احکام مالیاتی الیحه بودجه سال 1401
(مفاد مرتبط با مالیات)

آذر ماه 1400

تلگرام@Modireat :

hmalekian20@gmail.com

به اهتمام :امیرحمزه ملکیان

تبصره  - 1نفت و روابط مالی آن با دولت /صندوق توسعه ملی

احکام مالیاتی الیحه بودجه سال 1401

مالیات شرکت های دولتی مربوطه از محل خالص صادرات گاز طبیعی

الف -سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت ،میعانات گازي و خالص صادرات گاز بیست درصد ( )%20تعیین می شود .با
گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و اعالم وصول ،بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است بالفاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم
چهارده و نیم درصد ( )%14/5شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازي (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم
چهارده و نیم درصد ( )%14/5شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و

مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد ( )%3موضوع ردیف درآمدي  210109جدول شماره ( )5این قانون اقدام کند.

به اهتمام :امیرحمزه ملکیان
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تبصره  – 2شرکت هاي دولتی و واگذاري آنها

احکام مالیات الیحه بودجه سال 1401

مالیات تجدید ارزیابی دارایی های بانک های دولتی

د -به دولت اجازه داده می شود نسبت به تجدید ارزیابی دارایی هاي بانک هاي دولتی اقدام و مازاد منابع حاصله (با نرخ صفر مالیاتی) را
صرف افزایش سرمایه دولت در این بانک ها نماید.

به اهتمام :امیرحمزه ملکیان
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تبصره  - 4مشارکت با بخش غیردولتی براي اجراي طرح ها

احکام مالیاتی الیحه بودجه سال 1401

معافیت مالیاتی حمایت از پروژه های ناتمام دستگاه های اجرایی با مشارکت بخش غیردولتی

الف  -به دولت اجازه داده می شود از طریق دستگاه هاي اجرایی و به منظور جلب مشارکت بخش غیردولتی جهت اتمام هرچه سریعتر طرح
هاي (پروژه ها) تملک دارایی هاي سرمایه اي (نیمه تمام ،آماده بهره برداري و جدید) از قبیل پروژه هاي شبکه ملی اطالعات تا ده درصد
( )%10از سرجمع اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي مربوط به هر دستگاه اجرایی را صرف حمایت از طرحها (پروژه هایی) کند که بخش

غیردولتی در آنها مشارکت می نمایند .دراین راستا :
 - 4اصل و فرع سرمایه گذاري صورت گرفته در طرح (پروژه) مذکور از مالیات معاف خواهند بود.

به اهتمام :امیرحمزه ملکیان
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تبصره  - 5تامین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسالمی

احکام مالیاتی الیحه بودجه سال 1401

مالیات کارمزد اوراق مالی اسالمی دولت

ز -اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسالمی دولت (منتشرشده در
سال  )1401مشمول مالیات به نرخ صفر می شود.

به اهتمام :امیرحمزه ملکیان
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تبصره  -6عوارض و مالیات

مفاد مالیاتی در الیحه بودجه سال 1401

معافیت مالیات اضافه دریافتی آب بهای شهری باالتر از الگوی مصرفی تعیین شده توسط وزارت نیرو
الف -وزارت نیرو از طریق شرکت هاي آب و فاضالب استانی سراسر کشور مکلف است عالوه بر دریافت نرخ آب بهاي شهري ،به ازاي هر
مترمکعب فروش آب شرب باالتر از الگوي مصرف تعیین شده توسط هیأت وزیران ،پانزده درصد ( )%15نرخ آب بها را افزایش داده و از
مشترکان آب شهري ،دریافت و به خزانه داري کل کشور واریز کند .وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.
قطعی نمودن پرونده های مالیاتی رسیدگی نشده توسط سازمان امور مالیاتی
ب -به وزارت امور اقتصادي و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود ظرف یک سال ،آن بخشی از پرونده هاي مؤدیان مالیات
بر ارزش افزوده دوره هاي سنوات  1387تا ، 1397که اظهارنامه هاي خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار
نگرفته اند ،بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابالغ قانون تهیه می شود و به تصویب وزیر
امور اقتصادي و دارایی می رسد ،بدون رسیدگی ،قطعی نماید.
به اهتمام :امیرحمزه ملکیان
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تبصره  -6عوارض و مالیات

