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 365 .......................... ق.م.م 111مقررات مربوط به ماده
365 ............... های مستقیماصالحی قانون مالیات 111ماده  "ز"آیین نامه اجرایی بند 

 367 ......................... ق.م.م 115مقررات مربوط به ماده
سنواتی حاصل از منبع معاف از مالیات احتساب یا عدم احتساب اندوخته ها و ما سود  نده 

367 ............................................... در ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره فعالیت
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 368 .......................... ق.م.م 119مقررات مربوط به ماده
368 ................................................ نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی

 محاباتی یا جایزهشتتمول مالیات به درآمدنقدی و یا غیر نقدی اشتتخاص بصتتورت بالعوضم 

.................................................................................................... 369

نحوه محاستتبه درآمد بالعوض اشتتخاص حقوقی به موجب رأی شتتورای عالی مالیاتی در 

 369 ............................................................................28/07/1388جلسه 

  371 .......................... ق.م.م 127مقررات مربوط به ماده
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه  127ماده  "الف و ب "آئین نامه اجرای بندهای 

1366 ............................................................................................. 371

شاغلین دولتی  سهیالت بانكی پرداختی به  سود متعلق به ت شمول مالیات به كمک  عدم 

372 ............................ متقاضی انتقال از تهران و كالنشهرها به سایر شهرهای كشور

 373 ......................... ق.م.م 132مقررات مربوط به ماده
( اصتتالحی قانون مالیات های مستتتقیم موضتتوع ماده 132آیین نامه اجرایی بند )د( ماده )

373 ....................... ( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور31)

374 ......................... قانون مالیاتهای مستقیم 132دستورالعمل اجرایی بند س ماده 

قانون  31قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده  132دستورالعمل اجرایی بند )س( ماده 

375 ..................................... رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور

صالحی قانون مالیات132نامه اجرایی ماده )آیین ضوع ماده )( ا ستقیم مو ( قانون 31های م

377 ..................................... پذیر و ارتقای نظام مالی كشور رفع موانع تولید رقابت

388 ........... پذیرقانون رفع موانع تولید رقابت 46نامه اجرایی ماده ابالغ آیین *

هیات وزیران در  18/08/1394هـــ مور   52514/ت 107874تصویب نامه شماره 

مورد اصالح آیین نامه ایجاد، اصالح، تکمیل، درجه بندی و نر  گذاری تاسیسات 

389 ................................................................ نهاگردشگری و نظارت بر آ

 391 ..........................ق.م.م 133مقررات مربوط به ماده
391 ......( قانون مالیات های مستقمی و اصالحات بعدی آن133ابالغ قانون تفسیر ماده )

 391 .......................... ق.م.م 134مقررات مربوط به ماده
391 ................................................. اصالحی ق.م.م 134آیین نامه اجرایی ماده 

قانون مالیاتهای مستتتقیم به مدارس آموزش از راه دور  134شتتمول معافیت موضتتوع ماده 

393 ......................................................................................... غیردولتی
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394 .......................... ق.م.م 137مقررات مربوط به ماده
394 ........................................................ ق.م.م 137دستورالعمل اجرایی ماده 

بینی شده شرأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد چگونگی استفاده از مزایای پی

395 ................... 27/11/1387مورخ  836ق.م.م موضوع دادنامه شماره  137در ماده 

ستقیم در مود  137نحوه اجرای مقررات ماده  شكی از قانون مالیاتها م سر هزینه های پز ك

396 ................................................................. درآمد مشمول مالیات مودیان

397 ......................... ق.م.م 138مقررات مربوط به ماده
397 .................... قانون مالیاتهای مستقیم 138ماده  3معافیت مالیاتی موضوع تبصره 

398 ................. قانون مالیات های مستقیم 138ماده  3معافیت مالیاتی موضوع تبصره 

399 ............ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 138ماده  3ضوابط اجرایی موضوع تبصره 

قانون مالیاتهای مستقیم مصوب « 138»ماده « 3»اصالحیه ضوابط اجرایی موضوع تبصره 

402 ......................................................... و اصالحیه های بعدی 03/12/1366

403 ................................ ق.م.م 138ماده  3اصالحیه ضوابط اجرایی موضوع تبصره 

404 ........................... ق.م.م 139مقررات مربوط به ماده
404 ............................................... 139ماده  3آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 

 مالیاتهای مستقیم ( اصالحی قانون139ماده ) (3اصالح آیین نامه اجرایی موضوع تبصره )

.................................................................................................... 409

414 ..... 139ماده  1نحوه نظارت وزارت دارایی بر درآمد و هزینه اشخاص موضوع تبصره 

( 139( ماده )3( آیین نامه تبصتتره )12دستتتورالعمل اجرایی اصتتالح شتتده موضتتوع ماده )

414 ................................................................................... اصالحی ق.م.م

418 . ق.م.م 139در خصوص اشخاص موضوع بند ل ماده  104ماده  2نحوه اجرای تبصره 

قانون الحاق صتندوق بیمه اجتماعی روستتائیان و عشتایر به فهرستت نهادها و موستستات 

419 .............................................................................. عمومی غیر دولتی

ها و هدایای دریافتی نقدی و لیاتی برای كمکشتترایط برخورداری از تستتهیالت معافیت ما

420 ..................................................... المنفعهغیر نقدی موسسات خیریه و عام

های غیر احزاب و انجمنها و تشتكل ایمشترایط برخورداری از معافیت مالیاتی مجامع حرفه

420 ........................... ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدیدولتی در زمینه كمک

421 .................................................. (139ماده ) "ط"دستورالعمل موضوع بند 

مورخ  255/ت116462فهرستتت نهاد های انقالب استتالمی موضتتوع تصتتویب نامه شتتماره 

441 ................................................................... هیئت وزیران 06/04/1368
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  442 .......................... ق.م.م 142مقررات مربوط به ماده
442 ..................................... شمول معافیت مالیاتی به رشته طراحی و نقاشی قالی

  442 .......................... ق.م.م 143مقررات مربوط به ماده
 442 ...................................... ق.م.م 143ماده  2نحوه صدور گواهی موضوع تبصره 

