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 : هدننک هیهت
  یدمحاایک هتشرف
 پمک توب هرود حارط و سردم

 

 یتوص لیاف دولناد
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 هیامرس شیازفا ای و تبث ربمت قح تخادرپ

 ینوناق رتافد بملپ

 یتایلام هدنورپ لیکشت

 هدوزفا شزرا رب تایلام ماظن رد مان تبث

 تالماعم هیلک تباب شورف روتکاف رودص

 ینوناق رتافد ریرحت

 لنسرپ قوقح رب تایلام همانراهظا لاسرا

 هدوزفا شزرا رب تایلام همانراهظا لاسرا

 یلصف شورف و دیرخ شرازگ لاسرا

 یتخادرپ هراجا رب تایلام تخادرپ و رسک

دمٓارد رب تایلام همانراهظا لاسرا

 یلام یاهتروص یسرباسح شرازگ هئارا

یگدیسر تهج ینوناق رتافد و کرادم ، دانسا هئارا
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 مهم ماگ نیلوا

 تبث ربمت قح تخادرپ دوش ماجنا تسیاب یم تکرش تبث زا دعب هک 

  .دشاب یم هیامرس

 یاه تایلام نوناق ۴۸ هدام قباطم تسیاب یم یقوقح صاخشا
 رد مین تایلام ،ینوناق تبث خیرات زا هام ود تدم فرظ میقتسم

  .دنیامن تخادرپ ار ربمت قح رازه

 دنیامن یم مادقا هیامرس شیازفا هب هک ییاه تکرش دروم رد انمض

 تکرش تبث هرادا رد هیامرس شیازفا خیرات زا هام ود فرظ دنفلکم زین

  .دنیامن مادقا ربمت لاطبا هب تبسن اه

 تروص رد میقتسم یاه تایلام نوناق ۵۱ هدام قباطم نینچمه

 زین نٓا ربارب ود لداعم ینوناق دعوم رد ربمت قح تخادرپ مدع

  .ددرگ یم همیرج لومشم

 تباقر دیلوت عناوم عفر نوناق ۲۷ هدام بجوم هب تسا رکذ لباق
 سروب رد هدش هتفریذپ یاهتکرش ،روشک یلام ماظن ءاقترا و ریذپ

 هدش لاح تابلاطم ای یدقن هدروٓا لحم زا هک راداهب قاروا

 فاعم ربمت قح تخادرپ زا ،دنهد یم هیامرس شیازفا ،نارادماهس

  .دنشاب یم



 
 6 

 

 



 
 7 

 

 ماگ نیمود

 هام ود ات رثکادح تسیاب یم هک دشاب یم ینوناق رتافد پملپ 

  .دوش ماجنا لاسرا یارب نٓا دعب و تکرش تبث زا دعب

 زا سپ یقوقح صاخشا هیلک ، تراجت نوناق ۶ هدام ساسا رب
 روما نامزاس هب دوخ دمٓارد و هنیزه راهظا یارب تکرش تبث

 تراجت نوناق رد رتافد نیا هک دنراد ینوناق رتافد هب زاین یتایلام

  .دنشاب یم هیپک و ییاراد و لک و همانزور رتافد لماش

 رضاح لاح رد لک و همانزور رتفد رکذلا قوف رتافد نیا نیب زا
 پملپ یلام لاس عورش زا لبق تسیاب یم و دوش یم هدافتسا

  .دوش

 نایاپ ات ۱۴۰۱ نیدرورف کی زا ۱۴۰۲ لاس رتافد لاثم ناونع هب
  دراد بملپ تلهم ۱۴۰۱ دنفسا

 همان نییٓا ۶ هدام ۹ دنب قباطم سیسات هزات یاه تکرش یارب
  دشاب یم لوبق لباق ریخات هام ود ات رتافد پملپ یارب رتافد ریرحت
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 ماگ نیموس

 فیلاکت یقاب ماجنا یارب یتایلام هدنورپ لیکشت ماجنا هک 
  .دشاب یم یمازلا یتایلام

 هب تبسن تکرش تبث زا دعب دنا فلکم یقوقح صاخشا
 مادقا یداصتقا دک تفایرد و یتایلام هدنورپ لیکشت
  .دنیامن

 هناماس قیرط زا یتایلام هدنورپ لیکشت
www.tax.gov.irلاسرا ناکما یارب و دریگ یم ماجنا 

 یلصف تالماعم رامآ لاسرا ، لنسرپ قوقح تایلام تسیل
 رد هدنورپ لیکشت و مان تبث دمآرد رب تایلام همانراهظا و
  .دشاب یم یمازلا هناماس نیا
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 فیلاکت ماجنا یارب دنشاب یم فلکم یتایلام نایدوم
 هناماس رد هدوزفا شزرا رب تایلام هب طوبرم

www.evat.ir  دنهد هدنورپ لیکشت و مان تبث.  