مفاد مالیاتی در الیحه بودجه سال 1401

اختصاص مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح های استانی به حساب خود استان

د-
 - 2مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهاي تولیدي و پیمانکاران طرح (پروژه) هاي واقع در استان به حساب استان با رعایت جزء
( )2ماده ( )38و ماده ( )39قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال  1400محل استقرار واحد تولیدي منظور می شود.
سـازمان امور مالیاتی مکلف اسـت پرونده هاي واحدهاي تولیدي و خدماتی با شـخصـیت حقیقی یا حقوقی داراي یک محل فعالیت را که
محل اسـتقرار واحد تولیدي یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزي آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار
واحد تولیدي و خدماتی ارسال نماید.
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهاي خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور ،به حساب خزانه استان ذیربط واریز می
شود.
- 3عوارض ارزش افزوده موضـوع بند (الف) ماده ( )39قانون مالیات بر ارزش افزوده مصـوب سـال  1400در شـهرسـتان هاي تهران و
اسـالمشـهر به نسـبت هشـتاد و هشت درصد ( ) %88در نقاط شهري تهران و شهر اسالمشهر و دوازده درصد ( )%12در نقاط روستایی و
عشایري آنها توزیع می شود.
به اهتمام :امیرحمزه ملکیان
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تبصره  -6عوارض و مالیات

مفاد مالیاتی در الیحه بودجه سال 1401

معافیت مالیاتی وجوه دریافتی وزارت نفت و نیرو از مشترکان گاز و برق جهت بیمه واحدهای مسکونی و تجاری
ه - 1 -مطابق ماده ( )12قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )2به هر یک از وزارتخانه هاي نفت و نیرو از
طریق شرکت هاي تابعه ذیربط اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار ( )2000ریال ،از هر واحد مسکونی
مشترکان برق مبلغ یک هزار ( )1000ریال و از هر یک از واحدهاي تجاري مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار ( )10،000ریال اخذ و به حساب
درآمد عمومی موضوع ردیف هاي  160185و  160186جدول شماره ( )5این قانون نزد خزانه داري کل کشور واریز کنند .وجوه فوق مشمول
مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.
مالیات مواد اولیه ،قطعات و کاالهای قابل بازیافت و نحوه اجرایی شدن آن توسط سازمان امور مالیاتی
و -در اجراي ماده ( )6قانون کمک به ساماندهی پسماندهاي عادي با مشارکت بخش غیردولتی مصوب ،1399/1/20وزارت امور اقتصادي و دارایی
از طریق سازمان امور مالیاتی کشـور موظف اسـت یک در هزار ارزش مواد اولیه ،قطعات و کاالهایی که تمام یا قسـمتی از آنها قابل بازیافت اسـت
را اخذ و منابع حاصـله را به ردیف درآمدي شماره  160189واریز نماید .دستورالعمل شناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول توسط
سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقتصادي و دارایی ابالغ می شود.

به اهتمام :امیرحمزه ملکیان
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تبصره  -6عوارض و مالیات

مفاد مالیاتی در الیحه بودجه سال 1401

اختصاص  20درصد از عوارض ماده ( )27قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان حفاظت محیط زیست
ز -بیست درصد ( )%20از منابع حاصل از عوارض آالیندگی موضوع عوارض سبز ماده ( )27قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال (1400نحوه
مصرف آن در ماده  40قانون مذکور) به سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) اختصاص می یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با
سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ماده ( )5اساسنامه صندوق مذکور صرف اعطاي تسهیالت و حمایت هاي مالی براي کاهش آلودگی هاي
زیست محیطی و جلوگیري از تخریب محیط زیست در همان شهرستان شود.
کسر  10درصد حق الزحمه پزشکان به عنوان علی الحساب مالیاتی
ح-1-کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی ،خصــوصــی ،وابســته به نهادهاي عمومی ،نیروهاي مســلح ،خیریه ها و شــرکت هاي دولتی مکلفند
ده درصــد ( )%10از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورتحساب هاي ارسالی به بیمه ها و یا نقداً از طرف
بیمار پرداخت می شود به عنوان علی الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان
امور مالیاتی کشور واریز کنند .مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء ( )5بند
(الف) تبصــره ( )12این قانون پرداخت و مالیات آن کســر می شــود ،نخواهد بود .حکم ماده ( )199قانون مالیات هاي مستقیم مصوب
 1366/12/3با اصالحات و الحاقات بعدي در اجراي این بند جاري می باشد.

