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احکام مالیاتی 
1401قانون بودجه

حقوقمالیات



ششصدمبلغ1401لسادرمستقیميمالیاتهانقانو84دهماعموضوساالنهمالیاتیمعافیتسقف
عمالتیدوغیرولتیدونکنارکاقحقومددرآبرتمالیاخنر.دمیشوتعیینلیار)672،000،000(نمیلیو

زیررحشبهالسنپایايعیديستثناابهنهراکاوختیهاداپرسایرومستمرغیرومستمريیاامزوقحقواز
:میباشد

ومستقیميمالیاتهانقانو57دهماعموضومددرآفاقدصشخااتمستغالساالنهتمالیامعافیتانمیز
لیار396،000،000مبلغبهساالنهمستقیميمالیاتهانقانو101دهماعموضومشاغلمددرآبرتمالیا

دمیشوتعیین

5بند 12تبصره
قحقوت سقف معافیت ساالنه مالیا



احکام مالیاتی 
1401قانون بودجه

تکلیفیمالیات



رکتهايشوهاخیریهمسلح،نیروهايعمومی،نهادهايبهوابستهخصوصی،دولتی،ازاعمدرمانیمراکزکلیه
صورتحسابهايوجهدریافتموجببهکهپزشکیگروهالعملحقیاالزحمهحقاز%10درصددهمکلفنددولتی
پزشکمنابهوکسرمالیاتالحسابعلیعنوانبهمیشودپرداختبیمارطرفازنقداً یاوهابیمهبهارسالی
علیمالیات.کنندواریزکشورمالیاتیامورسازمانحساببهصورتحسابمبلغوصولازبعدماهپایانتامربوط

این12تبصرهالفبند5جزءمطابقکارانهوحقوقدرآمدعنوانبهکهپرداختهاییکلیهشاملبنداینالحساب
مصوبمستقیممالیاتهايقانون199مادهحکم.بودنخواهدمیشود،کسرآنمالیاتوپرداختقانون

پایانتااستمکلفسازمان.میباشدجاريبندایناجرايدربعديالحاقاتوحاتالاصبا1366/12/3
نمایدرسیدگی1400و1399و1398سالهايبرايرادرمانیمراکزعملکردمالیاتیهايپرونده1401سال

1-بند ز6تبصره
مالیاتیالحساببه عنوان علی پزشکان الزحمهدرصد حق 10



احکام مالیاتی 
1401قانون بودجه

در ارتباط با قانون پایانه هاي فروشگاهی



2-بند ز6تبصره
الزام استفاده از پایانه هاي فروشگاهی و ضمانت اجراي آن 

پزشکیداروسازي،دامپیراپزشکی،پزشکی،مشاغلوحرفصاحبانکلیه
وزارتتوسطآنهاکارپروانهکهپزشکیتجهیزاتفروشندگانو

ادرصایرانپزشکینظامسازمانیاوشکیپزآموزشوبهداشت،درمان
توکالازاعمحقوقیکارهايوکسبدرشاغلاشخاصکلیهوشودمی

.نندکاستفادهفروشگاهیپایانهازمکلفندخانواده،وحقوقیمشاورهو



احکام مالیاتی 
1401قانون بودجه

در ارتباط با مالیات



نبند 1تبصره
تمدید مواد قانون برنامه ششم توسعه

ناي آن توسعه اقتصادي،اجتماعی و فرهنگی جمهـوري اسـالمی ایـران بـه اسـتثبرنامه پنج ساله ششم مواد قانون 
تمدیـد .تمدید مـی شـود1401درسالنسخ صریح شده اند موادي که طبق قوانین مصوب مجلس شوراي اسالمی 

.تنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب گردیده منوط به نظر مجمع اسبامذکورقانوندرکهاحکامی
:نمونه از احکام مالیاتی برنامه ششمخالصه برخی موارد

وزارت ورزش و جوانانکمک به قابل قبول بودن هزینه هاي : ج-7ماده
اه در احداث،توسعه،تکمیل و تجهیـز فضـاهاي آموزشـی و پرورشـی،خوابگقابل قبول بودن هزینه ها : ج-63ماده

وزارت آموزش و پرورشهاي شبانه روزي،کتابخانه ها،سالنهاي ورزشی وابسته به 
خدمات براي احداث،توسعه وتکمیل وتجهیزفضاهاي آموزشی و کمک آموزشی،پژوهشی،ورزشی وقابل قبول بودن هزینه ها : 65ماده

