
 قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،
 اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و چگونگی

 برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کاال،
 ارائه دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی

 
وجوه از جمله مالیات و عـوارض اعـم از مـالی و محلـی از تولیدکننـدگان       برقراری و دریافت هرگونه     1382 از ابتدای سال     -1          ماده  

کاالها ، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کاالهی وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به                        
، مجامع ، شوراها و سایر مراجـع ، وزارتخانـه هـا ، سـازمانها ،                 برقراری ، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران               

موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرائی که شمول قوانین بر آنهـا مسـتلزم ذکـر نـام یـا تصـریح نـام اسـت ،                                
 و اصـالحات    3/12/1366 مسـتقیم مصـوب      قانون مالیاتهای « همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی صورت می پذیرد به استثناء             

 ، قانون مقررات تردد وسـائل نقلیـه   7/6/1372بعدی آن ، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ، صنعتی جمهوری اسالمی ایران مصوب              
قلمرو جمهـوری   قانون حمل و نقل و عبور کاالهای خارجی از          ) 12( ، عوارض آزادراهها ، عوارض موضوع ماده         12/4/1373خارجی مصوب   

قـانون  ) 132(ماده  ) ب(و  ) الف(و بندهای   ) 130(ماده  ) ب(، بند   ) 46(ماده  ) ب( و عوارض موضوع بند      22/12/1374اسالمی ایران مصوب    
 .لغو می گردد » 17/1/1379برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

رمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خـدمات خـاص و یـا فـروش کـاال کـه طبـق                      هزینه ، کا   -1          تبصره  
قوانین و مقررات مربوطه دریافت می شود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می                     

 .گردد ، از شمول این ماده مستثنی می باشند
قـانون برنامـه   ) 175(مـاده  ) ب(و بند ) 168(، ماده ) 145( ماده    ،) 19(ماده  ) ج( از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون ، بند           -2    تبصره      

آن قـانون عبـارت     ) 19(مـاده   ) ب( لغو گردیده و در بنـد        1379سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب            
 .اصالح می شود%) 50(به پنجاه درصد %) 48(درصد چهل و هشت 

 
 حقوق گمرکی ، مالیات ، حق ثبت سفارش کاال ، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کاالهای وارداتی تجمیع گردیده و معادل -2      ماده 

کـه طبـق قـوانین مربوطـه توسـط هیـات            به مجموع این دریافتی و سود بازرگـانی         . ارزش گمرکی کاالها تعیین می شود     %) 4(چهاردرصد  
 .وزیران تعیین می شود حقوق ورودی اطالق می گردد

 : نرخ حقوق ورودی عالوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات می بایست به نحوی تعیین گردد که -1       تبصره 
 .االی وارداتی باشد در راستای حمایت موثر از اشتغال و کاالی تولید یا ساخت داخل در برابر ک-      الف
 . در برگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض آمیز بین وارد کنندگان دولتی با بخشهای خصوصی ، تعاونی و غیر             دولتی نباشد-      ب
یا دسـتگاهها    نرخ حقوق ورودی قطعات ، لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد                         -     ج

 .وارد می گردند از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شی یا مده یا دستگاه آماده پائین تر باشد
 اظهار و ترخیص نشده اند به عنوان علی الحسـاب حقـوق ورودی              1381 حق ثبت سفارش پرداختی کاالهیی که تا پایان سال           -2        تبصره  

 .محسوب می شود
معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کاالهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می شود از محـل اعتبـاراتی کـه همـه        -3       تبصره  

قرار می گیرد تا به نسـبت هفتـاد         ) سازمان شهرداریها   ( ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می شود در اختیار وزارت کشور               
 .میان دهیاری های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود%) 30(رصد میان شهرداریها و سی د%) 70(درصد 

تـا  ) 4(،  ) 2(،  ) 1(و بندهای   ) 6( کلیه قوانین و مقررات مربوط به معافیت های گمرکی به استثنای معافیت های موضوع ماده                 -4      تبصره  
 و معافیت گمرکـی لـوازم امـدادی اهـدایی بـه جمعیـت هـالل احمـر          17/3/1350 مصوب   قانون امور گمرکی  ) 37(ماده  ) 19(تا  ) 12(،  ) 9(