 443 .................. مکرر ق.م.م 143مقررات مربوط به ماده
صره  ضوع تب ست اوراق بهادار مو ستقیم  143ماده  2و  1اعالم فهر مكرر قانون مالیاتهای م

443 ................... .كه تاكنون به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است

444 ............... در سازمان بورس و اوراق بهادارچگونگی معامالت اوراق بهادار ثبت شده 

های مستتتقیم به گواهی های ستترمایه مكرر قانون مالیات 143ماده  2و  1شتتمول تبصتتره 

445 ................................................................ اریگذاری صندوق سرمایه گذ

نحوه محاستتبه مالیات معامالت انجام شتتده توستتط كارگزاران در بورسم بازارهای خارج از 

445 .............................................................................. بورس و بورس كاال

446های مستقیم به اوراق مشاركتمكرر قانون مالیات 143ماده  2و 1اعالم شمول تبصره 

مكرر الحاقی به قانون مالیاتهای  143ذكر شده در ماده  "قانون"و  "سازمان"تبیین عبارات 

447 ............................................... و اصالحیه های بعدی 1366مستقیم مصوب 

صره  شمول تب سلف موازیمكرر قانون مالیات 143ماده  2و1اعالم  ستقیم به اوراق   های م

.................................................................................................... 447

مكرر قانون مالیاتهای مستتتقیم به اوراق بهادار مبتنی بر  143ماده  2و1شتتمول تبصتتره 

448 ..................................................................................... دارایی فكری

اوراق »قانون مالیاتهای مستتتتقیم به   مكرر 143ماده  2و  1اعالم شتتتمول تبصتتتره های 

ضاربه سهام » م «م سپرده كاالیی »  م«اوراق اجاره قابل تبدیل به  اوراق » م «اوراق گواهی 

449 ............................... «اوراق خرید دین » و « اوراق منفعت » م «گواهی ظرفیت

صره ) ضوع تب شركه مو سهم ال سهام و  قانون مالیاتهای  143( ماده 1مالیات نقل و انتقال 

450 ........................................................................................... مستقیم

 451 ........................................ قانون مالیاتهای مستقیم 143تأییدیه موضوع ماده 

 451 .................. مکرر ق.م.م 144مقررات مربوط به ماده
451 ............................اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم 144آئین نامه اجرایی ماده 

 452 .................. مکرر ق.م.م 145مقررات مربوط به ماده
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( قانون بودجه 6مه اجرایی بند )ز( تبصره )معافیت اوراق مشاركت و صكوك موضوع آیین نا

452 .......................................................................... كل كشور 1394سال 

سویه بدهی ها آیین نامه اجرایی بند )ط(  صادره دولت جهت ت سناد  صره )معافیت ا ( 6تب

452 ...........................................................كل كشور 1394قانون بودجه سال 

  453 ................. مکرر ق.م.م 146مقررات مربوط به ماده
 453 .. تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقررشرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی

 454 .................. مکرر ق.م.م 147مقررات مربوط به ماده
پذیرش وجوه پرداختی توستتتط اشتتتخاص حقوقی برای كمک به زلزله زدگان بم به عنوان 

454 ................................................................................ هزینه قابل قبول

455 ..... پذیرش هزینه كمک های بالعوض مشمولین قانون تاسیس شهرك های صنعتی

455 ..... هزینه های قابل قبول مرتبط با فعالیت شركت های تابعه وزارت نیرو و ارتباطات

456 ...... مربوط به واگذاری تاسیسات به شركتهای توزیع برقپذیرش هزینه سود اقساط 

های انجام شتتده توستتط وزارت نفت و شتتركتهای تابعه برای امور فرهنگیم محاستتبه هزینه

شور به عنوان هزینهعمرا ضوع ماده ن و آبادانی مناطق مختلف ك های قابل قبول مالیاتی مو

456 .................................................................................... ( ق.م.م147)

به ستتازمان بهزیستتتی كشتتور برای احداث های پرداختی اشتتخاص حقیقی و حقوقی كمک

457 .......................... .باشدهای قابل قبول مالیاتی میواحدهای مسكونی جزو هزینه

شركت ملی گاز ایران سالهای  تلقی وجوه دریافتی  به  1390و  1389و  1388و  1386در 

457 .......................................................... های قابل قبول مالیاتیعنوان هزینه

458 عنوان هزینه قابل قبولبه  …های حمایت و تلقی سود و كارمزد پرداختی به صندوق

458 ........................................... هزینه كاهش تكلیفی به عنوان هزینه قابل قبول

معافیت مابه التفاوت نرخ تكلیفی و هزینه های قطعی شتتتركت های توزیع نیروی برق از 

كل  1391قانون بودجه سال  24-14موضوع بند  29/09/1389لغایت  1387ابتدای سال 

459 ............................................................................................. كشور

ت مورخ 45386/ت248191تصویب نامه شماره  موضوع انتقال بدهی ناشی  16/12/1390ه

از مابه التفاوت قیمت فروش تكلیفی و هزینه تمام شده واقعی شركتهای توزیع نیروی برق 

460 ................................................................ ت مادر تخصصی توانیربه شرك

461 شمول هزینه كمک های بالعوض سازمان صنایع كوچک و شهرك های صنعتی ایران

462 ............................. های ایران خودرو و سایپاهزینه های مالی قابل قبول شركت

شماره  صویب نامه  هیأت وزیران در  05/03/1393هتتتت مورخ  49921/ ت 24525ابالغ ت

462 ...................................................... خصوص هزینه های قابل قبول مالیاتی
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463 ................................................ مابه التفاوت قیمت فروش حامل های انرژی

 463 .......................... ق.م.م 148مقررات مربوط به ماده
463 .................... ( قانون بیمه اجتماعی كارگران ساختمانی5ابالغ قانون اصالح ماده )

464 ........................ بانكی جرایم هزینه پذیرش خصوص در مالیاتی عالی شورای رای

465 .......... عدم پذیرش جرایم پرداختی مودیان به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

465 .......................... الوصول بانكهاچگونگی پذیرش هزینه ذخیره مطالبات مشكوك

ستتازمان امور  18/07/1385 -28341/2401/232بخشتتنامه شتتماره  3و  2ابطال بندهای 

466 ............................................................................................ مالیاتی