 هدوزفا شزرا رب تایلام نوناق ۲۲ هدام ۱ دنب قباطم
 تایلام دصرد ۷۵ لداعم مان تبث مدع همیرج
  .دشاب یم مان تبث خیرات ات قلعتم
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 دوخ تالماعم ماجنا یارب دنا فلکم یقوقح صاخشا
 هلماعم فرط و دوخ یداصتقا هرامش و رداص باسحتروص
 و جرد هباشم دانسا ریاس و اهدادرارق ،اهباسحتروص رد ار
  .دننک هئارا روکذم نامزاس هب ار دوخ تالماعم تسرهف

 دوخ یداصتقا هرامش جرد مدع ای باسحتروص رودص مدع
 یارب دوخ یداصتقا هرامش زا هدافتسا ای هلماعم فرط و
 یارب نارگید یداصتقا هرامش زا هدافتسا ای و نارگید
 لداعم یا همیرج لومشم دروم بسح ،دوخ تالماعم
  .دوشیم هلماعم دروم غلبم دصرد ود

 و یقوقح صاخشا تالماعم فرط هکیتروصرد دوش تقد
 یقیقح صاخشا ،هدام نیا عوضوم لغاشم نابحاص
 یقیقح صاخشا زین و تامدخ ای الاک یئاهن هدننک فرصم
 جرد دنشاب اهتایلام نوناق ۸۱ هدام عوضوم لومشم
  .تسین یمازلا روکذم صاخشا یداصتقا هرامش
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 ینوناق رتافد رد دیاب لاس لوط رد اه تکرش یلام یاه دادیور

 هدش پملپ رتافد نیا یلام لاس نایاپ رد و دنوش تبث یرادباسح

  .دنوش هداد لیوحت یتایلام روما هب یگدیسر نیلوئسم هب و

  ار رتافد ریرحت طباوض و نیناوق زا یخرب

 :میداد رارق تمسق نیا رد

 و یرادباسح یاهدرادناتسا ساسارب دیاب یلام یاهدادیور- ۱

 ات رثکادح و تبث همانزور رتفد رد عوقو خیرات بیترت هب هنازور

  .ددرگ لقتنم لک رتفد هب دعب هام مهدزناپ

 یارب دنفلکم ،دنیامن یم یرادهگن یتسد رتافد هک ینایدوم- ۲

 دزن لبق یتایلام لاس یط هک یرتافد زا طقف یتایلام لاس ره

 هک یدراوم رد .دنیامن هدافتسا هدش تبث طبر یذ ینوناق عجارم
 یلام تایلمع تبث یارب لاس ره رد روکذم هدش تبث رتافد

 زا هدافتسا هب زاجم ،دیامنن تیافک یتایلام لاس نایاپ ات نایدوم

  .دنشاب یم لاس نامه یط هدش تبث رتافد

 تهج )رازفا مرن( یکینورتکلا متسیس زا هدافتسا یارب نایدوم- ۳
 لوبق دروم یاهرازفا مرن زا دنفلکم ،دوخ یلام یاهدادیور تبث

 دشاب نامزاس یمالعا طباوض و اهرایعم ،اهیگژیو یاراد هک
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 و اهرایعم ،اهیگژیو تسا فظوم نامزاس .دنیامن هدافتسا

  .دنک یمومع نالعا ار دشاب اراد دیاب رازفا مرن هک یطباوظ

 ارجالا مزال زا لاس هس تدم ات یلبق یاهرازفا مرن زا هدافتسا- ۱-۳
 زا هدافتسا .دوب دهاوخ زاجم )۱۳۹۵/۱/۱( نوناق هیحالصا ندش

 تقباطم هب طونم رکذلا قوف تلهم زا دعب روکذم یاهرازفا مرن

  .تسا نامزاس یوس زا یمالعا طباوض و اهرایعم ،اهیگژیو اب نٓا

 اب هدافتسا دروم رازفا مرن تقباطم زا لبق ات دنفلکم نایدوم
 لقادح ،نامزاس یوس زا یمالعا طباوض و اهرایعم ،اهیگژیو