. رفاهی در دانشگاه ها و مراکزآموزش عالی و پژوهشی که اشخاص در دوره اي هزینه نماید
شاهد،جانبازان و آزادگاندرصدي حقوق 100معافیت : ذ-88ماده



بند د2تبصره
مالیات تجدید ارزیابی دارایی هاي بانکهاي دولتی

به دولت اجازه داده می شود نسبت به تجدید ارزیابی داراییهاي 
ا ر) با نرخ صفر مالیاتی( بانکهاي دولتی اقدام و مازاد منابع حاصله 

.صرف افزایش سرمایه دولت در این بانکها نماید



بند و5تبصره
مالیات کارمزد اوراق مالی اسالمی دولت 

یمالاوراقاولیهگرانمعاملهکارمزدونویسیپذیرهتعهدکارمزدوتبصرهایناسنادواوراق
بینمعامالتهمچنین.میشودصفرنرخبهمالیاتمشمول)1401سالدرمنتشره(دولتاسالمی

ازرنظصرفتبصره،اینموضوعاوراقانتشاربهمربوطهايپرداختودریافتهاوانتشارارکان
رفعقانون14مادهحکممستثنیاتومعافیتهامشمولواسط،نهادهايازاستفادهعدمیااستفاده

کارمزدهايکلیه.میشود1394/02/01مصوبکشورمالینظامارتقايوپذیررقابتتولیدموانع
روشفوخریدگردد،کهتعییننحويبهثانویهواولیهبازارهايدردولتاوراقمعامالتوانتشار
.نمایداقتصاديرادولتاوراقروزانه



وبند 6تبصره
مالیات مواد اولیه، قطعات و کاالهاي قابل بازیافت ونحوه اجرایی شدن آن 

توسط سازمان امور مالیاتی 
وزارت،1399/01/20مصوبغیردولتیبخشمشارکتباعاديپسماندهايساماندهیبهکمکقانون6مادهاجرايدر

یامتماکهکاالهاییوقطعاتاولیه،موادارزشهزاردریکاستموظفکشورامورمالیاتیسازمانطریقازداراییواموراقتصادي
اولیه،قطعاتموادفهرست.نمایدواریز160189شمارهدرآمديردیفبهراحاصلهمنابعواخذرااستبازیافتقابلآنهاازقسمتی

وندگانتولیدکن.میشوداعالموتعیینزیستمحیطسازمانتوسطقانون،اینابالغازپسماهدوحداکثرالذکرفوقکاالهايو
اقدامخودهايکاالوقطعاتاولیه،موادازحاصلپسماندبازیافتبهنسبتزیستمحیطحفاظتسازمانتأییدباکهواردکنندگانی

جدول530000-38شمارهردیفمحلازریالمیلیاردهزاردهتاسقفوصولیمنابع.نمیشوندعوارضاینمشمولاند،نموده
ازیافتببرايکشوربودجهوبرنامهسازمانباموافقتنامهمبادلهازپستاقرارمیگیردکشوروزارتدراختیارقانوناین9شماره

وخصوصیبخشمشارکتاولویتبا)انرژيوموادبهپسماندتبدیلايمنطقهتأسیساتایجاد(مزبورکاالهايازحاصلپسماندهاي
سازمانطتوسوصولومطالبهتشخیصورسیدگینحوهشناساییدستورالعمل.شودمصرفزیستمحیطحفاظتسازماننظارت

.میشودابالغداراییواقتصادياموروزیرتأییدازپسوتهیهکشورمالیاتیامور



احکام مالیاتی 
1401قانون بودجه

در ارتباط با صادرات



بند الف1تبصره
مالیات شرکت هاي دولتی مربوطه از محل خالص صادرات گاز طبیعی

.شودمیتعیین%40گازصادراتوخالصگازينفت،میعاناتازصادراتحاصلازمنابعملیسعهتوصندوقسهم
ملیشرکت%14.5سهمووجوهاینواریزبهنسبتبالفاصلهاستمکلفایراناسالمیجمهوريمرکزيبانک
شرکت%14.5سهمنیزو)دولتسهامسودتقسیمازمعاف(گازيمیعاناتوخامنفتصادراتکلازایراننفت

نرخابمالیاتودولتسهامسودتقسیمازمعاف(طبیعیگازصادراتخالصازمحلنفتوزارتذیربطدولتی
.کنداقدامقانوناین5شمارهجدول210109درآمديردیفموضوع%3سهمهمچنینو)صفر



