
 امالک درآمد بر مالیات خصوص در اساسی نکات ششم( )قسمت مالیاتی های دانستنی

 

تَ گعاضؾ ضؼاًَ هالیاتی ایطاى، تی ـک آگاُی هْزیاى اظ لاًْى هالیات ُای هؽتمین کوک ـایاًی تَ آًاى زضػول تَ ّظایف 

ًًْی ّ تِطٍ هٌسی اظ تؽِیالتی کَ لاًْى تطای هْزیاى زض ًظط گطفتَ هی ًوایس. هضاف تط ایٌکَ ػسم اًجام تکالیف فْق هْجة لا

 .تؼلك جطاین ّ هحطّهیت اظ هؼافیت ُای هالیاتی ًیع هی گطزز

لاًْى هالیات ُای هؽتمین  ۰۸یت لغا ۲۵اظ ایي ضّ زض ایي ترؿ تَ اُن ّظایف هْزیاى هفوْل هالیات تط زضآهس اهالک )کَ زض هْاز 

 .آهسٍ اؼت( تا شکط هْاز ّ تٌسُای هِن آى ذْاُین پطزاذت

 :اول

هفوْلیي هالیات تط زضآهس اهالک زضآهس اـراق حمیمی یا حمْلی ًاـی اظ ّاگصاضی حمْق ذْز ًؽثت تَ اهالک ّالغ زض ایطاى 

 (ق.م.م ۲۵هس اهالک هی تاـس. )هازٍ پػ اظ کؽط هؼافیت ُای همطض زض ایي لاًْى هفوْل هالیات تط زضآ

 :اًْاع هالیات تط زضآهس اهالک

 هالیات تط زضآهس اجاضٍ      -۱

 هالیات ًمل ّ اًتمال اهالک      -۵

 :دوم

 )هالیات تط زضآهس هؽتغالت )اجاضٍ

هالیات هؽتغالت یا اجاضٍ زؼت اّل: هالیاتی اؼت کَ تَ زضآهس اهالک ّ هؽتغالتی کَ اظ ططف هالک تَ اجاضٍ ّاگصاض هی       -۱

 .ـْز تؼلك هی گیطز، زض ّالغ هْجط هالک ًیع هی تاـس

وایس، هفوْل هالیات اجاضٍ زاضی هالیات اجاضٍ زاضی زؼت زّم: ُط گاٍ هؽتاجط هحل هْضز اجاضٍ ضا تَ غیط تَ اجاضٍ ّاگصاض ً      -۵

زؼت زّم هی تاـس، زض ّالغ هْجط هالک ًوی تاـس. زضآهس هفوْل هالیات هؽتغالت )اجاضٍ زؼت اّل( زضآهس هفوْل هالیات 

اهالکی کَ تَ اجاضٍ ّاگصاض هی گطزز ػثاضت اؼت اظ کل هال االجاضٍ ، اػن اظ ًمسی ّ غیط ًمسی، پػ اظ کؽط تیؽت ّ پٌج زضلس 

 .ُعیٌَ ُا ّ اؼتِالک ّ تؼِسات هالک ًؽثت تَ هْضز اجاضٍتاتت 

 :سىم

 :ضّؾ ُای تؼییي هال االجاضٍ اهالک

 .هال االجاضٍ اظ ضّی ؼٌس ضؼوی تؼییي هی ـْز -۱

هال االاجاضٍ  ۰۵زض لْضت ػسم اضائَ اجاضٍ ًاهَ ضؼوی هال االجاضٍ تط اؼاغ اهالک هفاتَ تؼییي هی ـْز. اظ اتتسای ؼال  -۵

ق.م.م )زؼتْضالؼول اجطایی ّ تمْین اضظؾ اجاضی اهالک( تا زض ًظط  ۴۶ػن اظ هؽکًْی ّ غیط هؽکًْی تط اؼاغ هازٍ اهالک ا

 .تؼییي هی گطزز… هْلؼیت جغطافیایی ّ  -گطفتي فاکتْضُای: هؽاحت، لسهت، ًْع کاضتطی

 .تاتت هلک هْضز اجاضٍ هال االجاضٍ زؼت زّم ػثاضت اؼت اظ هاتَ التفاّت اجاضٍ زضیافتی ّ اجاضٍ پطزاذتی

 :چهارم

 هؼافیت ُای پیؿ تیٌی ـسٍ

هحل ؼکًْت پسض یا هازض یا ُوؽط یا فطظًس یا اجساز ّ ُوچٌیي هحل ؼکًْت افطاز تحت تکفل هالک اجاضی تلمی ًوی ـْز       -۱

 .هگط ایٌکَ تَ هْجة اؼٌاز ّ هساضک ثاتت گطزز کَ اجاضٍ پطزاذت هی ـْز

اظ اجاضٍ اظ ّاحس یا ّاحسُای هؽکًْی زض تِطاى تا یکمس ّ پٌجاٍ هتط هطتغ تٌای هفیس ّ زض ؼایط ًماط تا زضآهس ـرك ًاـی       -۵