ایـن اقـالم دفـاعی بـه پیشـنهاد مشـترک وزارت دفـاع و پشـتیبانی                  . جمهوری اسالمی ایران و اقالم عمده صرفاً دفاعی کشور لغو می گردد           
 .ان تعیین می گرددنیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با تصویب هیات وزیر

 
 :  مالیات و عوارض دریافتی از کاالها به شرح زیر تعیین می گردد-3     ماده 
به استثناء نوشابه های حاصل از فرآورده های لبنی و کنسانتره انواع میوه و آب معدنی                (  انواع نوشابه های گازدار ساخت داخل        -        الف

دسـتگاه  (  همچنین شربت های غلیظ تولیدی مورد استفاده در دستگاههای نوشابه سـازی کوچـک                که با وسایل ماشینی تهیه مس شوند و       ) 



مالیـات  %) 12(دوازده درصد     (بهای فروش کارخانه    %) 15(که به منظور تهیه نوشابه به بازار عرضه می گردد پانزده درصد             ) پست میکس   
 ).عوارض %) 3(و سه درصد 

 ) عوارض %) 3(مالیات و سه درصد % ) 12(بهای فروش کارخانه %) 15(زده درصد  سیگار تولید داخل پان-        ب
 ).عوارض %) 10(مالیات و ده درصد %) 10(ده درصد ( قیمت مصوب فروش %) 20( بنزین بیست درصد -        ج
 ).عنوان عوارضبه ( قیمت مصوب فروش %) 5(و نفت کوره پنج درصد %) 10( نفت سفید و نفت گاز ده درصد -        د

که امکان استفاده از آنها بـه عنـوان محصـول نهـایی وجـود دارد      ) به استثنای محصوالت بخش کشاورزی (  سایر کاالهای تولیدی     –        هـ  
ور و ، وزرای بازرگانی ، صـنایع و معـادن و کشـ   ) رئیس ( مطابق فهرستی که به پیشنهاد کار گروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی      

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای سال بعد به تصویب هیات وزیران می رسد سـه درصـد                          
آن دسته از محصـوالت صـنایع آلـوده کننـده محـیط زیسـت بـه                 ) عوارض  %) 1(مالیات و یک درصد     %) 2(دو درصد   ( قیمت فروش   %) 3(

سازمان حفاظت محیط زیست که در فهرست قرار نمی گیرند یک           ) اسفندماه هر سال برای اجرا در سال بعد         تا پانزدهم   ( تشخیص و اعالم    
 )به عنوان عوارض ( قیمت فروش %) 1(درصد 

عالوه بر قیمت مصوب فروش محصوالت مربوطه که به موجب قوانین تعیین می شود ) د(و ) ج( مالیات و عوارض بندهای      -1        تبصره  
 .ت فروش نهایی محاسبه و منظور می شوددر قیم

این ماده در خصوص کاالهای صادراتب طبق قانون برنامه سـوم توسـعه اقتصـادی ،                ) هـ(و  ) الف( مالیات و عوارض بندهای      -2        تبصره  
قی غیر از تولید کننده اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران معاف و در خصوص آن دسته از کاالهایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقو             

نهایی کاال صادر می شوند مطابق رسیدهای معتبر واریزی مربوطه ، حسب مورد از محل درآمد مالیاتی مربوط و عـوارض وصـولی قابـل        
اد نحوه استرداد به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنه           . قابل استرداد می باشد   ) سازمان شهرداری ها    (اختصاص به وزارت کشور     

 .سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد
 

 :  مالیات و عوارض دریافتی از برخی خدمات به شرح زیر تعیین میگردد-4      ماده 
ت بـین المللـی ، کـارت        آبونمان تلفن های ثابت و همراه ، کارکرد مکالمات داخلی و خارجی ، خـدما              (  خدمات مخابراتی از قبیل      -         الف