بند ص6تبصره
مالیات درآمد حاصل از صادرات مواد و محصوالت

به صورت خام و نیمه خامپتروشیمیمعدنی، نفتی، گازي و 
بلوم.بیلتازجملهغیرفلزيوفلزيمعدنیصنایعومعدنیمحصوالتوموادصادراتازحاصلدرآمد

خامصورتبهاتیلنپلیواوره.ومتانولقیرازجملهپتروشیمیوگازينفتی،محصوالت،اسلپو
امخموادفهرستوتعریف.شودمیصادراتیعوارضومالیاتکشور،مشمولنقاطدرتمامخامونیمه

هیات59156شمارهنامهدرتصویبمندرجمواردبرعالوههمچنینومذکورمواردبرعالوهخامنیمهو
اتاقوتجارتوصنعت،معدندارایی،واقتصاديامورهايوزارتخانهمشتركپیشنهادبهوزیران

وودمیشتهیهجمهوريریاستفناوريوعلمیمعاونتوایرانوکشاورزيمعادنوصنایعبازرگانی،
.میرسدوزیرانهیأتتصویببهقانوناینتصویبازپسماهیکمدتظرفحداکثر



احکام مالیاتی 
1401قانون بودجه

در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده



بند ب6تبصره
قطعی نمودن پرونده هاي مالیاتی رسیدگی نشده مالیات بر ارزش افزوده توسط 

سازمان امور مالیاتی
نآیکسال،ظرفمیشوددادهاجازه)کشورمالیاتیامورسازمان(داراییواقتصادياموروزارتبه

که،1397تا1387سنواتهايدورهافزودهارزشبرمالیاتمؤدیانهايپروندهازبخشی
برد،اننگرفتهقرارموردرسیدگیتاکنونواندنمودهتسلیممقررموعددرراخودهاياظهارنامه

قانونابالغازبعدماهیکظرفکشورمالیاتیامورسازمانپیشنهادبهکهدستورالعملیاساس
.نمایدقطعیرسیدگی،بدونرسد،میداراییواقتصادياموروزیرتصویببهومیشودتهیه



2-بند د6تبصره
اختصاص مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهاي

تولیدي و پیمانکاران طرح هاي استانی به حساب خود استان
بهستانادرواقعهاي)پروژه(طرحپیمانکارانوتولیديواحدهايازدریافتیافزودهارزشعوارضومالیات
استقرارمحل1400سالمصوبافزودهارزشبرمالیاتقانون39مادهو38ماده2جزءبارعایتاستانحساب

خصیتشباخدماتیوتولیديواحدهايهايپروندهاستمکلفمالیاتیامورسازمان.منظورمیشودتولیديواحد
محلاستاندرآنهاخدماتییاتولیديواحداستقرارمحلکهرافعالیتمحلیکدارايحقوقییاحقیقی
ارسالخدماتیوتولیديواحداستقرارمحلاستانمالیاتیامورکلادارهبهنیستآنهامرکزيدفتراستقرار

بهکشور،جمعیتازاستانهرسهمنسبتبهملیخدماتیواحدهايافزودهارزشبرعوارضومالیات.نماید
.میشودواریزذیربطاستانخزانهحساب



3-بند د6تبصره
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهاي خدماتی ملی به نسبت سهم هر 

استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذیربط واریز میشود

سالمصوبافزودهارزشبرمالیاتقانون39مادهالفبندموضوعافزودهارزشعوارض
شهروتهرانشهرينقاطدر%88نسبتبهاسالمشهروتهرانشهرستانهايدر1400

.میشودتوزیعآنهاعشایريوروستایینقاطدر%12واسالمشهر



بند ض6تبصره
عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده به تبلیغات کاالها و خدمات داخلی

در روزنامه ها و نشریات

حکممشمول1401سالدرنشریاتوهاروزنامهدرداخلیخدماتوکاالهاتبلیغات
.باشدنمیافزودهارزشبرمالیاتقانون9مادهببند3جز



2-بند ط10تبصره
قانون مالیات بر ارزش افزوده30ماده 1تبصره 

افزودهارزشبرمالیاتقانون30ماده1تبصرهاستنادبه
لتخودرووموتورسیکوانتقالنقلمالیات1400سالمصوب

وسطتشدهمقررترتیببهپالكنصبوفکهنگامدررا
نزدهمربوطحساببهودریافتکشورمالیاتیامورسازمان