 .هجوْع زّیؽت هتط هطتغ ظیطتٌای هفیس اظ هالیات تط زضآهس ًاـی اظ اجاضٍ اهالک هؼاف هی تاـس

الگْی همطف تٌا تَ اػالم ّظاضت هؽکي ّ هکاى هجتوغ ُای هؽکًْی زاضای تیؿ اظ ؼَ ّاحس اؼتیجاضی کَ تا ضػایت       -۳

 .زضلس هالیات تط زضآهس اجاضٍ هؼاف هی تاـٌس ۱۸۸ـِطؼاظی ؼاذتَ ـسٍ یا هی ـًْس، زض طْل هست اجاضٍ اظ 

ـرك حمیمی کَ ُیچ گًَْ زضآهسی ًساضز تا هیعاى هؼافیت هالیاتی زضآهس حمْق کَ ُط ؼالَ ؼمف آى اػالم هی گطزز اظ  -۶

 .یات ؼاالًَ هؽتغالت اظ هالیات هؼاف ّ هاظاز طثك همطضات هفوْل هالیات هی تاـسزضآهس هفوْل هال
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 .هفوْالى ایي هازٍ تایؽتی اظِاضًاهَ هْضْع هازٍ فْق ضا تکویل ّ تَ ازاضٍ اهْض هالیاتی هحل ّلْع هلک اضائَ زٌُس  -

اـی اظ ؼپطزٍ ُای تاًکی زضآهس تلمی ًرْاُس زض اجطای حکن ایي هازٍ حمْق تاظًفؽتگی ّ ّظیفَ زضیافتی ّ جْایع ّ ؼْز ً  -

 .ـس

 .حکن ایي هازٍ زض هْضز فطظًساى لغیطی کَ تحت ّالیت پسض تاـٌس جاضی ًرْاُس تْز  -

ُطگاٍ هالک ذاًَ یا آپاضتواى هؽکًْی، آى ضا تَ اجاضٍ ّاگصاض ًوایس ّ ذْز هحل زیگطی ضا تطای ؼکًْت ذْیؿ اجاضٍ ًوایس زض       -۲

س هفوْل هالیات، هیعاى هال االجاضٍ ای کَ تَ هْجة ؼٌس ضؼوی یا لطاضزاز هی پطزاظز اظ کل هال االجاضٍ زضیافتی اّ احتؽاب زضآه

 .کؽط هی ـْز

 :پنجم

 اًْاع هالیات ًمل ّ اًتمال اهالک

 هالیات ًمل ّ اًتمال هلک -

 )هالیات اًتمال حك ّاگصاضی )ؼطلفلی -

 اهالک هالیات تط زضآهس حالل اظ ؼاذت ّ فطّؾ

 هالیات تط زضآهس ضضایت هالک یا حك هالکاًَ -

 .الف( هالیات ًمل ّ اًتمال اهالک ًمل ّ اًتمال اهالک تَ هاذص اضظؾ هؼاهالتی ّ تَ ًطخ پٌج زضلس هفوْل هالیات هی گطزًس

افتی لاحة حك تَ ب( هالیات اًتمال حك ّاگصاضی اهالک )حمْق لٌفی ّ ؼطلفلی( اًتمال حك ّاگصاضی هحل تَ هاذص ّجٍْ زضی

 .ًطخ زّ زضلس زضتاضید ّاگصاضی اظ ططف لاحة یا لاحثاى حك هفوْل هالیات هی تاـس

 :تؼطیف حك ّاگصاضی

 حك ّاگصاضی هحل اظ ًظط ایي لاًْى ػثاضت اؼت اظ حك کؽة یا پیفَ یا حك تمطف هحل یا حمْق ًاـی اظ هْلؼیت تجاضی هحل

ج( هالیات تط زضآهس حالل اظ ؼاذت ّ فطّؾ اّلیي ًمل ّ اًتمال لطؼی ؼاذتواى ُای ًْؼاظ اػن اظ هؽکًْی ّ غیطٍ کَ تیؿ اظ 

ایي لاًْى ( ۲۵زّ ؼال اظ تاضید لسّض گْاُی پایاى کاض آًِا ًگصـتَ تاـس، ػالٍّ تط هالیات ًمل ّ اًتمال لطؼی هْضْع هازٍ )

زضلس تَ هاذص اضظؾ هؼاهالتی اػیاًی هْضز اًتمال ذْاٌُس تْز. اـراق حمیمی یا حمْلی ، هفوْل هالیات همطْع تَ ًطخ زٍ 

 .هفوْل هالیات زیگطی اظ تاتت زضآهس اهالک حالل اظ ؼاذت ّ ؼاظ فطّؾ هْضْع ایي هازٍ ًرْاٌُس تْز