 ).عوارض %) 1(مالیات و یک درصد %) 5(پنج ( قیمت خدمات % ) 6(معادل شش درصد ) های اعتباری 
 )به عنوان مالیات ( قیمت گذاری %) 20(  واگذاری خطوط تلفن همراه معادل بیست درصد -         ب
و همچنـین آب مصـرفی مشـترکین در حـوزه     ) ی ، معـدنی و کشـاورزی   به استثناء مصارف صنعت (  برق و گاز مصرفی مشترکین       -         ج

 )به عنوان عوارض ( بهای مصرفی آنها %) 3(استحفاظی شهرها سه درصد 
بـه عنـوان    ( هزینـه   %) 2( خدمات هتل ، متل ، مهمانسرا ، هتل آپارتمان ، مهمان پذیر ، مسافرخانه ، تاالرها و باشـگاهها دو درصـد                        -         د

 )عوارض 
بـه  ( بهـای بلـیط     %) 5( حمل و نقل بروش شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی ، ریلی ، دریایی و هوایی پـنجج درصـد                        –         هـ  

 ).عنوان عوارض 
قیمـت   عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یـک در هـزار                     -         و

 .و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها ) داخلی ( فروش کارخانه 
 شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثناء خودروهـای سـواری عمـومی                         -         ز

مجمـوع ارزش گمرکـی و      %) 3(و یا سه درصد     ) داخلی  ( روش کارخانه   قیمت ف %) 3(درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد          
 .عوارض%) 1(مالیات و یک درصد %) 2(دو درصد ( حقوق ورودی آنها 

 مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین آالت راهسازی ، معدنی ، کشاورزی ، شـناورها ، موتـور سـیکلت و سـه چرخـه                        -         ح
مجمـوع  %) 1(یـا یـک درصـد       )  داخلی  ( قیمت فروش کارخانه    %) 1(از تولید داخل یا وارداتی ، حسب مورد معادل یک درصد            موتوری اعم   

بـه  ) و حداکثر تـا پـنج سـال         ( ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها مبنای محاسبه این مالیات ، به ازای سپری شدن یک سال از عمر خودرو                     
 .تقلیل می یابد%) ) 50( تا پنجاه درصد و حداکثر% ) ( 10(میزان ده درصد 

، وزیـر بازرگـانی ، وزیـر ذی ربـط و رئـیس سـازمان            ) رئـیس   (  به پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایـی              -         ط
 و مجـوز هـای مربـوط بـه     مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران ، وجوهی بابت صدور ، تمدید و یا اصالح انواع کارت ها              

قانون وصول برخی   ) 80( و ماده    27/11/1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب         ) 47(و  ) 26(،  ) 24(فعالیت موضوع مواد    



نـزد خزانـه   (  از متقاضیان دریافت و به حساب درآمـد عمـومی      28/12/1373از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب            
 .واریز می گردد) ل کشور داری ک
ریـال و   ) 000،100( به دولت اجازه داده می شود بابت خروج مسافر از مرزهای هوایی برای نوبت اول در هر سال یکصد هـزار                       -         ی

( ینی مبلغ سی هزار     ریال و از مرزهای دریای و زم       ) 000،150( برای نوبت های بعدی در همان سال مبلغ یکصد و پنجاه هزار                                                 
تغییرات این مبالغ هـر سـه سـال         . واریز نماید ) نزد خزانه داری کل کشور      ( ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی          ) 000،30

 .یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیات وزیران تعیین می گردد
جموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروها که مبنـای محاسـبه مالیـات و             و یا م  ) داخلی  (  قیمت فروش کارخانه     -1          تبصره  

این ماده قرار می گیرند ، همه ساله بر اساس آخـرین مـدیل توسـط وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی تـا                          ) ح(و  ) ز(،  ) و(عوارض بندهای   
زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبـور           این مهلت   . پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد اعالم خواهد شد            

همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولیـد  . ها شروع می شود الزم الرعایه نمی باشد    “تولید آ 
 .آنها متوقف می شود توسط وزارت یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می گردد

