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46ماده -قانون مالياتهاي مستقيم 



 و اسناد ( این قانون48و 45به استثنای اوراق مذکور درمواد )ـ از کلیة اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می شود 46ماده
ریال و بارنامه زمینی و صورت  وضعیت ( 5000)کاشف از حقوق مالکیت نسبت به  مال التجاره از قبیل بارنامة دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمة  مال التجاره پنج هزار 

.ریال حق تمبر دریافت خواهدشد( 1000)مسافری یک هزار 

فی اوراق  نسخ کاو موسسه های حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کاال و سایر اطالعات مربوط رادر آن درج نمایند
.مذکور را حداقل تا پنج سال ازتاریخ صدور نگاهداری کنند

تبصره ـ از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می شود:

1 ریال( 10,000)هزار دهـ از کارت معافیت هر یک از مشموالن که به انحای مختلف ازانجام دادن خدمت وظیفه معاف می شوند، بابت صدور کارت  معافیت مذکور، مبلغ.

2ریال( 50,000)ـ از هر گونه گواهینامة رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار.

3 ریال( 200،000)ـ از هر پالک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری  هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می شود مبلغ  دویست هزار.

4 ریال( 1000)ـ از گواهینامة رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت  اعتبار مبلغ یک هزار.

5- ریال( 1000)از کارنامه وگواهی نامة دانش آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی ومتوسطه مبلغ یک هزار.

6-ریال( 10،000)،کارشناسی ارشد، دکترا و باالتر مبلغ ده هزار، کارشناسیاز دانشنامه و گواهی دانشنامة کاردانی.

7ریال( 20،000)، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار ـ از گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدایی.

8 ریال( 50،000)ـ از گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار.

9 ریال( 20،000)ـ از پروانة مامایی یا مدرک تحصیلی دورة کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار.

10ریال( 100،000)، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصدهزار ، پیراپزشکی، دندانپزشکیـ از پروانة مشاغل پزشکی.

11غ یکصدهزار  ، پروانة وکالت و کارشناسی و سایر پروانه های کسب و کار، بابت صدور مبل، کارت بازرگانی، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنیـ از جواز تأسیس
.ریال( 50،000)ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (100،000)



84ماده -قانون مالیات های مستقیم



یایکازحقوقمالیاتمشمولساالنهدرآمدبرمالیاتمعافیتمیزان-84ماده
(1).می شودمشخصسنواتیبودجهقانوندرهرسالهمنبع،چند

1.مصوبمستقیم،هایمالیاتقانوناصالحقانونواحدهماده16بندموجببه
.شدقانون(84)مادهقبلیمتنجایگزینمتناین،31/4/1394

"حقوقجدولمبنایحقوقحداقلبرابرپنجاهویکصدمیزانتا-84ماده
-1370مصوب-دولتکارکنانپرداختهماهنگنظامقانون(1)مادهموضوع
مولمشکارگرانجملهازحقوق بگیرانکلیهحقوقمالیاتمشمولساالنه درآمد
".شودمیمعافمالیاتپرداختازمنبع،چندیایکازکار،قانون



101ماده -قانون مالیات های مستقیم



دکرده انتسلیممقررموعددرفصلاینمقرراتطبقراخودمالیاتیاظهارنامهکهفصلاینموضوعمودیانمالیاتمشمولساالنهدرآمد-101ماده

.بودخواهدمالیاتمشمولقانوناین(131)مادهدرمذکورهاینرخبهآنمازادومعافمالیاتپرداختازقانوناین(84)مادهموضوعمعافیت میزانتا

.استجاریبعدبه1382سالعملکردبهنسبتفوقمعافیتازاستفادهبرایاظهارنامهتسلیمشرط

انآنبینمساویطور¬بهمعافیتمبلغوکردخواهنداستفادهمعافیتدوازحداکثرشرکاقهریواختیاریازاعممدنیهای¬مشارکتدر-1تبصره

یککمحدرمعافیتازاستفادهلحاظازدارندزوجیترابطههمباکهشرکایی.بودخواهدمالیاتمشمولجداگانهشریکهرسهممانده¬ باقیوتقسیم