467 ........... دستور العمل رسیدگی به تسهیالت مالی دریافتی و سود و كارمزد پرداختی

شماره های  ضوع ابطال بندهای از  517-513رأی  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مو

469 .. سازمان امور مالیاتی كشور 18/03/1388مورخ  30545/393/232بخشنامه شماره 

471 ........................................................... پذیرش استهالك كسر اوراق بهادار

نحوه محاستتبه ستتود و كارمزد تستتهیالت خارجی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

.................................................................................................... 472

472 .......... كارمزد پرداختی بابت تسهیالت دریافتی از بانكهانحوه پذیرش هزینه سود و 

473 ...... های قابل قبولاصالح سقف پذیرش نرخ سود تسهیالت خارجی به عنوان هزینه

474 ............... پذیرش هزینه سود و كارمزد تسهیالت دریافتی از محل وجوه اداره شده

475 .......... گذاریهای سرمایه گذاران برای اجرای طرح های سرمایهنحوه پذیرش هزینه

476 ..................... های خارجیگذارینحوه پذیرش هزینه سود تسهیالت مالی سرمایه

ذكوررای مجریان ایرانی طرحهای مب  Buybackو B.O.T پذیرش استهالك قراردادهای

.................................................................................................... 476

477 .................. مجوزفعالیت مؤسسه اعتباری كوثر مركزی و مؤسسه اعتباری عسكریه

شماره  صویب نامه  هیئت وزیران در  18/03/1393هتتتتت مورخ  50343/ت 28610ابالغ ت

سالمی  سات اعتباری غیر بانكی دارای مجوز از بانک مركزی جمهوری ا س شمول مو مورد 

477 ................. های مستقیمقانون مالیاتاصالحی  148ماده  18ایران از مصادیق بند 

ها و مؤسسات مجوز فعالیت از بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران مبنای مجاز بودن بانک

478 ....................................................................... مالی و اعتباری غیربانكی

پذیرش هزینه ستتود و كارمزد شتتركت های كارگزاری تحت نظارت ستتازمان بورس و اوراق 

479 ..............................................................................................بهادار

479 ..................................................... شرایط مربوط به استهالك زیان سنواتی

480 ....... 1383قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مصوب  14نامه اجرایی ماده  آیین
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و كاركنان به خارج از  آیین نامه اجریی هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان

481 .............................................................................................. ایران

ند ) به ب مه اجرایی مقررات مربوط  نا ماده )8آیین  یات148(  مال قانون  های ( اصتتتالحی 

482 ........................................................................................... مستقیم

اصالحی قانون مالیاتهای  148( ماده 9آئین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند )

483 ................................................................ 27/11/1380مستقیم مصوب 

اصتتالحی قانون مالیاتهای مستتتقیم مصتتوب 148( ماده 11آئین نامه اجرائی موضتتوع بند )

27/11/1380 ................................................................................... 484

485 ......................................... ق. م. م 148ماده  2آیین نامه اجرائی جز  هت بند 

486 ............................... ( ق.م.م جهت پست بانک148( ماده )18لزوم رعایت بند )

486 ......................................... …نحوه پذیرش هزینه كمک به احداث مساجد و 

486 ...................... تصویب نامه هیات وزیران در مورد هزینه بهره پیش فروش خودرو

487 . تصویب نامه هیئت وزیران در مورد مقررات مابه التفاوت نرخ ارز كاالهای سرمایه ای

488 .................................... ایالتفاوت نرخ ارز كاالهای سرمایهچگونگی اعمال مابه

490 ............ ارز نرخ التفاوتمابه مقررات اعمال زمانتصویب نامه هیات وزیران در مورد 

باشند می ارزی پولی بدهی و دارایی با ارزی معامالت دارای كه مودیانی مورد در ارز تسعیر

.................................................................................................... 491

495 .......................... معافیت صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات به درآمد تسعیر

495 ............ سود وكارمزد پرداختی بابت صدور وفروش اوراق مشاركت قابل قبول بودن

شماره  صویب نامه  سبه  09/11/1391مورخ  هتتتت 48071/ت219893ت صوص محا در خ

های غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضتتاهای عمومیم فرهنگی و... خشهزینه های ب

496 ............................................. به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مؤدیان

497 ........... بخشنامه سازمان امور مالیاتی در مورد رسیدگی به حساب تعدیالت سنواتی

در شركت  1388نحوه استهالك زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال 

499 ............................................................................. های برق منطقه ای

( از حق بیمه شخص ثالثم سزنشین و مااد در اجرای احكام مقرر %10محاسبه ده درصد )

500 و بعد از آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی 1387های در قوانین بودجه سال

های انجام شتتده توستتط وزارت نفت و شتتركتهای تابعه برای امور فرهنگیم محاستتبه هزینه

501 .......... های قابل قبول مالیاتیعمران و آبادانی مناطق مختلف كشور به عنوان هزینه

501پذیرش هزینه سود سپرده پرداختی مؤسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک مركزی

502 ................................. نظر دفتر فنی در مورد چگونگی پذیرش تخفیفات فروش
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502 ...................................... تخفیفات فروشنظر دفتر فنی در مورد نحوه پذیرش 

502 ...................................................... نظر دفتر فنی در مورد تخفیفات فروش

 503 .......................... ق.م.م 149مقررات مربوط به ماده
مصتتوب -های مستتتقیم ( اصتتالحی قانون مالیات149( ماده )1نامه اجرایی تبصتتره )آیین

1394............................................................................................. 503

ند  مه اجرایی جز  )ب( ب نا كل كشتتتور )مصتتتوب  1390قانون بودجه ستتتال  78آیین 

505 ....... (01/11/1393و  28/02/1393و  12/08/1392های و اصالحیه 27/09/1390

508 ........ 1390( بودجه سال 78( آیین نامه اجرایی جز  )ب( بند )8ابالغ تبصره ماده )

508 ...................................... هااصالح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارائی

509 ............... مصوب هیات وزیران 1391قانون بودجه سال  39آیین نامه اجرایی بند 

511 .................. حل تجدید ارزیابی داراییها از ممعافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاه

