
 بخشنامه
  

 ب برنامه پنجساله پنجم 1390 008 کد:

  

 ادارات کل امور مالياتي مخاطبين

برخي از احکام مالياايي ااانوب برناماه سنلهااله سانل   موضوع
 يوسعه جمهوري اسالمي ايراب

برخي احکام مالياتي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري 
روزنامه رسمي جمهوري اسالمي (مندرج در 1390-1394اسالمي ايران )

جهت اطالع و بهره برداري ابالغ مي  14/11/1389مورخ19204ايران شماره 
 گردد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و وزارت بازرگاني با  :46بند ز ماده 
همکاري سازمان امور مالياتي مکلفند نسبت به گسترش سامانه 

در سطح کشور اقدام نمايند.  الکترونيکي امن معامالت امالک و مستغالت
اجرائي ذيربط موظف به همکاري براي اجراي کامل اين هاي  کليه دستگاه

 سامانه مي باشند.

 ( قانون ماليات85( و )84مالياتي موضوع مواد )معافيت سقف :52ماده 
مستقيم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتي تعيين مي شود. هاي 

مشمول قانون نظام » قانون مذکور به جاي عبارت( 85همچنين در ماده )
وزارتخانه ها و موسسات،و » عبارت « 12/6/1370هماهنگ پرداخت مصوب 

( 5(و قسمت اخير ماده)2( و )1دولتي موضوع مواد)هاي  ساير دستـگاه
اجرائي موضوع هاي  قانون مديريت خدمات کشوري و نيز ساير دستگاه

( قانون محاسبات 5شوري و ماده )( قانون مديريت خدمات ک5ماده )
عمومي در صورت اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري و 
اصالحات و الحاقات بعدي آن، قضات، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و 

 جايگزين مي شود.« موسسات آموزش عالي و تـحـقيـقاتي

 :82ماده 
لف(،)ب(،)ج( )اهاي  در استفاده از تسهيالت مالي خارجي موضوع بند -د

عامل هاي  اجرائي و بانکهاي  اين ماده رعايت موارد زير توسط دستگاه
 ضروري است:

کلي هاي  اجرائي با رعايت سياستهاي  دستگاههاي تمامي طرح  -1
( قانون اساسي با مسئوليت وزير و يا باالترين مقام 44اصل چهل و چهارم )

ايد داراي توجيه فني، اجرائي دستگاه ذيربط و تأييد شوراي اقتصاد، ب
 اجراي کامل آنها از سقفهزينه هاي اقتصادي و مالي باشند و مجموع 

تعيين شده تجاوز نکند.زمان بندي دريافت و بازپرداخت تسهيالت هر هاي 
و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيتها،امکانات و  طرح

فاده از توان فني و حداکثر است» داخلي و رعايت قانونهاي توانايي 
مهندسي، توليدي،صنعتي و اجرائي کشور در اجراي پروژه ها و ايجاد 

و نيز رعايت شرايط « 12/12/1375تسهيالت به منظور صدور خدمات مصوب 
زيست محيطي در اجراي هر يک از طرحها بايد به تصويب شوراي اقتصاد 

 برسد.

لي خارجي شامل استفاده کنندگان از بيع متقابل و تسهيالت ما -2
مستقيم بايد ظرف دو ماه از هاي  تسهيالت مالي خارجي)فاينانس( و وام

زمان انعقاد قرارداد، جدول زماني و ميزان تعهدات ايجاد شده و يا استفاده 
شده و نيز زمانبندي بازپرداخت بدهيها و تعهدات ارزي خود را در اختيار بانک 

مذکور، گزارش عملکرد هاي ح مرکزي قرار دهند. پس از اجرائي شدن طر
طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دريافتي يا پرداختي و باقيمانده تعهد در 



 فواصل سه ماهه به بانک مرکزي و معاونت اعالم مي شود.

مستقيم موظفند در ايجاد تعهد با هاي  استفاده کنندگان از وام -تبصره
 به عمل آورند.بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران هماهنگي الزم را 

دولت مجاز است با پيشنهاد مشترک معاونت، وزارت امور  :93ماده 
سنواتي بخشي از هاي اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي در قالب بودجه 

ي را که به موجب قانون اجراي هاي  سود شرکت بيمه ايران و بانک
%( در بخش 100( صد درصد)44کلي اصل چهل و چهارم)هاي  سياست
باقي خواهد ماند پس از کسر ماليات براي افزايش سرمايه دولت در دولتي 

 ياد شده اختصاص دهند.هاي  شرکت مذکور و بانک

غير هاي  اخذ هر گونه ماليات و عوارض از صادرات کاال :104بند ب ماده 
 نفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع است.