 یکینورتکلا یاهنیشام هب هدش هداد تایلمع هصالخ رابکی یهام

 لک رتفد هب دعب هام مهدزناپ ات رثکادح و تبث همانزور رتفد رد ار

  .دننک لقتنم

 رتافد ای و تایلمع هیلک تبث یارب دحاو همانزور رتفد یرادهگن- ۴

  .تسا زاجم تایلمع زا شخب ره یارب ددعتم همانزور

 تاهابتشا نینچمه و تاحفص یراذگ هرامش رد هابتشا- ۵

 یللخ ،زارحا تروص رد طبر یذ ینوناق عجارم رد رتافد تبث زا یشان

  .درک دهاوخن دراو رتافد رابتعا هب

 رد تسا وحم لباق تلوهس هب هک یلیاسو اب رتافد نتشون- ۶

  .تسا عونمم یتسد رتافد
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 جیار لوپ دحاو ساسا رب تسیابیم یرادباسح دانسا و رتافد- ۷

  .ددرگ ریرحت یسراف نابز هب نینچمه و روشک

 تاماقم طسوت همان نیئٓا نیا عوضوم رتافد هک یدراوم رد- ۸
 یدوم رایتخا زا جراخ یللع هب ای و ینوناق عجارم ریاس ای یئاضق

 نیا عوقو  خیرات زا رتافد بحاص و دوش جراخ یدوم سرتسد زا

 ار تدم نٓا تایلمع و تبث دیدج رتافد هام ود فرظ رثکادح رما
 هب تدم نیا رد تایلمع ریرحت ریخأت و دنک ریرحت دیدج رتافد رد

  .درک دهاوخن دراو یللخ رتافد رابتعا

 زا سیساتلادیدج یقوقح صاخشا دروم رد رتافد ریرحت ریخأت- ۹

 عورش خیرات زا صاخشا ریاس دروم رد و یقوقح صخش تبث خیرات

  .دوب دهاوخ زاجم هام ود ات تیلاعف

 هب هجوت اب دنفلکم دنتسه هبعش یاراد هک یصاخشا- ۱۰

 بعش ای هبعش تایلمع هصالخ، لمع دروم یرادباسح یاهشور

 یلاس لقاال ،دنشاب هدش تبث رتافد یاراد هک یتروص رد ار دوخ
 ره تایلمع تروص نیا ریغ ردو )اهباسح نتسب زا لبق ات( رابکی

  .دننک تبث زکرم رتافد رد دعب هام نایاپ ات ار هام
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 تبث خیرات ات هکنیا رب طورشم یلام لاس نمض رتافد تبث- ۱۱

 زاجم ،دشاب هتفرگن تروص یلوپ و یلام تیلاعف هنوگچیه

  .تسا

 بوسحم رتافد هئارا مدع مکح رد سیونان و دیفس رتافد هئارا- ۱۲

  .دوشیم
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 ،قوقح صیصخت ای تخادرپ ماگنه یتسیاب یقوقح صاخشا
 یاه تایلام نوناق ۸۵ هدام تاررقم قبط ار قلعتم تایلام
 هناماس قیرط زا و دعب هام نایاپ ات و رسک و هبساحم میقتسم

www.tax.gov.irدنیامن میلست یتایلام روما نامزاس هب.  

 صاخشا هب نایامرفراک هک ییاهتخادرپ هک دوش تقد نینچمه
 تاروسک تخادرپ لومشم هک دوخ نانکراک زا ریغ یقیقح
 روضح قح ،هرواشملا قح ناونع اب ،دنشاب یمن همیب ای یگتسشنزاب
 یم تخادرپ شهوژپ قح و قیقحتلا قح ،سیردتلا قح ،تاسلج رد
 ،اهتایلام نوناق ۸۴هدام عوضوم تیفاعم تیاعر نودب ،دننک
  .دشاب یم ۱۰% خرن هب عوطقم تایلام لومشم

  :دشاب یم لیذ حرش هب میقتسم یاه تایلام نوناق ۸۶ ات ۸۴ داوم

 تایلام لومشم هنالاس دمٓارد رب تایلام تیفاعم نازیم- ۸۴ هدام
 یتاونس هجدوب نوناق رد هلاسره ،عبنم دنچ ای کی زا قوقح
  .دوش یم صخشم

 یتلودریغ و یتلود نانکراک قوقح دمٓارد رب تایلام خرن- ۸۵ هدام
 نٓا ربارب تفه ات و نوناق نیا ۸۴ هدام رد روکذم غلبم رب دازام
 تسیب نٓا دازام هب تبسن و ۱۰% دصرد هد هنالاس تایلام لومشم
  .تسا ۲۰% دصرد