كل كشتتور در ارتباط با تجدید ارزیابی  1392قانون بودجه ستتال  48آیین نامه اجرایی بند 

515 .......................................................................................... هادارائی

515 ................... هاآیین نامه تجدید ارزیابی دارایی 10نمونه فرم تاییدیه موضوع ماده 

سیس  ستهالك دارایی ها و هزینه های تا ضوابط اجرایی مربوط به هزینه ا ابالغ مقررات و 

ضوع مقررات ماده  ستهالك پذیر )مو ضمام جداول دارایی های ا صالحی قانون  149به ان ا

516 ................................................... (31/04/1394مالیاتهای مستقیم مصوب 

  537 ......................... ق.م.م 165مقررات مربوط به ماده
صوب 165آئین نامه اجرائی ماده  ستقیم م سر  03/12/1366قانون مالیاتهای م ضوع ك مو

537 ........................... مشمول مالیات بر اثر حوادث و سوانح از درآمد خسارات وارده

( 165( اصالحی آیین نامه اجرایی ماده )8تصویب نامه هئیت وزیران در مورد اصالح ماده )

539 ..................................................................... قانون مالیات های مستقیم

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصتتوص خستتارات وارده به مؤدی  417رأی شتتماره 

540 ................................................مالیاتی در نتیجه سوانح و حوادث غیرمترقبه

هئیت وزیران در  28/09/1391ه مورخ  48611/ت 189202ابالغ تصتتتویب نامه شتتتماره 

شرقی  ستان آذربایجان  مورد بخشودگی بدهی مالیات بر در آمد مودیان مناطق زلزله زده ا

540 ........................................................... و مناطق سیل زده استان مازندران

 541 .......................... ق.م.م 167مقررات مربوط به ماده
541 ............................. مطالبه جرائم مربوط به دوران تقسیط بدهی مودیان مالیاتی

 542 .......................... ق.م.م 168مقررات مربوط به ماده
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542 .................... فرم گواهی اقامت از حیث موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف

 543 ......................... ق.م.م 169مقررات مربوط به ماده
543 قانون مالیاتهای مستقیم 27/11/1380مكرر الحاقی مصوب  169جرایم موضوع ماده 

یشم ویرایشم كد گذاری و الصتتتاق اطالعیه ها به پرونده های دستتتتورالعمل دریافتم پاال

544 ............................................................................................ مالیاتی

قانون مالیات  31/04/1394اصالحی مصوب  169( ماده 3آیین نامه اجرایی موضوع تبصره)

552 ..................................................................................... های مستقیم

مصوب  اصالحی  قانون مالیات های مستقیم  169( ماده 3آئین نامه اجرائی موضوع تبصره)

31/04/1394 ................................................................................... 553 

 561 .......................... ق.م.م 172مقررات مربوط به ماده
561 ................پذیرش هزینه های پشتیبانی از سازمان غیر دولتی حامی محیط زیست

562 ....................................................... ق.م.م 172اصالح ضوابط اجرایی ماده 

احتستتاب وجوه پرداختی بالعوض اشتتخاص حقیقی و حقوقی به نام مدرستته عالی شتتهید 

564 ............................................ ق.م.م 172مطهری از جمله وجوه موضوع ماده 

قانون مالیاتهای مستتتتقیم برای كمک به  172تعیین حستتتاب های خاص در اجرای ماده 

564 .................................................. بنیاد سینمایی فارابی ومؤسسه سینما شهر

566 ............................................... دریافت فهرست كمكهای دریافتی دانشگاه ها

 567 .......................... ق.م.م 186مقررات مربوط به ماده
اعطای تستتهیالت بانكی برای عملیات ستتاختمانی نیاز به اخذ گواهی های مقرر در تبصتتره 

567 ..................................................................... ق.م.م ندارد 186یک ماده 

567 . ق.م.م 187و  186لزوم جلوگیری از جعل و سو  استفاده از گواهیهای موضوع  مواد 

568 .......... ق.م.م 186ماده  ضرورت ایجاد تسهیالت الزم در صدور گواهی های مقرر در

569 ............................. ق.م.م 186ماده  1ضوابط اجرایی اصالح شده موضوع تبصره 

قانون مالیات های  186ماده  1ابالغ ماده یک اصتتالحی ضتتوابط اجرایی موضتتوع تبصتتره 

571 ........................................................................................... مستقیم

صره) ضوابط اجرایی تب سالمی ایران در خصوص  ( ماده 1بخشنامه بانک مركزی جمهوری ا

قانون مالیاتهای مستتتقیم جهت صتتدور گواهی مفاصتتاحستتاب مالیاتی یا اعالم بدهی  186

572 ..................................................... مالیاتی برای متقاضی دریافت تهسیالت

صره  ضوع تب ستقیم برای واحدهای تولیدی  186ماده 1صدور گواهی مو قانون مالیاتهای م

573 ................................................................................ كوچک و متوسط
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574 ..... رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص سه در هزارسهم اتاق بازرگانی

ق.م.م در خصتتتوص  186ضتتتوابط اجرایی موضتتتوع تبصتتتره یک ماده  3رعایت دقیق بند 

765 ............................................ بدهكاران مالیاتی و عدم اعطای تسهیالت بانكی

576 ............. قانون مالیاتهای مستقیم 186( ماده 1فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره)

قانون مالیات های  186ماده  1اجرایی موضتتوع تبصتتره ابالغ ماده یک اصتتالحی ضتتوابط 

579 ........................................................................................... مستقیم

580 ................................................. ق.م.م 186نحوه صدور گواهی موضوع ماده 

583 .......................................... ها به سازمان مالیاتیاعالم اطالعات اعتباری بانک

583 .. قانون مالیات های مستقیم 186تسهیل و تسریع فرآیند صدور گواهی موضوع ماده 

  585 ......................... ق.م.م 187مقررات مربوط به ماده
585 ................................... معافیت بنیاد مستضعفان مانع از اخذ گواهی نمی گردد

 588 .......................... ق.م.م 190مقررات مربوط به ماده
588 ................... دولتیق.م.م به كلیه شركت های  190عدم تعلق جایزه موضوع ماده 

589 ... اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم 190ماده  1تاكید اعمال معافیت موضوع تبصره 