به اهتمام :امیرحمزه ملکیان
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تبصره  -6عوارض و مالیات

مفاد مالیاتی در الیحه بودجه سال 1401

تکلیف سازمان امور مالیاتی به واریز  10درصدی عوارض ارزش کاالها و خدمات موضوع ماده ( )48قانون الحاق
برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ()2

ط -سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است عوارض به میزان ده درصد ( )%10ارزش کاالها و خدمات موضوع مواد ( )48قانون الحاق برخی مواد به
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )2مصــوب ســال 1393را اخذ و به ردیف درآمدي  160109جدول شــماره ( )5این قانون نزد
خزانه داري کل کشــور واریز نماید تا از طریق دستگاه هاي اجرایی ذیربط صرف اهداف تعیین شده در ماده قانونی فوق الذکر گردد.
اختیار توزیع منابع ماده ( )39قانون مالیات بر ارزش افزوده به وزیر کشور
ل -1 -توزیع منابع موضوع ماده ( )39قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال  1400بر اساس نظر وزیر کشور انجام می پذیرد.
 -2وزارت کشور موظف است از طریق شهرداري هاي کشور در سقف یک درصد ( )%1سهم افزایش یافته شهرداري ها از محل قانون مالیات بر
ارزش افزوده مصوب سال 1400تا سیصد هزار میلیارد ( )300،000،000،000،000ریال را براي اجراي طرح هاي حمل و نقل عمومی درون
شهري (شامل ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی و قطار شهري وحومه) ،ساماندهی و مدیریت پسماند ،تامین نردبان هیدرولیکی و ماشین آالت آتش
نشانی و تامین ،تجهیز دوربین هاي ترافیک شهري اختصاص دهد .سهم اعتبارات هر شهرستان براي موارد فوق الذکر توسط وزارت کشور به
شهرداري ها ابالغ می گردد .وزارت کشور موظف است گزارشه اي الزم را در مقاطع سه ماهه پس از جمع بندي به سازمان برنامه و بودجه کشور
و کمیسیون عمران مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید.
به اهتمام :امیرحمزه ملکیان
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تبصره  -6عوارض و مالیات

احکام مالیاتی الیحه بودجه سال 1401

حق تمبر مالیاتی وکال
س -به اســتناد مواد (( 103و (169مکرر) قانون مالیات هاي مســتقیم و به منظور افزایش درآمدهاي مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر
مالیاتی ،قوه قضــائیه مکلف اســت دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکال ،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به
سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید.
تمام وکالي فعال عضو مراکز وکال و کانون هاي وکالي دادگستري موظفند قراردادهاي مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم
نمایند .شناسه (کد) یکتاي صادر شده براي هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک ،مبناي شناسایی مشاوران ،وکال و کانون هاي وکالي
دادگستري در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطالعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خالفگویی وکیل عالوه بر پیگیري موضوع در مراجع قضائی ،نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج
برابر اختالف کشف شده اقدام می نماید .سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف سه ماه زیرساخت الزم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و
دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند .تأخیر در راه اندازي سامانه ،استنکاف از اجراء محسوب می شود.

به اهتمام :امیرحمزه ملکیان
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تبصره  -6عوارض و مالیات

احکام مالیاتی الیحه بودجه سال 1401

تغییر سقف میزان فروش کاال و خدمات ساالنه مودیان مشمول ماده ( )100ق.م.م
ع -در تبصره ماده ( )100قانون مالیات هاي مستقیم براي عملکرد سال  1400عبارت «ده برابر» به عبارت «سی برابر» اصالح می شود.