.نمایدواریزکشورکلداريخزانه



بند د11تبصره
قانون مالیات بر ارزش افزوده 39محل مصرف عوارض ماده 

توسعه،ششمبرنامهقانون59مادهالفبندموضوعغیررسمیهايسکونتگاهساماندهیبراي
خدماتحداقلکردنفراهموساختزیروتأمینشهرهادرحاشیهواقعاسکانهايمحیطبهسازي
مناطق،ینادروکالنتريبسیج،پاسگاهمحیط،پایگاهازمدرسه،مسجد،کتابخانه،روشناییاعمعمومی
لکازمناطقایندرساکنجمعیتسهممعادلموظفنداستانها،ریزيبرنامهوتوسعهشوراي

وارضعمحلازمیرسد،وزیرانهیأتتصویببهکهاجرائینامهآیینبراساسرااستانهرجمعیت
مناطقبهسازيوزداییمحرومیتصرف1400سالمصوبافزودهبرارزشمالیاتقانون39ماده
.نماینداستانهماندرالذکرفوق



2-بند الف14تبصره
ارزش افزوده بنزین

بنديمیهسهازقبلقیمتبهنسبتبنزینقیمتاصالحازحاصلمنابع
چهاردهسهموافزودهارزشبرمالیاتوعوارضمشمول،1398سالدر
.شودنمیایراننفتملیشرکت%14.5صددرنیمو



3-بند الف14تبصره
محل مصرف عوارض شهرداري هاي موضوع بند الف 

قانون مالیات بر ارزش افزوده 26ماده 

26مادهالفبندموضوعانرژيهايحاملفروشازهادهیاريوهاشهرداريعوارض
این)مصارف(هاپرداختیجداولو1400سالمصوبافزودهارزشبرمالیاتقانون

ودشمیواریزکشوروزارتوجوهتمرکزحساببهماهیکظرفوصول،ازپستبصره،
.شودپرداختهادهیاريوهاشهرداريبهتا



احکام مالیاتی 
1401قانون بودجه

در ارتباط با مالیات بر مشاغل



بند ل6تبصره
حق تمبر مالیاتی وکال

الیاتی،تمبرمابطالطریقازدولتمالیاتیدرآمدهايافزایشمنظوربهومستقیممالیاتهايقانونمکرر169و103مواداستنادبه
بهراائیهقضقوهخانوادهمشاورانورسمیکارشناسانوکال،مرکزومالیاتیامورسازمانبرخطدسترسیاستمکلفقضائیهقوه

قراردادهايندموظفدادگستريوکاليکانونهايووکالمراکزعضوفعالوکاليتمام.نمایدفراهمالکترونیکیقراردادتنظیمسامانه
راردادقسامانهتوسطقراردادهربرايشدهصادریکتاي)کد(شناسه.نمایندتنظیموثبتسامانهایندرراموکلباخودمالی

مالیاطالعاتمنظوراستخراجبهقضائیخدماتسامانهدردادگستريوکاليکانونهايووکالمشاوران،ساییشنامبنايالکترونیک،
موضوعريپیگیبرعالوهوکیلخالفگوییاثباتصورتدرمالیاتیامورسازمان.بودخواهدمالیاتیتمبرابطالوقرارداددرمندرج

.مینمایداقدامشدهکشفاختالفبرابرپنجسقفتامالیاتیجریمهاعمالبهنسبتقضائی،مراجعدر
فاصاحسابمالکترونیکیدریافتومالیاتالکترونیکیپرداختجهتالزمزیرساختماهسهظرفاستمکلفمالیاتیامورسازمان
.میشودمحسوباجراءازاستنکافسامانه،اندازيراهدرتأخیر.کندفراهمراکشورسراسردرمالیاتی



بند م6تبصره
م.م.ق100تغییر سقف میزان فروش کاال و خدمات ساالنه مؤدیان مشمول ماده 

برايمستقیممالیاتهايقانون100مادهتبصرهدر
عبارتبه"برابرده"عبارت1400سالعملکرد

.شودمیاصالح"برابرسی"



احکام مالیاتی 
1401قانون بودجه

در ارتباط با مالیات بر اشخاص حقوقی



بند ن6تبصره
مالیات اشخاص حقوقی تولیدي 

105مادهموضوعمالیاتنرختولید،ازحمایتسیاستهايراستايدر
ازبرداريبهرهپروانهدارايحقوقیاشخاصمستقیممالیاتهايقانون

%5معادل1400سالدرتولیديفعالیتهايدرذیربطهايوزارتخانه
.میشودتعیین%20درصدبیستیعنییافتهکاهش

