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فصل دوم ـ مأخذ ،نرخ و نحوه محاسبه
ماده ۵ـ مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کاالها و خدمات ،در مورد مؤدیان عضو سامانه مؤدیان ،ارزش فروش مندرج در
صورتحساب الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است.
تبصره ۱ـ مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کاالها و خدمات در مورد مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نیستند و نیز مؤدیان
متخلف موضوع ماده ( )۹قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ،ارزش روز کاال یا خدمت در زمان تعلق می باشد که توسط
سازمان بر اساس اطالعات موجود در سامانه مؤدیان ،استعالم از مراجع ذی صالح یا تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی مشخص
می شود  .همچنین سازمان می تواند برای تعیین مأخذ مشمول مالیات مؤدیان مزبور ،از دفاتر ،اسناد و مدارک (اعم از الکترونیکی یا
غیرالکترونیکی) آنها استفاده نماید .مؤدی مکلف است دفاتر ،اسناد و مدارک مذکور را در صورت درخواست مأموران مالیاتی،
کارشناس یا هیأت کارشناسی به آنان ارائه کند .
تبصره۲ـ موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات و عوارض نمی باشد:
الف ـ انواع تخفیفات اعطائی؛ ب ـ مالیات و عوارض موضوع این قانون که قبالً توسط عرضه کننده کاال یا ارائه دهنده خدمت
پرداخت شده است؛ پ ـ سایر مالیات های غیرمستقیم و عوارضی که به موجب قوانین موضوعه هنگام عرضه کاال یا ارائه خدمت به
آن تعلق گرفته است؛ ت ـ وجوهی که به موجب سایر قوانین وصول می شود و به حساب درآمد عمومی یا به حساب درآمد
شهرداری ها واریز می گردد؛ ث ـ کمک های پرداختی شهرداری ها و دهیاری ها به سازمان های غیرانتفاعی وابسته به خود طبق
قوانین و مقررات موضوعه ،مشروط به آنکه مالیات متعلقه به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد؛ ج ـ یارانه پرداختی دولت
بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کاالها و خدمات مشمول قیمت گذاری؛ مشروط به آنکه مالیات فروش به عنوان بخشی از آن
احتساب نشده باشد  .چ ـ وجوهی که از ردیفهای بودجه ای مصوب دستگاهها بین شرکتهای تابعه در قوانین بودجه سنواتی جابه جا
می شود مشروط بر آنکه بابت خرید یا فروش کاال و خدمات نباشد .
ماده ۶ـ مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کاال ،مجموع ارزش گمرکی (موضوع ماده ( )۱۴قانون امور گمرکی مصوب
 )۲۲/۸/۱۳۹۰و حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) می باشد .مالیات و عوارض مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمی
شود .
ماده ۷ـ نرخ مالیات و عوارض کاالها و خدمات مطابق با مأخذ موضوع ماده ( )۵این قانون ،به استثنای کاالهای خاص که نرخ آنها
در ماده ( )۲۶این قانون تصریح شده ،نه درصد ( )۹%می باشد .

ماده ۸ـ مالیات و عوارضی که مؤدیان برای خرید کاالها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی خود پرداخت می
کنند ،به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر می شود .در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی
مؤدی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوارض فروش وی باشد ،سازمان موظف است مبلغ مازاد را به دوره و یا دوره های بعد
منتقل نماید .در صورتی که مؤدی درخواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد ،سازمان موظف است حداکثر ظرف یک ماه از
تاریخ ثبت درخواست ،نسبت به استرداد ما به التفاوت مذکور از محل وصولی های جاری اقدام نماید ،در غیر این صورت ،مشمول
خسارتی به میزان دودرصد( )۲%در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخیر می باشد که توسط
سازمان و از محل وصولی های جاری پرداخت می گردد .متخلفین از اجرای این حکم با درخواست مؤدی و رأی هیأت رسیدگی به
تخلفات اداری به مجازات بند «د» ماده ( )۹قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب  ۷/۹/۱۳۷۲محکوم می شوند .
تبصره۲ـ در صورتی که مؤدی فقط به عرضه کاالها و ارائه خدمات معاف اشتغال داشته باشد و یا طبق مقررات این قانون کاال و
خدمات وی مشمول مالیات و عوارض نباشد ،مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهاده های آنها قابل تهاتر یا استرداد نمی باشد .
تبصره ۳ـ در صورتی که مؤدی به عرضه توأم کاالها و خدمات مشمول و معاف اشتغال داشته باشد ،صرفاً مالیات و عوارضی که بابت
خرید نهاده های موردنیاز برای تولید کاالها و خدمات مشمول پرداخت کرده است ،حسب مورد ،قابل کسر ،تهاتر یا استرداد است.
تبصره ۴ـ صرف نظر از آنکه مؤدی به عرضه کاالها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد ،مالیات و عوارض خرید مربوط به
ماشین آالت خطوط تولید وی قابل کسر ،تهاتر و استرداد می باشد .
تبصره ۵ـ آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست ،به عنوان هزینه
های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود .
تبصره ۶ـ سازمان مکلف است با رعایت تبصره های ( )۲و ( )۴این ماده مالیات و عوارض پرداختی واحدهای تولیدی یا معدنی دارای
مجوز تأسیس را که در دوره های قبل از بهره برداری جهت خرید کاالها و خدمات مورد نیاز برای تأسیس و راه اندازی واحد
موردنظر پرداخت کرده اند ،مسترد نماید.
فصل سوم ـ معافیت ها
ماده 10ـ موارد زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند و مالیات و عوارض خرید نهاده های آنها مسترد می شود :
الف ـ صادرات کاالها به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی با ارائه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ
خروجی (در مورد صادرات کاال) و صادرات خد مات با ارائه قرارداد مربوط و گواهی انجام کار که به تأیید نزدیکترین نمایندگی
رسمی جمهوری اسالمی ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواهی ارزآوری با تأیید بانک مرکزی یا سایر اسناد و مدارک مثبته .
صادرات کاالها و خدمـات از قلمرو گمرکی سرزمیـن اصلی به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی خارج از نقاط جمعیتی که دارای تراز
تجاری مثبت باشند ،در صورتی که محصور بودن آنها به صورت ساالنه به تأیید گمرک جمهوری اسالمی ایران برسد ،مشمول این
بند خواهد بود.

