
 

 

  یاتیقابل قبول مال یها ینههز شرایط

 میمستق یاتهایقانون مال ۱۴۷بر اساس ماده 

شخ یقابل قبول برا هایینههز شمول مال یصت شرح یاتدرآمد م ضمن مقررات   یبه  که 
به مدارک  یکه در حدود متعارف متک  هاییینههز عبارت است از  گرددیقانون مقرر م ینا

حد  یتمربوه با رعا یدرآمد موسررردررره در دوره مال یلحصررربوده و منحصررررا مربوه به ت
صاب شد. مقرر  یهان شده  بینییشقانون پ یندر ا ایینهکه هز  یموارد دربا از   یشب یان
 یأتهمصرروبه  یاپرداخت آن به موجب قانون و  یقانون بوده ول ینمقرر در ا یهانصرراب

 صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. یرانوز

 

صاحبان مشاغل  ینو همچن یاشخاص حقوق  یهفصل، کل ینرررر از لحاق مقررات ا۱تبصره
در حکم موسرردرره  باشررند،یدفاتر م یقانون که مکلف به نگهدار ین( ا۹۵موضرروم ماده 

صاحبان مشاغل  یردر مورد سا یاتیقابل قبول مال هایینههز ین. همچنشوندیمحدوب م
 است.  یرشقابل پذ یزن

 

 یاتقانون از پرداخت مال ینکه به موجب ا  ییبوه به درآمدهامر هایینهرررررر هز۲تبصررره
عنوان به شررود،یبا نرخ مقطوم محاسرربه م یابا نرخ صرر ر بوده  یاتمشررمول مال یامعاف 

 .شوندیشناخته نم یاتیقابل قبول مال هایینههز

 

قانون که به  ینموضرروم ا یاتیقابل قبول مال یپرداخت یها ینههز یرشرررررر پذ۳تبصررره
به باال منوه به  یال( ر۵۰,۰۰۰,۰۰۰  یلیونانجام نشرررود از مبلن پنجاه م  یتهاتر یوهشررر

 خواهد بود. ی( بانکیدتمسامانه  س یقوجه آن از طر یهتدو یاپرداخت 



 

 

 

 :۱۴۷ماده  توضیح

را داشته  یرز یطشرا یدقابل قبول با یها ینهکه هز  یمشو یمتوجه م ۱۴۷دقت در ماده  با
 باشند:

 

بتوان با ارائه اسرررناد و مدارک مهبته  یعنیبه مدارک باشرررند:  یمتعارف متکدر حدود  -۱
 …تواند صرررورتحدررراب، مدارک پرداخت و  یرا اثبات کرد. مدارک مهبته م ینهوقوم هز

 باشد

صرا   – ۲ صیل به مربوه منح ده در دوره مال تح س شد: ا یدرآمد مؤ مورد به  ینمربوه با
صل تطابق هز شاره دارد. بر ا ینههزبا درآمد و ارتباه  ینها ساس   ینبا موسده مربوطه ا ا

 یخکدررب درآمد در همان موسرردرره انجام شررده باشررد و تار  یبرا یدانجام شررده با  ینههز
 باشد که اظهارنامه آن ارسال شده است. مالیهم مربوه به سال  ینهتحقق هز

از   یبرخ یرششررده باشررد: شررره پذ یتها رعا ینهمقرر شررده بابت هز یهاحد نصرراب -۳
 ینآن است. نمونه ا  یشده برا یینسقف تع یترعا یاتیها توسط سازمان امور مال ینههر

شررده مورد قبول واق   یینمازاد بر سررقف تع ینهاسررت هز  یخارج یتمامور ینهمورد هز
 شود. ینم

 

ماده  ینکه  در ا  ی: نکته مهمیدتمعاف مورد قبول ن یمربوه به درآمدها یها ینههز -۴
شده ا س  ینذکر  دب درآمدها  یکه برا  ییها ینهت که هزا  یاتمال یا یاتمعاف از مال یک

و در  یدرررتمورد قبول ن ینهگردد به عنوان هز  یمقطوم انجام م یاتمال یابا نرخ صررر ر 



 

 

 یآن را از درآمدها  ینههز یدتوان یشرررود و شرررما نم یکنار گذاشرررته م  یاتیمال یدگیرسررر
 .یدمشمول خود کدر کن

 

مورد قبال در  ین: ایبانک یدتمس یقاز طر  یالر ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ یباال یها ینهپرداخت هز -۵
که   یممدتق یها یاتقانون مال یهوجود نداشت و در اصالح یممدتق یها یاتقانون مال

صو ۱۳۹۴ماه  یردر ت س یببه ت ست. با توجه به ا یدر شده ا صره هز ینلحاق   یها ینهتب
از   ۱۴۷شرررابط ذکر شررده در ماده  یرسررا عالوه بر دارا بودن  یدبا یالر ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ یباال
 شده باشد. یزبه حداب فروشنده وار یبانک یدتمس یقطر

 