 



 
 21 

 

 ای تخادرپ ره ماگنه قوقح ناگدننک تخادرپ – ۸۶ هدام
 میلست نمض تاررقم قبط ار قلعتم تایلام دنا فلکم نٓا صیصخت
 نیا ۸۵هدام ۳ ناگدننک تفایرد یناشن و مان نمضتم یتسرهف
 هرادا هب نٓا نازیم و قوقح دعب هام نایاپ ات و رسک و هبساحم نوناق
 تروص ار تارییغت طقف دعب ياه هام رد و تخادرپ لحم یتایلام روما
  .دنهد

 زا ریغ یقیقح صاخشا هب نایامرفراک هک ییاه تخادرپ -هرصبت

 همیب ای یگتسشنزاب تاروسک تخادرپ لومشم هک دوخ نانکراک
 قح ،تاسلج رد روضح قح ،هرواشملا قح ناونع اب ،دنشاب یمن
 تیاعر نودب ،دننکیم تخادرپ شهوژپ قح و قیقحتلا قح ،سیردتلا
 هب عوطقم تایلام لومشم نوناق نیا ۸۴هدام عوضوم تیفاعم
 ای تخادرپ عقومرد دنفظوم نایامرفراک.دشاب یم ۱۰%دصرد هد خرن
 رد هدش نییعت تدم فرظ و رسک ار هقلعتم تایلام ،صیصخت
 مرف قباطم ناگدننک تفایرد تاصخشم مالعا اب نوناق نیا ۸۶هدام
 روما هرادا هب روشک یتایلام روما نامزاس طسوت هدش مالعا هنومن
 و تایلام تخادرپ لوئسم ،فلخت تروصرد و دننک تخادرپ یتایلام
  .دوب دنهاوخ قلعتم ياه همیرج
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 نوناق قبط(دنشاب هدوزفا شزرا رب تایلام لومشم هک یقوقح صاخشا

 لصف ره زا دعب زور ۱۵ تدم فرظ هک دنشاب یم فلکم )میدق

  .دنیامن مادقا هدوزفا شزرا رب تایلام همانراهظا هئارا هب تبسن

 راهچ هنالاس تسیاب یم تایلام نیا نیلومشم رگید یترابع هب

 لاسرا ناتسمز و زییاپ ، ناتسبات ، راهب لوصف یارب همانراهظا

  .دنیامن

 ریت ۱۵ ات راهب هدوزفا شزرا رب تایلام همانراهظا یارب نینچمه

 رهم ۱۵ ناتسبات هدوزفا شزرا رب تایلام همانراهظا 

  ید ۱۵ زییاپ هدوزفا شزرا رب تایلام همانراهظا 

 نیدرورف ۱۵ ات ناتسمز هدوزفا شزرا رب تایلام همانراهظا و

 لوا زور ۱۵ تالیطعت هب هجوت اب الومعم هک دراد دوجو تصرف 

 هدوزفا شزرا رب تایلام همانراهظا لاسرا تصرف ًالومعم نیدرورف

  .ددرگ یم دیدمت نیدرورف نایاپ ات ناتسمز

 یم ماجناwww.evat.ir هناماس قیرط زا همانراهظا نیا لاسرا
 ۵۰ لداعم یا همیرج هدوزفا شرا رب تایلام همانراهظا هیارا مدع .دوش
  تشاد دهاوخ رب رد قلعتم تایلام دصرد
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 هیلک شرازگ تسیاب یم لصف ره یازا هب و هعفد ۴ هنالاس

 دادرارق و تادراو و تارداص شورف و دیرخ رامٓا لماش تالماعم
 صاخشا زا کی ره کیکفت هبwww.tax.gov.ir هناماس رد ار اه

  .مییامن دراو

 هسانش و یداصتقا دک هب زاین هناماس رد تالماعم رامآ تبث یارب

 .میراد دارفا یلم

 ره نایاپ زا دعب مینو هام کی ات یلصف تالماعم رامٓا لاسرا یارب
 ۱۵ ات راهب لصف شورف و دیرخ شرازگ دراد دوجو تصرف لصف

 شرازگ نابٓا ۱۵ ات ناتسبات لصف شورف و دیرخ شرازگ دادرم

 لصف شورف و دیرخ شرازگ نمهب ۱۵ زییاپ لصف شورف و دیرخ
 رامٓا عقوم هب لاسرا مدع همیرج تشهبیدرا ۱۵ ناتسمز

