره انتظامی شخصی، با انواع خودروهای سواری و وانت دو كابین -2-1
%(2/0)با نرخ دودهم درصد ريال و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو ( 7.000.000.000)میلیارد 
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:6تبصره 
-ت
:مشمول اين مالیات نمي باشندموارد زير -2
واحدهاي مسكونی در حال ساخت-1-2
واحدهاي مسكونی و خودروها در سال تملك-2-2
قانون مالیات هاي مستقیم( 2)خودروهاي متعلق به اشخاص موضوع ماده -3-2
ازنده خودروهاي تولیدشده و مونتاژ داخل، پیش از فروش توسط كارخانجات س-4-2

و مونتاژكننده
خودروهاي واردشده، پیش از فروش توسط نمايندگان رسمی-5-2
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:6تبصره
-ت

وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و -3
ست شهرداري ها موظفند امكان دسترسی برخط به اطالعات مالكیت امالك و نیروي انتظامی موظف ا

ازمان س. در حوزه اماكن و خودرو را در اختیار اين سازمان قرار دهدسازمان مالیاتی كشور اطالعات مورد نیاز 
ايان خردادماه نسبت به تعیین دارايی هاي مشمول و ارزش آنها حداكثر تا پامور مالیاتی كشور مكلف است 

.اقدام كند و مراتب را به نحو مقتضی به اطالع اشخاص مشمول برساند1399سال 
ی و مكلفند مالیات ساالنه مربوط به هر يك از واحدهاي مسكونكلیه اشخاص حقیقی و حقوقی -4

1399پايان بهمن ماه سال خودرو هاي مشمول تحت تملك خود و افراد تحت تكفل را حداكثر تا 
براي آنها تعويض پالك خودروها و ثبت نقل و انتقال امالكی كه به موجب اين بند. پرداخت نمايند

قل و انتقال مالیات وضع گرديده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارايی، ن
.داردمسؤولیت تضامنیمتخلف از حكم اين جزء در پرداخت مالیات متعلقه . قطعی و اجاره ممنوع است

قانون مالیات هاي مستقیم از واحدهاي مسكونی ( مكرر54)مطابق ماده أخذ مالیات بر خانه هاي خالی -5
.مشمول، مانع از أخذ مالیات اين بند نیست

حداكثر تا ( سازمان امور مالیاتی كشور)اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايی آيین نامه اجرائي
رسد¬تهیه می شود و به تصويب هیأت وزيران می1399پايان خردادماه سال 

Majidi_tax



:6تبصره
واحدهايكشورسراسرشهرداري هايهمكاريبااستمكلفكشورمالیاتیامورسازمان-ث

ال هايسدرجمعیتنفرهزاريكصدازبیشجمعیتباشهرهايدرواقعسكنهازخالیمسكونی
ازرامستقیممالیات هايقانون(مكرر54)مادهمتعلقهمالیاتوشناسايیرا1399و1397،1398

ماده(11)تبصرهموضوعمالیاتیمعافیت هاي.كندأخذدارند،خالیخانهيكازبیشكهمالكانی
.دنمی شوگرفتهنظردرحكماينموضوعمالیاتمحاسبهدرمستقیممالیات هايقانون(53)

جدول110204رديفدرعمومیدرآمدحساببهمالیاتاينازحاصلدرآمداز(%50)پنجاه درصد
شهرداريهاسهمبه عنوانباقی مانده(%50)پنجاه درصدوكشوركلخزانه دارينزدقانوناين(5)شماره

خانهوزارتوكشورمالیاتیامورسازمان.میشودواريزمالیاتأخذمحلشهرهايشهرداريحساببه
زمالاطالعاتكلیه مكلفندحكماينذي ربطهايوزارتخانهديگرونیرووشهرسازيوراههاي

.دهندقراركشورشهرداري هاياختیاردرراسكنهازخالیخانه هايشناسايیجهت
راهو(یاتیمالامورسازمان)دارايیواقتصاديامورهايوزارتخانهتوسطبندايناجرائينامهآيین

دهیاري هايوشهرداري هاسازمان)كشوروزارتهمكاريباهااستانشوراي عالیوشهرسازيو
.می رسدوزيرانهیأتبه تصويبوشودمیتهیهدوماهمدتظرف(كشور
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:6تبصره 
ايران سود ناشی از تسعیر دارايی ها و بدهی هاي ارزي بانك مشترك-خ

.استمالیات با نرخ صفر مشمول 1399و 1398و ونزوئال درسالهاي 
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:7تبصره
وگسترشسازمان هاي1397سالازقبلمطالباتمی شوددادهاجازهدولتبه-هـ

(ايمیدرو)ايرانمعدنیصنايعومعادننوسازيوتوسعهو(ايدرو)ايرانصنايعنوسازي
مطالباتهمچنینومعدنوصنعتتخصصیبانكسرمايهتأمیندرمشاركتبابت