590 قانون مالیاتهای مستقیم 104بخشودگی جرائم مالیات حقوق و تكلیفی موضوع ماده 

قانون مالیاتهای مستتتقیم در مورد درآمدهای  190مبدا  احتستتاب جریمه موضتتوع ماده 

591 ..................................................................... كتمان شده)مالیات متمم(

592 ................. ق.م.م به مالیات اراضی بایر  192و190عدم تسری جرایم موضوع مواد 

 593........................... ق.م.م 191مقررات مربوط به ماده
593 .............. ق.م.م 191رعایت مفاد ماده تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم مالیاتی با 

سری حكم ماده) به مالیاتها و عوارض  1366( قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 191قانون ت

596 .................................................................................... كاال و خدمات

تفویض اختیار تقستتتیط بدهی های مالیاتی و بخشتتتودگی جرایم مالیاتی موضتتتوع قانون 

596 ............................................................................... مالیاتهای مستقیم

( قانون موسوم به تجمیع عوارض و 6(ماده)3نحوه اجرای بخشودگی جرائم موضوع تبصره)

599 ... 1381تا  1377مالیات های غیر مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال های 

 602................... مکرر ق.م.م 197مقررات مربوط به ماده
602 ...... كل مبلغ قرارداد در موارد عدم تسلیم به موقع قرارداد %1تعلق جریمه به میزان 

ق.م.م نستتبت به وزراتخانه هامشتتركتها یا موستتستتات دولتی و  197تعلق جرایم مفاد ماده 

603 ......................................................................................... شهرداری



 19فهرست / 

  604 .................. مکرر ق.م.م 202مقررات مربوط به ماده 

 604 ....................................................... ق.م.م 202چگونگی اجرای مفاد ماده 

 606 .................................................... ق.م.م 202افزایش مبلغ مندرج در ماده 

سال 9حكم بند)ی( تبصره ) كل كشور موضوع مبلغ مندرج در ماده  1394( قانون بودجه 
 607 ................................................................. قانون مالیاتهای مستقیم 202

 608 ...............................................بخشنامه جدید ممنوع الخروجی های مالیاتی

  609........................... ق.م.م 216مقررات مربوط به ماده 

یاتی در زمینه  مال لت اداری در مورد صتتتالحیت هیات حل اختالف  عدا ابالغ رای دیوان 
 609 ................ رسیدگی به شكایات اشخاص از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت

 610 .................. كل كشور 1395تبصره هفت قانون بودجه سال « د»نحوه اجرای بند 

هیأت عمومی شتتورای  22/2/1395مورخ  201-1ه ابالغ رای اكثریت صتتورتجلستته شتتمار
قابل طرح بودن پروندههای مالیاتی در هیأت حل اختالف مالیاتی   عالی مالیاتی راجع به

ضوع ماده  صوص مودیانی كه مالیات آنها در اجرای 216مو ستقیم در خ قانون مالیاتهای م
و مدعی اشتتتتباه در قانون فوق به قطعیت رستتتیده  219آیین نامه اجرایی ماده  29ماده 

 612 ...................................................... تنظیم اظهارنامه الكترونیكی می باشند.

 ( قانون مالیاتهای مستتتقیم به مالیات بر ارزش216چگونگی تستتری حكم موضتتوع ماده)
 613 ............................................................................................. افزوده

  614........................... مق.م. 218مقررات مربوط به ماده 

و اصتتالحیه مصتتوب  23/03/1390ق.م.م مصتتوب  218آیین نامه اجرایی موضتتوع ماده 
22/04/1390 ................................................................................... 614 

 632 نحوه استفاده از ابزار های اجرایی برای وصول مالیات از مودیان دارای چكهای المحل

شورای عالی مالیاتی در مورد چگونگی مواجهه با آن  08/10/1389ابالغ صورتجلسه مورخ 
 633 .................................. دست از بدهكاران كه از بودجه دولتی استفاده می كنند

  634 .......................... ق.م.م 219مقررات مربوط به ماده 

 634 ....................................... های حل اختالفنحوه تشكیل و اداره جلسات هیات

 635 ................................................... ق.م.م 219 ماده موضوع اجرائی نامه آیین

هیأت عمومی شتتورای  22/2/1395مورخ  201-1ابالغ رای اكثریت صتتورتجلستته شتتماره 
قابل طرح بودن پروندههای مالیاتی در هیأت حل اختالف مالیاتی   لی مالیاتی راجع بهعا

ضوع ماده  صوص مودیانی كه مالیات آنها در اجرای 216مو ستقیم در خ قانون مالیاتهای م
قانون فوق به قطعیت رستتتیده و مدعی اشتتتتباه در  219آیین نامه اجرایی ماده  29ماده 

 647 ...................................................... الكترونیكی می باشندتنظیم اظهارنامه 
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649 .... ( ق.م.م219( آئین نامه اجرایی ماده )46دستورالعمل نحوه استرداد موضوع ماده )

651 های مطروحه در هیاتهای حل اختالف مالیاتیاجتناب از طویل زمان رسیدگی پرونده

 652 ..........................ق.م.م 226مقررات مربوط به ماده
های مستقیم ظرف یک قانون مالیات 226نحوه ارائه اظهارنامه اصالحی موضوع تبصره ماده 

652 ................................................. ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه

سهوی مودیان در ثبت مبالغ برخی از اقالم  شتباه  نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در موارد ا

653 ................................................................................ اظهارنامه مالیاتی

 655 ......................... ق.م.م 232مقررات مربوط به ماده
655های بعمل آمده توسط خارج از سازمان امور مالیاتی كشورنحوه پاسخگویی به استعالم

تصتتویب نامه هیئت وزیران در مورد دستتتورالعمل تبادل اطالعات مؤدیان مالیاتی موضتتوع 

655 ........................................................ ( قانون برنامه پنجم توسعه120ماده )

  658 ........................ ق.م.م 238مقررات مربوط به ماده
658 ..................................................... ( ق.م.م238چگونگی اجرای مفاد ماده )

 659 ......................... ق.م.م 242مقررات مربوط به ماده
659 ....................... استرداد مالیات سنوات قبل نیز باید توسط حوزه فعلی انجام شود