 :105ماده 
ب ايجاد تمرکز و بروز قدرت تجاري،مادامي که موجهاي  ادغام شرکت -الف

شرکت پذيرنده( و  -انحصاري نشود، به شکل يک جانبه)بقا يکي از شرکتها
ادغام شونده و هاي  ادغام دو يا چند جانبه)محو شخصيت حقوقي شرکت

شرکت جديد(، در چارچوب اساسنامه آن  -ايجاد شخصيت حقوقي جديد
 ست.تجاري موضوع ادغام مجاز اهاي  شرکت در ساير شرکت

امـور مـوضـوع ايـن بنـد شـامـل مـواردي کـه شـرعاً قـابل انتقال نمي باشد 
 نمي گردد.

هاي  کليه حقوق و تعهدات، دارائي، ديون و مطالبات شرکت يا شرکت
 موضوع ادغام،به شرکت پذيرنده ادغام يا شرکت جديد منتقل مي شود.

شرکت جديد موضوع ادغام به شرکت پذيرنده يا هاي  کارکنان شرکت
انتقال مي يابند در صورت عدم تمايل برخي کارکنان با انتقال به شرکت 
پذيرنده ادغام يا شرکت جديد، مزاياي پايان کار مطابق مقررات قانون کار 
توسط شرکت مزبور به کارکنان ياد شده پرداخت مي شود.در مورد نيروي 

وسازي صنايع کار مازاد مطابق قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل ن
(قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و 113کشور و اصالح ماده)

 عمل مي شود. 26/5/1382فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، مصوب 

موضوع اين بند حاصل مي گردد هاي  سرمايه شرکتي که از ادغام شرکت
ادغام شده در آن، از پرداخت ماليات هاي  تا سقف مجموع سرمايه شرکت

و  3/12/1366مستقيم مصوب هاي  ( قانون ماليات48ـوضـوع ماده )م
 آن معاف است.هاي اصالحيه 

تشکيل گروه اقتصادي با منافع مشترک با مشارکت دو يا چند  -107ماده 
شخص حقيقي و حقوقي به منظور تسهيل و گسترش فعاليت اقتصادي و 

از ثبت در  تجاري براي يک دوره محدود و بر اساس قراردادي کتبي پس
مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدني و ضوابط و شرايط مربوط به آن و 
 با رعايت موازين اسالمي و اصل منع اضرار به غير و منع انحصار مجاز است.

تغيير در حيطه اختيارات مديران در قرارداد و در قبال اشخاص ثالث  -1تبصره
ي مسئول پرداخت ديون قابل استناد نيست و اعضاء گروه به طور تضامن

اموال شخصي خود مي باشند، مگر اينکه با اشخاص ثالث طرف  گروه از
 قرارداد به ترتيب ديگري توافق شده باشد.

( و 6عمليات مربوط به دفاتر تجاري،بازرسي و تصفيه،مطابق ماده ) -2تبصره
( اليحه قانوني اصالح 152( و )151احکام باب يازدهم قانون تجارت و مواد)

 انجام مي شود. 1347قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 

فوت يا حجر يا ممنوعيت قانوني يکي از اشخاص حقيقي يا  -3تبـصره
انـحالل يا ورشـکسـتگي يکـي از اشـخاص حـقـوقـي مـوجـب انـحالل گـروه 
مي شود مگر اينکه در قرارداد تشکيل گروه اقتصادي طور ديگري مقرر شده 

 باشد.



 :112ماده 
توليد و يا پردازش شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به هاي  کاال -ب

هنگام ورود به ساير نقاط کشور به نسبت به مجموع ارزش افزوده و ارزش 
مواد اوليه و قطعات داخلي به کار رفته در آن، توليد داخلي محسوب و از 

 پرداخت حقوق ورودي معاف است.

واسطه اي خارجي به کار رفته در هاي  مواد اوليه و کاال -1تبصره
هاي  توليد،مشروط به پرداخت حقوق ورودي، در حکم مواد اوليه و کاال

 داخلي محسوب مي شود.

توليد و يا هاي  مواد اوليه و قطعات خارجي به کار رفته در کاال -2تبصره
پردازش شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي که در گذشته از ساير نقاط 

به منطقه ارسال شده و در توليد و يا پردازش محصولي که به کشور کشور 
وارد مي شود، به کار گرفته شود در حکم مواد اوليه تلقي مي گردد و از 

 پرداخت حقوق ورودي معاف است.

مبادالت کاال بين مناطق آزاد و خارج از کشور و نيز ساير مناطق آزاد از  -د
( قانون چگونگي اداره 10ضوع ماده )کليه عوارض) به استثناء عوارض مو

(، 7/6/1372صنعتي جمهوري اسالمي ايران مصوب  -مناطق آزاد تجاري
 ماليات و حقوق ورودي معاف مي باشند.