آنهابهعلقمتسهمبابتتابعهدولتیشركتطريقازنفتوزارتومذكورسازمان هاي
اجرايونقانموضوعتكالیفانجامبهمشروطمربوطقوانینمطابقسهامواگذارياز

تبابدولتبهآنهابدهیبارااساسیقانون(44)چهارموچهلاصلكلیسیاست هاي
ريال(7.800.000.000.000)میلیاردهشتصدوهزارهفتسقفتاسهامسودومالیات

.كندتهاترخزانهگردشطريقازخرجی-جمعیبه صورت
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:9تبصره
ازبخشیتنظیمقانونبهموادبرخیالحاققانون(78)مادهتحققراستايدر-ط

قدسآستاناساسی،قانون(30)سی اماصلاجرايجهتدرو(2)دولتمالیمقررات
ستادومسلحنیروهايزيرمجموعهاقتصاديبنگاههايومؤسساتازدستهآنورضوي
عدمربمبنیفقیهولیإذنكهمواردياستثنايبه(ره)امامحضرتفرماناجرائی

بهخودیاتمالواريزبهنسبتموظفنددارند،راآنتسويهنحوهياومالیاتپرداخت
رديفهايمحلازواريزيدرآمدمعادل.كننداقدام110112رديف موضوعخزانه

خريدومقاوم سازينوسازي،آموزشی،عدالتتوسعهمنظوربهمربوط،هزينه اي
تهكمیدانش آموزيخوابگاههايومحروممناطقوروستايیمدارسبرايتجهیزات

.می گیردقرارپرورشوآموزشوزارتاختیاردر(ره)خمینیامامامداد
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:11تبصره
-د
قانون مالیات بر ( 45)موضوع ماده عوارض خروج از كشور ، 1399در سال -1

ساس قانون ارزش افزوده، براي زائران عتبات و مرزنشینان براي يك بار در طول سال بر ا
با اصالحات و الحاقات بعدي آن 24/12/1395كل كشور مصوب 1396بودجه سال 
ن در افراد مرزنشین موضوع اين جزء به كسانی اطالق می شود كه ساك. أخذ می شود

انك روستاها و شهرهاي مرزي هستند؛ بررسی و تأيید اين موضوع براساس سامانه ب
ی افراد مذكور پست( كد)اطالعات مرزنشینان وزارت كشور مبتنی بر شماره ملی و شناسه

.است
1399تا دوم آبان  ماه سال 1399زائران اربعین كه از تاريخ چهاردهم شهريورماه سال -2

از مرزهاي زمینی به مقصد كشور عراق از كشور خارج می شوند از پرداخت عوارض
.معافندخروج 
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:11تبصره
وورزشوزارتمجوزباكهمليتیم هایورزشكارانخروجعوارض-ی

ضعوارنرخباخروج،مرحلههربرايمی شونداعزامبرون مرزيمسابقاتبهجوانان
.می شودأخذومحاسبهخروجاولمرحله
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:12تبصره 
مبلغساالنه1399سالدرمستقیممالیات هايقانون(84)مادهموضوعمالیاتیمعافیتسقف-2

درآمدكلبرمالیاتنرخ.می شودتعیینريال(360.000.000)میلیونشصتوسیصد
(2)و(1) هايتبصرهاستثنايبه)فوق العادهمزايايوحقوقازاعمغیردولتیودولتیكاركنان

بهمربوطمقرراتازپاره اياصالحقانون(5)مادهرعايتباومستقیممالیات هايقانون(86)ماده
مبلغبرمازادكارانهو(بعديالحاقاتواصالحاتبا16/12/1368مصوبعلمیهیأتاعضاي
نیمويكمازادبهنسبتو(%10)ده درصدساالنهمالیاتمشمولآنبرابرنیمويكتامذكور

برابرنیمودومازادبهنسبتو(%15)پانزده درصدساالنهمالیاتمشمولآنبرابرنیمودوتابرابر
مشمولبرابرچهارمازادبهنسبتو(%20)بیست درصدساالنهمالیاتمشمولآنبرابرچهارتا

و(57)موادموضوعاشخاصمالیاتیمعافیتمیزان.می باشد(%25)پنج درصدوبیستمالیات
(288.000.000)میلیونهشتوهشتادودويستمبلغساالنهمستقیممالیات هايقانون(101)

.می شودتعیینريال
مستقیممالیات هايقانون(86)ماده(1)تبصرهموضوعمالیاتیمعافیت هايازكهاشخاصی

.شوندنمیجزءاينمقرراتمطابقمذكورقانون(84)مادهمعافیتمشمولهستندبهره مند
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:14تبصره
واصالحاتبا15/10/1388مصوبيارانه هاهدفمندكردنقانوناجرايدر-الف

سالمتوبهداشتتوسعهومطلقفقركاهشعدالت،تحققهدفباوبعديالحاقات
مادهاجرايدرونیازمندخانوارهايبهيارانهپرداختمعطوف نمودنهمچنینومردم

بهذيلجدولدرمندرج(منابع)دريافتی هاتمامیتوسعه،ششمبرنامهقانون(39)
هدفمندسازيسازمانحساببهدهیاری هاوشهرداری هاعوارضاستثنای