قانونیمشوقهايوهابخشودگیومعافیتهاسایربرعالوهبخشودگیاین
.میباشدمذکوراشخاص



بند الف10تبصره
هزینه هاي قابل قبول شرکتهاي بیمه اي 

فروشاسبراسکهجدولیطیرادریافتیثالثشخصبیمهحقاصلازمیلیاردریالهزارپنجمبلغمکلفندايبیمهشرکتهاي
ردیفعمومیدرآمدحساببهماهانهصورتبهمیرسدبیمهشورایعالیتصویببهوتعیینشرکتهاازیکهر)پرتفوي(بیمه

نوانعبهبنداینموضوعبیمهشرکتهايواریزيوجوه.کنندواریزکشورکلداريخزانهنزدقانوناین5شمارهجدول160111
نیرويکشور،ايجادهنقلوحملوراهداريسازماناختیاردرحاصلهمنابع.میشودمحسوبمالیاتیقبولقابلهايهزینه

سیمايوصداسازمانوایراناسالمیجمهورياحمرهاللجمعیتکشور،اورژانسسازمانایران،اسالمیجمهوريانتظامی
کاهشبهمنجراموردرقانوناین7شمارهجدولدردستگاههااینبهمربوطهايردیفدرتامیگیردقرارایراناسالمیجمهوري
اتیعملیبرنامهمطابقرانندگیحوادثکاهشجهتدربخشیآگاهیوسازيفرهنگهايبرنامهساختومیرومرگوتصادفات

.شودهزینه1400/10/29مصوبرانندگیسوانحونقلوحملمدیریتنامهآیین
.استبندایناجرايبرنظارتبهموظفایراناسالمیجمهوريمرکزيبیمهوکشوربودجهوبرنامهسازمان

وقتصادياکمیسیونهايبهیکبارماهسههرعملیاتیبرنامهقالبدرراخودعملکردگزارشموظفندبنداینموضوعدستگاههاي
.مایندنارسالکشوربودجهوبرنامهسازمانوایراناسالمیجمهوريمرکزياسالمی،بیمهشورايمجلسومحاسباتبودجهوبرنامه



بند ج15تبصره 
مالیات درآمد شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته اي ایران

اجرايدرتسریعوتوسعهجهتاستمکلفایرانايهستهسوختواولیهموادتولیدشرکت
ازپسزاپرتوموادباهمراهجانبیمحصوالتومعدنیمواداي،سرمایهداراییهايتملکطرحهاي

هاهزینهکسرازپسراآنازحاصلدرآمدورساندهفروشبهمقرراتوقوانینبامطابقراجداسازي
یخاصحساببه)فروشوتوزیعوعمومی-اداريرفته،فروشخدماتوکاالشدهتمامقیمتشامل(

رحهاطدرگذاريسرمایهجهتشرکتآنساالنهبودجهمطابقتاکندواریزکشورکلداريخزانهنزد
تملکیاوخارجییاداخلیمنشأبازردکیکخریدجهتايسرمایهداراییهايتملکردیفهايو

ابشدهمبادلههاينامهموافقتبراساسسوختچرخهبامرتبطشرکتهايوپرتوزامعادنسهام
کتشردردولتسرمایهافزایشحساببهحاصلهدرآمد.نمایدهزینهکشوربودجهوبرنامهسازمان

.میشودمحاسبهصفرنرخباآنمالیاتودولتسهامسودتقسیمازمعافومنظور



احکام مالیاتی 
1401قانون بودجه

در ارتباط با معافیت ها



4-بند الف4تبصره
معافیت مالیاتی حمایت از پروژه هاي ناتمام دستگاه هاي اجرایی با 

مشارکت بخش غیردولتی 

ماماتجهتغیردولتیبخشمشارکتجلبمنظوربهواجراییدستگاههايطریقازمیشوددادهاجازهدولتبه
لقبیاز)جدیدوبرداريبهرهآمادهتمام،نیمه(ايسرمایهداراییهايتملک)هاپروژه(طرحهايسریعترهرچه
هربهمربوطايسرمایهداراییهايتملکاعتباراتجمعسراز%10درصددهتااطالعاتملیشبکههايپروژه

دراین.دمینماینمشارکتآنهادرغیردولتیبخشکهکند)هاییپروژه(طرحهاازحمایتصرفرااجراییدستگاه
.بودخواهندمعافمالیاتازمذکور)پروژه(طرحدرگرفتهصورتگذاريسرمایهفرعواصل:راستا



1-بند هـ6تبصره
معافیت مالیاتی وجوه دریافتی وزارت نفت و نیرو از مشترکان گاز و 

برق جهت بیمه واحدهاي مسکونی و تجاري
هايوزارتخانهازیکهربه2دولتمالیمقرراتازبخشیتنظیمقانونبهموادبرخیالحاققانون12مادهمطابق