اي به عوايد هزينه به منظور قطع کامل وابستگي اعتبارات  :117ماده 
 هزينهنقت و گاز از طريق افزايش سهم درآمدي عمومي در تأمين اعتبارات 

 اي دولت، به نحوي اقدام شود که:

در پايان برنامه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي مشروط به عدم  -الف
مالياتي حداقل به هاي مستقيم و با گسترش پايه هاي  افزايش نرخ ماليات

 %( برسد.10ده درصد)

مالياتي و حقوق معافيت برقراري هر گونه تخفيف، ترجيح و يا  -1تبصره
الوه بر آنچه که در قوانين مربوطه تصويب شده است براي ورودي ع

( اين 222موضوع ماده)هاي  اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاه
 اجراي برنامه ممنوع است.هاي  قانون طي سال

دولت مکلف است با اجراي کامل قانون ماليات بر ارزش افزوده،  -2تبصره
نه يک واحد درصد اضافه نمايد  به نرخ اين ماليات را از سال اول برنامه ساال

%( برسد. سهم 8گونه اي که در پايان برنامه نرخ آن به هشت درصد)
%( )به عنوان عوارض( و 3شهرداريها و دهياريها از نرخ مزبور سه درصد)

 %( تعيين مي شود.5سهم دولت پنج درصد)

معافيت هاي دولت موظف است در راستاي هدفمندسازي  :119ماده 
 مالي اقدامات ذيل را به عمل آورد:هاي  ي و شفاف سازي حمايتماليات

معافيت هاي جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي  -الف
 قانوني مالياتي

خرجي در قوانين  -مالياتي مذکور به صورت جمعيمعافيت هاي ثبت  -ب
 بودجه ساالنه

قانوني معافيت هاي به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول  -1تبصره
 مذکور،ماليات تعلق نمي گيرد.

تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر شرط برخورداري از هر  -2تبصره
 مالياتي است.معافيت گونه 

مديران اشخاص حقوقي غير دولتي به طور جمعي يا فردي،  :122ماده 
اي ه نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و همچنين ماليات

مستقيم و هاي  ي که اشخاص حقوقي به موجب مقررات قانون ماليات
ماليات بر ارزش افزوده مکلف به کسر يا وصول يا ايصال آن بوده و مربوط به 
دوران مديريت آنها باشد با شخص حقوقي مسئوليت تضامني خواهند 

 داشت. اين مسئوليت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقي نيست.



هاي  عوارض وصولي ارزش افزوده و عوارض آلودگي واحد :123ماده 
( قانون ماليات بر ارزش افزوده 38( ماده )1توليدي موضوع بند الف و تبصره )

همان هاي  در هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداريها و دهياري
بزرگ توليدي) هاي  شهرستان توزيع مي گردد. در صورتي که آلودگي واحد

بيشتر(به بيش از يک شهرستان در يک استان سرايت کند،  پنجاه نفر و
اعالمي معاونت به نسبت هاي  عوارض آلودگي بر اساس سياست

تأثيرگذاري، در کميته اي مرکب از معاون برنامه ريزي استان،فرمانداران 
ذيربط، مدير کل محيط زيست و مدير کل امور مالياتي هاي  شهرستان

 ثر توزيع مي شود.متأهاي  استان بين شهرستان

متأثر از آلودگي در دو يا چند استان واقع هاي  در صورتي که شهرستان
هاي  شده باشند، اعضاء کميته توزيع کننده عوارض آلودگي واحد

بزرگ)پنجاه نفر و بيشتر( متشکل از نماينده معاونت، معاونين برنامه ريزي 
نماينده اداره  ذيربط، نماينده سازمان حفاظت محيط زيست وهاي  استان

اعالمي معاونت اقدام به توزيع هاي  کل امور مالياتي بر اساس سياست
 عوارض آلودگي خواهند کرد.

به منظورتوسعه صنايع مياني پتروشيمي وگسترش زنجيره :156ماده 
 ارزش صادراتي آن:

ارزش هاي تخصصي غير دولتي که به منظور توسعه زنجيره هاي  شهرک
استايرن و بوتادين با تصويب دولت تأسيس مي گردند متانول، آمونياک، 

هاي  مشمول مقررات و مزاياي مربوط به قانون تأسيس شرکت شهرک
و اصالحات بعدي آن بدون وابستگي به وزارت  1362صنعتي ايران مصوب 

 صنايع و معادن خواهند بود.