ًؽثت تَ اًتمال حك ّاگصاضی هحل ز( هالیات تط زضآهس ضضایت هالک یا حك هالکاًَ زضیافتی هالک یا هالکیي تاتت اػالم ضضایت 

ق.م.م هی  ۲۵ّ  ۸۰)ؼطلفلی( یا اجاضٍ تسّى اًتمال ؼطلفلی ّ یا تغییط ـغل، هفوْل هالیات تَ ًطخ زّ زضلس هْضْع هْاز 

 .تاـس

 :ششم

ز حك ّاگصاضی ق.م.م هکلف اًس اظِاضًاهَ هالیاتی ذْز ضا زض هْض ۰۸هِلت اضایَ اظِاضًاهَ هْزیاى هْضْع ایي فمل تَ اؼتٌاز هازٍ 

هحل تٌظین ّ تا ؼی ضّظ پػ اظ اًجام هؼاهلَ ّ زض ؼایط هْاضز تا آذط تیط هاٍ ؼال تؼس تَ اًضوام هساضک هطتْط تَ ازاضٍ اهْض 

 .هالیاتی هحل ّلْع هلک اضایَ ّ هالیات هتؼلك ضا طثك همطضات پطزاذت ًوایس

 :هفتم

 جطاین هالیاتی

 مطض زٍ زضلس هالیات هتؼملَػسم اضایَ اظِاضًاهَ زض هْػس ه      -۱

 .زضلس هالیات تَ اظای ُط هاٍ زیط کطز ۲/۵ػسم پطزاذت هالیات زض هْػس همطض هؼازل       -۵

، اظِاضًاهَ ذالف ّالغ تَ ازاضات اهْض هالیاتی اضایَ ًوایٌس ػالٍّ تط هالیات هتؼلمَ، یک ۲۸زض لْضتیکَ هْزیاى هْضْع هازٍ       -۳

 .تؼٌْاى جطیوَ پطزاذت ًوایٌستطاتط آى ضا ًیع تایس 

 :هشتم



هثسا احتؽاب جطیوَ زض هْضز هْزیاًی کَ هکلف تَ اضایَ اظِاضًاهَ هالیاتی ُؽتٌس، ًؽثت تَ هثلغ هٌسضج زض اظِاضًاهَ اظ تاضید 

زاضی ًوْزٍ ّ یا اًمضای هِلت اضایَ آى ّ ًؽثت تَ ها تَ االذتالف اظ تاضید هطالثَ ّ زض هْضز هْزیاًی کَ اظ اضایَ اظِاضًاهَ ذْز

 .الْال هکلف تَ اضایَ اظِاضًاهَ ًیؽتٌس، تاضید اًمضای هِلت اضایَ اظِاضًاهَ یا ؼطضؼیس پطزاذت هالیات حؽة هْضز هی تاـس

 :نهم

 هساضک الظم جِت تفکیل پطًّسٍ هؽتغالت

 تمْیط ؼٌس هالکیت ّ تٌچاق -

 تمْیط ـٌاؼٌاهَ ّ کاضت هلی هالک یا هالکیي -

 اضتمْیط پایاى ک -

 تمْیط لْضت هجلػ تفکیکی -

 (ػازی -تمْیط اؼٌاز اجاضی )ضؼوی -

 (تمْیط گْاُی حمط ّضاثت )زض لْضت ّضثَ ای تْزى هلک -

 تمْیط ّکالتٌاهَ زض لْضت هطاجؼَ ّکیل -

 :دهم

 (۱۰۸هساضک الظم جِت ًمل ّ اًتمال اهالک )گْاُی هازٍ 

 (اؼتؼالم زفاتط اؼٌاز ضؼوی )تا شکط ًام ذطیساض -

 مْیط ؼٌس هالکیت ّ تٌچاقت -

 تمْیط ـٌاؼٌاهَ ّ کاضت هلی فطّـٌسٍ ّ ذطیساض -

 تمْیط پایاى کاض -

 تمْیط پطّاًَ ترطیة ّ ًْؼاظی ّ ػسم ذالف زض هْضز اهالک زض زؼت ؼاذت -

 تمْیط لْضت هجلػ تفکیکی -

 (ػازی -تمْیط اؼٌاز اجاضی )ضؼوی -

 (تمْیط گْاُی حمط ّضاثت )زض لْضت ّضثَ ای تْزى -

 (تمْیط ّکالتٌاهَ ) زض لْضت هطاجؼَ ّکیل –تمْیط گْاُی ّاضیع هالیات تط اضث  -

 تمْیط هثایؼَ ًاهَ یا لْلٌاهَ زض ذمْق اًتمال حك ّاگصاضی هحل -

 تَ ًمل اظ ؼایت ؼاظهاى اهْضهالیاتی

 