این ماده نمی   ) ح( تنظیم سند وثیقه ، وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو ، مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع بند                     -2       تبصره     
این مـاده و    ) و(دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو رسید و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند                     . باشد

این ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فیش بانکی و تاریخ و مبلـغ و نـام                     ) ح( پرداخت مالیات موضوع بند      همچنین رسید 
و همچنـین نـوع و مشخصـات خـودرو در سـند      ) ر(بانک دریافت  کنند مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بنـد             

در صورت تخلف از این حکم . ت خودروها را هر پانزده روز یکبار به ادارات مالیاتی ذیربط ارسال نمایندتنظیمی ، فهرست کامل نقل و انتقاال
مالیـات و عـوارض     %) 50(عالوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع این قانون مشمول جریمـه ای معـادل پنجـاه درصـد                       

سه ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد و تنها در صورتی که  فسخ و اقاله معامله خودرو تا       . متعلقه خواهد بود  
 .پس زا پرداخت مالیات ، معامله انجام نشود ، مالیات وصول شده طبق قوانین و مقررات مالیات مستقیم مسترد می گردد

نماینـدگی هـای رسـمی شـرکتهای        (کننده داخلی و یا وارد کننـدگان         اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ           -3        تبصره  
 .این ماده نخواهد بود) ح(به خریداران ، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع بند ) سازنده خودروهای خارجی 

 
ی و همچنین آن دسته از خدمات که در  برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کاالهای وارداتی و کاالهای تولید-5        ماده 

این قانون ، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ، سـود                       ) 4(ماده  
غیـر بـانکی مجـاز      سهام شرکتها ، سود اوراق مشارکت ، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسـات اعتبـاری                       

 .توسط شوراهای اسالمی و سایر مراجع ممنوع می باشد
 وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی ،می بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن هـر سـال بـرای    -1         تبصره  

 .اجرا در سال بعد تصویب و اعالم عمومی می گردد
یـک درصـد   «  بـه عبـارت   7/9/1347قانون نوسازی و عمران شهری مصـوب  ) 2(مندرج در ماده » ج در هزار پن«  عبارت  -2         تبصره  

 .اصالح می شود» %) 1(
 . قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها ملغی می گردد-3         تبصره 
 .موظف اس بر حسن اجرای این ماده در سراسر کشور نظارت نماید وزارت کشور -4         تبصره 

 
  -6    ماده 

این قانون به حساب یا حساب های درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصـادی                ) 4(و  ) 3( مالیات های موضوع مواد      -         الف
 .اتی کشور اعالم می شود ، واریز می گرددتعیین و از طریق سازمان امور مالی) خزانه داری کل کشور ( و دارایی 
ایـن قـانون در     ) 4(مـاده   ) و(و  ) هـ(،  ) د(،  ) ج(،  ) الف( و عوارض موضوع بندهای       )3(ماده  ) هـ(و  ) الف( عوارض موضوع بندهای     -         ب

حل تولید یا فعالیـت اعـالم مـی         مورد واحدهای تولیدی ، خدماتی و مشترکین واقع در داخل حریم شهرها به حسابی که توسط شهرداری م                 
 .شود واریز می گردد

این ماده در مورد واحدهای تولیدی ، خدماتی و مشترکین واقـع در خـارج حـریم شـهرها بـه حسـاب                      ) ب( عوارض مشروحه بند     -         ج
 .ن توزیع شودواریز می شود تا بین دهیاری های همان شهرستا) سازمان شهرداری ها ( تمرکز وجوه به نام وزارت کشور 



این قانون به حساب تمرکز وجوه بـه نـام          ) 4(ماده  ) ز(و عوارض موضوع بند       )3(ماده  ) د(، و   ) ج(،  ) ب( عوارض موضوع بند های      -         د
شـهرهای بـاالی یـک میلیـون نفـر      ( کـالن شـهرها     %) 15(واریز می شود تا به نسبت پانزده درصـد          ) سازمان شهرداری ها    ( وزارت کشور   