تبصره ۲ـ استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده ( )۱۴۱قانون
مالیات های مستقیم ذکر شده اند ،ممنوع است.
ماده 1۲ـ عرضه کنندگان کاالها و خدمات که به موجب این قانون و سایر قوانین از مالیات و عوارض معاف می باشند و همچنین
فعاالن اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که حجم معامالت ساالنه آنها از مبلغی که به
پیشنهاد سازمان به تأیید هیأت وزیران می رسد ،بیشتر باشد ،مکلف به عضویت و ثبت معامالت در سامانه مؤدیان هستند .این
حکم شامل کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می شود .متخلفان از حکم این ماده
عالوه بر جریمه موضوع بند «ب» ماده ( )۲۲قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مشمول جریمه ای معادل نه درصد ()۹%
ارزش معامالت ثبت نشده در سامانه مذکور می شوند .آیین نامه اجرائی این ماده در خصوص مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق
ویژه اقتصادی ظرف سه ماه پس از ابالغ این قانون به پیشنهاد سازمان و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و
مناطق ویژه اقتصادی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

فصل ششم ـ مالیات کاالهای خاص
ماده ۲۶ـ نرخ مالیات و عوارض کاالهای نفتی ،فلزات گرانبها ،سیگار ،نوشابه و سایر کاالهای آسیب رسان به سالمت به شرح زیر
تعیین می شود:
ت ـ انواع سیگار و محصوالت دخانی انواع سیگار و محصوالت دخانی به شرح زیر مشمول مالیات و عوارض می شوند :
 ۱ـ سیگار ،توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی ،بیست و پنج درصد ()۲۵%؛
 ۲ـ سیگار ،توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بین المللی که فهرست آن هر سال توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت
تهیه و با تصویب هیأت وزیران ابالغ می شود ،چهل درصد ()۴۰%؛
 ۳ـ سیگار ،توتون پیپ و تنباکوی وارداتی ،شصت و پنج درصد ()۶۵%؛
 ۴ـ توتون خام وارداتی ده درصد ()۱۰%؛
 ۵ـ توتون فرآوری شده وارداتی (خرمن توتون) سی و پنج درصد ()۳۵%؛
تبصره ۱ـ نرخهای تعیین شده از سال دوم اجرای قانون هر سال پنج واحد درصد افزایش می یابد تازمانی که نرخ مذکور برای انواع
سیگار و محصوالت دخانی ،توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل به پنجاه و پنج درصد ( ،)۵۵%برای تولیدات داخل با نشان بین
المللی به نود و پنج درصد ( )۹۵%و برای انواع سیگار و محصوالت دخانی ،توتون پیپ و تنباکوی وارداتی به یکصد و بیست و پنج
درصد ( )۱۲۵%برسد.

تبصره۲ـ تولیدکنندگان سیگار و محصوالت دخانی مکلفند از زمان الزم االجراءشدن این قانون ،قیمت خرده فروشی و تاریخ تولید
را بر روی پاکت بسته بندی محصوالت دخانی درج کنند .در صورت تخلف از حکم این تبصره ،اعتبار مالیاتی مربوط ،پذیرفته نمی
شود و مشمول مالیات و عوارض فروش به نرخهای مذکور است.
فصل نهم ـ تخصیص ،انتقال و توزیع مالیات
ماده -۳۹
تبصره۴ـ محل أخذ مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می باشد.
فصل دهم ـ سایر مقررات
ماده ۵۵ـ از تاریخ الزم االجراءشدن این قانون ،احکام مربوط به مالیات و عوارض در قوانین زیر نسخ می گردد :
 ۱ـ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  ۱۷/۲/۱۳۸۷با اصالحات و الحاقات بعدی (به استثنای حکم ماده ( )۲۸قانون مذکور
نسبت به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران ،ماده ( )۵۰قانون مذکور و تبصرههای ذیل آن و تبصره ( )۱ماده( )۳۹آن قانون
نسبت به عوارض موضوع بند ( )۲ماده ( )۳۸این قانون)
 ۲ـ بند «ب» ماده ( )۶و بند «ر» ماده ( )۳۳و ماده ( )۷۳و ماده ( )۹۴قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۴/۵۲/۱۳۹۱
 ۳ـ ماده ( )۶۹قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )۲مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳
 ۴ـ احکام ماده ( )۳۴قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب  ۱/۲/۱۳۹۴در خصوص مالیات بر ارزش
افزوده
۵ـ مواد ( )۱۸و ( )۴۷قانون اصالح نظام صنفی کشور مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲
ماده ۵۷ـ این قانون ششماه پس از ابالغ به رئیسجمهور الزماالجراء است.
تبصره ـ تا تاریخ الزم االجراءشدن این قانون ،قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  ۱۳۸۷ /۱۷/۲با اصالحات و الحاقات بعدی تمدید
میشود و الزم االجراء است.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هفت ماده و یکصد تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم خرداد ماه یکهزار و چهارصد مجلس
شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ  ۱۲/۳/۱۴۰۰به تأیید شورای نگهبان رسید.
❖ براساس اطالعیه سازمان امور مالیاتی کشور ،قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب خردادماه سال جاری ،از  1۳دی ماه اجرایی می شود  .قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب
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