دوبلغمگازمشترکانمسکونیواحدهرازماهانهمیشوددادهاجازهذیربطتابعهشرکتهايطریقازنیروونفت
وازگمشترکانتجاريواحدهايازیکهرازوریالهزاریکمبلغبرقمشترکانمسکونیواحدهراز،ریالهزار
5شمارهجدول160186و160185ردیفهايموضوععمومیدرآمدحساببهواخذریالهزاردهمبلغبرق
صددرجاهپنمعادلالذکرفوقمبالغستایی،رومشترکانبراي.کنندواریزکشورکلداريخزانهنزدقانوناین
.میباشندمعافازپرداختگازفاقدمشترکانواست50%

. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود



بند ك6تبصره
-ثبت معافیتها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را ه صورت جمعی

خرجی در حسابهاي مربوط توسط دستگاه هاي اجرائی

بهراانونیقگمرکیومالیاتیتخفیفاتومعافیتهاموظفنداجرائیدستگاههاي
.کنندثبتخودبهمربوطحسابهايدرخرجی-جمعیصورت

ارداتوبرمالیاتعنوانبهمالیاتیوگمرکیتخفیفاتومعافیتهاعملکرد
.میشودمحسوبایراناسالمیجمهوريگمركوصولی



1-بند ع6تبصره
م .م.ق139ماده )ل(معافیت مالیاتی انتشارات کمک درسی موضوع بند

حذفیدرسکمکانتشاراتبهمربوطفعالیتهايمالیاتیمعافیت
مالیاتهايقانون139ماده)ل(بندموضوعمالیاتیومعافیتمیشود

اعمالقابلسالدرریال2.600.000.000سقفتافقطمستقیم،
ممستقیمالیاتهايقانوننرخبهموردحسبآنازبعدواست

.استمالیاتمشمول)131مادهیا105ماده(



2-بند ع6تبصره
حمایت مالیاتی از مشاغل آسیب دیده کرونا

ازدیدهآسیبکارهايوکسبصاحبانوتولیدازحمایتمنظوربه
دریالمیلیاریکازکمترمالیاتمشمولدرآمدباصنفیواحدهايکرونا،

اتی،مالیومشوقهايوبخشودگیقانونیبرمعافیتهايعالوه1400درسال
برخورداربخشودگیدرصدواحدپنجاز1400برعملکردسالمالیاتبراي

.میشوند



4-بند ع6تبصره
حذف معافیتهاي مالیاتی مؤسسات کنکور 

معافیتهاي مالیاتی مؤسسات کنکور دانشگاه ها در هر مقطعی 
. میشودحذف



5-بند ع6تبصره
معافیت هاي مالیاتی براي درآمدهاي حاصل از 

صادرات کاالها و خدمات 
زاحاصلدرآمدهايبرايمالیاتیمعافیتهايازبرخورداري

مشوقهايوجایزههرگونهوخدماتوکاالهاصادرات
چرخهبهصادراتازحاصلارزبازگشتبهمنوطصادراتی
.استکشوراقتصادي



6-بند ع6تبصره
ا تدوین فهرست معافیتهاي مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنه

توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی 
ویمالیاتمعافیتهايهدفمندسازيراستايدراستموظفداراییواقتصادياموروزارت

رافرصنرخباگمرکیومالیاتیاعتبارسیاستمالی،حمایتهايشفافسازيوگمرکی
امورقانونومستقیممالیاتهايقانوندرمطرحمالیاتیقانونیمعافیتهايجایگزین

رااآنهمعافیتمیزانوگمرکیومالیاتیمعافیتهايتمامیفهرستونمودهگمرکی
ومالیاتیدرآمدمیزاناشخاص،فعالیتحوزهشاملبایدفهرستاین.نمایدمشخص
.دباشمعافیتهااینقانونیاستنادومعافیتهاایناثردرشدهپوشیچشمگمرکی



بند ر6تبصره
حذف معافیت سود سپرده هاي بانکی براي اشخاص حقوقی

به اسـتثناي صـندوق م در خصوص اشخاص حقوقی .م.ق145ماده2حکم بند1401در سال
ــه  ــرکتهاي بیم ــزي ایران،ش ــکوفایی،بیمه مرک ــوآوري و ش ــندوق ن ــعه ملی،ص توس
بازرگانی،صندوق بیمه همگـانی حـوادث طبیعـی ساختمان،صـندوق بیمـه محصـوالت 