بلند مدت تأمين خوراک صنايع مياني هاي  حاصل از قراردادهاي  درآمد
 صادرات غير نفتي برخوردارند.معافيت هاي تروشيمي از پ

 آئين نامه اين ماده مشتمل بر دامنه صنايع مشمول و چهارچوب قرارداد
بلندمدت و ساير ضوابط مربوط توسعه معاونت با همکاري ساير هاي 

 مرتبط تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.هاي  دستگاه

يق سرمايه گذاري صنعتي و معدني به منظور تسهيل و تشو :159ماده 
 در کشور اقدامات زير انجام مي شود:

مستقيم و اصالحات هاي  ( قانون ماليات138موضوع ماده )معافيت  -الف
 %( افزايش مي يابد.15بعدي در طول برنامه به ميزان پانزده واحد درصد )

ه صنعتي و معدني مناطق کمتر توسعهاي  مالياتي واحدمعافيت ميزان  -ب
صنعتي  -منظور شده در مناطق آزاد تجاريمعافيت هاي يافته تا سقف 

 افزايش مي يابد.

به دولت اجازه داده مي شود حسب مورد در چارچوب شرايط و  :220ماده 
هاي  واگذاري مصوب شوراي اقتصاد در خصوص طرحـهاي  انواع قرارداد

 رد:تـملـک دارائـيهـاي سرمايه اي اقدامات زير را به عمل آو

تملک دارايي سرمايه اي جديد و نيمه تمام و هاي واگذاري طرح  -الف
تکميل شده و آماده بهره برداري در قالب قراردادها و شرايط مورد تصويب 
شوراي اقتصاد با تعيين نحوه تأمين مالي دوره ساخت)فاينانس(، پرداخت 

 يت استانداردبهره برداري يا خريد خدمات در مدت قرارداد، با رعاهزينه هاي 
تاً واگذاري طرح پس از دوره قرارداد به هاي  اجراي کيفيت خدمات و نهاي 

 بخش غير دولتي

تملک دارايي سرمايه اي نيمه تمام و تکميل شده هاي واگذاري طرح  -ب
که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غير دولتي است به صورت نقد و 

 اقساط به بخش غير دولتي

تملک دارايي سرمايه اي قابل هاي بهره برداري طرح واگذاري حق  -ج
واگذاري و نيز اموال منقول و غير منقول و حقوقي مالي مازاد بر نياز دولت و 



 اجرائيهاي  دستگاه

تملک دارايي سرمايه اي هاي واگذاري ماليکت و يا بهره برداري طرح  -د
مازاد بر نياز  قابل واگذاري و نيز اموال منقول و غير منقول و حقوق مالي

 اجرائيهاي  دولت و دستگاه

درآمد دولت ناشي از اجراي احکام اين ماده پس از واريز به خزانه  -1تبصره
داري کل و از محل رديف خاصي که براي اين منظور در قانون بودجه 

هاي مربوط به طرح هاي  سنواتي پيش بيني مي شود و نيز اعتبار رديف
قالب تسهيالت و وجوه اداره شده شامل تملک دارايي سرمايه اي در 

تأمين مالي هاي  يارانه، سود و کارمزد و يا تسهيالت و کمک ساير روش
تملک دارايي سرمايه اي و يا هاي مورد تصويب شوراي اقتصاد به طرح 

تبديل به احسن نمودن اموال منقول و غير منقول در قالب موافقتنامه 
 ت.متبادله با معاونت قابل اختصاص اس

کـمـک هـاي بـالعـوض مـوضوع اين مـاده، درآمـد اشـخاص تـلقي  -2تبصره
 نمي شود و مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيست.

 :224ماده 
( قانون مديريت 5موضوع ماده )هاي  دولتي و بانکهاي  کليه شرکت -ج

خدمات کشوري که در بودجه کل کشور براي آنها سود ويژه پيش بيني 
 لفند:شده است مک

در هر ماه معادل يک دوازدهم ماليات پيش بيني شده سال مورد نظر  -1
خود را بابت ماليات عملکرد همان سال به صورت علي الحساب به سازمان 
امور مالياتي پرداخت نمايند تا به حساب درآمد عمومي کشور نزد خزانه 

 داري کل منظور شود.

هر سال را با ساز و کار  %( سود پيش بيني شده40حداقل چهل درصد) -2
 اين بند به حساب درآمد عمومي واريز نمايند. 1جزء 

دولتي که قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غير دولتي هاي  شرکت
است، به تناسب ميزان سهام بخش غير دولتي، مشمول پرداخت وجوه 

%( 40موضوع اين بند نمي باشند و سهم بخش غير دولتي از چهل درصد)
دولتي ذيربط به هاي  برازي)سود ويژه( مذکور بايد توسط شرکتسود ا

 سهامداران بخش ياد شده پرداخت شود.

هاي  وصول مبلغ ياد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون ماليات
 بعدي آن است.هاي و اصالحيه  1366مستقيم مصوب اسفند ماه 

الح آنها مستلزم ذکر يا احـکام قـوانيـن و مـقرراتي کـه لغو يا اص :226ماده 
تصريح نام است در صورت مغايرت با احکام اين قانون،در طول برنامه موقوف 

 االجراء مي گردد.
  

 علي عهکري

 رئيس کل سازماب امور ماليايي کشور
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