مالیات اشخاص حقوقی تولیدی
ف -در راسـتاي سـیاسـت هاي حمایت از تولید ،نرخ مالیات موضـوع ماده ( )105قانون مالیات هاي مسـتقیم اشـخاص حقوقی داراي پروانه
بهره برداري از وزارتخانه هاي ذیربط در فعالیت هاي تولیدي در سال  1400معادل بیست درصد ( )%20تعیین می شود .این بخشودگی عالوه
بر سایر معافیت ها و بخشودگی ها و مشوق هاي قانونی اشخاص مذکور می باشد.

به اهتمام :امیرحمزه ملکیان
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تبصره  -6عوارض و مالیات

احکام مالیاتی الیحه بودجه سال 1401

معافیت مالیاتی انتشارات کمک درسی تا سقف دو میلیارد ریال در سال

ق-
 -1معافیت مالیاتی فعالیت هاي مربوط به انتشارات کمک درسی موضوع بند (ل) ماده ( )139قانون مالیات هاي مستقیم ،صرفاً تا سقف دو
میلیارد ( )2،000،000،000ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ ماده ( )105یا ماده ( )131قانون مالیات هاي
مستقیم مشمول مالیات می شود.
حمایت مالیاتی از مشاغل آسیب دیده کرونا
 -2به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهاي آسیب دیده از کرونا ،واحدهاي صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد
( )1،000،000،000ریال در سال  1400عالوه بر معافیت هاي قانونی و بخشودگی و مشوق هاي مالیاتی ،براي مالیات بر عملکرد سال 1400
از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می شوند.
حدف معافیت های مالیاتی موسسات کنکور دانشگاه ها

 -4معافیت هاي مالیاتی مؤسسات کنکور دانشگاه ها حذف می شود.
به اهتمام :امیرحمزه ملکیان
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شرط برخورداری از معافیت مالیاتی درآمدهای حاصل از صادرات
 -5برخورداري از معافیت هاي مالیاتی براي درآمدهاي حاصل از صادرات کاالها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق هاي صادراتی منوط به
بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور است.

تدوین فهرست معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی
 -6وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است در راستاي هدفمندسازي معافیت هاي مالیاتی و گمرکی و شفاف سازي حمایت هاي مالی،
سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت هاي قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات هاي مستقیم و قانون امور
گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت هاي مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص نماید .این فهرست باید شامل حوزه فعالیت
اشخاص ،میزان درآمد مالیاتی و گمرکی چشم پوشی شده در اثر این معافیت ها و استناد قانونی این معافیت ها باشد.

به اهتمام :امیرحمزه ملکیان
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مالیات ساالنه خودروهای بیش از ده میلیارد ریال

ر -در سال  1401مجموع ارزش انواع خودروي سواري و وانت دوکابین داراي شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص
حقیقی (خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل) و حقوقی بیش از ده میلیارد ( )10،000،000،000ریال مشمول مالیات
ساالنه خودرو به شرح زیر می باشند:
 - 1تا مبلغ پانزده میلیارد ( )15،000،000،000ریال نسبت به مازاد ده میلیارد ( )10،000،000،000ریال یک درصد ()%1
 - 2تا مبلغ سی میلیارد ( )30،000،000،000ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد ( )15،000،000،000ریال دو درصد ()%2
- 3تا مبلغ چهل و پنج میلیارد ( )45،000،000،000ریال نسبت به مازاد سی میلیارد ( )30،000،000،000ریال سه درصد ()%3
- 4نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد ( )45،000،000،000ریال چهار درصد ()%4

به اهتمام :امیرحمزه ملکیان
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احکام مالیاتی الیحه بودجه سال 1401

ماخذ محاسبه و نحوه اجرای مالیات خودروهای بیش از ده میلیارد ریال

مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی
کشور تا پایان سال  1400تعیین و اعالم شده است .مأخذ مزبور براي انواع خودرو که بعد از اعالم سازمان تولید یا وارد می شوند ،بالفاصله
پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعالم خواهد شد.
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی هاي مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال  1401اقدام کند و
مراتب را به نحو مقتضی به اطالع اشخاص مشمول برساند .کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات ساالنه مربوط به خودروهاي تحت
تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه ســال  1401پرداخت نمایند .ثبت نقل و انتقال
خودروهایی که به موجب این بند براي آنها مالیات وضــع گردیده اســت قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی،
نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.
متخلفین از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه می شود و حداکثر تا پایان خردادماه سال  1401به تصویب هیأت وزیران
می رسد.
به اهتمام :امیرحمزه ملکیان
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احکام مالیاتی الیحه بودجه سال 1401

حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده فعالین مناطق آزاد تجاری -صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
ش -در سال  1401مناطق آزاد تجاري -صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
(وي.اِي.تی) خواهند بود.