.اشدجاري نمی بکشاورزي،صندوق هاي بازنشستگی و صندوق تأمین خسارتهاي بدنی،

:م.م.ق145ماده2یادآوري بند
:سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است-145ماده 

یربانکی یا موسسات اعتباري غسپرده هاي مختلف نزد بانکهاي ایرانی یا جوایز متعلق به حساب هاي پس انداز و سود -2
.بودگذارند نخواهداین معافیت شامل سپرده هایی که بانکها یا موسسات اعتباري غیربانکی مجاز نزد هم  می. مجاز



2-بند ط7تبصره
معافیت مالیات نقل و انتقال دارایی 

،)هپروژ(طرحعامسهامیشرکتهاياز/بهداراییانتقالونقلهرگونه
وامالكساختمان،وغیرمستقیم،زمینگذاريسرمایهصندوقهاي

.استصفرنرخباانتقالونقلمالیاتمشمولمستغالت



بند و17تبصره
شرط معافیت مالیاتی حمایت هاي مؤسسات خیریه غیردولتی و 

م.م.ق139ماده )ط(خصوصی به اشخاص موضوع بند
ازتوسعهششمبرنامهقانون29مادهموضوعدستگاههايکلیهحمایتی،سیاستهايکارآمدسازيوساماندهیمنظوربه

حمایتهایتماممکلفندمیکنند،حمایتپذیرآسیباقشارازشکلهربهکهبنیادهاوغیردولتیعمومینهادهايجمله
تعاون،وزارتسامانهدرحمایت،کنندهدریافتفردملی)کد(شمارهتفکیکبهآنمحرمانگیلحاظباراخودکمکهايو

ولتیدوخصوصیاعتباريمؤسساتوبانکهاایران،اسالمیجمهوريمرکزيبانک.نماینداجتماعی،ثبترفاهوکار
هرگونهونمایندثبتمذکورسامانهدرملی)کد(شمارهتفکیکبهراشدهپرداختالحسنهقرضتسهیالتمکلفند

برنامهقانون29مادهمشمولدستگاههايمدیرانچنانچه.بودخواهدسامانهایندرمندرجاطالعاتمبنايبرپرداخت
با1392پنجدرجهتعزیريمجازات1بنددرمندرجمجازاتمشمولنمایند،استنکافبندایناجرايازسعهتوششم

.میگردندبعديالحاقاتواصالحات



احکام مالیاتی 
1401قانون بودجه

در ارتباط با مالیات بر خودرو



بند ف6تبصره 
مالیات ساالنه خودروهاي بیش از ده میلیارد ریال

ازبیشحقوقیوحقیقیاشخاصازاعممالکیناختیاردرشخصیانتظامیشمارهدارايدوکابینوانتوسواريخودرويانواعارزش1401سالدر
:باشندمیزیرشرحبهخودروساالنهمالیاتمشمولریالمیلیاردده

تعیین1400سالپایانتاکشورمالیاتیامورسازمانتوسطکهاستآنوارداتیاساختتاریخبهتوجهباخودروانواعروزقیمتبنداینموضوعخودرومالیاتمحاسبهمأخذ
.شدخواهدالماعوتعیینمزبورسازمانتوسطآنوارداتیاتولیدازپسبالفاصلهمیشوند،واردیاتولیدسازماناعالمازبعدکهخودروانواعبرايمزبورمأخذ.استشدهاعالمو

اطالعبهمقتضینحوبهرامراتبوکنداقدام1401سالماهخردادپایانتاحداکثرآنهاارزشومشمولداراییهايتعیینبهنسبتاستمکلفکشورمالیاتیامورسازمان
راکفلتتحتمحجوروسالهجدهازکمترفرزندانوخودتملکتحتخودروهايبهمربوطساالنهمالیاتمکلفندحقوقیوحقیقیاشخاصکلیه.برساندمشمولاشخاص
یاتیمالبدهیپرداختازقبلاستگردیدهوضعمالیاتآنهابرايبنداینموجببهکهخودروهاییانتقالونقلثبت.نمایندپرداخت1401سالماهبهمنپایانتاحداکثر

.دارندتضامنیمسؤولیتمتعلقهمالیاتپرداختدربنداینحکمازمتخلفین.استممنوعاجارهوقطعیانتقالونقلدارایی،برمالیاتشاملانتقالمورد
.به تصویب هیأت وزیران میرسد 1401آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه میشود و حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 