دهیاری تحت نظر کار گروهـی متشـکل از نماینـدگان سـازمان             %) 20(سایر شهرها و بیست درصد      %) 65(و شصت و پنج درصد      ) عیت  جم
 .مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان شهرداریها توزیع گردد

سـازمان  ( این ماده توسط خزانه داری کل کشور به نـام وزارت کشـور   ) د(و ) ج( حساب تمرکز وجوه قید شده در بندهای        -1       تبصره  
وجوه واریزی به این حساب مطابق آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت کشـور و شـورای عـالی               . افتتاح می شود  ) شهرداری ها   

هرگونه برداشت از این حساب به جز پرداخت به . استان ها به تصویب هیات وزیران می رسد بین شهردای ها و دهیاری ها توزیع می شود
سازمان شهرداری ها موظف است گزارش عملکرد وجوه دریـافتی را هـر سـه مـاه یکبـار بـه                     . شهرداری ها و دهیاری ها ممنوع می باشد       

 .شورای عالی استان ها ارائه نماید
ایـن قـانون مکلفنـد مالیـات و         ) 4(دهندگان خدمات موضوع ماده     و همچنین ارائه    ) 3( تولید کنندگان کاالهی موضوع ماده       -2        تبصره  

عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارئه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کاال یـا خـدمات اخـذ و تـا پایـان دو مـاه بعـد بـه                                   
از را طبق فرم هایی که توسط سازمان امـور          اشخاص یاد شده موظفند مدارک و اطالعات مورد نی        . حسابهای بانکی تعیین شده واریز نمایند     

مالیاتی کشور تعیین و اعالم می گردد به واحدهای اجرایی سازمان یاد شده و نسخه ای از واریزی عوارض مربوط به شهرداری محل را به                          
را در محـل    ) 3(مـاده   ) د(و  ) ج(شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مالیات و عوارض مربوط بـه بنـدهای               . همان شهرداری ارائه دهند   

 .های عرضه محصوالت محاسبه و از خریداران دریافت و مطابق این تبصره عمل خواهد نمود
این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصـول مـی گـردد مشـمول احکـام                  ) 4(و  ) 3( وجوه دریافتی موضوع مواد      -3        تبصره  

 و اصالحات بعدی است پرداخت مالیات و عـوارض          3/12/1366ون مالیات های مستقیم مصوب      به بعد فصل نهم باب چهارم قان      ) 211(ماده  
به ازاء هر ماه تاخیر خواهد بـود ایـن جریمـه قابـل بخشـودگی                %) 5/2(پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل دو و نیم درصد              

 .نیست
 کنندگان از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابه التفاوتهایی که تا پایان سال          مطالبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید       -4       تبصره  

 و  3/12/1366 ایجاد شده باشد با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و طبق مقررات اجرایی قانون مالیـات هـای مسـتقیم مصـوب                        1381
 .اصالحات بعدی آن قابل وصول خواهد بود

برنامه ریزی کشور موظف است متناسب با درآمد پیش بینی شده دولت ناشـی از اجـرای ایـن قـانون ،                       سازمان مدیریت و     -7        ماده  
 .اعتبارات حذف شده در دستگاهها را در لوایح سنواتی بودجه و در اعتبارات مربوط به همان دستگاه منظور نماید

 
ر وجوه تعیین شده به ارقامی دارایی کسر یکصد ریال منجر شود ،              در مواردی از این قانون که محاسبه مالیات ، عوارض وسای           -8       ماده  

 .یکصد ریال قابل احتساب خواهد بود
 آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب بـه پیشـنهاد مشـترک وزارتخانـه هـای امـور اقتصـادی و دارایـی ،         -9      ماده  

 .رگانی و صنایع و معادن جمهوری اسالمی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسدبازرگانی ، کشور و صنایع و معادن و اتاق باز
 

 . کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می گردد-10      ماده 
صـد و هشـتاد و یـک        قانون فوق مشتمل بر ده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهـزار و سی                       

 ع./ به تایید شورای نگهبان رسیده است25/10/1381مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 
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