فیمتوسهممالیاتیمعافیتازقانونیقائم مقامعنوانبهویوراثشرکاازاحدفوتصورتدر.می گردداعطازوجبهمقررمعافیتوتلقیشریک 

.شدخواهدکسرکدامهرسهمدرآمدازوتقسیمآنانبینمساویطور¬بهمعافیتاینونمودهاستفادهفوقشرحبهدر مشارکت

اینموضوعمعافیتیکفقطکسرباویشغلیواحدهایدرآمدمجموعباشد،شغلیواحدیکازبیشدارایحقیقیشخصهرکهصورتیدر-2تبصره
(1).می شودقانوناین(131)مادهدرمذکورنرخهایبهمالیاتمشمولماده

________________________________________

(101)مادهبه(2)تبصرهعنوانتحتتبصرهیکوتبدیل(1)تبصرهبهآنتبصره،31/4/1394مصوبمستقیم،های¬مالیاتقانوناصالحقانونواحدهماده24بندموجببه.1
.شدالحاققانون



131ماده -قانون مالیات های مستقیم



نقانواینمقرراتطبقکهمواردیاستثنایبهحقیقیاشخاصدرآمدبرمالیاتنرخ-131ماده
:استزیرشرحبهمی باشدجداگانه اینرخدارای

1-درصدپانزدهنرخبهساالنهمالیاتمشمولدرآمدریال(500,000,000)میلیونپانصدمیزانتا
(15%)
2-ریال(1,000,000,000)میلیاردیکمیزانتاریال(500,000,000)میلیونپانصدمازادبهنسبت

(%20)درصدبیستنرخبهساالنهمالیاتمشمولدرآمد
3-وبیستنرخبهساالنهمالیاتمشمولدرآمدریال(1,000,000,000)میلیاردیکمازادبهنسبت

(%25)درصدپنج
مادهاینموضوعاشخاصمالیاتمشمولابرازیدرآمدافزایش(%10)درصددههرازایبه-تبصره

حدواپنجتاحداکثرودرصدواحدیکآنها،گذشتهسالمالیاتمشمولابرازیدرآمدبهنسبت
سالمالیاتیبدهیتسویهتخفیفاینازبرخورداریشرط.شودمیکاستهمذکورنرخهایازدرصد

.تاسمالیاتیامورسازمانسویازشدهاعالممهلتدرمربوطهمالیاتیاظهارنامهتسلیموقبل



186ماده -قانون مالیات های مستقیم



رفطازحقوقییاحقیقیاشخاصکاریاکسبپروانهوبازرگانیکارتتمدیدیاتجدیدیاصدور-186ماده
دهیبپرداختترتیبیاپرداختبرمبنیذیربطمالیاتیامورادارهازگواهیارائهبهمنوطدارصالحیتمراجع
بازبورمهایمالیاتپرداخت بهنسبتامرمسئوالنحکماینرعایتعدمصورتدرومی باشدشدهقطعیمالیاتی
.داشتخواهندتضامنیمسئولیتمودی

ساتموسسایروبانکهاطرفازمشاغلصاحبانهمچنینوحقوقیاشخاصبهبانکیتسهیالتاعطای-1تبصره
:بودخواهد ذیلگواهی هایاخذبهمنوطاعتباری

1-شدهقطعیمالیاتیبدهیپرداختترتیبیاپرداختگواهی.

2-سایروبانکهابهشدهارائهمالیصورت هایازنسخه ایوصولبرمبنیمربوطمالیاتیامورادارهگواهی
.اعتباریموسسات

ابالغونتعییایراناسالمیجمهوریمرکزیبانکوکشورمالیاتیامورسازمانتوسطتبصرهایناجراییضوابط
.شدخواهد

مالیاتمشمولدرآمدهزاردریکمعادلمبلغیمی شوددادهاجازهکشورمالیاتیامورسازمانبه-2تبصره
اعتباراتحدوددرتانمودهمنظورخزانهدرمخصوصحسابدرو وصولرامشاغلدرآمدصاحبانشدهقطعی
مایندمی نهمکاریمالیاتوصولوامر تشخیصدرکهحرفه ایمجامعوصنفیتشکل هایبهساالنهبودجهمصوب

.استمستثنیمغایرمقرراتکلیهومالیاتشمولازمادهایناستنادبهپرداختیوجوه.نمایدپرداخت