احکام مالیاتی 
1401قانون بودجه

در ارتباط با مالیات بر امالك



بند ق6تبصره
مالیات واحدهاي مسکونی و باغ ویالهاي گران قیمت

)ریال150.000.000.000(ریالمیلیاردپنجاهویکصدازبیشاعیانوعرصهاحتسابباآنهاارزشکهویالهاییباغومسکونیواحدهاي1401سالدر-1
.شوندمیهزاردردومیزانبهمالیاتمشمولباشد

مالک1401سالدرابتدايکهاستشخصیعهدهبرمالیاتاین.باشندنمیمالیاتاینمشمولساخت،درحالویالهايباغومسکونیواحدهاي-2
.بودخواهدمذکورهايویالباغومسکونیواحدهاي

:قیمتگرانویالهايباغومسکونیواحدهايمالیاتاجرايوامالكشناسایینحوه
به)آنالین(برخطدسترسیامکانموظفندهاشهرداريوکشورامالكواسنادثبتسازمانتجارت،ومعدنصنعت،وشهرسازيوراههايوزارتخانه-3

نسبتتاسمکلفکشورمالیاتیامورسازمان.دهندقرارسازمانایناختیاردررااماکنحوزهدرکشورمالیاتیامورسازماننیازموردامالكمالکیتاطالعات
.برساندمشمولاشخاصاطالعبهمقتضینحوبهرامراتبوکنداقدام1401سالماهخردادپایانتاحداکثرآنهاارزشومشمولهايداراییتعیینبه
حداکثررافلتکتحتافرادوخودتملکتحتویالهايباغومسکونیواحدهايازیکهربهمربوطساالنهمالیاتمکلفندحقوقیوحقیقیاشخاصکلیه-4
دهیبپرداختازقبلاست،گردیدهوضعمالیاتآنهابرايبنداینموجببهکهامالکیانتقالونقلثبت.نمایندپرداخت1401سالماهبهمنپایانتا

تضامنیتمسؤولیمتعلقۀمالیاتپرداختدرجزءاینحکمازمتخلف.استممنوعاجارهوقطعیانتقالونقلدارایی،برمالیاتشاملانتقالموردمالیاتی
.دارد

ردادماهخپایانتاحداکثر)کشورمالیاتیامورسازمان(داراییواقتصادياموروزارتتوسطبندایناجرائینامهآیین
.رسدمیوزیرانهیأتتصویببهوتهیه1401سال



5بند 11تبصره
مالیات مسکن مهر

رد)روبناییوسازي،زیربناییمحوطهسازي،آمادهشامل(مهرمسکنمالیات
پرداختپیمانکارانتوسطکهمالکخودوتعاونیجانبه،سهقراردادهاي

تعیینمسکونیواحدهرازايبهریال)3.000.000(میلیونسهمعادلگردد،می
ازپسمالیاتیمفاصاحسابصدوربهموظفامورمالیاتیسازمان.میگردد
.استمالیاتایندریافت



احکام مالیاتی 
1401قانون بودجه
سایر موارد



بند الف6تبصره
معافیت مالیات اضافه دریافتی آب بهاي شهري 

الگوي مصرفی تعیین شده توسط وزارت نیروباالتراز
نرخیافتدربرعالوهاستمکلفکشورسراسراستانیفاضالبوآبشرکتهايطریقازنیرووزارت

%15و،الگازبیشبرابردوتامصرفالگويازباالترشربآبفروشهرمترمکعبازايبهبها،آب
هرازايبهاندکردهمصرفبرابرالگو2ازبیشکهازمشترکانیودهدافزایشرابهاآبنرخ

هوجو.کندواریزکشورکلداريخزانهبهودریافتآنانازوافزایشرانرخ%35مازادمترمکعب
.بودنخواهدافزودهبرارزشمالیاتودرآمدبرمالیاتمشمولفوق



بند ح6تبصره
قانون 48تکلیف سازمان امور مالیاتی در خصوص موضوع مواد 

2الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 
وکاالهاارزش)%10(درصددهمیزانبهعوارضاستمکلفکشورمالیاتیامورسازمان
یمالمقرراتازبخشیتنظیمقانونبهموادبرخیالحاققانون48موادموضوعخدمات

قانوناین5شمارهجدول160109درآمديردیفبهواخذرا1393سالمصوب2دولت
دافاهصرفذیربطاجراییدستگاههايطریقازتانمایدواریزکشورکلداريخزانهنزد

.گرددالذکرفوققانونیمادهدرشدهتعیین



https://hamrahansystem.com/

https://instagram.com/hamrahansystem_official
https://hamrahansystem.com/
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