مالیات درآمد حاصل از صادرات مواد و محصوالت معدنی ،نفتی ،گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام

ت -درآمد حاصل از صادرات مواد و محصوالت معدنی و صنایع معدنی ،محصوالت نفتی ،گازي و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام
نقاط کشور مشمول مالیات می شود .تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور به پیشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارایی،
صنعت ،معدن و تجارت و اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزي ایران تهیه می شود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به
تصویب هیأت وزیران می رسد.
به اهتمام :امیرحمزه ملکیان
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احکام مالیاتی الیحه بودجه سال 1401

مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویالهای گران قیمت معادل یکصد میلیارد ریال
ث -در سال  1401واحدهاي مسکونی و باغ ویالهاي گران قیمت به شرح بندهاي زیر مشمول مالیات بر دارایی (ساالنه) می شوند:
 -1واحدهاي مسکونی و باغ ویالهاي گران قیمت (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد ( )100،000،000،000ریال و
بیشتر به نرخ هاي زیر:
 - 1-1نسبت به مازاد یکصد میلیارد ( )100،000،000،000ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ( )150،000،000،000ریال یک در هزار
 - 2-1نسبت به مازاد یکصد و پنجاه میلیارد ( )150،000،000،000ریال تا دویست و پنجاه میلیارد ( )250،000،000،000ریال دو در هزار
 - 3-1نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیارد ( )250،000،000،000ریال تا چهارصد میلیارد ( )400،000،000،000ریال سه در هزار
 - 4-1نسبت به مازاد چهارصد میلیارد ( )400،000،000،000ریال تا ششصد میلیارد ( )600،000،000،000ریال چهار در هزار
 - 5-1نسبت به مازاد ششصد میلیارد ( )600،000،000،000ریال به باال پنج در هزار
در محاسبه مالیات موضوع این بند ،هر واحد مسکونی و باغ ویال یک مستغل ،محسوب و جداگانه مشمول مالیات می باشد.
- 2موارد زیر مشمول این مالیات نمی باشند:
 - 1-2واحدهاي مسکونی و باغ ویالهاي در حال ساخت
 - 2-2واحدهاي مسکونی و باغ ویالهاي در سال تملک
به اهتمام :امیرحمزه ملکیان
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نحوه شناسایی امالک و اجرای مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویالهای گران قیمت
 -3وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و صنعت ،معدن و تجارت ،سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و شهرداري ها موظفند امکان دسترسی
برخط(آنالین) به اطالعات مالکیت امالك مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند .سازمان
امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی هاي مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال 1401اقدام کند و مراتب را به
نحو مقتضی به اطالع اشخاص مشمول برساند.
 -4کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات ساالنه مربوط به هر یک از واحدهاي مسکونی و باغ ویالهاي تحت تملک خود و افراد تحت
تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سـال  1401پرداخت نمایند .ثبت نقل و انتقال امالکی که به موجب این بند براي آنها مالیات وضـع
گردیده اسـت ،قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شـامل مالیات بر دارایی ،نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است .متخلف از حکم
این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال  1401تهیه و به
تصویب هیأت وزیران می رسد.

به اهتمام :امیرحمزه ملکیان
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مالیات  2.5درصدی اولین نقل و انتقال امالک نوساز اشخاص حقیقی

خ -به منظور تسهیل در اجراي ماده ( )77قانون مالیات هاي مستقیم در سال  ،1401اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان هاي نوساز اشخاص
حقیقی اعم از مسکونی و غیره که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد ،مشمول مالیات مقطوع به نرخ دو و نیم
درصد ( )%2.5به ماخذ میانگین قیمت هاي روز منطقه مبناي تعیین ارزش معامالتی امالك موضوع ماده ( )64قانون مالیات هاي مستقیم
خواهد بود و اشخاص حقیقی ،مشمول مالیات دیگري بابت نقل و انتقال و درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود.
شهرداري ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره
امور مالیاتی ذیربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد ،گزارش کنند.