659 ..................... درصد خسارت برای مبالغ اضافه دریافت مالیات 5/1ب نحوه احتسا

661 .................................... داد مودیانلزوم تسریع در رسیدگی به درخواست استر

ضوع ماده  ضافه مالیات دریافتی مو سترداد ا صوص ا رأی عمومی دیوان عدالت اداری در خ

662.................................................................................... ( ق.م.م242)

 663 ......................... ق.م.م 244مقررات مربوط به ماده
663 .................. ق.م.م 244ماده  3چگونگی انتخاب نماینده توسط مودی موضوع بند 

( قانون 244ماده ) 3و  2تعدیل مدت اعتبار احكام و تعداد نمایندگان موضتتتوع بندهای 

663 ............................................................................. های مستقیممالیات

 664 .......................... ق.م.م 251مقررات مربوط به ماده
 251دستورالعمل در خصوص مودیان درخواست كننده طرح پرونده در هیأت موضوع ماده 

 664 .............................................................................................. مكرر

 667 ......................... ق.م.م 252مقررات مربوط به ماده
667 ............................................................. شرح وظایف شورای عالی مالیاتی
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  668 ......................... ق.م.م 258مقررات مربوط به ماده 

  668 ......................... ق.م.م 272مقررات مربوط به ماده 

استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصالح به عنوان حسابدار رسمی قانون

 .................................................................................................... 668 

( قانون استتفاده ااز خدمات تخصتصتی و حرفه ای حستابداران 4آیین نامه اجرایی تبصتره)

صالحیه های  13/06/1379ذیصالح به عنوان حسابدار رسمی مصوب  و  10/01/1387و ا

 670 ................................................ هیات وزیران 28/07/1392و 11/12/1389

 به مناطق آزاد تجاریقوانین و مق ــنیتی -ررات مربوط  ص

 ....................................................................... 675 

 675 ................................. مجلس شورای اسالمی 21/01/1374ماده واحده مصوب 

 675 ....................... آرای شورای عالی مالیاتی درخصوص معافیت مالیاتی مناطق آزاد

 679 .................................. بخشنامه درخصوص معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری

صره  ساله  119ماده  2شمول حكم تب شمولین حكم قانون برنامه پنج  سعه به م پنجم تو

ماده  یاتی موضتتتوع  مال یت  عاف جاری 13م ناطق آزاد ت صتتتنعتی  -قانون چگونگی اداره م

 680 ......................................................................... جمهوری اسالمی ایران

 680 صنعتی -ود حاصل از تسعیر ارز فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد تجاری معافیت س

 681 مستقیم سایر قوانین و مقررات مربوط به قانون مالیات 

 681 .................................. نحوه بررسی و رسیدگی به تراكنش های بانكی مشكوك
 

مالیات نینقوا بخش چهارم: قانون  به   و مقررات مربوط 

 687 ...............................................بر ارزش افزوده

  ماده به  یات 12مقررات مربوط  مال بر ارزش افزوده قانون 

 ....................................................................... 689 

 689 .................................. قانون مالیات بر ارزش افزوده 12ماده  14آیین نامه بند 

 690 ............................................... بخشنامه معافیت اقالم با مصرف صرفا دفاعی
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برنامه چهارم توستتعه  33ماده « د»های نفتی مشتتمول حكم بند فهرستتت كاالها و فرآورده
690 ............................................ اقتصادیم اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی

691 نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده نهادها و آستانه های مقدسه و واحدهای وابسته
ای و های صتتتنفیم مجامع حرفهنجمنعدم تعلق مالیات بر ارزش افزوده به حق عضتتتویت ا

692 ......................................................................... های قانونیسایر تشكل
693 ....................... فهرست رادار و تجهیزات كمک ناوبری هوانوردی وی(ه فرودگاه ها

694 ......... معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برخی اقالم و لوازم مصرفی درمانی
694 ........... های صادراتی برگشتیمعافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای فرش

در خصتتوص « 27»و حستتابرستتی ماده « 12»ماده « 17»نحوه اجرای معافیت های بند 
695 ....................وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحم سازمانها و شركتهای وابسته

عدم شتتتمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضتتته ویتامین ها و مكمل های 
697 ............................................................................................. غذایی

شمول قان ضه ویتامینعدم   های غذاییها و مكملون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات وعر
.................................................................................................... 697 

  حمل و نقل دریایی بارچگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصتتوص خدمات 
.................................................................................................... 698

در خصتتوص چگونگی اجرای  29/8/1392/ص مورخ 15332/200یرو بخشتتنامه شتتماره پ
698 ..... 1394خدمات حمل و نقل دریایی بار برای سال قانون مالیات بر ارزش افزوده بر 

699 ....... معافیت روغن نباتی خام )تصفیه نشده ( از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده
تهی های منتشره در روزنامه تر آگ تزوده ب تر ارزش اف تالیات ب تون م تان تول ق تدم شم هاو ع

699 ........................................................................................... نشریات
700 ........ از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده APIPRODENT معافیت اسپری دهانی

شتتمول خدمات اعتباری و تأمین مالی به پرداخت مالیات و عوارض به استتتثنای اشتتخاص 
700 ................................ ( قانون مالیات بر ارزش افزوده12( ماده )11موضوع بند )

701 .................................... های غیر داروییشمول مالیات برارزش افزوده بر مكمل
حاوی عصتتاره گیاه  Milkthistleپرداخت مالیات بر ارزش افزوده جهت واردات كپستتول 

701 ......................................................................................... خار مریم
702 ............................ سالمت از قانون مالیات بر ارزش افزوده معافیت سازمان بیمه

معافیت انواع ستتت های افرزیس دارای كاربرد مصتترفی درمانی از پرداخت مالیات بر ارزش 
702 ............................................................................................. افزوده

تهی های منتشره در روزنامه تر آگ تزوده ب تر ارزش اف تالیات ب تون م تان تول ق تدم شم هاو ع
703 ........................................................................................... نشریات
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های عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده به مابه التفاوت پرداختی )یارانه( دولت بابت فرآورده
 703 .................................نفتی )بنزینم نفت سفیدم نفت كورهم نفت گاز و گاز مایع(