 لباق  هک دشاب یم تالماعم عومجم غلبم دصرد کی تالماعم

  .دشابیم ششخب
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 هیلک میقتسم یاه تایلام نوناق ۵۳ هدام ۹ هرصبت بجوم هب
 هراجا زا ار هراجا رب تایلام غلبم دنشاب یم فلکم یقوقح صاخشا
 لحم یتایلام هرادا هب دعب هام نایاپ ات و رسک یتخادرپ یاهب

  .دنیامن تخادرپ دیسر رجوم هب و تخادرپ کلم عوقو

 لوبق لباق یاه هنیزه ناونع هب اهب هراجا دصرد ۲۵ رسک زا سپ

 رد ، دراد رجوم هب یگتسب نٓا خرن و هدوب تایلام لومشم یقابلا
 لداعم ۱۰۵ هدام خرن قباطم دشاب یقوقح رجوم هک یتروص
 قباطم دشاب یقیقح رجوم هک یتروص رد و دصرد جنپ و تسیب

  .دشاب یم ۱۳۱ هدام خرن

 دصرد ۱۰ ، ۱۹۹ هدام قباطم هراجا رب تایلام تخادرپ مدع همیرج
 تخادرپ رد ریخات هام ره ازا هب دصرد مین و ود و قلعتم تایلام

  .دشاب یم

 دراد دوجو تصرف دعب هام نایاپ ات هراجا رب تایلام تخادرپ یارب

 نایاپ ات نیدرورف هراجا رب تایلام تخادرپ یارب لاثم روط هب
  .دشاب یم تخادرپ زاجم تلهم تشهبیدرا
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 مه اب یقوقح و یقیقح صاخشا همانراهظا لاسرا تلهم
  دشابیم توافت

 زا هام ۴ فرظ هک دنشاب یم فلکم یقوقح صاخشا هیلک
 رب تایلام همانراهظا لاسرا هب تبسن دوخ یلام لاس نایاپ
  .دنیامن مادقا دمٓارد

  .دشاب یم دصرد ۲۵ یقوقح صاخشا تایلام خرن

 و دصرد ۳۰ دمارد رب تایلام همانراهظا لاسرا مدع همیرج
  .دشاب یم ششخب لباق ریغ

 لغاشم دمآرد رب تایلام همانراهظا لاسرا تلهم و
 نایاپ ات( یلام هرود نایاپ زا دعب هام ۳ یقیقح صاخشاای
 .)دشابیم هام دادرخ
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 صاخشا دمآرد رب تایلام هبساحم تایلام خرن۱۴۰۱ لاس رد
 : هتشاد رییغت زین یقیقح

 ؛ تایلام لومشم دمآرد
 ٪۱۵ خرن لومشم لایر درایلیم۲ ات رفص زا
 ٪۲۰ خرن لومشم درایلیم۴ات درایلیم۲ زا
 هشیم٪۲۵خرن لومشم درایلیم ۴دازام هب تبسن و
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 ای و لایر درایلیم ۵۰ زا شیب اهنٓا دمٓارد عمج هک ییاه تکرش
 دنشاب یم فلکم دشاب لایر درایلیم ۸۰ زا شیب اه ییاراد عمج

 میلست هب تبسن همانراهظا لاسرا تلهم یاضقنا زا هام ۳ فرظ
 مادقا یتایلام روما نامزاس هب دوخ یلام یسرباسح شرازگ

  .دنیامن

 لاسرا یارب هام ریت نایاپ ات هک یاه تکرش یارب لاثم روط هب

 میلست هب تبسن رهم نایاپ ات تسیاب یم دنراد تصرف همانراهظا

  .دنیامن مادقا دوخ یسرباسح شرازگ

 لداعم ررقم دعوم رد سرباسح شرازگ لاسرا مدع همیرج
  .دشاب یم قلعتم تایلام دصرد تسیب
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 یارب نٓا زا دعب لاس کی ات همانراهظا لاسرا تلهم یاضقنا زا دعب

 دوجو تصرف یتایلام روما ناماس یوس زا رتافد هب یگدیسر

  .دراد

 دعوم زا لبق زور ۱۰لقادح تسیاب یم یتایلام روما نامزاس

  .دهد عالطا یتایلام یدوم ار نٓا یبتک روط هب یگدیسر

 یم قلعتم تایلام دصرد تسیب ینوناق رتافد هیارا مدع همیرج

  .دشاب
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دینک کیلک، رتش  یب تاعالطا تھج  
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