به اهتمام :امیرحمزه ملکیان
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مالیات تکلیفی  2درصدی مبالغ پرداختی بابت خدمات دریافتی (به استثنای برخی خدمات بانکی و بورسی)
ذ -اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول موضوع آیین نامه اجرایی ماده ( )95ق.م.م مکلفند در هر مورد که بابت خدمات دریافتی (به
استثناي کارمزد پرداختی به بورسها ،بازارهاي خارج از بورس و کارمزد معامالت و تسویه اوراق بهادار و کاال در بورسها و بازارهاي خارج از

بورس ،بانک ها ،صندوق تعاون و مؤسسات اعتباري غیربانکی مجاز ،تسهیالت اعطایی بانک ها و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی ،خدمات
مشمول مالیات بر درآمد حقوق و اسناد خزانه و یا اوراق تسویه که بابت بدهی دولت به اشخاص داده می شود و همچنین سایر خدماتی که به
تشخیص سازمان امور مالیاتی ظرف یک ماه پس از ابالغ این قانون اعالم می شود) وجوهی را به هر عنوان (اعم از نقدي و غیرنقدي) مجموعًاً

بیش از مبلغ پنج میلیون ( )5،000،000ریال بابت هر خدمت پرداخت می کنند دو درصد ( )%2آن را به عنوان علی الحساب مالیات مؤدي
(دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعد به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدي تسلیم
نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان شامل نام ،شماره ملی یا شناسه ملی حسب مورد و نشانی آنها را به ترتیبی
که سازمان امور مالیاتی کشور اعالم می کند به ادارة امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند .احکام مواد ( )197و ( )199ق.م.م در اجراي این حکم
جاري می باشد.
به اهتمام :امیرحمزه ملکیان
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حذف معافیت مالیاتی سود سپرده های بانکی اشخاص حقوقی

ض -در سال  1401حکم بند ( )2ماده ( )145قانون مالیات هاي مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی جاري نمی باشد.

ماده  145قانون مالیات هاي مستقیم  -سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است:
 -2سود یا جوایز متعلق به حسابًهاي پسًانداز و سپردهًهاي مختلف نزد بانکهاي ایرانی یا موسسات اعتباري غیربانکی مجاز .این
معافیت شامل سپردهًهایی که بانکها یا موسسات اعتباري غیربانکی مجاز نزد همً میگذارند نخواهد بود.

به اهتمام :امیرحمزه ملکیان
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تهاتر مطالبات برخی از سازمان های دولتی با بدهی مالیاتی
د -به دولت اجازه داده می شود مطالبات قبل از سال  1397سازمان هاي گسترش و نوسازي صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازي معادن و
صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان هاي مذکور و وزارت
نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري سهام مطابق قوانین مربوط ،مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجراي
سیاست هاي کلی اصل چهل و ( )44قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ده هزار میلیارد
()10،0000،000،000،000ریال به صورت جمعی -خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
معافیت مالیات نقل و انتقال دارایی به /از شرکتهای سهامی عام طرح(پروژه) ،صندوق های سرمایه گذاری غیرمستقیم و
یا صندوق های سرمایه گذاری اعم از طرح (پروژه) ،زمین و ساختمان ،امالک و مستغالت

ط-
- 2هرگونه نقل و انتقال دارایی به /از شرکتهاي سهامی عام طرح(پروژه) ،صندوق هاي سرمایه گذاري غیرمستقیم و یا صندوق هاي سرمایه
گذاري اعم از طرح (پروژه) ،زمین و ساختمان ،امالك و مستغالت از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.