 704 .............. نحوه شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بر خدمات حمل و نقل مسافر

 705 ...................................... رفع ابهامات در خصوص موضوع شهرك های صنعتی

عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده از سهم كمک دولت به صندوق بیمه كشاورزی از محل 
 705 ..... ( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران224بند )ش( ماده )

  ماده به  یات 13مقررات مربوط  مال      فزودهبر ارزش ا قانون 

 ....................................................................... 706 

صادركنندگان در اجرای ماده  شده از  سترداد مالیات بر ارزش افزوده اخذ  قانون  34نحوه ا
 706 ...... ارتقای نظام مالی كشورم حداكثر در مدت یک ماهرفع موانع تولید رقابت پذیر و 

شمول پرداخت  شده در قلمرو گمركی از  شین آالت و تجهیزات خارجی ترخیص  خروج ما
یات بر  نه ترخیص مال یه پروا با ارا به مناطق آزاد  قال داخلی  ارزش افزوده در صتتتورت انت

 710 ......................................................................... گمركی و تایید گمرك

 711 ......................................... 10/05/4139مورخ  47/94/200تبیین بخشنامه 

  ماده به  یا 14مقررات مربوط  مال      بر ارزش افزوده تقانون 

 ....................................................................... 712 

 712 ............................ نحوه محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده ارائه خدمات آب

  ماده به  یات 16مقررات مربوط  مال      بر ارزش افزوده قانون 

 ....................................................................... 713 

 713 ........................................ درصد 9نرخ مالیات بر ارزش افزوده كاال و خدمات 

  ماده به  یات 17مقررات مربوط  مال      بر ارزش افزوده قانون 

 ....................................................................... 714 

 714 ............... وضعیت اعتبار مالیاتی دریافتی شركت های برقی )تولیدمانتقال و توزیع(

 714 ............................. قانون مالیات بر ارزش افزوده 17ماده  7دستورالعمل تبصره 

 722 دستورالعمل نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل جاده ای كاال

  ماده به  یات 19مقررات مربوط  مال      بر ارزش افزوده قانون 

 ....................................................................... 724 

 724 ................................ دستورالعمل صدور صورتحساب فروش كاال و ارایه خدمات
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  ماده به  یات 20مقررات مربوط  مال      بر ارزش افزوده قانون 

....................................................................... 730
دریافت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قبل از ترخیص كاالهای مشتتتمول از كلیه وارد 

730 ...................................................... كنندگان و درج در پروانه های گمركی

 ماده به  یات 21مقررات مربوط  مال      بر ارزش افزوده قانون 

....................................................................... 731
731 ............................... نتحوه رسیدگی به پرونده شركت فروشگاه های زنجیره ای

731 ..... حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده لزوم استفاده ازشناسه ملی برای اشخاص

  ماده به  یات 23مقررات مربوط  مال     بر ارزش افزوده قانون 

...................................................................... 732
732 ....................................... محاسبه جرائم مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده

 ماده به  یات 26مقررات مربوط  مال     بر ارزش افزوده قانون 

...................................................................... 734
قانون مالیات  26دستورالعمل تشخیص مالیات و عوارض از طریتق علی الرأس موضوع ماده 

734 .................................................................................. بر ارزش افزوده
741 ............................... هانحوه رسیدگی به عملكرد مالیات بر ارزش افزوده صرافی

 ماده به  یات 27مقررات مربوط  مال بر ارزش افزوده قانون 

....................................................................... 746
 ل حسابرسی مالیات بر ارزشدستورالعم  ..  دستورالعمل حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده

برای سازمان حسابرسی و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران/ در اجرای  افزوده
746 ........................................................ قانون مالیات بر ارزش افزوده 27ماده 

751 ............................................ مالیات بر ارزش افزودهنمونه گزارش حسابرسی 

به یات 29ماده  مقررات مربوط  مال     بر ارزش افزوده قانون 

...................................................................... 763
چگونگی رستتتیدگی به اعتراض مؤدی در مورد اوراق مطالبه و استتتترداد مالیات و عوارض 

763 .................................................................. یات بر ارزش افزودهقانون مال
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م به  یات 33اده مقررات مربوط  مال     بر ارزش افزوده قانون 

....................................................................... 764
دستتتورالعمل تفویض اختیار بخشتتودگی جرائم و تقستتیط بدهی مالیات و عوارض ارزش 

764 ............................................................................................. افزوده
ضوع مادتین  شودگی جرائم مو سیط و بخ ستقیم  191و  167نحوه تق قانون مالیات های م

765 ................................... درخصوص مودیان مشمول قانون مالیات برارزش افزوده
های مستتتتقیم در قانون مالیات بر قانون مالیات 216( ماده 2نحوه اعمال حكم تبصتتتره )

765 ..................................................................................... ارزش افزوده
( قانون مالیاتهای مستتتقیم به مالیات بر ارزش 216چگونگی تستتری حكم موضتتوع ماده)

 766 ............................................................................................. افزوده

  ماده به  یات 38مقررات مربوط  مال     بر ارزش افزوده قانون 

.......................................................................767
( قانون 38( ماده )1موضوع تبصره ) عوارض آالیندگی پاالیشگاه ها و واحدهای پتروشیمی

767 ..........................................................................مالیات بر ارزش افزوده
768 ................................... 1390اعالم فهرست صنایع آالینده برای اجرا  در سال 

768 ........... قانون مالیات بر ارزش افزوده 38ماده  2دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 

  ماده به  یات 39مقررات مربوط  مال     بر ارزش افزوده قانون 

....................................................................... 772
772 ................... ( قانون مالیات بر ارزش افزوده39( ماده )2آیین نامه اجرایی تبصره )

  ماده به  یات 41مقررات مربوط  مال      بر ارزش افزوده قانون 

...................................................................... 775
775 .................... نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده در هنگام ترخیص ماشین آالت

775 ..................................... ص ماشین آالتمالیات بر ارزش افزوده در مورد ترخی

 ماده به  یات 42مقررات مربوط  مال      بر ارزش افزوده قانون 

.......................................................................776
776 ................................................... مالیات نقل و انتقال فروش وكالتی خودرو
( قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد 42( ماده )4دستتتورالعمل ضتتوابط اجرایی تبصتتره )