وامهبرنسازمانتخصیصازپسومی شودواريز كشوركلخزانه دارينزديارانه ها
.شودمیهزينه(1399سالبودجهقانونپیوست)جدولمطابقكشور،بودجه

Majidi_tax



:14تبصره
-الف

در سال دي قیمت قبل از سهمیه بنحاصل از اصالح قیمت بنزين نسبت به منابع -2
و سهم چهارده و نیم درصدمشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده ، 1398

.نمي شودشركت ملی نفت ايران %( 5/14)
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:14تبصره
-الف

(38)مادهموضوعانرژيحاملهايفروشازدهیاري هاوشهرداري هاعوارض-3
زاپستبصره،اين(مصارف)پرداختی هاجداولوافزودهارزشبرمالیاتقانون

بهاتمی شودواريزكشوروزارتوجوهتمركزحساببهيك ماهمدتظرفوصول،
.شودپرداختدهیاري هاوشهرداري ها
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:15تبصره
درريعتسوتوسعهجهتاستمكلفايرانهسته ايسوختواولیهموادتولیدشركت-ج

موادباهمراهجانبیمحصوالتومعدنیموادسرمايه اي،دارايی هايتملكطرحهاياجراي
سركازپسراآنازحاصلدرآمدورساندهفروشبهمقرراتوقوانینبامطابقراپرتوزا

به(فروشوتوزيعوعمومی-اداريفروش رفته،خدماتوكاالتمام شدهقیمتشامل)هزينه ها
آننهساالبودجهمطابقراحاصلهدرآمدوكندواريزكشوركلخزانه دارينزدخاصیحساب
خريدجهتسرمايه ايدارايی هايتملكرديفهايوطرحهادرسرمايه گذاريجهتشركت

چرخهباطمرتبشركتهايوپرتوزامعادنسهامتملكياوخارجیياداخلیمنشأبازردكیك
درآمد.يدنماهزينهكشوربودجهوبرنامهسازمانبامبادله شدهموافقتنامه هايبراساسسوخت
ودولتسهامسودتقسیمازمعافومنظورشركتدردولتسرمايهافزايشحساببهحاصله

.مي شودمحاسبهصفرنرخباآنمالیات
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:17تبصره
قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهاي عمومی ( 29)دستگاههاي موضوع ماده كلیه -ح

د تمامی حمايت ها حمايت می كنند، مكلفنآسیب پذير غیردولتی و بنیادها كه به هر شكل از اقشار 
وزارت ملی فرد دريافت كننده حمايت، در سامانه(كد)و كمكهاي خود را به تفكیك شماره

اي حمايتی، به منظور ساماندهی و كارآمدسازي سیاسته. تعاون، كار و رفاه اجتماعی ثبت نمايند
.اطالعات سامانه در اختیار تمامی دستگاههاي فوق قرار می گیرد

-ستحقاقپس از ثبت اطالعات، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مكلف است امكان استعالم ا
.سنجی افراد دريافت كننده حمايت را در اختیار نهادهاي حمايت كننده قرار دهد

ها در كه به اشخاص پرداخت می شود تنمؤسسات خیريه خصوصی هزينه هايآن بخش از -1
.وندمی ش. برخوردارمی شوندمعافیت های مالیاتي صورت ثبت در سامانه مذكور از 
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:19تبصره
( 19)تبصره ( 11)و ( 10)، (7)، (6)، (5)، (4)، (3)بندهاي اجراي -2بند

ين كل  كشور با رعايت و استفاده از ظرفیت ا1397قانون بودجه سال 
.می شودتنفیذ تبصره

:نکته
:97قانون بودجه سال19تبصره6بند

درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد 
بند ( ۲)و ( ۱)مشارکت های موضوع این تبصره از مشوقهای مالیاتی جزءهای 

قانون رفع موانع ( ۳۱)قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده ( ۱۳۲)ماده ( ث)
ف تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصالحات بعدی آن از محل ردی

.می باشدبرخوردار ۵۵۰۰۰۰شماره 
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:21تبصره
.است1399سالبهمربوط قانونايندرمندرجاحكاماجراي-هـ
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:21تبصره
ازپسسه  ماهمدتظرفحداكثرقانونايننیازمورداجرائیآيین نامه هاي-و

می رسدوزيرانهیأتبه تصويبوتهیهآنتصويب
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معظممقامنإذبراساستبصرهيكوبیستوماده واحدهبرمشتملفوققانون
قانون(85)پنجموهشتادو(57)هفتموپنجاهاصولو(مدظله العالی)رهبري
نودویصدسويكهزاراسفند ماهششموبیستمورخدو شنبهروزجلسهدراساسی

ريختادروشدتصويباسالمیشورايمجلستلفیقكمیسیونهشتو
.رسیدنگهبانشورايتأيیدبه28/12/1398

ريیس مجلس شورای اسالمي-علي الريجاني
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