به اهتمام :امیرحمزه ملکیان
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قابل قبول بودن هزینه های عوارض پرداختی حق بیمه شخص ثالث شرکت های بیمه
الف -شرکت هاي بیمه اي مکلفند مبلغ پنج هزار میلیارد ( ) 5،000،000،000،000ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی
که براساس فروش بیمه (پرتفوي) هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورایعالی بیمه می رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی
ردیف  160111جدول شماره ( )5این قانون نزد خزانه داري کل کشور واریز کنند .وجوه واریزي شرکت هاي بیمه موضوع این بند به عنوان
هزینه هاي قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
تکلیف نیروی انتظامی به دریافت مالیات نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت
 - 2نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران مکلف است از ابتداي سال  ،1401به استناد تبصره ( )1ماده ( )30قانون مالیات بر ارزش افزوده
مصوب سال  1400مالیات نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت را در هنگام فک و نصب پالك به ترتیب مقرر شده توسط سازمان امور مالیاتی
کشور دریافت و به حساب مربوطه نزد خزانه داري کل کشور واریز نماید.

به اهتمام :امیرحمزه ملکیان
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تبصره  -11مسکن و حمل ونقل

احکام مالیاتی در الیحه بودجه سال 1401

مالیات مسکن مهر

 - 5مالیات مسکن مهر (شامل آماده سازي ،محوطه سازي ،زیربنایی و روبنایی) در قراردادهاي سه جانبه ،تعاونی و خود مالک که توسط
پیمانکاران پرداخت می گردد ،معادل سه میلیون () 3،000،000ریال به ازاي هر واحد مسکونی تعیین می گردد .سازمان امور مالیاتی موظف
به صدور مفاصا حساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.

به اهتمام :امیرحمزه ملکیان
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تبصره  – 12حقوق و دستمزد

احکام مالیاتی در الیحه بودجه سال 1401

سقف معافیت ساالنه مالیات حقوق
 - 5سقف معافیت مالیاتی ساالنه موضوع ماده ( )84قانون مالیات هاي مستقیم در سال  1401مبلغ ششصد میلیون ( )600،000،000ریال تعیین
می شود.
نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایاي مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثناي عیدي
پایان سال به شرح زیر می باشد:
 - 5-1نسبت به مازاد ششصد میلیون ( )600،000،000ریال تا یک میلیارد و دویست میلیون ( )1،200،000،000ریال ،ده درصد ()%10
 - 5-2نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون ( )1،200،000،000ریال تا دو میلیارد و چهارصد میلیون ( )2،400،000،000ریال ،پانزده
درصد ()%15
- 5-3نسبت به مازاد دو میلیارد و چهارصد میلیون ( )2،400،000،000ریال ،بیست درصد ()%20
میزان معافیت مستغالت اشخاص موضوع ماده ( )57ق.م.م و درآمد مشاغل موضوع ماده ( )101ق.م.م
میزان معافیت مالیات ساالنه مستغالت اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده ( )57قانون مالیات هاي مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده
( )101قانون مالیات هاي مستقیم ساالنه به مبلغ سیصد و نود و شش میلیون ( )396،000،000ریال تعیین می شود.
به اهتمام :امیرحمزه ملکیان
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تبصره  - 15برق و انرژي هسته اي

احکام مالیاتی در الیحه بودجه سال 1401

مالیات درآمد شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران
ج -شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته اي ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجراي طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي ،مواد
معدنی و محصوالت جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازي را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از
کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کاال و خدمات فروش رفته ،اداري -عمومی و توزیع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانه داري کل کشور
واریز کند تا مطابق بودجه ساالنه آن شرکت جهت سرمایه گذاري در طرحها و ردیف هاي تملک دارایی هاي سـرمایه اي جهت خرید کیک زرد
با منشـأ داخلی یا خارجی و یا تملک سـهام معادن پرتوزا و شـرکت هاي مرتبط با چرخه سـوخت براسـاس موافقت نامه هاي مبادله شده با
سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید .درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و
مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود.

به اهتمام :امیرحمزه ملکیان
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تبصره  – 17رفاه و سالمت

احکام مالیاتی در الیحه بودجه سال 1401

شرط معافیت مالیاتی حمایت های موسسات خیریه غیردولتی و خصوی به اشخاص (موضوع بند (ط) ماده ( )139ق.م.م

هـ  -برخورداري هزینه هاي حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص ،از معافیتهاي مالیاتی بند (ط) ماده ()139
قانون مالیات هاي مستقیم عالوه بر تکالیف موضوع این ماده  ،منوط به ثبت اطالعات آن در سامانه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،است.

به اهتمام :امیرحمزه ملکیان
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