777 .................................................................... مالیات نقل و انتقال خودرو
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  ماده به  یات 49مقررات مربوط  مال     بر ارزش افزوده قانون 

...................................................................... 778
778 ................................. آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده

بخشتتنامه ستتازمان امور مالیاتی در مورد دستتتورالعمل اجرایی نحوه اجرای قانون مالیات بر 
785 ......................................................... های بیمهارزش افزوده توسط شركت

یات بر ارزش افزوده مال قانون  به  ــایر مقررات مربوط           س

...................................................................... 787
صتتنعتی و  -چگونگی اجرای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط به مناطق آزاد تجاری

787 .................................................................................... وی(ه اقتصادی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در  04/09/1392مورخ  619-612ابالغ دادنامه شتتماره 

ستتازمان امور مالیاتی  06/05/1388مورخ  54409مورد عدم مغایرت بخشتتنامه شتتماره 
788 ....................................................................... كشور با قوانین و مقررات

رفع ابهامات در مورد چگونگی اجرای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه در رابطه با 
789 ................................................. مناطق آزاد تجاری صنعتی و وی(ه اقتصادی

790 .............. ایچگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با خدمات بیمه
791 ................................................................................ عوارض آالیندگی
انون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با واحدها وكارخانه های تولیدستتتن نحوه اجرای ق

.................................................................................................... 792
793 .................................... پاسخ به سواالت در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده

797 ................. نحوه رسیدگی و قطعیت مالیات بر ارزش افزوده فروشندگان آهن آالت

موارد ارجاع شده به قانون مالیات بر ارزش  بخش پنجم:

799 ........................................................... افزوده
801 . های مستقیم مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزودهقانون مالیاتمتن مواد ارجاعی 

801 .......... فزودهمتن مواد ارجاعی قانون امور گمركی مندرج در قانون مالیات بر ارزش ا

ساماندهی مبادالت مرزی مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده  متن مواد ارجاعی قانون 

.................................................................................................... 804
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متن مواد ارجاعی قانون تنظیم بخشتتتی از مقررات مالی دولت مندرج در قانون مالیات بر 

807 ..................................................................................... ارزش افزوده

متن موارد ارجاعی قانون وصتتتول برخی از درآمدهای دولت و مصتتترف آن در موارد معین 

809 ...................................................... مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده

810 ...متن مواد ارجاعی قانونی اداره شهرداری ها مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده

 متن مواد ارجاعی قانون نوستتازی و عمران شتتهری مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده

.................................................................................................... 811

 متن مواد ارجاعی قانون موستتوم به تجمیع عوارض مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده

.................................................................................................... 811

م توسعه اقتصادیم اجتماعی و فرهنگی جمهوری )قانون اصالحی موادی از قانون برنامه سو

اسامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید كنندگان كاالم ارایه 

811 ........................................................ دهندگان خدمات و كاالهای وارداتی(

متن مواد ارجاعی قانون حمل و نقل و عبور كاالهای خارجی مندرج در قانون مالیات بر 

 812 ..................................................................................... ارزش افزوده

813 .. هاسایر قوانین مرتبط با قانون مالیات بخش ششم:
815 .............. ایراناحكام مالیاتی قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی 

به منظور تستتتهیل اجرا   مالی جدید  هادهای  قانون توستتتعه ابزارها و ن یاتی  مال احكام 

822 .......................................... سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

825 ................................................ احكام مالیاتی قانون هدفمند كردن یارانه ها

825 ......................................... كل كشور 1394احكام مالیاتی قانون بودجه سال 

830 ......................................... كل كشور 1395احكام مالیاتی قانون بودجه سال 

836 ............ قای نظام مالی كشور:احكام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارت

861 ...................................................... قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار

871 قانون حمایت از شركتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات

صالح ماده ) شور و ا صنایع ك سازی  سهیل نو شی از مقررات ت ( قانون 113قانون تنظیم بخ

875 ............... برنامه سوم توسعه اقتصادیم اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

 ستتتازی تجاری و بنیان دانش مؤستتتستتتات و شتتتركتها از حمایت قانون اجرایی نامه آیین

881 ........................................................................... اختراعات و هانوآوری
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آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شتتتركت ها و  22تورالعمل اجرایی موضتتتوع ماده دستتت

مجلس  05/08/1389مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 

890 .................................................................................. شورای اسالمی

891 ............ بنیان دانش ( قانون حمایت از شركتها و مؤسسات9آیین نامه اجرایی ماده)

شركتها و موسسات دانش بنیان به همراه مصادیق فعالیت های دانش بنیان  ابالغ فهرست 

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از  3از ستتوی كار گروه موضتتوع ماده  1392كه در ستتال 

894 ........................................... ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اندشركت 

895 ............ احكام مالیاتی و برخی از احكام غیر مالیاتی قانون اصالح قانون نظام صنفی

899 ..................................... رسانی به ایثارگراناحكام مالیاتی قانون جامع خدمات

اعالم نتیجه رستتیدگی به تراكنشتتهای بانكی مشتتكوكم به دفتر بازرستتی وی(هم مبارزه با 

900 ......................................................................... پولشویی و فرار مالیاتی

هتتتتت م  53458/ت 103006ابالغ تصتتویبنامه های هیأت محترم وزیران به شتتماره های 

900 هت درخصوص اصالح آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی 53792/ت  115606

901 ... نامه در خصوص تعیین مناطق محروم و كمتر توسعه یافته در امور حمایتیتصویب

صه گردش اظهارنامه بخش هفتم: سی و خال  و آیین دادر

927 ... و جرائم مالیاتی ها، تشویقاتجداول خالصه نرخ
943 ......................................................مروری بر گردش اظهارنامه مالیاتی

945................................... جرائم مالیاتی جداول خالصه نر  ها،  تشویقات و
952 ............................. وظایف مؤدیان مالیاتی در خصوص مالیات های تكلیفی

957 ......................................................... معافیت مالیات بر درآمد حقوق

959 .............................................................................. منابع و ماخذ


